Nowe przepisy uwłaszczeniowe i problemy w SM „Janowo”

W TYM NUMERZE

Rewolucyjna nowelizacja
- Mamy tak¹ nadziejê –
twierdzi El¿bieta Ró¿ycka,
jedna z najaktywniejszych
mieszkanek osiedla w Janowie.
- Jesteœmy wyœmiewani i krytykowani przez przedstawicieli
w³adz spó³dzielni, którzy swoje stanowisko prezentuj¹ na
³amach osiedlowego pisma.
Chocia¿ wszyscy p³acimy za
wydawanie tej gazetki, nie
mamy do niej ¿adnego dostêpu. Dlatego m.in. poprosiliœmy
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na transmitowanej
przez lokaln¹ telewizjê sesji
Rady Miejskiej. Chcemy nie
tylko poinformowaæ o naszych
dzia³aniach i sprawiedliwym
wyroku S¹du Okrêgowego w
Gdañsku, ale te¿ przekonaæ
innych cz³onków spó³dzielni o
korzyœciach, p³yn¹cych z uzyskania odrêbnej w³asnoœci
mieszkania.
Korzyœci takie daje prze³omowa, wrêcz rewolucyjna nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, dziêki
której mo¿na uw³aszczyæ siê w
REKLAMA

WAKACJE

Demokratyczne prawo czy liberum veto, jak nazwa³ postêpowanie mieszkañców zarz¹d
spó³dzielni? Dzia³anie na szkodê innych cz³onków, czy mo¿e jednak walka o ich prawa?
Czy aktywnoœæ i wytrwa³oœæ grupy lokatorów mieszkañ SM „Janowo” oraz ich wygrana
w s¹dzie pomo¿e w usprawnieniu procesu uw³aszczenia w tej spó³dzielni?
ci¹gu trzech miesiêcy za niedu¿e pieni¹dze. Po co? ¯eby
staæ siê autentycznym w³aœci-

cielem mieszkania, którego nazwisko - a nie nazwa spó³dzielni - widnieje w ksiêdze wieczy-

stej. Piszemy o tym na stronie
2, 6 i 7.
Anna Kuczmarska
Co robić latem w mieście?
Można skorzystać z zaproszenia do zabawy i wziąć udział
w zajęciach, organizowanych
przez parafie, MOSiR i domy
kultury.
str. 14

RUMINIA

- Jeden z najstarszych zapisów
nazwy Rumi brzmi Rumina
(czytaj: Ruminia) - mówi prof.
Jerzy Treder z UG.
str. 17
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Radni zszokowani sytuacją w SM „Janowo”

Gorąca dyskusja o uwłaszczeniach
Najpierw jednak Andrzej
Januszewski, przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Wychowania Rady Miejskiej, przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci tej komisji. Zajmowa³a
siê ona m.in. regulaminem wynagrodzeñ nauczycieli, bud¿etem miasta w dziale oœwiata
i wychowanie oraz edukacja i
opieka wychowawcza, wspó³praca nauczycieli, wychowawców i rodziców, a tak¿e opieka
nad uczniami, maj¹cymi trudnoœci w nauce. Cz³onkowie komisji analizowali wyniki próbnych sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych.

Oœwiata i wychowanie mia³y byæ g³ównym punktem niedawnej, ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej w Rumi. Nieoczekiwanie jednak wielkie emocje i d³ug¹ dyskusje wywo³a³ inny temat - uw³aszczenie
w spó³dzielniach mieszkaniowych w Rumi. W naszej gazecie temu tematowi poœwiêcamy sporo miejsca (str. 6 i 7), ale nie mo¿emy go pomin¹æ w
relacji z sesji, któr¹ sprawy uw³aszczenia wrêcz zdominowa³y. W obradach uczestniczy³a grupa mieszkañców osiedla Janowo.

Co z uw³aszczeniem?
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Witold Reclaf wyjaœni³
radnym, dlaczego do porz¹dku
obrad wprowadzi³ punkt, dotycz¹cy spó³dzielczych uw³aszczeñ. Sta³o siê tak, poniewa¿
ok. 150 cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Janowo” podpisa³o siê pod listem z proœb¹
o zainteresowanie siê Rady
Miejskiej ich problemami.
- Postanowi³em pozytywnie
odpowiedzieæ na tê proœbê, poniewa¿ gmina sprzeda³a spó³dzielniom z 99-procentow¹
bonifikat¹ wczeœniej dzier¿awione grunty - mówi³ Witold
Reclaf. - Dzia³ki zosta³y sprzedane tak tanio, ¿eby u³atwiæ
spó³dzielniom i ich cz³onkom
proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Dlatego mamy prawo wiedzieæ, jak zosta³y wykorzystane. Zaprosi³em na sesjê
równie¿ prezesów innych spó³dzielni, maj¹cych bloki w naszym mieœcie, ¿eby wyjaœnili,
jak przebiega proces uw³aszczeniowy. Poza tym mieszkañcy osiedla Janowo stanowi¹
jedn¹ trzeci¹ mieszkañców
naszego miasta i nie mo¿emy
lekcewa¿yæ ich problemów.
To samo wyjaœnienie przewodnicz¹cy powtórzy³ póŸniej,
w odpowiedzi na zarzut prezesa SM Janowo, a zarazem radnego, Józefa Chmielewskiego. Stwierdzi³ on, ¿e samorz¹d
miejski nie ma dyskutowaæ o
spó³dzielni mieszkaniowej.

cz³onków spó³dzielni. To, ¿e ktoœ
krzyczy, nie znaczy, ¿e ma racjê! Chodzi im o to, ¿eby wprowadziæ niepokój i konflikty.
Mimo protestów i zdenerwowania prezesa Chmielewskiego, temat kontynuowano.
Prezes Wejherowskiej SM poinformowa³, ¿e w blokach na
terenie Rumi - na wniosek
mieszkañców - wyodrêbniono
ju¿ nas w³asnoœæ hipoteczn¹ok. 30 proc. mieszkañ. Z powodów formalnoœci proces jest
nieco opóŸniony, ale na uw³aszczenie czekaj¹ nastêpni cz³onkowie. W rumskiej spó³dzielni
„Maluch” zainteresowanie
przekszta³ceniami jest niewielkie. Z prawa do odrêbnej
w³asnoœci skorzysta³o nieca³e
20 proc. cz³onków. W SM „Janowo” nie by³o dot¹d ani jednego uw³aszczenia, co w³adze
spó³dzielni t³umacz¹ zaskar¿eniem do s¹du dotychczasowych
decyzji w tej sprawie.

To ingerencja w sprawy
spó³dzielni!
- To próba ingerencji w prywatn¹ w³asnoœæ cz³onków spó³dzielni i wtr¹canie siê w wewnêtrzne sprawy po to, by sk³óciæ spó³dzielców i doprowadziæ
do awantury - grzmia³ radny
Chmielewski, sugeruj¹c te¿, ¿e
przewodnicz¹cy Reclaf nie rozró¿nia spraw, zwi¹zanych ze
sprzeda¿¹ gruntów i odrêbn¹
w³asnoœci¹ lokali. - Widzê tutaj grupê cz³onków, którzy nie
uzyskali poparcia wœród innych

Demokracja zadzia³a³a
- Od wielu lat mieszkañcy
osiedla w Janowie byli i s¹
„karmieni” informacjami, ¿e
nie warto siê uw³aszczaæ, ¿e to
nic nie daje, wrêcz przeciwnie,
przynosi same straty finansowe i k³opoty - przypomina³a
El¿bieta Ró¿ycka, która wyst¹pi³a w imieniu mieszkañców. - Tymczasem teraz, kiedy
wejd¹ w ¿ycie znowelizowane
przepisy, trzeba z nich skorzystaæ, bo nowa ustawa jest rewolucyjna. Daje mo¿liwoœæ sta-
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W imieniu członków spółdzielni mówiła Elżbieta Różycka.

nia siê autentycznym w³aœcicielem swojego mieszkania
przy minimalnych wydatkach.
Pani El¿bieta poinformowa³a o trudnoœciach, z którymi borykaj¹ siê cz³onkowie SM
„Janowo” (piszemy o tym na
str. 6). - W obronie wielobudynkowej nieruchomoœci pan prezes powo³uje siê na decyzje
wiêkszoœci, czyli Zebrania
Przedstawicieli, ale ono nie jest
w³adne do podejmowania takich decyzji. Nie po to Sejm
uchwali³ ustawê, ¿eby teraz
decydowa³o o wszystkim Zebranie Przedstawicieli. S¹ jasne przepisy, które zarz¹d spó³dzielni winien realizowaæ.
Po wyst¹pieniu przedstawicielki spó³dzielców, w imieniu innych cz³onków SM „Janowo” podziêkowa³ jej Jerzy
Protasewicz, cz³onek Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” i mieszkaniec Janowa.
- Demokracja w Polsce ma
18 lat - przypomnia³ J. Protasewicz. - To, co robi pani Ró¿ycka to jest w³aœnie demokracja. W³adze spó³dzielni oburzaj¹ siê na zaskar¿enie ich
decyzji do s¹du, ale cz³onkowie
spó³dzielni maj¹ takie prawo,
a dodatkowo s¹d stwierdzi³, ¿e
maj¹ racjê. Demokracja zadzia³a³a i to jest sukces.
- Jestem pe³en podziwu dla
energii pani Ró¿yckiej, ale dobrze by by³o, gdyby skierowa³a swoj¹ energiê na bardziej
po¿yteczne sprawy - komentowa³ radny Tadeusz Pi¹tkow-

ski, który jest te¿ przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej SM
„Janowo”.
Pora¿aj¹ca ob³uda
- Jestem zszokowany tym,
co tu us³ysza³em - powiedzia³
Witold Reclaf. - Okaza³o siê,
¿e ta dyskusja na sesji jest
potrzebna. Bêdê broni³ ka¿dego mieszkañca w s³usznej
sprawie. Jest to moim obowi¹zkiem, zw³aszcza, jeœli
sami mieszkañcy zwracaj¹ siê
o pomoc. Zbulwersowa³o mnie,
¿e w³adze spó³dzielni skierowanie sprawy do s¹du porównuj¹ do liberum veto, a przecie¿ jest to konstytucyjne prawo ka¿dego obywatela.
- Poziom ob³udy w wypowiedziach pana Chmielewskiego jest pora¿aj¹cy - powiedzia³ Piotr Zaradny. - Powszechnie wiadomo, ¿e spó³dzielnie mieszkaniowe s¹
ostatnim bastionem komunizmu. Spó³dzielcza w³asnoœæ
mieszkania to u³omne prawo
w³asnoœci, które funkcjonowa³o tylko w pañstwach socjalistycznych. Ma pan, panie prezesie, prawo do innego zdania,
ale musi pan przestrzegaæ obowi¹zuj¹cego prawa. Wed³ug
pana, lokatorzy spó³dzielczych
mieszkañ powinni mieæ tylko
obowi¹zki, ale ¿adnych praw.
Pan i pana zastêpca mówicie
o wzglêdach finansowych, a
przecie¿ utrzymanie mieszkania spó³dzielczego jest œrednio
kilkakrotnie dro¿sze ni¿

mieszkania we wspólnocie
mieszkaniowej.
- Pañska gazeta, czyli „Gazeta Rumska” powinna siê
nazywaæ „Trybudna Ludu” ze
wzglêdu na stopieñ uprawianej tam demagogii - zarzuca³
P. Zaradnemu radny Chmielewski (Piotr Zaradny by³ kiedyœ w³aœcicielem i redatorem
naszej gazety - przyp. red.)
Bierni i wierni
- Nasz problem jest bardzo pal¹cy - mówi³a na sesji
Teresa M³odziñska, jedna
spoœród uczestnicz¹cych w obradach cz³onków SM „Janowo”.
- Mieszkañcy osiedla s¹ w
wiêkszoœci ma³o aktywni, nie
chodz¹ na zebrania i m.in. dlatego nie wiedz¹ o wielu wa¿nych sprawach. Sprzyja temu
polityka w³adz spó³dzielni, które zniechêcaj¹ do aktywnoœci.
Ludzie maj¹ byæ bierni i wierni. Zebranie Przedstawiciele i
inne organy spó³dzielni s¹ hermetyczne, a zarz¹d robi wszystko, aby trzymaæ ludzi krótko.
Dziêkujê pani Ró¿yckiej i innym osobom za to, co robi¹.
- Przykro mi, ¿e zarzuca siê
mi dzia³anie na szkodê innych
cz³onków spó³dzielni, a to w³aœnie my walczymy o ich prawa, a nie w³adze SM „Janowo
- doda³a El¿bieta Ró¿ycka.
Bêd¹ podwy¿ki
W dalszej czêœci sesji radni podjêli kilka uchwa³, podnosz¹cych najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze oraz wartoœæ punktu, stanowi¹cego podstawê ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorz¹dowych. Chodzi o osoby zatrudnione w Administracji
Budynków Komunalnych, w
Zarz¹dzie Cmentarza Komunalnego, w Miejskim Oœrodku
Sportu i Rekreacji, w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
oraz w Stra¿y Miejskiej. Decyzja radnych oznacza podwy¿kê wynagrodzeñ w tych placówkach œrednio o 10 procent, ale
jak podkreœli³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, nie
bêdzie to podwy¿ka taka sama
dla wszystkich. Chodzi raczej
o zmniejszeni dysproporcji w
zarobkach w tych instytucjach.
Przewodnicz¹ca Komisji
Rewizyjnej, Joanna ¯urek
poinformowa³a o kontroli, przeprowadzonej przez tê komisjê
w Miejskim Oœrodku Sportu i
Rekreacji oraz w krytej p³ywalni. Chodzi³o g³ownie o rozlicznie imprez oraz o wykorzystanie basenu. Radni z Komisji
Rewizyjnej nie mieli zastrze¿eñ do dzia³alnoœci tej instytucji.
Anna Kuczmarska
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AKTUALNOŚCI

Tymczasowe uciążliwości oznaczają przyszłą wygodę

Sesja w powiecie

Zmiany w poradni
psychologicznej w Rumi
W trakcie pi¹kowej (29.06) sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni wys³uchali sprawozdañ Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska oraz Inspektora
Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Naczelnik
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Starostwa w Wejherowie mówi³ o ekologii w powiecie.

Od podstaw budowany jest piaszczysty dot¹d odcinek ul. 3 Maja, od strony ul. Gdañskiej.
Fot. Anna Kuczmarska

Rozkopane ulice cieszą
Co ³¹czy ulicê Starowiejsk¹, 3 Maja, Partyzantów, Wileñsk¹, Krótka i Poprzeczn¹? Wszystkie one otrzymaj¹ now¹ nawierzchniê, w wyniku modernizacji lub budowy ulicy od podstaw. Tego rodzaju inwestycjom, których jest i
bêdzie w mieœcie coraz wiêcej, towarzyszy budowa infrastruktury, g³ównie
kanalizacji deszczowej. I chocia¿ rozkopane ulice oznaczaj¹ uci¹¿liwoœci dla
kierowców i pieszych, warto siê przemêczyæ, ¿eby potem by³o wygodniej.
Oprócz prowadzonych remontów dróg wojewódzkich,
takich jak wspomniana ul.
Starowiejska oraz I Dywizji
WP, budowy doczeka siê powiatowa ul. Partyzantów. Mieszkañcy tej d³ugiej i dot¹d piaszczystej (czêœciowo utwardzonej
p³ytami) ulicy doczekaj¹ siê
nowej nawierzchni mniej wiêcej za dwa lata. Urz¹d Miasta
og³osi³ przetarg na tê inwestycjê, na któr¹ przeznaczono ponad 3 mln z³.
Wed³ug planu, rozpocznie
siê ona w sierpniu br., a oprócz
jezdni na ul. Partyzantów powstan¹ chodniki i zatoczki
parkingowe. Wykonana bêdzie
te¿ kanalizacja burzowa oraz
oœwietlenie.
Ulica 3 Maja, a dok³adnie
czêœæ tej ulicy, która dotychczas
by³a drog¹ gruntow¹ (odcinek
ulicy 3 Maja miêdzy ulicami
Warszawsk¹ a Kieleck¹ by³
zbudowany kilka lat wczeœniej
dziêki udzia³owi mieszkañców
w tej inwestycji) jest ju¿ w
trakcie budowy, a w nastêpnej
kolejnoœci bêd¹ budowane ulice: Mi³osza (boczna od Derdowskiego), Wileñska (tylko ok. 50-

metrowy odcinek od strony ulicy Gdañskiej), Trepczyka (boczna od ulicy Ceynowy) oraz niewielki fragment ulicy Kamiennej.
W tym roku prace budowlane maj¹ siê rozpocz¹æ (i
prawdopodobnie zakoñczyæ) na
ulicach: Krótkiej, W¹skiej, Równej i Poprzecznej (w rejonie ul.
Starowiejskiej i ¯eromskiego).

Gotowy jest projekt remontu
ul. Derdowskiego, a w przygotowaniu s¹ projekty budowy
kilku ulic na Szmelcie.
Rozmach inwestycyjny w
tej dziedzinie nikogo nie dziwi, bowiem budowa dróg jest
najwa¿niejszym punktem programu radnych rz¹dz¹cej w
mieœcie koalicji PO i PiS.
(Ak)

Inwestycje w szkołach

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
WAKACYJNE REMONTY
Jak zwykle wakacje wykorzystywane s¹ w szko³ach na przeprowadzenie powa¿nych remontów oraz odnowienie sal lub szkolnych korytarzy. Tak bêdzie i tego lata, bowiem na remonty i
naprawy w placówkach oœwiatowych w Rumi przeznaczono ok. 1
mln z³.
W wielu szko³ach i przedszkolach zaplanowano malowanie
œcian. Powa¿niejsze prace zostan¹ wykonane natomiast w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Stoczniowców (II LO i
SP nr 9). Remontu doczeka siê tam ma³a sala gimnastyczna,
instalacja CO oraz sanitariaty. Sala gimnastyczna bêdzie te¿
remontowana w Gimnazjum nr 2, a w Gimnazjum nr 1 gruntownie odnowione zostan¹ ³azienki i instalacja sanitarna.
(Ak)

Z informacji inspektora WIOŒ wynika, ¿e powiat wejherowski jest w klasie „C”, je¿eli chodzi o poziom zanieczyszczenia
powietrza, podobnie jak Trójmiasto. Najgorzej w klasyfikacji
wypada samo Wejherowo.
Rada udzieli³a pomocy finansowej gminom Linia i Szemud,
w zwi¹zku z du¿ymi stratami materialnymi spowodowanymi
ulewami i gradobiciem.
Jednog³oœnie przyjêto tak¿e uchwa³ê o zakupie i ufundowaniu szpitalowi w Wejherowie specjalistycznego urz¹dzenia do
badania operacyjnych wycinków tkanek, zw³aszcza przy zabiegach z podejrzeniem nowotworu. Urz¹dzenia kriostat i cytowirówka bêd¹ wykorzystywane w trakcie operacji, aby mo¿na by³o
szybko zbadaæ, czy tkanka jest zara¿ona nowotworem (z³oœliwym lub nie). Urz¹dzenie kosztowa³o 58 tys. z³.
Radni przekszta³cili rumsk¹ i wejherowsk¹ poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ w Powiatowy Zespó³ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Reorganizacja podyktowana by³a usprawnieniem pracy tych placówek, a szczególnie
rumskiej w Janowie, której praca merytoryczna i zarz¹dzanie
zosta³y oceniona przez zespó³ kontrolny bardzo Ÿle. W zwi¹zku z
tym osoby korzystaj¹ce z poradni w Rumi mog¹ mieæ nadziejê,
¿e poziom œwiadczonej pomocy i porad bêdzie zdecydowanie lepszy.
Koncepcjê przekszta³cenia placówek i usprawnienia pracy
poradni w Janowie próbowa³a zablokowaæ burmistrz Rumi, twierdz¹c ¿e chodzi wy³¹cznie o sprawy personalne, czyli „pozbycie”
siê dyrektorki poradni. Próbowa³a ona ró¿nych nacisków na rumskich radnych powiatowych, aby ci odrzucili uchwa³ê. Jednak
bezskutecznie.
Radni powiatowi utworzyli tak¿e Powiatowy Zespó³ Placówek Oœwiatowo-Wychowawczych, w sk³ad którego wesz³y dzia³aj¹ce dotychczas samodzielnie w Wejherowie i Rumi: Powiatowy
Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rumi i Wejherowie. Zarz¹d powiatu oceni³, ¿e przekszta³cenie usprawni dzia³alnoœæ statutow¹ placówki, której zadaniem
jest rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y oraz
organizowanie ró¿nych form wypoczynku i zajêæ pozalekcyjnych.
(R)

NOWY NUMER TELEFONU
DO NASZEJ REDAKCJI
Informujemy Czytelników, że z powodu problemów technicznych zmienił się numer telefonu do naszej redakcji.
Przepraszamy jednocześnie za tę zmianę, mamy nadzieję, że ostatnią. Prosimy odtąd dzwonić wyłącznie pod
numer tel/fax: 058 710-22-03.
GAZETA RUMSKA
Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 52/5, 84-230 Rumia
Tel/fax: (058) 710-22-03
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Redaktor naczelny: Anna Kuczmarska. Redaguje zespół.
Wydawca: VEGA, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84230 Rumia
Druk: WP Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w
Tczewie.
Nakład 8 000 egzemplarzy.
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.gazetarumska.pl
Webmaster: Maciej Żarnowski
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i
ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i
redagowania nadesłanych tekstów.

