Rozpocznie się największa inwestycja drogowa

W TYM NUMERZE

TERAZ PARTYZANTÓW!
Budowa ulicy Partyzantów
na Lotnisku nale¿y do najpowa¿niejsz¹ inwestycji drogowych w mieœcie, zarówno pod
wzglêdem finansowym, jak i z
powodu szerokiego zakresu robót. Pocz¹tkowo przeznaczono
na ni¹ 4,5 mln z³, ale podczas
zakoñczonej niedawno procedury przetargowej okaza³o siê,
¿e potrzeba wiêcej pieniêdzy,
prawie 7 mln z³. W najbli¿szych dniach spotkaj¹ siê rumscy radni, aby uchwaliæ zwiêkszenie œrodków na tê inwestycjê. Budowa ulicy rozpocznie
siê jeszcze w tym roku, a jej
zakoñczenie zaplanowano na
2008 rok.
- Radni maj¹ doœæ pracowite lato, bo najbli¿sza sesja
nie bêdzie jedynym nieplanowym wczeœniej wakacyjnym
spotkaniem – mówi Witold
Reclaf, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. - W lipcu odby³a siê
dodatkowa sesja, poœwiêcona
zagospodarowaniu przestrzennemu miasta, spotyka³y siê
te¿ niektóre komisje, m.in. rewizyjna. S¹ sprawy, których nie
REKLAMA

mo¿na od³o¿yæ. Jedn¹ z nich
jest budowa dróg. Zale¿y nam
bardzo na realizacji tego rodzaju priorytetowych zadañ.

O budowie dróg za pieni¹dze gminne, a tak¿e œrodki,
zebrane przez mieszkañców
rozmawiamy z Florianem

Mos¹, przewodnicz¹cym Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM.
Czytaj na str. 5.
(Ak)

PROBLEMY
Z USTAWĄ
Znowelizowana ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych w SM Janowo nie
będzie realizowana zgodnie
z terminem. Przynajmniej w
przypadku wielobudynkowej nieruchomości M-I. Zainteresowani uwłaszczeniem mieszkańcy są mocno zdenerwowani.
str. 6-7

CZAS
PIELGRZYMEK
Uczestnicy pieszej pielgrzymki do Częstochowy,
wśród których nie brakuje
rumian, za kilka dni dotrą na
Jasna Górę. Tymczasem
inni pielgrzymi z Rumi odwiedzają różne sanktuaria,
m.in. na rowerach.
str. 10

ZDROWIE I OPIEKA

Podejrzenia o mobbing w MOPS
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Dramatyczna sytuacja w placówkach służby zdrowia