3

MIASTO

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 058 677-61-02
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedziele i święta
przez całą dobę
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta w Rumi
ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
058 671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady
Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
058 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
Wejherowo, ul. Jagalskiego
058 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1 ul. Derdowskiego 24, 058 671-15-11
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum ul. Katowicka 16, 058 671-72-10
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- Jesteœmy tym przygnêbieni, przesta³ mnie cieszyæ nowy
dom, wybudowany trzy lata
temu niema³ym wysi³kiem mówi Dorota Glama, która
mieszka z mê¿em i dzieæmi w
cieniu nowego bloku. - Budynki obok naszego domu s¹ nie
tylko naszym zmartwieniem,
chocia¿ to my najbardziej odczuwamy uci¹¿liwoœci budowy
takie jak ha³as i ba³agan.
Nowe bloki szpec¹ krajobraz,
k³óc¹ siê z tradycyjna zabudow¹ tego miejsca, nie mówi¹c
ju¿ o dewastacji wzgórza. Obawiamy siê najbardziej, czy kolejne bloki nie bêd¹ wznoszone jeszcze wy¿ej. Tak, ¿e ca³a
góra zniknie pod murami. Dlaczego na to pozwolono? Jak
mo¿na budowaæ budynki wielorodzinne pomiêdzy domkami
jednorodzinnymi?
Okazuje siê, ¿e sprawa
jest skomplikowana i trudno
znaleŸæ winnego. Jednym z
powodów chaosu architektonicznego i problemów mieszkañców, niezadowolonych z
nowego s¹siedztwa, jest brak
planów zagospodarowania
przestrzennego oraz nieprecyzyjne przepisy. Takiego zdania
jest Andrzej Czaplicki, z-ca
burmistrza ds. inwestycji.
- Nie znam szczegó³ów
wczeœniejszych decyzji w
Rumi, poniewa¿ swoj¹ funkcjê
sprawujê nieco ponad miesi¹c,
ale z doœwiadczenia w innych
samorz¹dach wiem, ¿e to nie
tylko problem Rumi - mówi
Andrzej Czaplicki. - Prawo w
tej dziedzinie jest z³e, m.in. dlatego, ¿e ustawodawca podzieli³ kompetencje na dwa organy, a w³aœciwie trzy. Chodzi o
to, ¿e decyzjê o warunkach zabudowy wydaje gmina, a pozwolenie na budowê - powiat.
Natomiast egzekwowanie, czy
inwestycja przebiega zgodnie
z przedstawionymi warunkami, zakresem prac, itp. nale¿y
do nadzoru budowlanego, nie
podlegaj¹cego ani Urzêdowi
Miasta i Gminy ani Starostwu
Powiatowemu. Ten fakt, a tak¿e zbyt ogólne i ró¿nie interpretowane przepisy s¹ wykorzystywane przez inwestorów.
Wiadomo, ¿e w obecnym czasie, kiedy panuje boom inwe-

Domki w cieniu bloków

Kto na to pozwolił?
O tym, ¿e mieszkañcy ul. Wa³owej i Podgórnej na Markówcowej Górze maj¹ problem z
powodu wybudowanych w s¹siedztwie bloków, pisaliœmy w poprzednich wydaniach
„Gazety Rumskiej”. Odk¹d w s¹siedztwie ich domów wyros³y wielorodzinne budynki
mieszkalne, niektórzy z nich zamiast zieleni i ³adnych widoków maj¹ za oknami mury.
Œciany bloku s¹ widoczne z okien, balkonów i tarasów. Niektórzy maj¹ j¹ tu¿ za p³otem.

Mieszkañcy obawiaj¹ siê, ¿e te piêkne miejsca na Górze Markówcowej zostan¹ zabudowane.

stycyjny i mieszkaniowy, inwestorzy staraj¹ siê wykorzystywaæ luki w przepisach na swoj¹
korzyœæ. Na ogó³ s¹ wyposa¿eni w instrumentarium prawne i konsultingowe.
Urzêdnikom te¿ zdarza siê
ró¿nie interpretowaæ prawo, bo
tak¹ mo¿liwoœæ daj¹ przepisy.
Dla przyk³adu w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury z
26 sierpnia 2003 r. dot. wymogów przy wydawaniu decyzji o
warunkach zabudowy w par.2
czytamy: „Granice obszaru
analizowanego wyznacza siê w
odleg³oœci nie mniejszej ni¿
trzykrotna szerokoœæ frontu
dzia³ki objêtej wnioskiem o
ustalenie warunków zabudowy,
nie mniejszej jednak ni¿ 50
metrów...”. I tylko tyle. Czyli
mo¿e to byæ odleg³oœæ wiêksza,
ale jak du¿a? Niestety, granice obszaru nie zosta³y okreœlone. Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku oraz
rozporz¹dzenia ministra okreœlaj¹ ogólne kryteria warunków zabudowy. Jeœli na jakimœ
terenie postawiono jeden budynek wielorodzinny, to ju¿

potem wydawane s¹ kolejne
decyzje o warunkach zabudowy, dotycz¹ce takich obiektów.
- Bêdê siê stara³, ¿eby w
Rumi zachowywano ³ad urbanistyczny i przestrzegano zasad dobrego s¹siedztwa.
Zw³aszcza tam, gdzie nie ma
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzje musz¹ byæ przemyœlane, a
warunki zabudowy dok³adnie
przeanalizowane - dodaje Andrzej Czaplicki.- Mam nadziejê, ¿e jak najszybciej zostan¹
opracowane i uchwalone miejscowe plany dla poszczególnych
obszarów, m.in. dla Zagórza i
rejonu, na którym znajduje siê
wzgórze widokowe. Procedura
planistyczna ju¿ siê rozpoczê³a, a tylko taki dokument mo¿e
zapobiec w przysz³oœci kontrowersyjnym decyzjom o warun-

kach zabudowy. Okreœli on jasne zasady.
O tym, czy urzêdnicy Wydzia³u Architektury i Urbanistyki Urzêdu miasta dobrze i
zgodnie z przepisami wykonuj¹ swoje obowi¹zki, dowiemy siê prawdopodobnie po
wakacjach. Na nastêpnej sesji Rady Miejskiej przedstawione zostan¹ bowiem wyniki
kontroli, przeprowadzonej w
tym wydziale przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej.
Dlatego na pewno wrócimy do
tego tematu.
Poni¿ej zamieszczamy wypowiedŸ przedstawiciela w³adz
powiatowych na temat kompetencji Starostwa w tej dziedzinie. Zapytaliœmy, na ile ta instytucja ma wp³yw na charakter zabudowy.
(Ak)

Starosta jest organem architektoniczno-budowlanym I instancji.
Kompetencje Starosty ustawą Prawo budowlane zostały ograniczone do sprawdzania TYLKO przed wydaniem pozwolenia na
budowę, czy inwestycja nie jest sprzeczna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (plan uchwala Rada Miasta lub
Gminy) lub z decyzją o warunkach zabudowy (decyzje wydaje prezydent, burmistrz lub wójt).
Starosta poprzez wydział Architektury i Budownictwa sprawdza
przedłożone do zatwierdzenia projekty budowlane tylko pod kątem
formalno-prawnym i, czy zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
obowiązującym planem przestrzennym lub (przy braku planu) zamiennie z decyzją o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę jest prawem nadrzędnym nad prawem budowlanym.
Każdy inwestor zamierzający realizować inwestycję na terenie gminy w pierwszej kolejności kontraktuje się z władzami gminy, które
określają, czy chcą taką inwestycję (obiekt) na swoim terenie, ustalają warunki przestrzenne i m.in. gabaryty obiektów.
Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie zakazuje określonej funkcji ani nie wprowadza ograniczeń, organ I instancji (czyli
Starosta) nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym, oczywisty jest fakt, że wszystkie protesty
dotyczące lokalizacji inwestycji na terenie gminy powinny być kierowane do lokalnej władzy samorządowej, która posiada kompetencje do sporządzania planów przestrzennych i wydaje decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach
zabudowy.
Dariusz Kuczmarski
etatowy członek Zarządu Powiatu

MIASTO
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W powiatowych szkołach

Obiekty sportowe i zajęcia rekreacyjne
Kilkadziesi¹t boisk do pi³ki no¿nej, rêcznej, siatkówki i koszykówki, kilka kortów tenisowe, bie¿ni i skoczni w dal, a
tak¿e dziesiêæ placów rekreacyjnych powstanie w ci¹gu
trzech lata w powiecie wejherowskim. Du¿ym sukcesem
Starostwa Powiatowego by³o pozyskanie na ten cel wsparcia finansowego z funduszy europejskich. O nowe obiekty
sportowe wzbogac¹ siê tak¿e niektóre rumskie szko³y.
„Promocja zdrowia, opieki
i wychowania poprzez rozbudowê infrastruktury sportoworekreacyjnej szkó³” - to nazwa
projektu, który jest realizowany w powiecie wejherowskim.
Program zainaugurowano podczas czerwcowej konferencji w
Starostwie Powiatowym.
Celem projektu, realizowanego do 28 lutego 2010 roku,
jest podjêcie w szko³ach prowadzonych przez powiat masowych sportowo-rekreacyjnych
zajêæ, promuj¹cych zdrowie.
Ma to wp³yn¹æ na poprawê
kondycji i sprawnoœci fizycznej
m³odzie¿y. Chodzi tez o osi¹-

gniêcie europejskich standardów sportowej opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieæmi oraz m³odzie¿¹.
W ramach projektu zostanie zbudowanych 38 obiektów
sportowych, na których bêd¹
prowadzone zajêcia sportoworekreacyjne z limitem ³¹cznym
3600 godzin w dniach powszednich i 1200 godzin w soboty.
W zajêciach weŸmie udzia³
³¹cznie 90 tys. uczestników dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Program bêdzie realizowany
za imponuj¹c¹ sumê ponad 6
mln z³, z czego wsparcie ze
œrodków europejskich wynosi 1

065 297 euro, a resztê pokrywa ze œrodków w³asnych samorz¹d powiatowy. Darczyñc¹
wsparcia jest wspólnota EOG
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w ramach którego trzy pañstwa - Islandia,
Lichtenstein oraz Norwegia
ustanowi³y dodatkowe fundusze dla nowych cz³onków EOG
i najubo¿szych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Fundusze te przyjê³y w UE
nazwê Instrumentu Finansowego i sk³adaj¹ siê z Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W ramach projektu nowe
boiska otrzymaj¹ trzy szko³y
w Rumi, podlegaj¹ce powiatowi: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO) przy ul.
Starowiejskiej, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 przy
ul. Grunwaldzkiej (szko³a za-

wodowa) oraz Zespól Szkó³
Specjalnych przy ul. Sabata.
- Nasza szko³a ma nowoczesn¹ halê sportow¹ oraz boisko, ale w ci¹gu najbli¿szych
trzech lat zyska profesjonaln¹
infrastrukturê, czyli pe³nowymiarowe boisko do koszykówki i pi³ki no¿nej oraz boisko do
siatkówki - mówi Janusz Wolañski, dyrektor I LO. - Powstanie te¿ bie¿nia lekkoatletyczna i skocznia w dal, a
wszystko to wykonane z najnowoczeœniejszych materia³ów.
To oczywiœcie wzbogaci nasz¹
bazê, ale najwa¿niejszy niematerialny wymiar projektu to
podniesienie poziomu kultury
fizycznej i zdrowia m³odzie¿y.
Na tych obiektach przeszkoleni nauczyciele prowadziæ bêd¹
dodatkowe zajêcia sportoworekreacyjne w godzinach popo³udniowych i w soboty.
(Ak)

Nowy okres zasiłkowy

U emerytów

DARY I WYCIECZKI Lepiej złożyć wniosek
do końca lipca
W po³owie czerwca do Rumi dotar³y dary, dostarczone w ramach programu pomocy ¿ywnoœciowej Agencji Runku Rolnego. S¹
to artyku³y ¿ywnoœciowe, które nale¿a³o odebraæ z Banku ¯ywnoœci w Tczewie.
Dziêki staraniom Danuty Jutrzenki, prezesa Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, najwiêkszej organizacji pozarz¹dowej w Rumi, zorganizowano bezp³atny transport darów
nie tylko dla cz³onków tej organizacji, ale tak¿e dla innych, które
rozdzielaj¹ ¿ywnoœæ wœród potrzebuj¹cych rumian.
- Naszym obowi¹zkiem jest wspólne dzia³anie na rzecz mieszkañców, wszêdzie tam, gdzie to mo¿liwe, bez cienia z³ej rywalizacji miedzy organizacjami - podkreœla Danuta Jutrzenka.
Warto dodaæ, ¿e dary z Tczewa odbiera³a i nadzorowa³a transport Teresa Baranowska, a bêd¹ one wydawane do wyczerpania
zapasów w MDK.
PZERiI pragnie za naszym poœrednictwem poinformowaæ, ¿e
12 lipca organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Gietrzwa³du i Œwiêtej Lipki. Planowane s¹ te¿ nastêpne wyjazdy, do
Obór i Lichenia. Zapisy chêtnych w MDK przy ul. Mickiewicza 19,
w poniedzia³ki i w pi¹tki.
(RH)

Od 1 wrzeœnia br. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy wyp³at œwiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Okres ten
bêdzie trwa³ od 1 wrzeœnia 2007 r. do 31 sierpnia 2008 roku.
Druki wniosków na nowy okres zasi³kowy bêd¹ wydawane w
siedzibie Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Rumi przy
ul. Abrahama 17 (dzia³ œwiadczeñ rodzinnych) od 10 lipca 2007
r. (znowelizowana ustawa o œwiadczeniach rodzinnych wchodzi
w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 6 lipca 2007r).
Osobom ubiegaj¹cym siê o œwiadczenia rodzinne na nowy
okres zasi³kowy, które z³o¿¹ wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca 2007 r., œwiadczenia rodzinne za wrzesieñ zostan¹ wyp³acone w dniach 26 30 wrzeœnia 2007 r.
Natomiast osoby ubiegaj¹ce siê o œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy, które z³o¿¹ wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2007r do 30 wrzeœnia
2007 r., otrzymaj¹ œwiadczenia rodzinne za wrzesieñ w dniach
25-30 paŸdziernika 2007 r. Lepiej wiêc z³o¿yæ wniosek do koñca
lipca, bo jeœli nie, wyp³ata œwiadczeñ za wrzesieñ opóŸni siê o
miesi¹c.
(m)

Opinie naszych
Czytelników

Zostawcie park
koło urzędu!
Dużo się ostatnio mówi i pisze o budowie centrum w
Rumi i innych inwestycjach.
Obawiam się, czy po przeniesieniu ratusza w inne miejsce,
teren wokół obecnego urzędu
nie zostanie zabudowany. Apeluję żeby tego nie robić!
Po pierwsze, ten zielony teren od lat zdobi te część miasta, a mieszkańcy mogą posiedzieć przy fontannie, wśród
drzew. Jest to jedyne takie rekreacyjne miejsce w tym rejonie Rumi. Starsi mieszkańcy
pamiętają, że była tam kiedyś
zajazd i wielki ogród, a w sąsiedztwie przez długie lata działał dom kultury. Z sentymentem wspominamy więc to
miejsce.
Nie do pomyślenia byłoby
zbudowanie w obecnym parku jakiegoś centrum handlowego. Chociaż nie wiem, jakie
plany mają władze miasta co
do tego terenu, apeluję, żeby
zostawić zieleń i zadbać o nią
należycie, m.in. o piękne topole.
Czytelniczka z Zagórza

Piknik bez
Korzeniowskiego
Odbył się kolejny „Piknik pod
patronatem Roberta Korzeniowskiego”, ale bez patrona.
Szkoda, bo przyjazd pana Roberta do naszego miasta był
zawsze wielką atrakcją. Teraz
ta impreza cieszy mniejszym zainteresowaniem widzów i kibiców sportowych. Proponuję
kierownictwu MOSiR-u, aby
spróbowali na przyszłość dostosować termin imprezy do
kalendarza mistrza.
Piknik z jego udziałem byłby
prawdziwym świętem sportu,
byłaby to atrakcyjna impreza.
Robert Korzeniowski był już w
tym roku na podobnej imprezie w naszym województwie.
Widać, że jest to możliwe i inni
potrafią zaprosić go do siebie.
Mieszkaniec Rumi

Zalana ulica, czyli bajoro na Hutniczej

REKLAMA

W czerwcu bywa³o upalnie,
ale nie ominê³y nas te¿ kolejne ulewy i gwa³towne burze.
Jak zwykle w takich wypadkach, zalane by³y niektóre ulice, podwórka czy piwnice. Nic
siê nie zmieni³o tam, gdzie zawsze po ulewnych deszczach
samochody „p³ywaj¹” na jezdni. Chodzi o miejsce, gdzie ulica Hutnicza nieopodal granicy
Rumi, przebiega pod remontowanym niedawno wiaduktem
kolejowym. Kierowcy, w tym
wracaj¹cy z Trójmiasta mieszkañcy Rumi, powinni pamiêtaæ o tej pu³apce i deszczowe
dni staraæ siê j¹ omijaæ.
Fot. Anna Kuczmarska
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Ciąg dalszy batalii o odrębną własność mieszkań

Zarząd SM „Janowo” kontra członkowie spółdzielni
O tym, ¿e cz³onkowie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” wygrali s¹dowy proces
z Zarz¹dem SM pisaliœmy w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”. Sprawa ta
nabiera znaczenia wobec przyjêtej przez Sejm nowelizacji ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, która wchodzi w ¿ycie 31 lipca br. Nowe przepisy u³atwiaj¹ spó³dzielcom nabywanie odrêbnej w³asnoœci lokali.
Przypomnijmy, ¿e dwoje
cz³onków SM „Janowo” zaskar¿y³o do s¹du uchwa³ê Zarz¹du
Spó³dzielni (nr 2/2005 z dnia
24.08.2005), która ich zdaniem
skutecznie utrudnia³a nabywanie odrêbnej w³asnoœci mieszkañ i ogranicza³a prawa cz³onków. S¹d Okrêgowy w Gdañsku przyzna³ im racjê. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. umo¿liwi³a cz³onkom spó³dzielni
przekszta³cenie w³asnoœci
mieszkañ tak, aby byli realnymi w³aœcicielami swego
maj¹tku. Okreœli³a te¿ obowi¹zki zarz¹dów SM, zwi¹zane z realizacj¹ uw³aszczenia.
Jednak w³adze spó³dzielni
(problemy wyst¹pi³y nie tylko
w Rumi Janowie) nierzadko
stara³y siê opóŸniæ i utrudniæ
proces uw³aszczeniowy. Jednym ze sposobów by³o tworzenie nieruchomoœci, sk³adaj¹ce
siê z wielu bloków i z ca³ej zewnêtrznej infrastruktury. Zarz¹d SM „Janowo” utworzy³
nieruchomoœæ z³o¿on¹ z 51
budynków, po³o¿on¹ na 17
dzia³kach o powierzchni 33 ha,
nie stanowi¹c¹ spójnej ca³oœci.
Przeciw tej decyzji protestowali cz³onkowie spó³dzielni, a
dwoje z nich, wspieranych
przez innych spó³dzielców,
skierowa³o sprawê na drogê
s¹dow¹. Tak du¿a nieruchomoœæ nie pozwala³aby bowiem
na porozumienie siê wspó³w³aœcicieli i zarz¹dzanie wspólnym maj¹tkiem. W praktyce
w³aœciciele nie mieliby na niego ¿adnego wp³ywu.
31 maja br. S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku zapad³
wyrok uchylaj¹cy wspomnian¹
uchwa³ê Zarz¹du. Zdaniem
sêdziego uniemo¿liwia³a ona
cz³onkom spó³dzielni skorzystanie z ich uprawnieñ, a wiêc
narusza³a ich interes prawny.
Uchwa³a by³a te¿ niezgodna z
przepisami o ksiêgach wieczystych. Wyrok nie jest prawomocny.
Spó³dzielców z Janowa
ucieszy³a nie tylko wygrana w
s¹dzie, ale te¿ nowelizacja
ustawy, dziêki której bêdzie
mo¿na taniej i szybciej staæ siê
pe³noprawnym hipotecznym
w³aœcicielem swojego mieszkania. Zyskaj¹ przede wszystkim
posiadacze mieszkañ lokatorskich, którzy za ustanowienie
odrêbnej w³asnoœci bêd¹ musieli zap³aciæ œrednio kilkadziesi¹t z³otych, zamiast kilku lub kilkudziesiêciu tysiêcy
z³otych, jak dotychczas. Zaskar¿enie uchwa³y zarz¹du
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SM nie tylko uniemo¿liwi³o
funkcjonowanie nieruchomoœcigiganta, ale tez poprzez zablokowanie niew³aœciwie realizowanego procesu uw³aszczania
wysz³o spó³dzielcom na dobre.
Teraz, wed³ug nowych przepisów cz³onkowie z mieszkaniami lokatorskimi zap³ac¹ du¿o
mniej. Posiadacze lokali w³asnoœciowych skorzystaj¹ g³ównie z powodu ni¿szych op³at
notarialnych.
Niezadowoleni z wyroku
s¹du cz³onkowie Zarz¹du SM
„Janowo” swoje stanowisko na
ten temat opublikowali w dwutygodniku „Nasze Sprawy”.
Prezes Józef Chmielewski i
pozostali cz³onkowie Zarz¹du
twierdz¹, ¿e proces s¹dowy i
jego wynik zaszkodzi³y wszystkim spó³dzielcom i zablokowa³y
proces uw³aszczeniowy na d³u¿ej. W artykule „Co z uw³aszczeniem?” (Nasze Sprawy z
22.VI.2007) przekonuj¹, ¿e
podzia³ zasobów spó³dzielni
na nieruchomoœci wielobudynkowe jest korzystny, bo taki
podzia³ daje „mo¿liwoœæ utrzymania formu³y solidaryzmu
spó³dzielczego oraz ograniczenia kosztów zwi¹zanych z
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, sprowadzaj¹ca siê
do zasady: du¿y mo¿e wiêcej,
jest silniejszy i tañszy”. O tym,
¿e du¿ym trudniej siê gospodaruje zw³aszcza, kiedy liczba
w³aœcicieli te¿ jest spora, nikt
nie wspomina.
Podwa¿aj¹c decyzjê s¹du,
cz³onkowie Zarz¹du pisz¹:
„S¹d I instancji podzieli³ pogl¹d dwóch skar¿¹cych, stanowi¹cy swoiste liberum veto wobec woli wiêkszoœci cz³onków
naszej Spó³dzielni, wyra¿anej w
formie prawomocnych uchwa³
(…) Zastrze¿enia do wydanego
przez S¹d Okrêgowy wyroku
stanowi¹, zgodnie z opini¹
prawn¹, solid¹a podstawê do
z³o¿enia przez Spó³dzielniê apelacji (…) Tak wiêc dopiero rozprawa przed S¹dem Apelacyjnym rozstrzygnie o przysz³ym
kszta³cie podzia³ów w naszej
spó³dzielni.”
Co w takim razie z procesem uw³aszczeniowymi i wchodz¹cymi wkrótce w ¿ycie nowymi przepisami? Zarz¹d SM
odpowiada na to pytanie nastêpuj¹co: „Proces uw³aszczania w obecnej sytuacji mo¿liwy
jest do przeprowadzenia tylko
w oparciu o zaskar¿on¹ przez
dwóch cz³onków uchwa³ê Zarz¹du, dotycz¹c¹ okreœlenia
przedmiotu odrêbnej w³asnoœci

w nieruchomoœci MI. Tylko w
przypadku jej uprawomocnienia (a jest to mo¿liwe w przypadku wycofania pozwów przez
skar¿¹cych) daje ona podstawê
prawn¹ do zawarcia stosownych
aktów notarialnych wyodrêbnienia na w³asnoœæ lokali mieszkalnych. Jej zaskar¿enie unie-

mo¿liwia przeprowadzenie
przekszta³ceñ w³asnoœciowych,
tym bardziej w zak³adanym
przez nowelizacjê okresie trzech
miesiêcy od wejœcia jej w
¿ycie.(…) Nawet gdybyœmy
przyst¹pili do opracowania nowego projektu uchwa³y w tej
chwili, to czas na dokonanie
nowego podzia³u spó³dzielni na
mniejsze nieruchomoœci uprawomocnienie siê stosownych decyzji podzia³owych, dokonania
wpisów do ksi¹g wieczystych
oraz opracowania nowych

uchwa³ Zarz¹du nale¿y oszacowaæ oparciu o dotychczasowe
doœwiadczenia na okres co najmniej jednego roku. (…) ”.
Nie zgadzaj¹ siê z tym
zupe³nie cz³onkowie spó³dzielni, którzy wygrali sprawê w
s¹dzie, a dziêki d³ugiej i nie³atwej walce o swoje prawa, zdobyli wiedzê i doœwiadczenie na
ten temat. Ich stanowisko, zaprezentowane przez przedstawicielkê grupy spó³dzielców,
publikujemy obok.
Anna Kuczmarska

Jesteśmy mądrzy przed szkodą!
W ostatnim akapicie artyku³u „Co z uw³aszczeniem?” (Nasze Sprawy z 22.06.07) napisano:
„Proces uw³aszczenia w naszej spó³dzielni jest co najmniej zagro¿ony, a na pewno znacz¹co opóŸniony wskutek dzia³ania dwóch osób. Jak uczy historia, stosowanie „liberum veto” zawsze obraca³o siê
przeciwko dobru wspólnemu. Niestety, stawa³o siê to oczywiste po czasie i zgodnie z powiedzeniem
„M¹dry Polak po szkodzie”. Chcia³oby siê powiedzieæ: œwiête s³owa! Dlatego Polak - spó³dzielca, a
w tym przypadku cz³onek SM „Janowo” chce byæ m¹dry przed szkod¹!
Po wyroku s¹du, uchylaj¹cym uchwa³ê Zarz¹du Spó³dzielni, ten ostatni przyj¹³ taktykê uderzania we wszystkich i we wszystko, co stanê³o na drodze nieudolnie i bezprawnie realizowanego
uw³aszczenia. Zarz¹d SM „œmieszy, tumani, przestrasza”, nie dysponuj¹c ¿adnymi racjonalnymi
argumentami przeciwko cz³onkom spó³dzielni. Oberwa³o siê zatem sêdziemu, który wyda³ zgodny
z prawem wyrok oraz cz³onkom spó³dzielni, którzy w obronie swoich praw skorzystali z drogi,
przys³uguj¹cej obywatelowi i „poszli po sprawiedliwoœæ do s¹du”. Tej sprawiedliwoœci po prawie 20
miesi¹cach doczekali siê. W ustnym uzasadnieniu sêdzia powiedzia³, ¿e podzia³ nieruchomoœci,
przyjêty w SM „Janowo” uniemo¿liwia³by cz³onkom skorzystanie z przepisów uw³aszczeniowych,
poniewa¿ otrzymaliby tytu³ prawny do mieszkañ, ale „wydr¹¿ony” z istoty w³asnoœci. Znowelizowana ustawa wyraŸnie precyzuje zasady tworzenia nieruchomoœci. Co wa¿ne, do czasu zakoñczenia tocz¹cych siê spraw s¹dowych, nie zakoñczonych prawomocnym orzeczeniem stosuje siê przepisy znowelizowanej ustawy. Tak wiec podstawy zapowiadanej apelacji Zarz¹du s¹ kruche, a poza
tym nie obaw o zablokowanie procesu uw³aszczenia z powodu nie zakoñczonej sprawy.
W³adze spó³dzielni wysuwaj¹ kuriozalna propozycjê wycofania pozwów przez cz³onków skar¿¹cych uchwa³ê, poniewa¿ to da³oby podstawê prawn¹ do zawarcia aktów notarialnych wyodrêbnienia na w³asnoœæ lokali. Po pierwsze, sugerowanie wycofania pozwów przez skar¿¹cych w momencie, gdy zapad³ sprawiedliwy wyrok jest totalnym nieporozumieniem. Po drugie, upieraj¹c siê
przy nieruchomoœci-molochu, zarz¹d chce utrzymaæ stan, w którym cz³onek spó³dzielni nie jest
pe³noprawnym w³aœcicielem mieszkania tylko „ko³choŸnikiem”, wt³oczonym w 51-budynkow¹ aglomeracjê, w której nie bêdzie mia³ nic do gadania. Porozumienie siê wspó³w³aœcicieli takiej nieruchomoœci jest niemo¿liwe, poniewa¿ do podjêcia jakiejkolwiek decyzji potrzebna jest zgoda wiêkszoœci, czyli 51 procent w³aœcicieli. Tymczasem proponowana przez Zarz¹d SM nieruchomoœæ M I
obejmuje 3234 lokale!
W „Naszych Sprawach” czytamy m.in. „Nowelizacja budzi powa¿ne kontrowersje, w szczególnoœci w zakresie odp³atnoœci za przekszta³cenia w wysokoœci nominalnego umorzenia. Zapowiadane jest
zaskar¿enie do Trybuna³u Konstytucyjnego”. Czyje kontrowersje budzi nowelizacja i kto bêdzie
zaskar¿a³ ja do Trybuna³u? Sprawê odp³atnoœci wyjaœnia prof. Adam Biela, senator RP, twórca
m.in. regulacji problemów w³asnoœciowych mieszkañ spó³dzielczych, który twierdzi: „Nie mo¿na
mówiæ, ¿e przekszta³cenie nastêpuje za darmo, lecz po pokryciu przez cz³onka spó³dzielni ogó³em 100
procent kosztów budowy. Dotychczas ci, którzy chcieli nabyæ mieszkanie na w³asnoœæ, musieli ponieœæ
znacznie wy¿sze koszty, gdy¿ kwoty przedstawione do zap³aty spó³dzielcom by³y przez spó³dzielnie
waloryzowane. Oznacza³o to, ¿e spó³dzielnie zarabia³y na swoich cz³onkach. Teraz nast¹pi ukrócenie
tego procederu.”
Gdyby nawet ustawa zosta³a zaskar¿ona do TK, co ma zamiar uczyniæ tylko SLD, zanim w
Dzienniku Ustaw nie zostanie og³oszony wyrok Trybuna³u, ustawa musi byæ realizowana, poniewa¿ do tego czasu istnieje tylko domniemanie, ¿e jest ona niezgodna z prawem. Wyroki Trybuna³u
Konstytucyjnego - o czym Zarz¹d spó³dzielni winien wiedzieæ - skutkuj¹ „pro futuro”.
Zarz¹d SM „Janowo” wprowadza w b³¹d cz³onków spó³dzielni, zrzucaj¹c winê na tych, którzy
bezprawn¹ uchwa³ê zaskar¿yli. Perfidne jest twierdzenie: „Tak wiêc dwie osoby mog¹ skutecznie,
wbrew publicznie sk³adanym deklaracjom, ¿e s¹ entuzjastami uw³aszczenia, je uniemo¿liwiæ...”
Widaæ, ¿e zarz¹d spó³dzielni nie s³ucha tego, co mówi¹ cz³onkowie spó³dzielni, m.in. te dwie osoby
na zebraniach grup cz³onkowskich, na Zebraniu Przedstawicieli czy podczas rozpraw s¹dowych.
Przypomnê wiêc, ¿e te dwie osoby, jak te¿ setki innych cz³onków chc¹ uw³aszczenia, lecz na zdrowych zasadach. Chcemy byæ autentycznymi w³aœcicielami swoich mieszkañ. Gdyby Zarz¹d realizowa³ ustawê z grudnia 200 r. zgodnie z intencj¹ ustawodawcy, spó³dzielcy z janowa mieliby ju¿
akty notarialne. To nie oni s¹ winni przed³u¿aniu siê procesu uw³aszczeniowego w tej spó³dzielni
i to nie oni bêd¹ ponosiæ tego konsekwencje, m.in. finansowe.
Krytyka dwóch cz³onków SM, którzy z³o¿yli pozew do s¹du i okreœlenie tego mianem „liberum
veto” sprawia wra¿enie, ¿e Zarz¹d SM nawet histori¹ Polski pos³uguje siê instrumentalnie, co jest
wysoce naganne! W³adzom spó³dzielni najbardziej odpowiada³by cz³onek potulny, bierny, niczego
nie kwestionuj¹cy, akceptuj¹cy bezkrytycznie wszystkie dzia³ania zarz¹du.
El¿bieta Ró¿ycka
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Rewolucyjne zmiany w prawie spółdzielczym

Własne mieszkanie
taniej i prościej
Uw³aszczenie cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, czyli przeniesienie na ich rzecz odrêbnej w³asnoœci mieszkañ, od kilku lat budzi kontrowersje i spory. Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku da³a takie prawo zarówno posiadaczom
mieszkañ lokatorskich, jak i spó³dzielczych w³asnoœciowych. Jedne i drugie nale¿a³y do
tej pory do spó³dzielni, a dziêki uw³aszczeniu staj¹ siê faktyczn¹ w³asnoœci¹ hipoteczn¹
dotychczasowych lokatorów. Przyjêta przez Sejm nowelizacja ustawy, która po podpisaniu przez Prezydenta RP wejdzie w ¿ycie 31 lipca, znacznie u³atwi ten proces.
Trzy miesi¹ce
Wystarczy, ¿e cz³onkowie
z³o¿¹ odpowiednie wnioski, a
zarz¹dy spó³dzielni bêd¹ zobowi¹zane zrealizowaæ w ci¹gu
trzech miesiêcy. Mimo, ¿e do
tej pory bardzo siê przed tym
broni¹. Na ogó³ w³adze spó³dzielni staraj¹ siê zniechêciæ
cz³onków do uw³aszczania siê,
przekonuj¹c ich, ¿e nie warto,
¿e sprawa wi¹¿e siê z niepotrzebnymi wydatkami i nic nie
daje.
Jednak wbrew temu, co
przedstawiciele w³adz spó³dzielczych mówi¹ na zebraniach i pisz¹ w osiedlowych
biuletynach, broni¹c dotychczasowej struktury spó³dzielni (i
trudno siê dziwiæ, wszak zasiadaj¹ w zarz¹dach i radach
nadzorczych), warto nabyæ w³asne mieszkanie na w³asnoœæ.
Dziêki temu lokator stanie siê
rzeczywistym w³aœcicielem
mieszkania, a w ksiêdze wieczystej zamiast nazwy spó³dzielni wpisane zostanie jego
nazwisko.
Nominalna kwota kredytu
Nowe przepisy ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych wprowadzaj¹ kilkadziesi¹t prze³omowych zmian w
zakresie funkcjonowania spó³dzielni. S¹ korzystne zw³aszcza dla cz³onków spó³dzielni,
posiadaj¹cych mieszkania lokatorskie. Mog¹ oni otrzymaæ
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu ju¿ po
wp³aceniu nominalnej kwoty
kredytu umorzonego przez pañstwo w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, któr¹
spó³dzielnia odprowadzi³a do
pañstwowego bud¿etu. Oznacza to, ¿e lokatorzy nabêd¹ odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania ju¿
za kilkadziesi¹t lub kilkaset
z³otych, a nie, jak obecnie, za
kilka lub kilkadziesi¹t tysiêcy.
Mog¹ skorzystaæ z tego ci,
którzy uzupe³nili wk³ad mieszkaniowy i nie zalegaj¹ z czynszem ani innymi op³atami. Od
31 lipca do uzyskania odrêbnej w³asnoœci nie bêdzie ju¿
konieczne uregulowanie zaleg³oœci zwi¹zanych z po¿yczkami zaci¹gniêtymi na dociepla-

nie bloków i inne prace modernizacyjne.
Bez dodatkowych op³at
Mniej zap³ac¹ tak¿e spó³dzielcy, którzy zdecyduj¹ siê na przekszta³cenie mieszkania w³asnoœciowego na mieszkanie
hipoteczne. W ci¹gu trzech
miesiêcy od z³o¿enia wniosku
do zarz¹du spó³dzielni bêdzie
on musia³ przenieœæ w³asnoœæ
lokalu, jeœli spó³dzielca sp³aci³ wczeœniej wszystkie koszty
zwi¹zane z jego budow¹ i
ewentualne zad³u¿enie. Ni¿sze
bêd¹ stawki wynagrodzenia
notariusza za czynnoœci dokonane przy zawieraniu umowy
przekszta³caj¹cej prawo lokatorskie lub spó³dzielcze w³asnoœciowe w odrêbn¹ w³asnoœæ.
Zamiast obecnych 312 z³ spó³dzielca zap³aci 234 z³. Spó³dzielcy nie bêd¹ musieli te¿
ponosiæ kosztów wyceny nieruchomoœci przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego.
Kary za blokowanie
Nowe przepisy mówi¹ o odpowiedzialnoœci karnej cz³onków zarz¹dów, które bezzasadnie blokuj¹ realizacjê wniosków o przeniesienie w³asnoœci na rzecz spó³dzielców.
Cz³onkowie zarz¹dów, a tak¿e
ich pe³nomocnicy, którzy nie
podpisz¹ umowy o przeniesienie w³asnoœci mieszkania w
terminie trzech miesiêcy od
dnia z³o¿enia wniosku, bêd¹
podlegaæ grzywnie (zgodnie z
kodeksem wykroczeñ - od 20
do 5 tys. z³) lub karze ograniczenia wolnoœci (do miesi¹ca
prac spo³ecznych). Wyj¹tkowo
bêd¹ mogli przekroczyæ terminy, gdy nieruchomoœæ ma nieuregulowany stan gruntów lub
spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania
wieczystego do gruntu. Aby
wszcz¹æ postêpowanie w sprawie ukarania cz³onka zarz¹du,
spó³dzielcy winni z³o¿yæ wniosek w tej sprawie do prokuratury.
Zmieni¹ siê zasady nabywania udzia³ów w nieruchomoœciach gruntowych. Jeœli rada
gminy podjê³a uchwa³ê o sprzeda¿y takich dzia³ek z bonifikat¹ (obecnie siêgaj¹ one 99

proc. wartoœci nieruchomoœci),
to spó³dzielcy, którzy z³o¿yli
wnioski o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu, bêd¹ mogli domagaæ siê, aby zarz¹d
spó³dzielni wykupi³ dzia³kê z
upustem, a nastêpnie odkupiæ
od spó³dzielni udzia³ ze zni¿k¹.
Je¿eli spó³dzielnia kupi³a ju¿
grunt ze zni¿k¹ (a tak siê sta³o w Rumi), to po takiej samej
cenie musi go odsprzedaæ wyodrêbniaj¹cym siê cz³onkom.
Jak liczyæ
Stawki nominalne do zap³acenia bêd¹ wyliczane nastêpuj¹co: je¿eli cz³onek spó³dzielni wniós³ wk³ad mieszkaniowy w wysokoœci 10 proc. kosztów budowy i sp³aci³ kredyt
spó³dzielczy, który wynosi³ 60
proc. takich kosztów, to do uzupe³nienia pozostawa³o mu 30
proc. sumy zwi¹zanej z budow¹ mieszkania. Tê kwotê
pokrywa³ Skarb Pañstwa w
imieniu spó³dzielni. W momencie przekszta³cenia pieni¹dze s¹ zwracane do bud¿etu
pañstwa, ale po stawkach nominalnych. Je¿eli umorzony
kredyt przed denominacj¹ wynosi³ 100 tys. z³, to obecnie
spó³dzielnia odprowadza do
pañstwa 10 z³.
(Red.)
Oprac. na podstawie „Gazety Prawnej” z 20.06.2007 r.
Obok prezentujemy wzory wniosków, które należy złożyć w spółdzielni.
Jeden z nich dotyczy
mieszkań lokatorskich,
drugi - własnościowych.
Nie trzeba z tym czekać
do 31 lipca. Wnioski złożone przed wejściem w
życie nowych przepisów
będą musiały być zrealizowane w ciągu trzech
miesięcy.
Takie same wnioski, tylko
z inną nazwą i adresem
spółdzielni, mogą składać lokatorzy innych spółdzielni, mających swoje
bloki w Rumi, np. Wejherowskiej SM, SM „Własny dach”, SM „Maluch”.

..................................................……
………………………………………
..……………………………………...
Imię, nazwisko i adres
członka spółdzielni mieszkaniowej

Rumia, data............