SPRAWA NIE JEST Kto nas będzie leczył?
ZAKOŃCZONA
G³oœna ju¿ sprawa mobbingu w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Rumi nie jest zamkniêta. Radni
bêd¹ starali siê wyjaœniæ j¹ do koñca. Po skargach
pracownic na z³e traktowanie przez kierowniczkê placówki i po kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy, Wies³awa Pacholczyk nadal pe³ni swoj¹ funkcjê, a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak w wypowiedzi w lokalnej prasie stwierdzi³a, ¿e nie ma ¿adnych dowodów, potwierdzaj¹cych zarzuty pracowników. Na razie nie dosz³o do zapowiadanego spotkania pokrzywdzonych z zastêpc¹ burmistrza Iwon¹ Romanowsk¹.
Przypomnijmy, ¿e wiosn¹ tego roku na jaw wysz³y nieprawid³owoœci w MOPS. By³e i obecne pracowniczki tej instytucji zarzucaj¹ stosowanie wobec nich mobbingu, m.in. wymuszanie
pozostawania w pracy po godzinach, zastraszanie, bezpodstawne odbieranie premii. Opowiedzia³y o tym m.in. rumskim radnym.
- Najpierw telefonicznie, a potem podczas spotkania pracownice oœrodka pomocy spo³ecznej opowiedzia³y nam o ich trudnej
sytuacji, o nieprzyjemnej i nerwowej atmosferze w pracy oraz
wynikaj¹cych z tego konsekwencjach - informuje Wies³awa Serema z Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miejskie. - Wiadomo, ¿e w pracy spêdza siê pó³ ¿ycia i dlatego panuj¹ca tam atmosfera jest bardzo wa¿na. Pracowniczki, z którymi
rozmawia³am s¹ zestresowane i zastraszone, niektóre wrêcz
znerwicowane. Boj¹ siê o swoje stanowiska i dlatego nie chc¹
mówiæ o swoich problemach jawnie.
Pierwsza kontrola Pañstwowej Inspekcji Pracy wykaza³a
nieprawid³owoœci w regulaminie pracy, zasadach udzielania urlopów i inne tego rodzaju niedoci¹gniêcia. W raporcie o wynikach
kontroli czytamy równie¿ „W okresie do 2005 r. z uzyskanych
informacji mo¿na wywnioskowaæ o konfliktach wystêpuj¹cych
pomiêdzy poszczególnymi pracownikami a Kierownikiem MOPS.
Jednak¿e relacjonowane sytuacje mo¿na raczej zakwalifikowaæ
jako konflikty miêdzyludzkie, brak przes³anek okreœlonych w definicji mobbingu.”
Drugie spotkanie z inspektorem PIP, które odby³o siê na
wniosek skar¿¹cych siê pracownic spowodowa³o, ¿e inspekcja
wyda³a dodatkow¹ opiniê. W raporcie ze spotkania, który przes³ano do Urzêdu Miasta stwierdzono m.in.: „Pracownicy przedstawili swoje uwagi pod adresem kierownika MOPS, z których
wynika, ¿e mog³y mieæ miejsce praktyki mobbingowe wobec tych
pracowników…” Jednoczeœnie pracownicy zobowi¹zali inspektora MOPS do zachowania poufnoœci ich danych i zapewnili, ¿e
swoje uwagi przedstawi¹ na spotkaniu z z-c¹ burmistrza Rumi.
„W przypadku potwierdzenia zdarzeñ podnoszonych przez
pracowników pracodawca - jednostka nadrzêdna MOPS w Rumi
zobowi¹zany jest podj¹æ skuteczne dzia³ania, maj¹ce zapobiec
podobnym praktykom w przysz³oœci” - czytamy w piœmie PIP.
- Czekamy na konkretne dzia³ania ze strony burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak i na efekty tych dzia³añ - dodaje radna
Wies³awa Serema. - Na pewno nie zostawimy pokrzywdzonych
pracownic z ich problemami. Postaramy siê im pomóc, a przede
wszystkim wyjaœniæ sprawê mobbingu do koñca.
(Ak)
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Od wielu tygodni s³uchamy i czytamy w mediach o proteœcie s³u¿by zdrowia. Negocjacje, „bia³e miasteczko”, g³odówki - do tego protestu zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ.
Wydaje siê, ¿e problem nas bezpoœrednio nie dotyka - lekarz rodzinny przyjmuje jak
zwykle, pogotowie udziela pomocy, a nawet szpitale poza wywieszeniem informacji
o strajku dzia³aj¹ na ogó³ normalnie. Czy mo¿emy zatem bagatelizuj¹c sprawê? Z
pewnoœci¹ nie, o czym œwiadczy determinacja personelu medycznego, m.in. w Specjalistycznym Szpitalu im. F. Ceynowy w Wejherowie, jednym z najlepszych na Pomorzu, w którym lecz¹ siê tak¿e rumianie. W szpitalu, posiadaj¹cym 550 ³ó¿ek, pracuje 113 lekarzy na etacie, 17 lekarzy rezydentów i 10 lekarzy sta¿ystów. Od 21 maja
br. trwa tam akcja strajkowa lekarzy. Czêœæ z nich zrezygnowa³a z pracy.

W pierwszej po³owie lipca
wypowiedzenie z³o¿y³o na pewno 46 lekarzy etatowych (w tym
11 ordynatorów oddzia³ów, 2
kierowników i 33 asystentów),
a wed³ug informacji otrzymanych od przedstawicieli Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy kolejnych 25 osób mia³o zamiar z³o¿yæ wymówienie. Oznacza to,
i¿ najdalej w koñcu wrzeœnia
szpital zostanie zamkniêty,
gdy¿ po prostu nie bêdzie mia³
kto nas leczyæ. W czasie strajku placówka funkcjonuje na
zasadzie ostrego dy¿uru. Nie
s¹ wykonywane zabiegi planowe, przez co kolejka powiêksza
siê. Konsekwencj¹ bêdzie tak¿e pogarszaj¹cy siê stan finansów placówki, podczas gdy
trwaj¹cy proces restrukturyzacyjny zaczyna przynosiæ efekty. Szpital porz¹dkuje finanse, minimalizuje stratê na
dzia³alnoœci bie¿¹cej i rozpoczyna proces sp³aty przesz³o
20-milionowego d³ugu, który
narós³ pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zesz³ego stulecia.
Czy ¿¹dania pracowników
s³u¿by medycznej s¹ s³uszne?
Aby zostaæ lekarzem (bo na tej
grupie siê skupiê, nie bagatelizuj¹c prawa do godziwej pensji przedstawicielom innych
zawodów medycznych), nale¿y