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”
ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi

WNIOSEK
W oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zamianami, jako
uprawniony członek spółdzielni, posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będącego własnością spółdzielni, znajdującego się w Rumi przy ul. .......................,
w budynku nr …........……… , nr mieszkania .......……,
żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na
mnie prawa własności tego mieszkania w taki sposób, iż moje
prawo odrębnej własności do lokalu tego mieszkania będzie
jednocześnie związane z:
1. prawem własności do nieruchomości, obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej własności
lokalu mieszkalnego,
2. prawem własności pomieszczeń przynależnych do tego
lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości
wspólnej, związanych z odrębną własnością uwłaszczonego
lokalu.
W związku z tym proszę o dopowiedź na następujące pytania:
a) Czy powinienem dokonać jakichkolwiek wpłat?
b) Jeśli tak, to proszę podać wysokość kwoty i jej uzasadnienie oraz numer konta Spółdzielni, na które należy ją wpłacić.
Wnoszę o podjęcie przez Zarząd SM „Janowo” wszelkich
niezbędnych czynności, w celu zrealizowania mojego wniosku.
...................................................
(podpis)

……………………………………
Rumia, data …………
……………………………………
……………………………………
Imię, nazwisko i adres
członka spółdzielni mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”
ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi

WNIOSEK
W oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zamianami, jako
uprawniony członek spółdzielni, posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, będącego własnością spółdzielni, znajdującego się w Rumi przy ul. ……………,
w budynku nr ……..............…… , nr mieszkania ...……,
żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na
mnie prawa własności tego mieszkania w taki sposób, iż moje
prawo odrębnej własności do lokalu tego lokalu będzie związane z:
1. prawem własności do nieruchomości, obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej własności
lokalu mieszkalnego,
2. prawem własności pomieszczeń przynależnych do tego
lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości
wspólnej, związanych z odrębną własnością uwłaszczonego
lokalu.
W związku z tym proszę o dopowiedź na następujące pytania:
a) Czy powinienem dokonać jakichkolwiek wpłat?
b) Jeśli tak, to proszę podać wysokość kwoty i jej uzasadnienie oraz numer konta Spółdzielni, na które należy ją wpłacić.
W związku z tym wnoszę o podjęcie przez Zarząd SM „Janowo” przewidzianych przepisami w/w ustawy czynności,
umożliwiających realizację mojego wniosku.
..……………………………….
(podpis)
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SYGNAŁY
TELEFONICZNE OPINIE
Zabawa i jej przykre skutki
Kilka razy w roku, wiosną i latem, powtarza się ten sam problem. Festyny w Parku Żelewskiego kończą się pijaństwem
i zanieczyszczaniem terenu.
Pewnie tak się dzieje we
wszystkich miejscach plenerowych zabaw, ale ja odczuwam skutki zabawy w Janowie, ponieważ mieszkam w
pobliżu parku. Chodzi o to, że
podczas imprez, takich jak niedawny festyn strażacki 23
czerwca, sprzedawane jest
piwo. Im bardziej rozwija się
zabawa, tym większe kolejki
ustawiają się przed toaletami
typu „Toi-Toi”, których zawsze
jest za mało. Kończy się na tym,
że uczestnicy zabawy „podlewają” wszystkie okoliczne
płoty i ogródki. W niedzielny
ranek pozostaje fetor i brud.
Uczestnicy zabawy rozchodzą
się do domów, a mieszkańcy
pozostają...
Mieszkaniec Janowa
SOBÓTKI DLA NIELICZNYCH
Szkoda, że zabawę z okazji tradycyjnych Sobótek i Nocy
Świętojańskiej zorganizowano
tylko w Janowie. Myślę, że do
tamtejszego parku wybrali się
głównie mieszkańcy tej dzielnicy. Gdyby podobna impreza miała miejsce w Parku Starowiejskim, skorzystałoby z niej
więcej osób. Nie chodzi tylko
o młodzież, ponieważ starsi
mieszkańcy też chętnie posłuchają muzyki, popatrzą na
ognisko, pobawią się. Tylko że
tym ze Śródmieścia czy Starej
Rumi trochę daleko do Janowa. Jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa i klub osiedlowy organizują Noc Świętojańską w
Janowie, to może Miejski Dom
Kultury, MOSiR i Urząd Miasta mogłyby zorganizować
drugą imprezę w parku miejskim albo na stadionie? Prosimy o to na przyszłość!
G.H.
(dane do wiadomości
redakcji)
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Kontrowersje wokół schroniska w Małoszycach

Niepokojące sygnały nie potwierdzają się
- Od wielu lat wspiera³am
tzw. ciapkowo w Gdyni. Niestety, w tym schronisku nie ma
ju¿ miejsca dla psów z naszego miasta, dlatego trafiaj¹ one
do Ma³oszyc - mówi nasza Czytelniczka. - Chcia³am pomóc
tej placówce, ale najpierw próbowa³am siê o niej czegoœ dowiedzieæ. Ktoœ ze stowarzyszenia Animals powiedzia³ mi, ¿e
to straszne miejsce, gdzie nie
dba siê o zwierzêta. Napisa³am w tej sprawie do burmistrz
Rumi, która w odpowiedzi wyjaœni³a, ¿e gdyñskie schronisko
nie przed³u¿y³o umowy z gmin¹
Rumia z powodu braku miejsca i po d³ugich poszukiwaniach
wybrano placówkê w Ma³oszycach, m.in. ze wzglêdu na dobre warunki. Nie uspokoi³o
mnie to jednak. Martwiê siê o
los psów, m.in. tych, wy³apywanych w Rumi.
Podczas telefonicznej rozmowy z inn¹ cz³onkini¹ stowarzyszenia Animals (nazwisko
do wiadomoœci redakcji) us³yszeliœmy, ¿e psy w Ma³oszycach
s¹ g³odne i Ÿle traktowane.
Mieszkaj¹ w du¿ej starej hali,
nie wychodz¹c na powietrze. Do
placówki nie wpuszcza siê wolontariuszy ani dziennikarzy.
Nie przyjmuje siê ¿adnej pomocy.
Tych zarzutów nie potwierdzaj¹ rumscy urzêdnicy i radni, którzy dwukrotnie odwiedzali Ma³oszyce.
- Ka¿de schronisko jest
smutnym miejscem i prawdopodobnie nieliczne dysponuj¹
idealnymi warunkami, ale nie
zauwa¿yliœmy ¿adnych niepokoj¹cych praktyk w tej placówce - mówi Katarzyna Bieliñska, naczelnik Wydz. Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
bezpłatnym lokalnym miesięczniku
o nakładzie 8 tys. egzemplarzy

OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY
ZA OGŁOSZENIA I REKLAMY
- 20 ZŁ ZA MODUŁ
ORAZ ATRAKCYJNE RABATY
- ZAPEWNIAMY DOTARCIE
DO SZEROKIEGO KRĘGU ODBIORCÓW
W RUMI
KONTAKT: redakcja tel. 058 710-77-68
kom. 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

www.gazetarumska.pl
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O prywatnym schronisku dla zwierz¹t w Ma³oszycach ko³o Lêborka (gmina Nowa
Wieœ Lêborska) pewnie nic nie wiedzieliby mieszkañcy Rumi, gdyby nie fakt, ¿e
w³aœnie tam zawo¿one s¹ bezpañskie psy, wy³apywane w naszym mieœcie. Ich losem zainteresowa³a siê jedna z naszych Czytelniczek, do której dotar³y niepokoj¹ce sygna³y o z³ym traktowaniu zwierz¹t w podlêborskim azylu.
Miasta. - Raz by³am tam umówiona, ale po raz drugi wybra³am siê z dwoma radnymi bez
wczeœniejszej zapowiedzi. Zastaliœmy tam porz¹dek i spokój. Psy mieszkaj¹ w kojcach
w starym budynku, ale maj¹
wybiegi. Nie wygl¹daj¹ na g³odzone i zabiedzone, chocia¿
zwierzêta w schroniskach nie
s¹ tak zadbane, jak te domowe. Po podwórzu chodz¹ koty,
nieopodal s¹ stajnie i konie.
Odnios³am wra¿enie, ¿e w³aœciciel i jego ¿ona s¹ mi³oœnikami zwierz¹t. Z tego co mówili, rozbudowuj¹ swoja placówkê i wkrótce poprawi¹ siê
tam warunki. Niebawem wybierzemy siê do schroniska
ponownie, bo radni zobowi¹zali
nas do wizyty w tej placówce
po pó³ roku wspó³pracy. Staramy siê o jak najszersze informacje na jej temat, chocia¿
szukaj¹c odpowiedniego miejsca dla bezpañskich psów nie
mieliœmy wielkiego wyboru, bo
takich placówek brakuje. To
schronisko zosta³o dopuszczone przez powiatowego lekarza
weterynarii i sanepid.
Na utrzymanie zwierz¹t w
schronisku, z którego korzysta
tak¿e s¹siednia Reda, gmina
Rumia wydaje 1700 z³ miesiêcznie. O to, w jaki sposób
rumianie mog¹ wspieraæ tê
placówkê, zapytaliœmy jej w³aœciciela.
- Poza wp³atami od gmin,
z którymi podpisaliœmy umowê, nie przyjmujemy pieniêdzy
- mówi w³aœciciel schroniska. Nie chcemy byæ pos¹dzeni, ¿e

Bezpañskie psy, b³¹kaj¹ce siê po ulicach s¹ wy³apywane i
zawo¿one do prywatnego schroniska dla zwierz¹t.
Fot. Anna Kuczmarska

opiekujemy siê zwierzêtami
dla zysku. Nie przyjmujemy
te¿ z po¿ywienia, oprócz suchej
karmy. Zgodnie z przepisami,
mamy umowê z jedn¹ rzeŸni¹,
w której kupujemy koœci dla
psów. Maj¹ ich pod dostatkiem.
Natomiast nierzadko otrzymujemy dary od szkó³, m.in.
koce, które wykorzystujemy
g³ównie do przewo¿enia zwierz¹t. Na co dzieñ œpi¹ one na
s³omie, która wch³ania wilgoæ
i jest naturalnym zdrowym
pod³o¿em. Wykorzystujemy
dawny budynek szko³y rolniczej. Nie jest to idealne miejsce, ale staramy siê zapewniæ
odpowiednie warunki. Oboje z
¿on¹ lubimy zwierzêta i w³a-

œnie budujemy dla nich nowy
oœrodek, w którym warunki
bêd¹ lepsze. W schronisku
mieszka oko³o 30 psów. Za
oko³o pó³ roku trafia do nowych
kojców z wybiegami.
Mamy nadziejê, ¿e te informacje s¹ prawdziwe. Nie
mniej apelujemy, aby przedstawiciele rumskiego samorz¹du
nadal odwiedzali placówkê w
Ma³oszycach i przygl¹dali siê
jej funkcjonowaniu.
Ktokolwiek chcia³by skontaktowaæ siê z w³aœcicielem
placówki i zaoferowaæ mu pomoc, mo¿e dzwoniæ pod numer
tel. kom.: 0-508-360-305.
Anna Kuczmarska

Ścieżki rowerowe

Nie zawsze spełniają swoją rolę
Dobrze, ¿e ulice w Rumi wyposa¿ono w œcie¿ki rowerowe, poniewa¿
wielu mieszkañców korzysta z rowerów, nie tylko rekreacyjnie. Okazuje siê jednak, ¿e czasem rowerow¹ tras¹ nie sposób przejechaæ bezkolizyjnie. Zwróci³ nam na to uwagê mieszkaniec ul. Pi³sudskiego w Rumi.
- Du¿o je¿d¿ê na rowerze, przemierzam nim
ca³¹ Rumiê - mówi nasz Czytelnik. - Jednak w
niektórych miejscach mam problemy z przejechaniem. Niezbyt dobrze siê sta³o, ¿e na ul.
Dêbogórskiej œcie¿ka dla rowerów jest du¿o
szersza, ni¿ pas ruchu dla pieszych. Zw³aszcza
w dni targowe, czyli w œrody i soboty, przechodnie nie mieszcz¹ siê na swojej czêœci chodnika
i id¹ równie¿ po œcie¿ce rowerowej. Pozostaje
wówczas zejœæ z pojazdu i prowadziæ go albo
zjechaæ na drug¹, nieutwardzon¹ stronê ulicy.
Na jezdni jest tam dosyæ niebezpiecznie, bo
ruch samochodowy jest du¿y. Ulic¹ Dêbogórsk¹

jeŸdzi sporo ciê¿arówek, wiêc lepiej nie pchaæ
siê tam rowerem.
Ten sam Czytelnik zwróci³ równie¿ uwagê
na parkowanie samochodów w³aœnie na œcie¿kach rowerowych. Tak dzieje siê obok pizzerii
„Verona” oraz s¹siaduj¹cej z ni¹ przychodni
lekarskiej przy ul. Pi³sudskiego. Samochody
stawiane s¹ na chodniku dok³adnie na czêœci,
przeznaczonej dla rowerów. To nie jedyne takie
miejsce w mieœcie. Apelujemy zatem do kierowców, ¿eby zwracali uwagê na to, gdzie stawiaj¹ swoje auto.
(Ank)
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Czy trzeba wyciąć część drzew w parku?

Puste nie znaczy chore
Jeden z mieszkañców Janowa bardzo zaniepokoi³ siê
stanem drzew w parku przy ul. Filtrowej w Rumi. Uwa¿a, ¿e s¹ niebezpieczne dla spacerowiczów i bawi¹cych siê w parku dzieci, dlatego nale¿a³oby niektóre
drzewa po prostu wyci¹æ. Innego zdania s¹ urzêdnicy
miejscy, opiekuj¹cy siê patkiem.
- Z obaw¹ patrzê na drzewa, które maj¹ puste w œrodku
pnie, wygl¹daj¹, jakby trzyma³y siê zaledwie na korze - powiedzia³ w telefonicznej rozmowie nasz Czytelnik. - Proszê zwróciæ
uwagê na suche i zapewne bardzo stare drzewa w parku, m.in. w
s¹siedztwie placu zabaw. Moim zdaniem powinny zostaæ usuniête, bo zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, a w to miejsce gospodarz
parku musi zasadziæ nowe drzewka.
Wspomnianym gospodarzem tego zielonego terenu jest Urz¹d
Miasta, a bezpoœrednia pieczê nad parkami, skwerami i szerzej
rozumian¹ zieleni¹ miejsk¹ sprawuje Wydzia³ Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska.
- Dbamy o drzewa w parku w Janowie i obserwujemy je. Nie
ma potrzeby wycinania ich - mówi Katarzyna Bieliñska, naczelnik tego wydzia³u. - Trzeba odró¿niæ drzewo puste od suchego
czy chorego. Pusty pieñ nie jest wcale oznak¹ obumierania drzewa, bo dopóki jest zielone, to ¿yje. Drzewa ci¹gn¹ soki poprzez
korê i mog¹ ¿yæ nawet z ubytkami w pniu. Przyk³adem jest
stara aleja, prowadz¹ca do zamku w Rzucewie. Rosn¹ przy niej
drzewa, maj¹ce po 300 lat, niektóre ca³kowicie puste wewn¹trz.
A jednak ¿yj¹.
Zdaniem specjalistów, drzewa wymagaj¹ corocznego przycinania konarów i ga³êzi. Te zabiegi s¹ wykonywane w rumskich
parkach. Bywa, ¿e trzeba tak¿e wyci¹æ ca³e drzewo, jeœli jest
suche i nie ma liœci. Nie usuwa siê jednak drzew zielonych z
nadziej¹, ¿e bêd¹ ros³y jak najd³u¿ej.
(Ank)
Na zdjêciu: Pusty pieñ nie jest objawem obumierania drzewa.
Fot. Anna Kuczmarska

Okaza³o siê, ¿e to pozosta³oœæ po zniszczonym urz¹dzeniu do zabawy. Interweniowa³am w pobliskim domu kultury, ale tam mi powiedziano, ¿e
park nie jest administrowany
przez tê placówkê. Poprosi³am
wiêc, ¿eby pracownik MDK
powiadomi³ o niebezpiecznym
prêcie odpowiednie s³u¿by.
Nie wiadomo, kto zwleka³
- ów pracownik czy odpowiednie s³u¿by? Tak czy inaczej,
przez dobrych kilka dni na placu zbaw wystawa³ z ziemi wygiêty prêt. Podobno kiedyœ pod-

Dziennikarskie dyżury
Zapraszamy Czytelników do
naszej redakcji, gdzie podczas dyżurów można porozmawiać z dziennikarzem, podzielić się uwagami i spostrzeżeniami, powiedzieć, co
Państwa denerwuje, pochwalić kogoś lub opowiedzieć o swojej pasji. Zachęcamy też do telefonicznego
zgłaszania sygnałów, najlepiej podczas dyżurów.
Dyżury reportera odbywają się we wtorki w
godz. 15-17 oraz w
czwartki w godz. 10-12 w
redakcji przy ul. Piłsudskiego 52/5 (wejście obok
sklepu „Szafa Małolata”),
na III piętrze.
Można do nas dzwonić pod
nr tel. 058 710-77-68
lub pisać za pośrednictwem poczty e-mail:
redakcja@gazetarumska.pl.
Mamy nadzieje, że dzięki
naszym Czytelnikom dotrzemy do najważniejszych tematów i będziemy pisać
wyłącznie o sprawach, które interesują lub intrygują
mieszkańców miasta.

Plac zabaw może być niebezpiecznym

Wystający pręt usunięto
Gdy by³am z wnuczkiem na placu zabaw w parku miejskim, zdarzy³ siê przykry wypadek - powiedzia³a nam
podczas redakcyjnego dy¿uru mieszkanka Rumi. Ledwo doszliœmy do placu od strony ul. Mickiewicza,
mój wnuk wybieg³ do przodu i zahaczy³ o jakiœ wystaj¹cy z ziemi drut, kalecz¹c siê w nogê. By³ ból i p³acz.
trzymywa³ zabawkê do bujania siê w postaci kolorowego

Zapraszamy
do redakcji

koguta. Ktoœ z u¿ytkowników
parku, prawdopodobnie jeden

Wystaj¹cy z ziemi niebezpieczny prêt ktoœ zabezpieczy³ plastikow¹ butelk¹.
Fot. Anna Kuczmarska

z rodziców na³o¿y³ na ten niebezpieczny element plastikow¹
butelkê, ¿eby nikt siê wiêcej nie
pokaleczy³. W koñcu drut wykopano.
W Urzêdzie Miasta dowiedzieliœmy siê, ¿e przeszkodê
usuniêto natychmiast po sygnale od dyrektora domu kultury. Zapewniono nas, ¿e oba
place zabaw w Parku Starowiejskim, podobnie jak i kilkanaœcie innych miejsc do zabawy w mieœcie, bêd¹cych pod
opiek¹ urzêdu, s¹ na bie¿¹co
sprawdzane, zagl¹daj¹ na nie
m.in. stra¿nicy miejscy. Niestety, co jakiœ czas dochodzi w tych
miejscach do dewastacji urz¹dzeñ. Raz w roku na placach
zabaw przeprowadzane s¹ specjalistyczne przegl¹dy techniczne urz¹dzeñ. Niesprawne lub
uszkodzone huœtawki lub drabinki s¹ wymieniane.
Zauwa¿one uszkodzenia
najlepiej zg³aszaæ bezpoœrednio do Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska UM.
(Ank)

Gdzie po gazetę?
Odpowiadając na pytania
Czytelników o to, gdzie można dostać Gazetę Rumską
informujemy, że na początku każdego miesiąca (na
ogół w dniach 6-10 miesiąca) trafia ona do sklepów i
placówek na terenie Rumi.
Dzięki uprzejmości właścicieli jest dostępna dla klientów.
Jeśli ktoś nie znalazł gazety
w sklepie, może otrzymać ją
bezpłatnie w naszej redakcji
lub w kwiaciarni Janusza Zabłockiego przy ul. Dąbrowskiego 6 (w kompleksie handlowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Starowiejską).
Zapraszamy do lektury. Nasze artykuły można komentować na stronie:
www.gazetarumska.pl.
Na sygnały Czytelników czekamy pod nr tel. 058 710-7768 podczas dyżurów redakcyjnych we wtorki w godz. 1517 i w czwartki w godz. 10-12.
Można też dzwonić w inne dni
tygodnia lub wysyłać wiadomości na adres poczty elektronicznej: redakcja@gazetarumska.pl.

OGŁOSZENIE
DROBNE
Poszukuję rzetelnej i miłej
opiekunki dla 1,5 rocznego
dziecka w Rumi. Oferuję wieloletnią współpracę i dobre
wynagrodzenie.
Kontakt pod nr tel.: 0-66071-46-04.
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Nie tylko rumscy uczniowie dobrze znają Ewangelię św. Jana

Nowy Testament jak drogowskaz

Laureaci i organizatorzy Konkursu Biblijnego oraz ich goœcie tu¿ po rozdaniu nagród.

„Nowy Testament to niezast¹piona Biblia wszystkich mas, kodeks stuleci, istotny
program ka¿dego rzeczywistego odrodzenia. Bez ducha Nowego Testamentu nowoczesny cz³owiek nie odnajdzie sensu ¿ycia…” – to s³owa wybitnego Prymasa
Polski kardyna³a Augusta Hlonda. Nic dziwnego, ¿e jego imieniem nazwano coroczny Konkurs Biblijny, odbywaj¹cy siê w szko³ach ca³ego Pomorza, ale uroczyœcie podsumowywany zawsze w Rumi. W naszym mieœcie powsta³a idea tego rodzaju piêknej rywalizacji, a z roku na rok zyskuje ona wiêcej sympatyków.
Konkurs Biblijny im. S³ugi Bo¿ego kard. Augusta Hlonda organizuje Akcja Katolicka
- oddzia³ parafialny Parafii
NMP Wspomo¿enia Wiernych
w Rumi. W tym roku uczestnicy, a by³o ich kilka tysiêcy,
poznawali bli¿ej Ewangeliê wg
œw. Jana. Zwyciêzcy etapów
szkolnych wziêli udzia³ w fina³ach rejonowych w kilku miastach oraz w finale diecezjalnym, rozegranym w Rumi. W
czerwcu w rumskim koœciele
NMP WW w obecnoœci Metropolity Gdañskiego arcybisku-

pa Tadeusza Goc³owskiego,
starosty powiatu wejherowskiego Józefa Reszke oraz
burmistrz Rumi El¿biety Rogali-Koñczak uroczyœcie zakoñczono kilkumiesiêczne zmagania m³odych znawców Pisma
Œwiêtego. Spotkanie prowadzi³a g³ówna organizatorka konkursu, prezes oddzia³u Akcji
Katolickiej - Joanna Olbert.
Najpierw wrêczono nagrody laureatom etapu rejonowego, rozgrywanego w Rumi, a
zwyciêzcom fina³u diecezjalnego. Nagród i wyró¿nieñ w kil-

ku kategoriach wiekowych by³o
sporo. Nie brakowa³o te¿ emocji, wzruszenia i radoœci. Tym
bardziej, ¿e jak mówi¹ sami
uczestnicy, udzia³ w konkursie
nie jest ³atwy.
- Cieszê siê, ¿e nasze przedsiêwziêcie wci¹¿ siê rozwija, nie
tylko pod wzglêdem rosn¹cej
liczby uczestników, ale te¿ z powodu rozszerzania formu³y powiedzia³ Jan Klawiter, inicjator konkursu. - W tym roku
do³¹czy³y do nas klasy pi¹te
szkó³ podstawowych, a w przysz³ym roku chcemy zapropono-

waæ m³odszym uczniom, z klas
od I do IV konkurs rysunkowy.
Chcemy by konkurs by³ masowy i mia³ charakter ewangelizacyjny.
Dziêkuj¹c Janowi Klawiterowi, którego nazwa³ dusz¹
przedsiêwziêcia, arcybiskup
Tadeusz Goc³owski mówi³
m.in. o du¿ym znaczeniu Akcji
Katolickiej, propaguj¹cej wartoœci religijne, intelektualne i
obywatelskie.

- Ewangelie to nieustaj¹ce
Ÿród³o zdobywania wiedzy powiedzia³ ks. arcybiskup. Polecam wszystkim najnowsz¹ ksi¹¿kê papie¿a Benedykta XVI, zatytu³owan¹ „Jezus z Nazaretu”, która pozwala lepiej zrozumieæ Bibliê i
odnieœæ jej treœci do ¿ycia
wspó³czesnego. Ta ksi¹¿ka to
wielki dar pontyfikatu Benedykta XVI.
Anna Kuczmarska

Uczniowie z Rumi wśród laureatów konkursu diecezjalnego
W kategorii szkół podstawowych I miejsce – ex aequo z dwójka
uczniów z Trójmiasta zajęła Agnieszka Wrotniak z SP nr 9 w
Rumi. II miejsce – również ex aequo z koleżankami spoza Rumi
zajęła Małgorzata Bołt z SP nr 9 w Janowie.
Wśród gimnazjalistów II miejsce zajął Cyprian Kleist z Salezjańskiego Gimnazjum, a wśród licealistów również II nagrodę zdobyła Monika Romanik z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.
Wyróżnienie otrzymała Magdalena Potrykus z Gimnazjum nr 1.

Nagrody wrêcza³ Metropolita Gdañski, arcybiskup Tadeusz
Goc³owski.
Na zdjêciu obok wystêp chóru Liceum Salezjañskiego.
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Pożegnanie księdza Kazimierza

Przyjaciel młodzieży
Wspólna modlitwa, podziêkowania, ¿yczenia i ³zy wzruszenia - tak wygl¹da³o uroczyste po¿egnanie ks. Kazimierza Chudzickiego, salezjanina, który odszed³ z parafii Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych.
Zosta³ proboszczem w Czaplinku na Pojezierzu Drawskim w województwie zachodniopomorskim.

Aukcjê prowadzi³ Leszek Winczewski.

Charytatywna aukcja Caritas

Obrazy, grafiki i rzeźby
poszły pod młotek
Aukcja prac niepe³nosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej Caritas
odby³a siê w Klubie Parafialnym przy koœciele œw. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi
Zagórzu. Licytowano kilkadziesi¹t piêknych obrazów, malowanych, wyszywanych lub
wyklejanych, a tak¿e gobeliny, ciekawe wyroby z wikliny, ze skóry i masy solnej. Wszystko po to, aby zebraæ pieni¹dze na rehabilitacje spo³eczn¹ niepe³nosprawnych podopiecznych Centrum im. œw. Siostry Faustyny Caritas Archidiecezji Gdañskiej w Rumi.
- Po raz pierwszy zorganizowaliœmy aukcjê
prac uzdolnionych uczestników naszych zajêæ.
Dot¹d obywa³y siê tylko kiermasze ich wyrobów - informuje Marzena Pa³ubicka, kierownik Centrum im. œw. Siostry Faustyny Caritas. - W ramach dzia³aj¹cych od ponad 10 lat
Warsztatów Terapii Zajêciowych w naszej placówce dzia³a a¿ osiem pracowni. Niektóre z nich,
przede wszystkim pracownia tkacka i plastyczna, mia³y okazjê zaprezentowaæ siê podczas aukcji.
Wystawione „pod m³otek” prace bardzo
podoba³y siê goœciom parafialnego klubu i dlatego kolejne dzie³a, licytowane przez Leszka
Winczewskiego, znajdywa³y szybko nabywców. M.in. piêkne obrazy i anio³ ulepiony z gliny, wyszywane i oprawione w ramki znaki zodiaku, równie¿ zamkniêty w ramach oryginalny „Rajski ogród”, wiklinowa kamienica czy baranek z solnej masy. Najaktywniejszymi uczest-

Goœci czêstowano kaw¹ i pysznym ciastem.

nikami aukcji byli m.in.: burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Witold Reclaf i ks. pra³at Tadeusz Gut,
gospodarz spotkania. Podczas, gdy za oknami klubu szala³a burza i ulewa, wewn¹trz panowa³a gor¹ca i bardzo sympatyczna atmosfera. Mimo, ¿e nie sprzedano wszystkich prac,
ich autorzy oraz instruktorzy warsztatów byli
zadowoleni. Za aktywny udzia³ w aukcji jej
uczestnikom dziêkowa³a te¿ szefowa rumskiej
placówki Caritas.
- Bardzo siê cieszê, ¿e mimo niesprzyjaj¹cej pogody i m.in. spowodowanej tym ma³ej frekwencji mieszkañców miasta, nieliczna grupa
kupi³a tak wiele prac - powiedzia³a Marzena
Pa³ubicka. - Jak na pierwszy raz, posz³o nam
nieŸle. Cieszymy siê z zebranych pieniêdzy i z
tego, ¿e prace naszych podopiecznych tak siê
podoba³y.
(Ank)

Ks. Kazimierz Chudzicki podczas mszy po¿egnalnej.

Czaplinek jest malowniczym miasteczkiem, le¿¹cym na przesmyku miêdzy jeziorami Drawsko i Czaplino, ale zanim ksi¹dz
Kazimierz zacz¹³ podziwiaæ jego uroki, prze¿y³ w Rumi trudne
chwile. Musia³ po¿egnaæ siê z ksiêdzem proboszczem i z braæmi
salezjanami, z parafianami, a przede wszystkim z ukochan¹
m³odzie¿¹. Dziewczyny i ch³opcy, m.in. w harcerskich mundurach
wype³nili koœció³ podczas po¿egnalnej mszy œw. i z wielkim ¿alem
rozstawali siê ze „swoim” ksiêdzem Kaziem. Œpiewali mu, dziêkowali, obdarowali kwiatami. Nie oby³o siê bez p³aczu, a sam
bohater uroczystoœci z trudem powstrzymywa³ siê od ³ez wzruszenia. Zw³aszcza, gdy m³odzi i starsi parafianie d³ugo i g³oœno
mu klaskali na stoj¹co. Za owocn¹ pracê w Rumi dziêkowa³
kap³anowi ksi¹dz proboszcz.
- Gdy trzy lata temu przyjecha³em do rumskiej parafii, mój
poprzednik ks. Janusz Zdolski powiedzia³ mi, ¿e wœród ksiê¿y
mam prawdziw¹ per³ê, o któr¹ powinienem szczególnie dbaæ wspomina³ ks. Jak Oleksiuk. - Mówi³ w³aœnie o ksiêdzu Kaziu
i nie myli³ siê.
Ks. Chudzicki za³o¿y³ (jeszcze jako kleryk) i prowadzi³ dru¿yny harcerskie, zosta³ te¿ kapelanem ZHR na ca³¹ Polskê. Dziêki
niemu rozwinê³o dzia³alnoœæ Oratorium, oferuj¹c ciekawe zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. Ks. Kazik jeŸdzi³ z m³odzie¿¹ na pielgrzymki i na obozy, a w ci¹gu roku szkolnego by³ katechet¹ w I
LO w Rumi. Ten kap³an z mi³oœci¹ i ¿yczliwoœci¹ traktuje wszystkich ludzi, z sympati¹ odnosz¹c siê m.in. do dziennikarzy. Tym
bardziej bêdzie nam Go brakowa³o, ale tak jak podkreœli³ ks.
Oleksiuk oraz sam ks. Chudzicki, salezjanie s¹ pielgrzymami.
Nie tylko oni odchodz¹ do innych parafii. Przypomnijmy, ¿e
m.in. rok temu ¿egnaliœmy równie lubianych i cenionych kap³anów, ks. Krzysztofa Mudlaffa z parafii œw. Józefa i Judy Tadeusza (pracuje obecnie w Gdyni) oraz ks. Andrzeja Sowiñskiego
z parafii œw. Jana z Kêt (pracuje w Gdañsku).
(Ank)

M³odzie¿ w prezencie podarowa³a mu m.in. pami¹tkowy portret,
otoczony zdjêciami z Rumi.
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UROCZYSTOŚCI
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Uczczono pamięć kapłana i kompozytora

Ksiądz profesor na cokole
Wokó³ rzeŸby swojego
patrona zebrali siê œpiewacy z
chóru Lira.

UROCZYSTE PROCESJE

Zmar³y 20 lat temu w wieku 76 lat salezjanin by³ nie
tylko dobrym duszpasterzem,
ale równie¿ muzykiem i kompozytorem, m.in. autorem Apelu Jasnogórskiego. W uznaniu
zas³ug ksiêdza, który ponad 25
lat pracowa³ w Rumi, jego
imieniem nazwano ulicê w
Rumi oraz coroczny Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej. Nie by³o jednak do tej
pory pomnika lub choæby tablicy, upamiêtniaj¹cej tê
wielk¹ postaæ. Tym wiêksz¹, ¿e
wszyscy wspominaj¹ ksiêdza
Ormiñskiego jako wielkiego
patriotê (w czasie II wojny
œwiatowej dzia³a³ w konspiracji, ucieka³ z rak gestapo, bra³
czynny udzia³ w Powstaniu
Warszawskim), a przy tym
skromnego, pracowitego i
wra¿liwego cz³owieka.
Dziêki cz³onkom Chóru
„Lira”, kontynuuj¹cym muzyczne tradycje w salezjañskiej
parafii i prezes chóru, Klaudii
G³odowskiej, dziêki przychyl-

W dwudziesta rocznicê œmierci salezjanina, ks. prof.
Stanis³awa Ormiñskiego na dziedziñcu koœcio³a NMP
Wspomo¿enia Wiernych w Rumi ods³oniêto jego popiersie. Autorem rzeŸby jest rumski artysta Eugeniusz
Lademann, a inicjatorem przedsiêwziêcia - parafialny
Chór „Lira” im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego.
noœci ks. proboszcza i wsparciu w³adz miasta, wreszcie
dziêki ofiarnoœci mieszkañców

Pomnik ks. profesora ods³oni³
ks. inspektor Zbigniew £epko.

W czerwcu we wszystkich
rumskich parafiach odby³y siê
nie tylko uroczyste procesje ulicami miasta w œwiêto Bo¿ego
Cia³a, ale równie¿ - przez nastêpuj¹cy po nim tydzieñ - procesje wokó³ koœcio³ów. Na naszych zdjêciach jedna z ostatnich procesji w parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Starej Rumi.
Fot. Anna Kuczmarska
REKLAMA

Przed koœcio³em zagra³a parafialna orkiestra Tadeusza Gruczy.
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Rumi, piêkna rzeŸba przedstawiaj¹ca ksiêdza profesora stanê³a w otoczeniu zieleni.
Pomnik ods³oni³ i poœwiêci³ ks. inspektor Zbigniew
£epko, który specjalnie przyjecha³ z Pi³y. Tu¿ po nim, rzeŸba zosta³a „poœwiêcona” po raz
drugi przez naturê. Z nieba
spad³ bowiem ulewny deszcz,
który zmoczy³ uczestników uroczystoœci. Wszyscy udali siê do
koœcio³a, aby uczestniczyæ we
mszy œw. oraz wys³uchaæ koncertu, przygotowanego przez
prof. Romana Peruckiego. Zaœpiewa³ Chór Politechniki
Gdañskiej, Chór Lira oraz soliœci. Zaprezentowano te¿ interesuj¹c¹ wystawê, poœwiecon¹
ks. Ormiñskiemu.
Anna Kuczmarska
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PODRÓŻE

Licealiści i nauczyciele w Grecji

Morze, góry i ślady przeszłości
Dziesiêæ dni spêdzi³a w Grecji m³odzie¿ z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Rumi (ZSP nr 1) wraz z nauczycielami: Markiem Czaplewskim, Alicj¹ Napiórkowsk¹
i Barbar¹ Niewiedzia³a. By³ to najd³u¿szy wyjazd m³odzie¿y organizowany do tej pory przez liceum. Wycieczka edukacyjna trwa³a od 2 do 13 czerwca br.
D³ugi, bo a¿ 36-godzinny
przejazd autokarem na Riwierê Olimpijsk¹ okaza³ siê niezbyt mêcz¹cy. Mieszkaliœmy w
typowej miejscowoœci wypoczynkowej Olympic Beach ko³o
Paralii, zaledwie 100 m od pla¿y, przy g³ównym deptaku z
licznymi sklepikami i tawernami. K¹piel w lazurowych
wodach Morza Egejskiego pozwala³a na podziwianie góry
bogów Olimp. To niezwyk³e,
aby równoczeœnie ogl¹daæ morze i œnieg le¿¹cy u górskiego
szczytu.
Zobaczyliœmy, co to znaczy
przemys³ turystyczny. Sama
Paralia mo¿e poszczyciæ siê
ponad 700 hotelami! Na miejscu jest mnóstwo biur turystycznych oferuj¹cych bogat¹
gamê wycieczek i imprez. Zaskoczy³a nas te¿ spora iloœæ
sklepów, w których pracuj¹ nasi
rodacy. Polka by³a w³aœcicielk¹
sklepu z bi¿uteri¹, a pieczywo
kupowaliœmy w piekarni z
polsk¹ obs³ug¹. Szkolna znajomoœæ jêzyka angielskiego ca³kowicie wystarczy³a, aby czuæ

siê ca³kowicie swobodnie. Podziwialiœmy goœcinnoœæ Greków. Wszyscy byli dla nas bardzo mili i nigdzie nie czuliœmy
siê zagro¿eni.
Wybraliœmy siê na cztery
wycieczki: na wyspê Skiathos,
do dwóch miejscowoœci w masywie góry Olimp, do klasztorów Meteory i do Aten. Najwiêksze wra¿enie wywar³y na
nas Meteory, czyli liczne klasztory zawieszone na niebotycznych ska³ach. Tutaj poczuliœmy
duch Grecji i si³ê wiary mog¹c¹
wznieœæ siê – dos³ownie – ponad chmury.
Ukoronowaniem wyjazdu
by³y Ateny z przepiêknym
wzgórzem Akropolu. Stolica
Grecji pokaza³a nam siê z jak
najlepszej strony. Niezbyt
upalna czerwcowa pogoda, b³êkitne niebo, liczne wzgórza i
jeszcze zielone gaje z imponuj¹cymi œladami staro¿ytnoœci
wprost zachêca³y nas do d³u¿szego pobytu. Ale program
wycieczek by³ tak skonstruowany, aby w danym dniu pokazaæ nam jak najwiêcej z cu-

W tle jeden z górskich klasztorów.

dów tego piêknego kraju. Jedynie w Salonikach, gdzie byliœmy bez przewodnika, uda³o
nam siê trochê zwolniæ tempo
zwiedzania.
Najwiêksz¹
zabawê
uczniowie prze¿yli na rejsie na
wyspê Skiathos. Tañczyliœmy
z kapitanem zorbê, degustowaliœmy - w ma³ych iloœciach metaxê i ouzo, i widzieliœmy
delfiny, które przep³ynê³y pod
dziobem statku. Na wyspie

k¹paliœmy siê na jednej z najpiêkniejszych greckich pla¿,
gdzie piasek mieni³ siê z³ot¹
barw¹.
Wycieczka mia³a niew¹tpliwie charakter edukacyjny i
bardzo przybli¿y³a nam ¿ycie
wspó³czesnej i dawnej Grecji.
Zobaczyliœmy rw¹cy wodospad,
wzgórza poroœniête oliwkami,
stada owiec i kóz z pasterzami, przepiêkne wnêtrza prawo-

s³awnych cerkiew, ale i sklepy
z fajnymi ciuchami. Dowiedzieliœmy siê, ¿e ikony siê pisze, a
nie maluje. Wiemy od Greków,
¿e najwa¿niejsze s¹ dla nich
wiara, rodzina i pañstwo. Tak
jak i oni walczyliœmy z Turkami. Ale to ju¿ inny temat…
Marek Czaplewski
Nauczyciel jêzyka
niemieckiego i kierownik
wycieczki

Akropol jest wizytówk¹ Grecji.

W Atenach, niemal w objêciach Arystotelesa.

Staro¿ytne ruiny w salonikach i …¿ywe rzeŸby.
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WAKACJE
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Lato na boisku i na korcie

Tradycyjny rajd ekologiczny

Turnieje rekreacyjne

Pożyteczna zabawa

Co najlepiej robiæ latem, nawet, jeœli nie mo¿na wyjechaæ w wakacyjn¹ podró¿? Oczywiœcie, bawiæ siê i
ruszaæ na œwie¿ym powietrzu! Takie w³aœnie rekreacyjno-sportowe zabawy przygotowa³ dla dzieci i m³odzie¿y z Rumi Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji.
Wykorzystuj¹ niez³¹ bazê w postaci boisk sportowych w kilku dzielnicach, MOSiR proponuje zajêcia pod okiem doœwiadczonych trenerów lub organizatorów wypoczynku, takich jak Tadeusz Odowski, Andrzej Degórski, Jaros³aw Sapiñski, Grzegorz Grinholc i inni. Nad wszystkim czuwa jak zwykle Jolanta Król, menager imprez sportowych MOSiR.
Dzieciom i m³odzie¿y pozostaje tylko zachowaæ prezentowany obok program zajêæ i wybraæ dla siebie rozgrywki lub zabawy
w dogodnych terminach. Zakoñczenie miejskiej Akcji Lato 2007
odbêdzie siê pod koniec sierpnia na Janowskiej Biesiadzie, ale o
szczegó³ach tej imprezy poinformujemy w nastêpnym wydaniu
gazety.
(Ank)
* Turniej piłki siatkowej „2”- boisko SALOS (ul. Kościelna)
Terminy: 4 lipca godz. 18.00-20.00, 11 lipca godz. 18.00-20.00,
18 lipca - godz. 18.00-20.00, 25 lipca - godz. 18.00-20.00, 1
sierpnia - godz. 18.00-20.00, 8 sierpnia - godz. 18.00-20.00, 22
sierpnia - godz. 18.00-20.00, 25 sierpnia - godz. 17.00-21.00
* Turniej Streetball - boisko SALOS (ul. Kościelna)
Terminy: 17 lipca - godz. 18.00-20.00, 24 lipca - godz. 18.0020.00, 31 lipca - godz. 18.00-20.00, 7 sierpnia - godz. 18.0020.00, 14 sierpnia godz. 18.00-20.00, 25 sierpnia - godz. 17.0021.00
* Letni Turniej Unihokeja - boisko SALOS (ul. Kościelna)
Terminy: 28 czerwca - godz. 18.00-20.00, 3,5 lipca - godz. 18.0020.00, 10,12 lipca - godz. 18.00-20.00
* Turniej Piątek Piłkarskich - boisko SALOS (ul. Kościelna)
Terminy: 6-9 sierpnia - godz. 17.00-20.00, 13-14 sierpnia - godz.
17.00-20.00, 16-17 sierpnia - godz. 17.00-20.00, 25 sierpnia godz. 17.00-21.00
* Wakacje z tenisem - kort TKKF Orzeł (ul . Mickiewicza)
Terminy: 16-20 lipca - godz. 9.00-14.00, 23-27 lipca - godz.
9.00-14.00, 20-24 sierpnia - godz. 9.00-14.00, 27-31 sierpnia godz. 9.00-14.00
* Turniej Streetball - osiedle Janowo (boisko przy ul. Pomorskiej)
Terminy: 19 lipca - godz.18.00-20.00, 26 lipca - godz.18.0020.00, 2 sierpnia - godz.18.00-20.00, 9 sierpnia - godz.18.0020.00, 16 sierpnia - godz.18.00-20.00
* Turniej Piłki Siatkowej „3” - Osiedle Janowo (ul. Pomorska)
Terminy: 2 lipca - godz.18.00-20.00, 9 lipca - godz.18.00-20.00,
16 lipca - godz.18.00-20.00, 23 lipca - godz.18.00-20.00, 30
lipca - godz.18.00-20.00,4 sierpnia - godz.18.00-20.00, 6 sierpnia - godz.18.00-20.00, 13 sierpnia - godz.18.00-20.00, 25 sierpnia - godz.17.00-21.00
* Turniej Piątek Piłkarskich - boisko na Szmelcie (ul. Sabata)
Kategoria 10-15: 14 lipca - godz.10.00-16.00, 21 lipca godz.10.00-16.00, 28 lipca - godz.10.00-16.00, 11 sierpnia godz.10.00
Kategoria OPEN: 28 lipca - godz.16.00-21.00, 29 lipca godz.12.00-18.00, 11 sierpnia - godz.15.00-20.00, 12 sierpnia godz.12.00-18.00
* Gry i zabawy dla wszystkich - boisko na Lotnisku (ul. 1 Maja)
Terminy: 2-5 lipca - godz.17.00 -2 0.00, 23-26 lipca - godz.17.0020.00, 30 lipca - 2 sierpnia - godz.17.00-20.00, 3-6 sierpnia godz.17.00-20.00, 20-23 sierpnia - godz. 17.00-20.00
* Wakacje z piłką - boisko SALOS (ul. Kościelna)
Terminy: 3 lipca - godz.15.00-19.00, 7 sierpnia - godz.15.0019.00, 9 sierpnia - godz.15.00-19.00, 11 sierpnia - godz.15.0019.00
* Gry i zabawy dla wszystkich - boisko przy ul. Sabata
Terminy: 16-19 lipca - godz.10.00-13.00, 23-26 lipca godz.10.00-13.00, 30-31 lipca - godz.10.00-13.00, 1-2 sierpnia
- godz.10.00-13.00, 6-10 sierpnia - godz.10.00-13.00, 20-23
sierpnia- godz. 10.00-13.00.
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Wakacyjn¹ akcjê w mieœcie
zainaugurowa³ coroczny rajd
ekologiczny, który odby³ siê po
raz 11. Ponad 130 dzieci, w
tym koloniœci z Cieszyna, skorzysta³o z zaproszenia MOSiRu i Tadeusza Odowskiego,
który zorganizowa³ oraz poprowadzi³ imprezê.
Przygotowana przez niego
zabawa by³a udana, atrakcyjna i jednoczeœnie po¿yteczna.
Dzieci wêdrowa³y ró¿nymi trasami przez Rumiê, wyposa¿one w rêkawice i worki. Po drodze zbiera³y œmieci. Przed wyruszeniem na rajd oraz podczas jego zakoñczenia odby³y
siê ciekawe konkursy. Dru¿yny musia³y m.in. rozpoznawaæ
liœcie drzew.
(Ank)

Zajęcia krajoznawcze i kulturalne

Na wycieczkę lub do szkoły tańca
Miejski Dom Kultury (ul.
Mickiewicza 19) przygotowa³
trzy wyprawy. Ju¿ 6 lipca dzieci
wybieraj¹ siê do Choczewa i
¯arnowca, 3 sierpnia odwiedz¹
Wdzydze Kiszewskie, a 24
sierpnia poznaj¹ z bliska Œrodkowe Kaszuby. Du¿o wiêcej
bêdzie za to wypraw rowerowych, o których piszemy osobno na tej samej stronie. Na
sobotnie wycieczki rowerowe
mog¹ siê wybraæ zarówno
uczniowie, jak i ich rodzice oraz
inne osoby doros³e.
Natomiast niezale¿nie od
pogody, z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury bêd¹ siê odbywa³y zajêcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej i
na boisku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul.
Grunwaldzkiej (szko³a zawodowa). M³odzie¿ mo¿e z nich skorzystaæ nie od razu, ale od 23
lipca do 11 sierpnia, codziennie w godz. 10-14. W programie przewidziano grê w koszykówkê, siatkówkê, pi³kê rêczna i no¿n¹, kometkê, tenisa
sto³owego, w dwa ognie. Bêd¹
tory przeszkód, sztafety lekkoatletyczne i inne konkurencje.
Szczegó³owe informacje
oraz zapisy na wycieczki w
MDK pod numerem tel. 058
671-07-37.

Imprezy dla dzieci, spêdzaj¹cych lato albo tylko czêœæ
wakacji w mieœcie przygotowa³y rumskie domy kultury. I nie chodzi tylko o typowe zajêcia œwietlicowe,
takie jak gry planszowe i konkursy. W programie obu
placówek znalaz³y siê m.in. atrakcyjne wycieczki, daj¹ce namiastkê wakacyjnych podró¿y. Nie trzeba wyje¿d¿aæ daleko, warto poznaæ najbli¿sza okolice - ciekawa i piêkn¹. I to w³aœnie proponuj¹ organizatorzy
letniego wypoczynku.

Lato ze sztuk¹ 2007 - tak
nazywa siê program zajêæ wakacyjnych, przygotowanych
przez Dom Kultury SM „Janowo” (ul. Pomorska 11). W poniedzia³ki, w œrody i w pi¹tki
od godz. 10 odbywa siê tam
wakacyjna szko³a tañca, po niej
(od godz. 12) - warsztaty plastyczne, a potem kolejno szkó³-

Miejski Dom Kultury zaprasza na sobotnie wycieczki rowerowe na następujących trasach:
7 lipca: Zbychowo - Nowy Dwór - Borowo - Bieszkowice
21 lipca: Mechelinki - Rewa - Cypel - ujście kanału Łyski
4 sierpnia: Szmelta - Piekiełko - Bieszkowice - Koleczkowo
18 sierpnia: Kazimierz - Rewa - Mechelinki
15 września: Zbychowo - Wyspowo - Gniewowo - Reda
19 września: Beka - Osłonino - Rzucewo - Błądzikowo - Puck

ka gitary biwakowej i projekcje multimedialne (od godz.
14). We wtorki zaplanowano
wycieczki autokarowe po regionie, a w czwartki - wyjazdy do
multikina, po³¹czone ze zwiedzaniem Trójmiasta.
Wycieczki s¹ z pewnoœci¹
najwiêksz¹ atrakcj¹. Warto
dodaæ, ¿e 5 lipca dzieci jad¹
do Malborka, a 12 lipca odwiedz¹ Szymbark (w programie zwiedzanie „Domu na g³owie” i ogl¹danie najd³u¿szej
deski œwiata), Wie¿ycê (najwy¿szy szczyt na Pomorzu) i
Chmielno, gdzie odbêdzie siê
piknik nad jeziorem. 19 lipca
zaplanowano wycieczkê na
Kaszuby Pó³nocne, do pa³acu
w Krokowej, klasztoru w ¯arnowcu, i na wie¿ê widokow¹
„Kaszubskie Oko” w Gniewinie. 26 lipca odbêdzie siê wy-

jazd do Muzeum Wis³y w Tczewie oraz Leœnego Ogrodu Dendrologicznego w miejscowoœci
Wirty. Wiadomo ju¿, ¿e 2
sierpnia dzieci z Rumi pojad¹
do Bytowa, zobaczyæ tamtejszy
zamek krzy¿acki.
Udzia³ w wycieczce turystycznej, podobnie jak wypad
do Trójmiasta, kosztuje jednorazowo 15 z³. Poniewa¿ chêtnych nie brakuje, trzeba siê
wczeœniej zapisaæ w Domu
Kultury SM „Janowo” pod numerem telefonu: 058 671-8293. Tam te¿ mo¿na pytaæ o
szczegó³y imprez.
Dodajmy, ¿e pó³kolonie dla
dzieci i m³odzie¿y, w tym równie¿ wycieczki, organizowane
s¹ jak zwykle w parafiach.
(Ank)

WYPRAWY ROWEROWE

Zbiórka uczestników zawsze o godz. 10 przed Dworkiem pod
Lipami (ul. Mickiewicza 19).
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rumianie wśród najlepszych w kraju

ZDOLNI Z „SZÓSTKI”
To, ¿e uczniowie z Rumi co roku zdobywaj¹ laury w konkursie krajoznawczo-turystycznym, nikogo ju¿ nie dziwi.
Turystyczn¹ pasjê, po³¹czon¹ ze zdobywaniem i umiejêtnym wykorzystywaniem wiedzy, zapocz¹tkowa³y dru¿yny
z Gimnazjum nr 4 pod kierunkiem Danuty Sosnowskiej.
Bakcyla po³knê³y inne szko³y, coraz czêœciej uczestnicz¹ce
w ciekawych rajdach i konkursach, m.in. Gimnazjum nr
2, Szko³a Podstawowa nr 1 oraz Szko³a Podstawowa nr 6.
Ta ostatnia mo¿e pochwaliæ siê du¿ym sukcesem.

Klasa integracyjna VI c i jej wychowawczyni Hanna Dzwonka po raz ostatni razem, ju¿ z dyplomami
ukoñczenia szko³y.

Podziękowania, pożegnania i radość z wakacji
Zanim wszystkie rumskie szko³y opustosza³y na czas wakacji, odby³y siê w nich radosne i
wzruszaj¹ce uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego. Wzruszaj¹ce zw³aszcza dla uczniów, rozstaj¹cych siê ze szko³¹. W takiej w³aœnie chwili towarzyszyliœmy m³odzie¿y, koñcz¹cej edukacjê w
Szkole Podstawowej nr 6. Absolwenci dziêkowali nauczycielom za szeœæ, a wliczaj¹c zerówkê,
nawet siedem lat nauki i opieki, a m³odszym kolegom przekazali szkolny sztandar i w³adzê w
samorz¹dzie uczniowskim.
(Ank)

Dyrektor SP 6 Irena Krzemiñska wrêcza³a absolwentom nagrody.
Na zdjêciu z Agat¹ Judek, wiceprzewodnicz¹c¹ samorz¹du.

£ukasz Walczuk otrzyma³
puchar i tytu³ Ucznia Roku.
Jako pierwszy w historii szko³y
uzyska³ œredni¹ ocen 6,0.
Gratulujemy £ukaszowi i jego
rodzicom.

Aleksandra Brunat ze swoimi uczniami, laureatami konkursu,
Damianem Gierczakiem, Marcinem Karpiñskim i Paw³em
Komarnickim.
Fot. Anna Kuczmarska

Uczniowie SP nr 6, Damian Gierczak, Marcin Karpiñski i
Pawe³ Komarnicki zajêli drugie miejsce w XXXV Ogólnopolskim
Konkursie Krajoznawczo-Turystycznym, który odby³ siê w ¯arach
(woj. lubuskie), w dniach 7-10 czerwca. Do fina³u trafili po eliminacjach miejskich oraz wojewódzkich, rozgrywanych w Gniewie.
- Zarówno eliminacje, jak i sam konkurs fina³owy sk³ada siê
z wielu trudnych konkurencji - wyjaœnia Aleksandra Brunat,
nauczycielka SP nr 6 i opiekunka dru¿yny. - Uczniowie rozwi¹zywali test krajoznawczy, obejmuj¹cy wiedzê o Polsce, a zw³aszcza
o regionie, w którym odbywa siê konkurs. By³ te¿ test topograficzny, konkurs ruchu drogowego, teoretyczny i praktyczny konkurs samarytanki. Kolejna rywalizacja to „turystyczne abc”, sk³adaj¹ce siê m.in. z gry azymutowej, pomiarów odleg³oœci, umiejêtnoœci rozpalania ogniska, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
itp. By³y te¿ marsze na orientacjê. W sumie sporo emocji i stresu, a wysi³ek fizyczny tym wiêkszy, ¿e turniej odbywa³ siê przy
45-stopniowym upale. Ch³opcy musieli sobie radziæ sami, jak
widaæ, poradzili sobie œwietnie. Maj¹ ogromn¹ wiedzê i dziêki
temu znaleŸli siê w czo³ówce. Przy okazji dodam, ¿e s¹ to te¿
bardzo dobrzy uczniowie, którzy w³aœnie skoñczyli szóst¹ klasê,
a tym samym edukacjê w naszej szkole.
W ¯arach rywalizowa³o 15 dru¿yn ze szkó³ podstawowych z
ca³ego kraju, 17 reprezentacji gimnazjów oraz 16 - liceów. W
grupie gimnazjalistów nie mog³o zabrakn¹æ uczniów Gimnazjum
nr 4 w Rumi, sta³ych bywalców fina³u tego konkursu. Karol Parchem, Dawid Ka³êka i Micha³ Jeszke zajêli tym razem ósme
miejsce w swojej kategorii.
(Ank)

Festyn w przedszkolu, czyli
rodzinna zabawa z atrakcjami

W corocznym festynie w „Przedszkolu pod Topol¹”, zawsze czynnie
uczestnicz¹ rodzice. Nie brakowa³o konkursów w³aœnie dla nich.

Mamy wraz z córeczkami malowa³y obrazki, poœwiêcone zwierzêtom.
Deszcz przegoni³ uczestników festynu z ogrodu do sal przedszkola.

Dzieci chêtnie skaka³y w
workach.

15

Gazeta Rumska, nr 4/14, lipiec 2007

GMINA LINIA
HISTORIA

Tak było, a tak jest - Szkoła Podstawowa nr 1

Tysiące uczniów zasiadało w tych klasach przez 90. lat
W 1917 roku, gdy trwa³a jeszcze wojna, nast¹pi³o otwarcie
szko³y katolickiej w Rumi. By³ to nowy budynek, murowany z ceg³y, z trema izbami lekcyjnymi i trzema mieszkaniami dla nauczycieli. W tym samym budynku przy ul.
Koœcielnej, rozbudowanym i odbudowanym po zniszczeniach wojennych funkcjonuje dziœ najstarsza w Rumi, bo
dziewiêædziesiêcioletnia Szko³a Podstawowa nr 1.
Historia szkolnictwa w
Rumi ma jednak wiêcej ni¿ 90
lat i datuje siê od 1818 roku.
Stara wiejska szko³a posiada³a
jedna izbê i mieœci³a siê w niedu¿ym drewnianym budynku
o konstrukcji szachulcowej,
krytym s³om¹.
Pr¹d z m³yna
W nowej katolickiej szkole pocz¹tkowo uczy³ jeden nauczyciel, a w roku 1922 – dwóch
i w tym¿e roku zapisanych by³o
do szko³y 130 uczniów. Od
1924 roku szko³a korzysta³a z
energii elektrycznej, wytwarzanej przez m³yn wodny H.
Küchla z pobliskiego placu
Kaszubskiego (obecna siedziba stra¿y po¿arnej).
Przy szkole od 1927 roku
zorganizowano ochronkê
(przedszkole) dla 30 dzieci.
Organizowano tam te¿ wieczorowe kursy dla doros³ych.
Trzy siódemki
1 wrzeœnia 1930 roku kierownikiem szko³y zosta³ Alfons
Murawski. Od tego roku by³a
to placówka siedmioklasowa.
Klasa siódma liczy³a tylko

siedmioro uczniów, którzy
uczêszczali na lekcje razem z
klasa szóst¹, a do szko³y chodzi³o wówczas 274 uczniów. W
roku szkolnym 1930-1931
oprócz kierownika w szkole
uczy³o piêcioro nauczycieli, a
nauka odbywa³a siê na dwie
zmiany. W póŸniejszych latach
przyby³o w Rumi mieszkañców,
a wiêc i uczniów. Z tego powodu lekcje prowadzono ju¿ na
trzy zmiany. Szukano mo¿liwoœci rozwi¹zania tego problemu, wynajmowano pomieszczenia tak¿e poza szko³¹,
wreszcie w 1938 r. zakoñczono
rozbudowê budynku i poprawi³y siê warunki nauczania.
¯o³nierze zamiast
uczniów
W szkole w tamtych latach
dzia³a³y ró¿ne organizacje, takie jak dru¿yny harcerskie
(¿eñska i mêska), ko³o PCK,
Szkolna Kasa Oszczêdnoœci,
chór. Organizowano uroczystoœci z okazji œwiat narodowych.
Szko³a posiada³a tak¿e bibliotekê.
Wraz z wybuchem wojny
szko³ê zajêli niemieccy ¿o³nie-

rze. Gdy wojsko opuœci³o budynek, jeszcze w czasie wojny
uczniowie wrócili do klas, ale
kiedy w roku szkolnym 1944/
45 zorganizowano tam szpital,
dzieci z Rumi chodzi³y do szko³y w Zagórzu.
Wojna, niestety, nie oszczêdzi³a budynku, pod koniec dzia³añ wojennych szko³a zosta³a
zniszczona i spalona. Dlatego
tu¿ po wojnie dzieci uczy³y siê
w szkole przy ul. Œwietojañskiej w Rumi Janowie (obecnie Gimnazjum nr 2).
Bycze oczy na dachu
Odbudowê szko³y rozpoczêto w 1947 roku, a oficjalne jej
otwarcie nast¹pi³o wiosn¹

1949 roku. W latach szeœædziesi¹tych szko³ê rozbudowano,
jednak stara czêœæ budynku
pozosta³a prawie niezmieniona. Do dzisiaj niewiele siê ró¿ni od tej, widocznej na przedwojennych pocztówkach. W latach trzydziestych by³ to piêkny budynek z czerwonej ceg³y,
dzisiaj pokrytej tynkiem. Na
dachu pokrytym wówczas dachówk¹ by³y okna w kszta³cie
tzw. byczych oczu.
W czasie, gdy chodzi³em do
„jedynki”, do szko³y wchodzi³o
siê g³ównym wejœciem umieszczonym w podcieniu na rogu
budynku. Wejœcie to widaæ dobrze na starej pocztówce. Nastêpnie by³ hol, który nam
dzieciom wydawa³ siê bardzo
du¿y. Na jego koñcu podczas
apelu przemawia³ pan kierownik A. Murawski, który zaraz
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wróci³ do Rumi.
Ka³amarze i pierwszy
telewizor
Klasy by³y du¿e, z piecami
i ³awkami z pochylonymi blatami, na których znajdowa³y
siê specjalne otwory na ka³amarze z atramentem i wy¿³obienia na pióro ze stalówk¹
oraz o³ówki.
Obok szko³y by³ du¿y plac,
a na nim ma³y budynek, gdzie
mieœci³y siê ubikacje. Gdy na

REKLAMA

miejscu koœcio³a ewangelickiego wybudowano œwietlicê
szkoln¹, lekcje odbywa³y siê te¿
na piêtrze tego obiektu. Na
parterze prowadzone by³y zajêcia œwietlicowe, by³a tam
tak¿e scena, wykorzystywana
podczas ró¿nych uroczystoœci.
W drugim budynku znajdowa³a siê tak¿e sto³ówka i biblioteka szkolna. Atrakcj¹ dla nas
uczniów by³o pojawienie siê w
œwietlicy nowego, pierwszego w
szkole telewizora. By³ to jednoczeœnie jeden z pierwszych
telewizorów w mieœcie. Drugim
mogli pochwaliæ siê wtedy stra¿acy ochotnicy na placu Kaszubskim.
Ciekawa historia
Wiele ciekawych wspomnieñ o najstarszej rumskiej
szkole zebra³a nauczycielka,
Ma³gorzata Osiadacz i opublikowa³a w ksi¹¿ce „Szko³a Podstawowa nr 1 w Starej Rumi
we wspomnieniach jej absolwentów i nauczycieli”. Mury tej
szko³y opuœci³o wielu m¹drych,
wspania³ych ludzi. Jednym z
nich jest ks. Alfons Labudda,
który we wspomnianym wydawnictwie tak piêknie opowiada o szkole i o Rumi z dawnych lat. Historia tej placówki
oraz jej uczniów i nauczycieli
jest czêœci¹ historii miasta. W
„jedynce”, obchodz¹cej w tym
roku 90-lecie istnienia, uczy³y
siê nie tylko kolejne pokolenia
rumian, ale równie¿ mieszkañcy s¹siedniego Kazimierza i
Dêbogórza Wybudowania.
Dodajmy, ¿e od kilkunastu
lat Szko³¹ Podstawow¹ nr 1
ul. Koœcielnej kieruje Ewa Paczoska. W zakoñczonym w³aœnie roku szkolnym uczêszcza³o
do niej prawie 750 uczniów, a
uczy³o ich 50 nauczycieli.
Ryszard Hinc
Na zdjêciach: obecny i
przedwojenny budynek Szko³y
Podstawowej przy ul. Koœcielnej w Rumi.
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Dawne nazwy wsi i jej okolic

Najpierw była Ruminia
Z prof. Jerzym Trederem, kierownikiem Zak³adu Historii Jêzyka Polskiego,
Dialektologii i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego, rumianinem z pochodzenia, rozmawia Anna Kuczmarska.
- Dawna wieœ Rumia nazywa³a siê kiedyœ inaczej.
No w³aœnie, jak? W Ÿród³ach
historycznych pojawiaj¹ siê
ró¿ne nazwy.
- Wieœ do XVI w. nazywa³a
siê zawsze tak samo, choæ znanych jest wiele ró¿nych zapisów samej nazwy, pochodz¹cych z licznych Ÿróde³ i kolejnych okresów historycznych.
Podobnie jak wiele jest nazw
innych obiektów geograficznych
w rejonie dawnej wsi, a nazewnictwo to stanowi efekt ci¹g³ego rozwoju osadnictwa na tych
ziemiach od zamierzch³ych czasów. Na przyk³ad przywilej
ksiêcia Mœciwoja II z 1283 r.,
potwierdzony przezeñ w 1295
r., a potem przez mistrza krzy¿ackiego Ludolfa Königa w
1343 r., wyznacza przebieg granic wsi. Mowa w nim o rzekach
Rada i Rumna, czyli dziœ Reda
i Rumia, o rzece Cissova i wsi
Sagorz, a porównaj dzielnicê
Gdyni Cisowa i obecn¹ dzielnicê Zagórze. Wystêpuje w nim
tak¿e zapis strumienia Crampa (czytaj: Krêpa), od którego
pochodzi póŸniejsze okreœlenie
Krêpiec dla obszaru dzisiejszego Janowa.
- Jaki zapis nazwy pojawia siê w Ÿród³ach historycznych najwczeœniej?
- Jeden z najstarszych zapisów nazwy brzmi Rumina
(czytaj: Ruminia), powtórzony
w dokumencie Œwiêtope³ka II
z 1220 r., potwierdzaj¹cym
nadanie wsi cystersom oliwskim. Inne poœwiadczenia tej
samej stale nazwy to m.in.
Rumnam, Rumpna i Rumna,
pochodz¹ce ze Ÿróde³ trzynastowiecznych, Romele z 1399 r.,
Romla i Romlia z 1582 r., czy
Rameln lub Rahmel z XVIII
w. Dopiero w dokumentach z
XVI w. pojawia siê dzisiejsza
forma (skrócona) nazwy, tj.
Rumia.
- Jakie jest jej pochodzenie?
- Jest ona ponowieniem na
osadê wczeœniejszej nazwy rzeki Rumia, pierwotnie brzmi¹cej Ruminia, póŸniej uproszczonej w Rumnia, Rumna lub
Rumia. Potem rzekê tê nazywano - ju¿ od nazw osad Rumsk¹ Strug¹, dzisiaj Zagórsk¹ Strug¹ lub Zagórzank¹.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w okolicy
jest wiêcej nazw miejscowoœci
pochodz¹cych od nazwy wod-

za górami z zakoñczeniem -e,
podobnie zbudowana jak np.
Pogórze, Przymorze. Dawna
wieœ istotnie le¿a³a za górami,
w dolinie rzeki Rum(i)nia. Od
nazwy tej wsi utworzono now¹
nazwê tej rzeki Zagórska Struga, a tak¿e now¹ osadê nad
ni¹ po³o¿on¹: Zagórska Pi³a;
cz³on pi³a jest kaszubskim
okreœleniem tartaku. Z kolei
topograficzna nazwa Bia³a,
zwana te¿ Bia³¹ Strug¹, tzn.
zanik³ego dop³ywu rzeki Rumia, przesz³a równie¿ na oznaczenie wsi Bia³a Rzeka. Dzieli³a siê ona na rumsk¹ i zagórsk¹: rumska Bia³a Rzeka
by³a okreœlana po niemiecku
Louisenhof lub Ludwigshof,
st¹d powsta³y przedwojenne
polskie nazwy Ludwichowo lub
Ludwikowo. Prawdopodobnie
tê czêœæ zwano wczeœniej Kanibudy (1880 r.) i Kanie Budy
(1921 r.). Jest to nazwa kulturowa (humorystyczna) od wyrazu kania (ptak) i buda.
- Podobno w dawnej
Rumi by³a te¿ Kurza Grzêda?
- Owszem, w Ÿród³ach z
1923 r. wystêpuje taka ¿artobliwa nazwa dla bli¿ej nie zlokalizowanych zabudowañ. Pochodzi ona od wyra¿enia kurza grzêda, okreœlaj¹cego kurnik. Chodzi³o tu zapewne o
kurne chaty i o grzêdy, czyli
zagony ziemi dla komorników.

nej, jak np. Chylonia, Cisowa,
Gdynia i Reda. Pierwotna nazwa Rum(i)nia ma znaczenie
topograficzne i zawiera starogermañski rzeczownik rum,
któremu odpowiada dziœ niemieckie Raum, znacz¹ce: przestrzeñ, obszar. Podobne znaczenie mia³ ten zapo¿yczony wyraz w dawnej polszczyŸnie:
wolne miejsce, przejœcie, wolna droga - jak te¿ znane do dziœ
kaszubskie rum: przestrzeñ,
miejsce, np. Tu ni ma dlô cebie
rëmu. Zakoñczenie -inia obocznie -ynia typowe jest dla nazw
rzek, np. Gdynia i Swelinia
(dawna nazwy rzeki miêdzy
Gdyni¹ i Sopotem). Podkreœliæ
mo¿na, ¿e zniemczony zapis
Rameln, zachowuj¹cy -n-, lepiej
oddaje wyjœciow¹ strukturê
nazwy Ruminia obok Rumina.
- W sasiedztwie wsi Rumia znajdowa³a siê wieœ
Zagórze, której nazwê nosi
obecnie dzielnica miasta?
W œredniowieczu malownicze Zagórze nazywa³o siê
zapewne inaczej?
- W Ÿród³ach znajdujemy
informacje o wsi nazywanej
zawsze Zagórze, ale ró¿nie zapisywanej: Zagorz (1283 r. i
1664 r.), Sagorz (1342 r.), Sa-

gors (1413 r.), Zagorze (1570
r.), Sagorze (1772 r.). To te¿ jest
nazwa topograficzna, pochodz¹ca od wyra¿enia za gór¹ czy

- Nikt nie ma w¹tpliwoœci co do pochodzenia nazwy dzielnicy Lotnisko, bowiem w latach trzydziestych do piêædziesi¹tych XX
wieku w tym rejonie rzeczywiœcie startowa³y i l¹dowa³y samoloty. Sk¹d siê
wziê³a natomiast Szmelta?

- Przyleg³a do Zagórza osada zwana Szmelta (od 1923 r.),
wczeœniej Szmelca (1627 r.) i
Szmelc (1796 r.), a najpierw
Hamer i Ruda (1565 r.) - pochodzi od niemieckiego
schmeltz(en), tj. topiæ, np. sad³o, kruszce i rudê (por. wyrazy smalec, szmalc). W tej osadzie znajdowa³ siê zak³ad topi¹cy rudê (darniow¹ i nie tylko), nazywany te¿ ruda ‘kopalnia rudy’ czy z niemiecka Hammer ‘kuŸnica, kuŸnia’.
- A skoro ju¿ o dzielnicach mowa, pozostaje wyjaœniæ pochodzenie nazwy
Janowa.
- Janowo nosi³o wczeœniej,
od 1342 r., nawet a¿ do 1923 r.
topograficzn¹ nazwê Krêpiec,
utworzon¹ od zanik³ej z czasem nazwy rzeki Krêpa, wymienianej w dawnych opisach
granic Rumi. Nowa nazwa osady i dóbr jest dzier¿awcza Janowo (niem. Johannisdorf) pochodzi oczywiœcie od imienia
Jan (niem. Johann); niestety,
ów dzier¿awca nie jest bli¿ej
znany.
- Dziêkuj¹c Panu Profesorowi za rozmowê, przypomnê Czytelnikom, ¿e choæ
od wielu lat mieszka Pan w
Wejherowie, z urodzenia jest
Pan rumianinem.
- Tak, urodzi³em siê dok³adnie w Bia³ej Rzece. Rzeczywiœcie jestem obecnie wejherowianinem, ale nadal interesujê siê Rumi¹, zarówno histori¹ miasta, jak i jego obecnym rozwojem. Mam do Rumi
wielki sentyment, a je¿d¿¹c do
pracy na Uniwersytecie Gdañskim, codziennie mijam niektóre rumskie osiedla i ulice.
Obserwujê, jak siê zmieniaj¹.

Nazwa Szmelta dla piêknej dzielnicy Rumi pochodzi z niemieckiego s³owa schmeltz(en), tj. topiæ,
np. sad³o, kruszce i rudê.
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„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

Z Arystofanesem na
„Bursztynowej Masce”
W gdañskim Klubie Studentów Wybrze¿a „¯ak” mia³a miejsce kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Teatralnego „Bursztynowa Maska”. Przegl¹d ten uwa¿any jest
za najbardziej presti¿owy wœród amatorskich teatrów szkó³ œrednich województwa
pomorskiego, za swoiste forum prezentacji dokonañ artystycznych adeptów Melpomeny. Nie po raz pierwszy w przegl¹dzie teatralnym wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Rumi,
g³ównie uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego.

Beata Went ogl¹da prace dzieci razem z dziewczêtami ze starszych
grup, Alicj¹, And¿elika i Paulin¹.
Fot. Anna Kuczmarska

Malowane, wydzierane,
wyklejane…
Ponad 100 przepiêknych kolorowych obrazków dzieci mo¿na
ogl¹daæ w Dworku pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19. Otwarta
w ub. tygodniu wystawa jest efektem kilku miesiêcy pracy sekcji
plastycznej Miejskiego Domu Kultury, prowadzonej przez pani¹
Beatê Went. Niedawno w MDK prezentowano prace starszych
uczestników zajêæ (dwóch grup wiekowych powy¿ej 7 i powy¿ej
13 lat), a obecnie pokazano „dzie³a” przedszkolaków. Dzieciêcy
œwiat okaza³ siê tak ciekawy, ¿e naprawdê warto poleciæ tê ekspozycje do obejrzenia w wolny wakacyjny dzieñ.
- Zajêcia z najm³odszymi dzieæmi s¹ specyficzne, przede
wszystkim chodzi o rozwijanie wra¿liwoœci i wyobraŸni, o postrzeganie i poznawanie œwiata, wreszcie o zajêcia manualne mówi Beata Went, plastyczka z powodzeniem zajmuj¹ca siê
m³odymi talentami. - Na zajêcia w najm³odszej grupie uczêszcza 45 dzieci, a w sumie mi³oœników rysowania i malowania jest
oko³o 200. Ci¹gle ich przybywa.
(Ak)

Młodzież na scenie

Propozycje spektakli m³odzie¿owych by³y ró¿norodne w
konwencji i tematyce: od kabaretów przez teatr publicystyczny do teatru plastyki i
ruchu. Wœród spektakli konkursowych warto wyró¿niæ teatr M. Orszulak z Gdañska z
adaptacj¹ sztuki T. S³obodzianka, teatr „Prawie Lucki”
E. £ysakowskiej z I LO im.
Sobieskiego z Wejherowa, Teatrzyk B³êkitnego Czasu K.
Cyberskiej z Sopotu.
Znakomicie zaprezentowa³a siê tak¿e Rumia ze spektaklem „Keklyt’ Helikone” wed³ug
tekstów Arystofanesa (i w poetyce Oœrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice), przygotowanym przez m³odzie¿ z grupy teatralnej „Bez nazwy” z I
LO i grupy teatralnej „W rozproszeniu” z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej.
W pó³mroku, w bia³ej poœwiacie na scenie stoj¹ nieruchomo postacie w zwiewnych

tunikach, w bia³ych maskach i
w tle s³ychaæ œpiew a’capella,
starogrecki hymn na czeœæ
Apollina. Tak oto zaczyna siê
ten wizyjny, metafizyczny spektakl, wymagaj¹cy wielkiej
wra¿liwoœci estetycznej w odbiorze, dotykaj¹cy tajemnicy
istnienia. Miejmy jedynie na-

dziejê, ¿e inscenizacja ta bêdzie pokazywana w naszych
rumskich domach kultury.
Ma³gorzata Meronk
Tomasz Jurkiewicz
(autorzy tekstu prowadz¹
wspomniane znakomite grupy
teatralne - dop. red.)

Orkiestra dęta gra nie tylko marsze

Na trąbkach, klarnetach i puzonach

Brawurowy taniec i spektakl
Efektowny pokaz tañca w wykonaniu grupy Out Slide mo¿na by³o zobaczyæ w czerwcu na letniej scenie w Parku Starowiejskim. Zespó³ powsta³ jesieni¹ ubieg³ego roku w Miejskim Domu
Kultury, a ju¿ mo¿e siê pochwaliæ pierwszym sukcesem. Dziewczyny i ch³opcy z grupy Out Slide wytañczyli pierwsze miejsce na
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Tañca Nowoczesnego w Lêborku. W
miejskim parku zaprezentowali zarówno taniec nowoczesny, jak
i taniec towarzyski. Grupa pracuje pod kierunkiem Agnieszki
Skawiñskiej, która jest te¿ jedna z tancerek (na naszym górnym zdjêciu na pierwszym planie).
Widzowie, zebrani pod scen¹ mogli obejrzeæ równie¿ musical
„Przemiana”, przygotowany przez grupê teatraln¹ SAMwSOBIE,
dzia³aj¹c¹ w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 w
Rumi. Warsztaty taneczne i teatralne bêd¹ odbywa³y siê tam
m.in. podczas wakacji, wiêc osoby zainteresowane mog¹ spróbowaæ swych si³ na scenie.
(Ank)
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Okazuje siê, ¿e rumska
Orkiestra Dêta z parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych, wystêpuje tak¿e poza naszym
miastem. Ciê¿ko pracuj¹cy
przez ca³y rok panowie i ch³opcy nie maj¹ siê czego wstydziæ,
wiêc nie obawiaj¹ siê konfrontacji z innymi tego rodzaju zespo³ami w regionie. Nierzadko korzystaj¹ z zaproszeñ na
festiwale i przegl¹dy orkiestr.
Pod koniec czerwca muzycy z
Rumi wyst¹pili na I Kaszubskim Przegl¹dzie Orkiestr
Dêtych w Gniewinie, gdzie zaprezentowa³o siê 11 zespo³ów
z Pomorza.
- Zagraliœmy utwory z muzyki rozrywkowej, m.in. znane
przeboje takich piosenkarzy i
zespo³ów jak choæby Michael
Jackson, Abba, Beatlesi - mówi
Tadeusz Grucza. - Podczas
naszych koncertów pokazujemy, ¿e orkiestra dêta gra nie
tylko marsze albo utwory religijne, choæ takich tak¿e nie brakuje w naszym repertuarze.
Czêsto wystêpuj¹ z nami soliœci.

Popularnej orkiestry, kierowanej od 31 lat przez Tadeusza Gruczê wszêdzie ostatnio pe³no. Muzycy z tego
zespo³u grali na festynie sobótkowym w parku w Janowie, koncertowali podczas uroczystoœci poœwiêconej ks.
Stanis³awowi Ormiñskiemu, kilka dni temu mo¿na ich
by³o zobaczyæ i us³yszeæ w Parku Starowiejskim, gdzie
rozpoczêli cykl letnich koncertów. Ale to nie wszystko.

Od 31 lat orkiestr¹ dyryguje
Tadeusz Grucza.

Nie trzeba dodawaæ, ¿e
wystêp rumskiej orkiestry bardzo siê podoba³ publicznoœci,
bo tak jest w czasie wszystkich jej koncertów.
Przypomnijmy, ¿e 30-osobowa grupa powsta³a 48 lat
temu z inicjatywy ówczesnego
ks. proboszcza Mariana Adam-

skiego. Pierwszym dyrygentem
dziewiêcioosobowego zespo³u
zosta³ ks. Jacek Kochañski.
Wkrótce liczba muzyków wzros³a do 15. Do najwiêkszego rozwoju orkiestry przyczyni³ siê ks.
Stanis³aw Ormiñski, dziêki
któremu zespó³ zosta³ zarejestrowany w Polskim Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr.
Ksi¹dz Ormiñski stawia³
przed cz³onkami orkiestry wysokie wymagania, pisa³ nowe
utwory, które wci¹¿ znajduj¹
siê w repertuarze, przyci¹ga³
wci¹¿ nowych muzyków. W
1976 roku dyrygentem zosta³
Tadeusz Grucza, z powodzeniem kontynuuj¹c dzie³o wybitnego poprzednika. W orkiestrze gra równie¿ jego brat
Edmund i syn Arkadiusz.
Anna Kuczmarska
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W rumskiej kaktusiarni

Twórcy ludowi - Bogumił Kustusz

Ptaszki, kapliczki i anioły
Utalentowany, oryginalny, niepowtarzalny, doceniany w œrodowisku twórców i odbiorców sztuki - rumski artysta Bogumi³ Kustusz ma swój w³asny styl rzeŸbienia i malowania
rzeŸb. Jego kolorowe prace wyró¿niaj¹ siê, s¹ rozpoznawalne. Praca r¹k, przy u¿yciu
prostych narzêdzi daje wspania³e efekty - w pracowni Kustusza powstaj¹ ciekawe, ró¿norodne, mniejsze i wiêksze rzeŸby.

To tylko niewielki fragment ekspozycji rumskich hodowców.
Fot. Maciej ¯arnowski

Wystawa kolczastych piękności
Œwietn¹ okazj¹ do odwiedzenia najwiêkszej atrakcji Rumi,
czyli hodowli kaktusów, bêdzie coroczna wystawa kolczastych roœlin, organizowana przez Polskie Towarzystwo Mi³oœników Kaktusów, oddzia³ Gdañsk. Podczas XIX Wystawy Kaktusów bêdzie mo¿na obejrzeæ amatorskie kolekcje
cz³onków oddzia³u i sta³¹ ekspozycjê w³aœcicieli rumskiej
hodowli, £ucji i Andrzeja Hinzów.
Oprócz ponad 6 tysiêcy równych odmian, prezentowanych
przez ca³y rok w kaktusiarni, pojawi¹ siê ekspozycje mi³oœników
kaktusów z Trójmiasta, S³upska, Lêborka, Szczecina, z kaszubskich Ostrzyc i kilku innych miejscowoœci. Dla cz³onków stowarzyszenia, które od wielu lat ma siedzibê w³aœnie w Rumi, wystawa jest okazja do spotkania, wymiany doœwiadczeñ, a mo¿e
nawet roœlin. Mi³oœnicy kaktusów bêd¹ biesiadowaæ przy muzyce na ¿ywo, której pos³uchaj¹ równie¿ inni uczestnicy wystawy.
Dla wszystkich zaœpiewa piosenkarz country, Cezary Makiewicz,
którego przebój „Wszystkie drogi prowadz¹ do Mr¹gowa” znaj¹
nie tylko sympatycy festiwalu w tym mieœcie.
Poniewa¿ w³aœciciele hodowli wspó³pracuj¹ z s¹siednia stadnina koni, bêdzie te¿ okazja do konnych przeja¿d¿ek. A wszystko to w dniach 7 i 8 lipca w godz. 10-18 na terenie hodowli
kaktusów przy ul. Partyzantów 2 w Rumi (w s¹siedztwie pêtli
autobusowej przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego). Wstêp na
wystawê, po³¹czon¹ z piknikiem jest ca³kowicie bezp³atny.
Szczegó³owe informacje pod nr tel. (058) 671-44-44.
(Ank)

W kościele

Letnie koncerty organowe
W kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych
w tym tygodniu rozpoczynają się Letnie Koncerty Organowe,
współorganizowane przez parafię, Stowarzyszenie Musica Sacra i
Miejski Dom Kultury w Rumi. Koncerty, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych melomanów, będą odbywały się w kolejne
środy lipca i sierpnia o godz. 19.
Pierwsze spotkanie z muzyką organową zaplanowano 4 lipca.
Wstęp wolny.
(Ank)

W parku

ZABAWY W PLENERZE
Dla dorosłych i dla dzieci przeznaczone są festyny oraz koncerty, organizowane podczas wakacji w Parku Starowiejskim. Miejski
Dom Kultury zaprasza na „Letnią biesiadę” 14 lipca w godz. 16-22
oraz na „Wakacyjny festyn”, zaplanowany 18 sierpnia.
Uczestnicy plenerowych spotkań w parku będą mogli obejrzeć
występy na scenie i skorzystać z punktów gastronomicznych, a
dla najmłodszych w godz. 16.00-80.30 przygotowano atrakcyjne
zabawy i konkursy z nagrodami. Będzie też można pojeździć samochodzikami akumulatorowymi. Wieczorne części obu imprez przeznaczone będą dla dorosłych mieszkańców miasta.
MDK zaprasza także na niedzielne koncerty Orkiestry Dętej pod
dyrekcją Tadeusza Gruczy. Pierwszy taki koncert odbył się 1 lipca,
a dwa następne zaplanowano w sierpniu, dokładnie 12 i 26 o godz.
16.00.
(Ank)

- RzeŸbiê od dziesiêciu lat,
jestem samoukiem - mówi pan
Bogumi³, rumianin od urodzenia. - Zanim zacz¹³em tworzyæ
w³asne dzie³a stara³em siê zobaczyæ, jak to robi¹ inni, jakimi technikami i narzêdziami
siê pos³uguj¹. PóŸniej, kiedy ju¿
mia³em pewien dorobek i by³em uczestnikiem plenerów, te¿
korzysta³em z dobrych rad bardziej doœwiadczonych kolegów.
Bociany w ogrodzie
Wszystko zaczê³o siê od
ptaszków. Potem dosz³y zwierzêta, œwi¹tki, anio³y, krzy¿e,
kapliczki, tabakiery z drewna,
diabelskie skrzypce. RzeŸby s¹
ró¿nej wielkoœci, od ma³ych a¿
po du¿e, naturalnej wielkoœci
na przyk³ad bociany, które - jak
i wiele innych rzeŸb - mog¹ byæ
ozdob¹ ka¿dego ogrodu. Przy
remizie stra¿ackiej w Kielnie
stoi jego rzeŸba stra¿aka o wysokoœci ok. 1, 80 metra.
Jego rzeŸby, przekazywane
w darze znajduj¹ siê m.in. w
koœciele pw. b³. Edmunda Bojanowskiego w Rumi, w Domu
Kultury „Janowo”, w Miejskim
Domu Kultury, w siedzibie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w muzeum wejherowskim, Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, a tak¿e w bibliotekach Redy i Bolszewa.
Du¿o z tych darów zosta³o
przekazanych przy okazji spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹ w
przedszkolach, w szko³ach, bibliotekach w naszym regionie.
W MOKSiR w Redzie podczas
ubieg³orocznych wakacji Bogumi³ Kustusz prowadzi³ warsztaty twórcze dla kolonistów.
Wiersze i muzyka
Podziêkowania, których
jest bardzo du¿o, od organizatorów imprez i kierowników
placówek, s¹ wyra¿ane w ciep³ych s³owach. Podczas tych
spotkañ pan Kustusz przekazuje uczniom tajniki rzeŸby w
drewnie, przedstawia poszczególne etapy obróbki drewna,
prezentuje swoje prace, a tak¿e umiejêtnoœci muzyczne i literackie.
Pan Bogumi³ podczas spotkañ œpiewa, gra na harmonijce ustnej, recytuje wiersze swoje i innych twórców kaszubskich. Od 1997 r. tworzy wiersze, bêd¹ce pochwa³¹ Boga,
natury, lipy i drewna. Zapisuje
je na stronach ksi¹¿eczki wykonanej przez siebie z lipowych
deseczek.

Bogumi³ Kustusz i jego rzeŸby.

Artystyczne podró¿e
W Rumi, w Gimnazjum nr
4 przy ul. Batorego organizowane s¹ corocznie Dni Regionu, gdzie dzieci i m³odzie¿
maj¹ mo¿liwoœæ bezpoœrednio
spotkaæ siê z kaszubskimi
twórcami. Podczas tych dni
uczniowie pog³êbiaj¹ wiedzê o
regionie, o tradycjach Ma³ej
Ojczyzny, poznaj¹ swoje korzenie, m.in. dziêki Bogumi³owi
Kustuszowi.
- Gimnazjum nr 4 odgrywa wa¿n¹ rolê w promocji kaszubszczyzny, panuje tam dobra atmosfera dla spraw regionalnych, za co chcia³bym
podziêkowaæ nie tylko w swoim imieniu - mówi Bogumi³
Kustusz.
Rumski artysta jest czêsto
zapraszany na wa¿ne imprezy i festyny kulturalne, w których chêtnie uczestniczy. Podczas nich prezentuje swoje prace. By³ m.in. w Krokowej, Nadolu, Dêbkach, Bolszewie,
Wierzchucinie, Rewie, Szemudzie, Somoninie i oczywiœcie w
Rumi. Bra³ te¿ udzia³ w plenerach dla twórców regionalnych w Starbieninie, Wie¿ycy
i £ebnie. Indywidualn¹ wystawê prac kaszubskiego rzeŸbiarza mo¿na by³o zobaczyæ w
Domu Kultury SM Janowo.
Z kamer¹ u rzeŸbiarza
Kilkakrotnie pana Bogumi³a mogliœmy zobaczyæ i us³yszeæ w programie telewizyjnym
„Rodno Zemia”, przy okazji
przekazywania relacji z imprez.

Ekipa telewizyjna programu
„Rodno Zemia” goœci³a te¿ w
domu rzeŸbiarza, co prze³o¿y³o siê na ciekaw¹ prezentacjê
jego osoby, dorobku, twórczoœci
i warsztatu.
W 2003 roku B. Kustusz
bra³ udzia³ w konkursie „RzeŸba ludowa”, organizowanym
przez „Cepeliê” w Warszawie,
a tak¿e w kiermaszu twórczoœci ludowej, organizowanym z
okazji Wielkiejnocy 2006 roku
przez Tesco.
W ub. roku rzeŸbiarza odwiedzi³a znana podró¿niczka
El¿bieta Dzikowska, która
interesowa³a siê jego twórczoœci¹, warsztatem, podziwia³a
prace pana Bogumi³a, a na pami¹tkê zosta³a obdarowana
rzeŸb¹.
Zaproszenie na Jeziorn¹
Pan Kustusz to cz³owiek
pracowity, serdeczny, goœcinny,
pogodny, mimo, ¿e ¿ycie go nie
rozpieszcza, zawsze przemawia przez niego optymizm.
- Moim zdaniem cz³owiek
jest wielki przez to, czym dzieli
siê z innymi - twierdzi Bogumi³ Kustusz.
Warto odwiedziæ dom artysty przy ul. Jeziornej, warto
mieæ coœ, co wysz³o spod r¹k
naszego rumskiego rzeŸbiarza.
Pan Bogumi³ serdecznie zaprasza.
A my ¿yczymy mu zdrowia,
wielu wspania³ych, nowych
rzeŸb i wielu odbiorców jego
sztuki.
Ryszard Hinc
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IMPREZY - Sobótki w janowskim parku

Noc Œwiêtojañska w janowskim parku rozpoczê³a siê ju¿ po po³udniu. Podczas festynu sobótkowego na
scenie zaœpiewa³y m.in. dzieci.
Fot. Wojtek Hintzke

Poniewa¿ wspó³organizatorami festynu byli stra¿acy OSP, nie
brakowa³o stra¿ackich atrakcji, takich jak „przeja¿d¿ka” na podnoœniku.
Fot. Anna Kuczmarska

Ch³opcy nie odstêpowali stra¿ackich samochodów, nawet tych
zabytkowych.
Fot. Anna Kuczmarska

By³y pokazy akcji ratowniczej...

Fot. Wojtek Hintzke

...i wystêpy m³odych mi³oœniczek stra¿y po¿arnej.
Fot. Wojtek Hintzke

Dla mieszkañców Pomorza zagrali i zaœpiewali górale z ¯ywca.
Fot. Wojtek Hintzke

Ka¿dy festyn to okazja do spróbowania s³odkiej waty.
Fot. Anna Kuczmarska
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Zanim na scenie pojawi³ siê najwa¿niejszy goœæ, Andrzej D¹browski, królowa³a na niej m³odzie¿.
Fot. Wojtek Hintzke
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SPORT

Jan Holender.

Janina £uniewska.

ZAWODY I ZABAWA
Coroczny Piknik pod patronatem Roberta Korzeniowskiego, niestety tym razem bez jego obecnoœci, odby³ siê tradycyjnie obok hali Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, organizatora imprezy. Najwa¿niejsz¹ jej czêœci¹ by³y zawody w chodzie sportowym z udzia³em m³odzie¿y oraz utytu³owanych chodziarzy, którzy tym razem równie¿ zajêli wysokie pozycje. Janina £uniewska z
Konradii Gdañsk by³a najlepsza wœród weteranek na 10 km. Pierwsze miejsce wœród weteranów
(równie¿ 10 km) zaj¹³ Jan Bia³o³us z Sopotu, a drugie - rumianin Jan Holender. Najlepszy
wœród seniorów by³ Pawe³ £uniewski (syn pani Janiny).
Jeœli chodzi o rumsk¹ m³odzie¿, to Mateusz Treder (UKS Zagórzanaka-Korzeniowski.pl)
zaj¹³ III miejsce w kat. juniorzy na dystansie 10 km, a Karolina Seroka (UKS Korczak) by³a
druga wœród dziewcz¹t rocz. 90-91 na 5 km. Wœród dziewczynek, biegn¹cych na dystansie 2 km
najlepsza by³a Natalia Murawska z SP nr 1 w Rumi, a Micha³ Stryjek z SP nr 9 zaj¹³ na tej
trasie III miejsce.
Niedzielnym zawodom towarzyszy³y pokazy, wystêpy na scenie i konkursy.
(Ank)
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Rumska liga trwa

Przed wakacjami na stadionie. Nagrody dla sportowców

GRAJĄ W BAŚKĘ

Sztafety Olimpijskie

Jaka gra towarzyska by³a od wielu lat najpopularniejsza na Kaszubach? W co grano w jesienne czy zimowe
wieczory? Oczywiœcie w baœkê, czyli tradycyjna kaszubsk¹ grê w karty, która uprzyjemnia³a czas nie tylko w domach. W latach szeœædziesi¹tych czy siedemdziesi¹tych (byæ mo¿e i póŸniej) mo¿na by³o zobaczyæ
grupki mê¿czyzn, graj¹cych w karty w poci¹gu lub kolejce elektrycznej. Na trasie z Wejherowa, Redy czy
Rumi do Trójmiasta, któr¹ mieszkañcy doje¿d¿ali do
pracy, czêsto rozgrywano partie baœki. Podró¿ mija³a
wówczas szybko i ciekawie, a ile by³o przy tym emocji!
Zainteresowanie kaszubsk¹ baœk¹ nie os³ab³o, a w ostatnich latach regionalna gra w karty prze¿ywa wrêcz rozkwit. W
wielu miastach i miejscowoœciach rozgrywane s¹ turnieje w baœkê. Graj¹ w ni¹ równie¿ mieszkañcy Rumi, zw³aszcza cz³onkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
- Mamy miejsk¹ ligê w baœkê, do której w³¹cza siê coraz
wiêcej zawodników. Obecnie jest ich 25 - mówi Marek P³ocki,
g³ówny organizator rozgrywek. - Gramy o Puchar Prezesa ZKP w
Rumi, zreszt¹ sam prezes równie¿ bierze udzia³ w turnieju. Przestrzegamy zasad i regulaminu przyjêtych na ca³ych Kaszubach i
zatwierdzonych przez Krajowe Stowarzyszenie Mi³oœników Gry
w „Kaszubsk¹ Baœkê”. W baœkê, tak jak w bryd¿a, graj¹ zawsze
cztery osoby, dobierane losowo. Ka¿dy zawodnik zdobywa punkty na kolejnych turniejach.
W ramach Ligi o Puchar Prezesa ZKP w Rumi odby³y siê ju¿
trzy turnieje. Czwarty zaplanowano w pi¹tek 13 lipca w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 o godz. 18. Turniej
jest otwarty i chêtni mog¹ siê do niego w³¹czyæ. Wystarczy przyjœæ
na zawody. Fina³ odbêdzie siê na pocz¹tku sierpnia podczas
Jarmarku Kaszubskiego na stadionie miejskim. Tam rozegrane
zostan¹ ostatnie w tym sezonie emocjonuj¹ce partie baœki.
Dotychczas w klasyfikacji prowadzi Mieczys³aw Lewiñski,
który podczas trzech turniejów zdoby³ 220 punktów. Na drugim
miejscu jest Andrzej Puchowski - 120 punktów, a trzeci¹ pozycjê zajmuje Edward Karaœ - 130 punktów.
Co ciekawe, chocia¿ w baœkê graj¹ g³ownie mê¿czyŸni, wœród
mi³oœników gry nie brakuje kobiet. W rumskiej lidze rywalizuj¹
cztery panie: Bernadetta Banowska, Krystyna Wolf, Danuta
Treder i Krystyna Naczk.
- Cieszymy siê, ¿e przy³¹cza siê do nas coraz wiêcej osób –
mówi Marek P³ocki. - Niektórzy znaj¹ i lubi¹ tê grê, ale nie maj¹
z kim graæ. Zapraszamy do nas. Oprócz turniejów w ramach
miejskiej ligi, niektórzy zawodnicy umawiaj¹ siê na dodatkowe,
towarzyskie partie.
Mieszkañcy Rumi je¿d¿¹ te¿ indywidualnie na turnieje w
innych miejscowoœciach.
(Ak)
OD ASÓW DO DZIESIĄTEK
Na stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Miłośników Gry
w „Kaszubską Baśkę” czytamy, że ta tradycyjna gra karciana znana
jest w kilku odmianach. Gra się 16-kartową talią złożoną z asów,
dam, waletów i dziesiątek w czterech kolorach. Celem gracza jest
uzyskanie maksymalnej liczby punktów z gry (rozdania). Pierwszego rozdającego karty wyznacza się przez losowanie. Każda gra
składa się z dwóch faz: licytacji (rajcowania) i rozgrywki. W wyniku
licytacji ustalony zostaje rodzaj gry, ewentualne kontry oraz wyłonione zostają strony rozgrywki: współpartnerzy i przeciwnicy.

W po³owie czerwca na miejskim stadionie po raz jedenasty odby³y siê Mistrzostwa
Rumi w Sztafetach Olimpijskich o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia. W imprezie
wziê³y udzia³ zespo³y ze szkó³ podstawowych nr 1, 6 i 9 (roczniki 1996, 1995, 1994)
oraz zespo³y z gimnazjów nr 1, 2, 4 i Gimnazjum Salezjañskiego (roczniki 1993,1992,
1991). Czteroosobowe dru¿yny walczy³y na dystansach 800, 400, 200 i 200 metrów.
Podczas zawodów zostali
nagrodzeni wyró¿niaj¹cy sportowcy z poszczególnych szkó³
wybrani przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy
osi¹gnêli najlepsze wyniki w
roku szkolnym 2006/2007.
Dyplomami i nagrodami
rzeczowymi uhonorowano równie¿ sportowców, którzy zdobyli
medale na Wojewódzkich
Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej
w roku 2006/2007. S¹ to:
· Nicole Lewañczyk, Kamila ¯ak i Magdalena Pieleñ z
Gimnazjum nr 1 oraz Patrycja Kuc z Gimnazjum nr 2 - za
I miejsce w sztafecie 4x100 m
podczas wojewódzkich zawodów w S³upsku;
· Nicole Lewañczyk - Gimnazjum nr 1 - za III miejsce w
biegu na 100 m (S³upsk);
· Paulina Zolnk - Gimnazjum nr 2 - za III miejsce w
chodzie na 3 km;
· Natalia Kahs, Karolina
Gowiñska, Kamila ¯ak, Justyna Wolny, Joanna Kwiatkowska, Klaudia Lewañczyk, Ewelina Tomeczkowska, Justyna
Szymañska, Marta Kozie³ i
Monika Bizior - za I miejsce w
sztafetowych biegach prze³ajowych w Garczynie.
W sztafetach olimpijskich
poszczególne dru¿yny osi¹gnê³y nastêpuj¹ce wyniki:
Dziewczêta szko³y podst.
rocznik 1996 - I miejsce SP
nr 1, II miejsce SP nr 9, III
miejsce SP nr 1 (2), IV miejsce SP nr 6;
rocznik 1995 - I miejsce SP
nr 1, II miejsce SP nr 9, III
miejsce SP nr 6;
rocznik 1994 - I miejsce SP
nr 1, II miejsce SP nr 9, III
miejsce SP nr 1 (2).
Dziewczêta - gimnazja
rocznik 1993 - I miejsce

Gimnazjum nr 1, II miejsce
Gimnazjum Salezj., III miejsce Gimnazjum nr 2;
rocznik 1992 - I miejsce
Gimnazjum nr 1 (1), II miejsce Gimnazjum nr 1 (2), III
miejsce Gimnazjum nr 4, IV
miejsce Gimnazjum Salezjañskie;
rocznik 1991 - I miejsce
Gimnazjum nr 1, II miejsce
Gimnazjum nr 1, III miejsce
Gimnazjum nr 4.
Ch³opcy - szko³y podst.
rocznik 1996 - I miejsce SP
nr 1, II miejsce SP nr 9, III
miejsce SP nr 1 (2), IV miejsce SP nr 6;
rocznik 1995 - I miejsce SP
nr 1, II miejsce SP nr 9, III
miejsce SP nr 1 (2), IV miejsce SP nr 6;
rocznik 1994 - I miejsce SP
nr 9, II miejsce SP nr 6, III
miejsce SP nr 1, IV miejsce SP
nr 6 (2).
Ch³opcy - gimnazja
rocznik 1993 - I miejsce
Gimnazjum nr 1, III miejsce
Gimnazjum nr 2, III miejsce
Gimnazjum Salezjañskie, IV
miejsce Gimnazjum nr 1 (2),
V miejsce Gimnazjum nr 4;
rocznik 1992 - I miejsce Gimnazjum salezjañskie, II

miejsce Gimnazjum nr 2, III
miejsce Gimnazjum nr 1,
rocznik 1991 - I miejsce
Gimnazjum nr 1, II miejsce
Gimnazjum nr 2, III miejsce
Gimnazjum nr 4, IV miejsce
Gimnazjum Salezjañskie.
Trzy pierwsze zespo³y
otrzyma³y puchary a wszystkie sztafety dyplomy.
Najlepsi sportowcy wyró¿niaj¹cy siê w minionym
roku szkolnym:
SP nr 1 - Maja Nowak i
Mateusz Winkiel, SP nr 6 Michalina Kantecka i Damian
Gierczak, SP nr 9 - Patrycja
Gibas i Maciej Wójcik, SP nr
10 - Weronika Grabowska i
Adam Falkowski, Gimnazjum
nr 1 - Nicole Lewañczyk i Maciej Holk, Gimnazjum nr 2 Patrycja Kuc i Bartosz Szyszko, Gimnazjum nr 4 - Paulina
Bizior i Damian Madej, Gimnazjum Salezjañskie - Ma³gorzata Pi¹tkowska i Kamil Szele¿yñski.
Wszystkim uczniom oraz
nauczycielom wychowania fizycznego serdecznie gratulujemy!
Fot. materia³y Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji w
Rumi.

REKLAMA

BASEN W LIPCU NIECZYNNY
W sierpniu będą tanie wejściówki dla uczniów
Miejska pływalnia przy ul. Rodziewiczówny 8 (obok Gimnazjum nr 1) przez cały rok cieszy się dużym powodzeniem. Wykorzystywany od wczesnego rana do późnego wieczora basen
musi być poddany konserwacji. Raz w roku trzeba też wymienić wodę, a najlepszym do tego momentem jest okres wakacji,
kiedy z obiektu nie korzystają szkoły. Dlatego prawie cały miesiąc, dokładnie od 2 lipca do 29 lipca basen będzie nieczynny.
30 lipca zostanie otwarty i wówczas zaprasza miłośników pływania codziennie w normalnych godzinach (w tygodniu od
6.30 do 21.30, w weekendy od 8.00 do 21.30).
I jeszcze ważne przypomnienie dla dzieci i młodzieży - w okresie wakacyjnym uczniowie płacą za wejście na pływalnie tylko
2 zł!
Warto o tym pamiętać w sierpniu. O szczegóły można pytać na
basenie, dzwoniąc pod nr tel. (058) 679-44-09.
(Ak)
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OKS JANOWO zakończył sezon

W ZAKOÑCZONYM SEZONIE OKS JANOWO GRA£ W NASTÊPUJ¥CYM SK£ADZIE:
bramkarze - Waldemar Tessmer, Maciej Chojka, Krzysztof Ryñski;
obroñcy - Sebastian Jarosz, Tomasz Rutkowski, Zbigniew Jantowski, Szymon Koczorowski, £ukasz Œliwiñski, Tomasz Podjacki
pomocnicy - Tomasz ¯o³¹dek, Grzegorz Ciesielski, Piotr Rybicki, Marek Piniañski, Maciej Chmieliñski, Bartosz Mosiñski, Adam Posañski, Artur Spodzieja;
napastnicy - Robert Perzewski, Kamil Samula, Piotr Siudziñski, Dominik Czelej, Krzysztof Godlewski, Zbigniew Figura.

Zabrakło determinacji
Adam Walczak
Trener OKS Janowo
- Ogólnie jestem zadowolony z zakończonej rundy
wiosennej. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce w
A-klasie, wygrywając
ostatni mecz w tej rundzie
z Kaszubem Paczewo 3:0.
Pojedynek odbył się w
Sierakowicach.
Mimo to szkoda, że OKS
Janowo nie awansował do
V ligi z pierwszego miejsca.
Mieliśmy szansę na grę w
barażach i na awans, ale niestety zabrakło wiary i woli
walki, zabrakło wzajemnego wsparcia, motywacji i
niezbędnej determinacji,
która dodałaby zawodnikom sił i wytrwałości do
samego końca. W wyniku
fuzji z zespołem Eko Prod
Szemud i tak bęðziemy
grali w V lidze, z czego na pewno się cieszę. Doceniam też zaangażowanie
piłkarzy, którzy grając w OKS Janowo amatorsko, poświęcają wolny czas na
treningi i na mecze, a zawsze dzieje się to kosztem rodziny lub innych możliwości spędzania wolnego czasu. Piłkarze OKS Janowo nie raz pokazali, że kochają
piłkę. Dlatego należy im się uznanie. Myślę, że wzmocnieni i wypoczęci po
wakacjach pokażą, na co ich stać.

Wierzymy w sukcesy
Mariusz Radecki
prezes klubu
OKS Janowo
- Uważam zakończony sezon za bardzo udany, a trzecie miejsce za satysfakcjonujące. Wprawdzie nie
udało się nam osiągnąć
awansu do V ligi, ale to
wcale nie oznacza, że byliśmy słabsi. Drużynie zabrakło szczęścia. Nasi piłkarze starali się i grali jak
najlepiej. Mam dla nich
wiele uznania, że trenują,
poświęcają prywatny czas
na piłkę nożną, że im się
chce.
Zmiana trenera wyszła zespołowi na pewno na lepsze, natomiast nadal brakuje nam, tak jak innym rumskim drużynom, odpowiedniego
zaplecza,
zwłaszcza boisk treningowych.
Mamy za to dużą szansę na rozwój. Jestem dobrej myśli. Pojawił się ostatnio
nowy sponsor i zdecydowaliśmy się na fuzję z zespołem Eko Prod Szemud.
Nowa drużyna po połączeniu będzie grać w Rumi, w piątej lidze pod nazwą
OKS Eko Prod Janowo.
Oczywiście wierzymy w sukcesy w następnym sezonie, już po wakacjach.
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Czekamy na zdjęcia i życzenia dla nowożeńców

Ach, co to był za ślub!!
Nowo¿eñcy nie wiedzieli, ¿e
zrobimy im niespodziankê, fotografuj¹c to wa¿ne wydarzenie. Tymczasem chêtnie poka¿emy na naszych ³amach nie
tylko tê, ale równie¿ inne pary
w dniu ich œlubu. Dlatego gor¹co zachêcamy do przesy³ania
nam zdjêæ, nawet, jeœli œlub

Aneta i Micha³ Kaczmarek z Rumi pobrali siê 23
czerwca w koœciele œw. Jana z Kêt w Janowie w obecnoœci rodziny, przyjació³ i znajomych. Po wyjœciu z
koœcio³a zostali tradycyjnie obsypani ry¿em i drobnymi monetami, które pracowicie zbierali.
odby³ siê ju¿ kilka tygodni
temu. Do zdjêcia mo¿na (a

nawet wypada) do³¹czyæ ¿yczenia dla m³odej pary, o co oczywiœcie prosimy rodzinê lub
przyjació³ nowo¿eñców. Pochwalcie siê swoim szczêœciem!
Mog¹ to byæ zdjêcia wzruszaj¹ce lub zabawne, na przyk³ad uchwycone w tañcu, podczas ¿yczeñ lub w czasie oczepin. Mog¹ byæ te¿ fotografie
uroczyste, zrobione w koœciele
lub USC. Takie, jakie Wam
podobaj¹ siê najbardziej.
Prosimy o przesy³anie
zdjêæ poczt¹ elektroniczn¹ na
adres redakcja@gazetarumska.pl lub tradycyjn¹ poczt¹
pod adresem: Gazeta Rumska, ul. Pi³sudskiego 52/5, 84230 Rumia. Mo¿na je te¿ przynosiæ do redakcji w dniach dy¿urów (wtorek 15-16 i czwartek 10-12) albo w innym terminie po umówieniu siê: tel.
058 710-77-68 lub 0691-700273.
Mo¿ecie Pañstwo równie¿
zaprosiæ reportera na swój œlub,
wówczas sami zrobimy zdjêcia
nowo¿eñcom.
Anna Kuczmarska

Echinocactus grusoni, czyli z³ota kula, popularnie zwana fotelem
teœciowej zakwit³a po raz pierwszy po 43 latach! Tyle lat liczy sobie
bowiem ten kaktus z kolekcji £ucji i Andrzeja Hinzów. Nigdy
wczeœniej nie kwit³.

Kaczki w rumskim parku nie budz¹ zdziwienia, ale gdy wœród
kolorowych bywalców stawu pojawi³a siê kaczka bia³a jak œnieg,
spacerowicze przygl¹dali siê jej zaciekawieni. Czy¿by mieszkanka
gospodarstwa wybra³a wolnoœæ?

Sympatycznej parze,

ANECIE i MICHAŁOWI
KACZMARKOM
życzymy miłości,
szczęścia i zgodnego
długiego życia razem.
Życzymy Wam również
wspaniałych wakacji
i niezapomnianej
podróży poślubnej!
REKLAMA
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Taaaaak¹ rybê z³owi³ w czerwcu w Wygoninie zapalony wêdkarz
Jaros³aw Muszyñski, na co dzieñ przedsiêbiorca i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Karp wa¿y³ 10 kg. Zachêcamy Czytelników do
pochwalenia siê podobnymi sukcesami!