ukoñczyæ szeœcioletnie studia,
odbyæ roczny sta¿ i zdaæ pañstwowy egzamin lekarski. Od
tej pory mo¿na siê staraæ o posadê lekarza rezydenta i rozpoczêcie specjalizacji, której
zdobycie trwa œrednio piêæ lat.
Lekarz w trakcie specjalizacji
zarabia oko³o 1000 z³ na rêkê.
To niewiele, bior¹c pod uwagê
zdobycie wykszta³cenia oraz
stres i odpowiedzialnoœæ za
¿ycie drugiego cz³owieka. Po
specjalizacji i kilku latach pracy zarobki mog¹ wynieœæ na
rêkê nawet kilka tys. z³, chocia¿ z regu³y nie przekraczaj¹
2 000 z³. Dla przyk³adu, w szpitalu w Wejherowie lekarz z II
stopniem specjalizacji oraz
kilkunastoletnim sta¿em zarabia ok. 2300 z³ brutto (ok.
1600 z³ na rêkê). To jest zwyczajnie niemoralne i tak dalej
po prostu byæ nie mo¿e.
My pacjenci mamy zaufanie do naszego lekarza i mamy
prawo od niego wymagaæ, ¿e w
trakcie pracy bêdzie wypoczêty i ¿e bêdzie posiada³ wiedzê
na odpowiednim poziomie.
Tymczasem przedstawiciele tej
grupy na ogó³ dorabiaj¹ na
dy¿urach, w prywatnych spó³kach czy te¿ prowadz¹ dodatkowo gabinety. Ka¿dy ma prawo do dodatkowej pracy, a w

GAZETA WE WRZEŚNIU
Informujemy Czytelników, że następne wydanie
gazety znajdą Państwo w sklepach i kioskach
w dniach 12-14 września br.

przypadku lekarzy odbywa siê
to kosztem wypoczynku, a w
konsekwencji mo¿e nawet
kosztem pacjenta. W interesie
pacjentów le¿y wiêc, aby spe³niæ s³uszne postulaty œrodowiska medycznego, co jest gwarancj¹, i¿ w razie problemów
ze zdrowiem otrzymamy pomoc na odpowiednim poziomie.
Piotr Zaradny
Postulaty lekarzy strajkujących w wejherowskim
szpitalu:
· Wzrost wynagrodzenia brutto do kwoty 1,75 przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla lekarzy stażystów (wg. GUS przeciętne
wynagrodzenie wyniosło w
2006 r. 2059,92 zł), co daje
średnio miesięcznie 1403 zł na
rękę, do kwoty dukrotnego
przeciętnego wynagrodzenia
dla lekarzy po stażu, 2,5-krotnego dla lekarzy z I stopniem
specjalizacji oraz 3-krotnego
dla lekarzy z II stopniem specjalizacji.
· Zaliczanie czasu dyżurów do
normalnego czasu pracy
(zgodnie z obowiązującym
prawodawstwem Unii Europejskiej).
· Płatny 14-dniowy urlop szkoleniowy w każdym.
Autor artykułu jest od 2003 r.
członkiem Rady Społecznej
przy Szpitalu Specjalistycznym
w Wejherowie. Rada reprezentuje społeczeństwo i doradza
dyrekcji szpitala w zarządzaniu placówką. Efektem pracy
rady i dyrekcji szpitala jest poprawiająca się sytuacja finansowa placówki w wyniku
wdrażanego od 2005 r. programu restrukturyzacyjnego.
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WYDARZENIA

Mozaika ozdobi ściany prezbiterium

Rusztowania w kościele
Skromny i surowy wystrój
koœcio³a Najœwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia Wiernych zmieni³y przepiêkne witra¿e w oknach œwi¹tyni. Wyposa¿anie koœcio³a w witra¿e
ze scenami, zwi¹zanymi z kultem maryjnym, zapocz¹tkowa³
poprzedni proboszcz ks. Janusz
Zdolski, a kontynuowa³ i dokoñczy³ przedsiêwziêcie ks. proboszcz Jan Oleksiuk. Na tym
jednak nie koñczy siê upiêkszanie rumskiego koœcio³a.
Zgodnie z wczeœniejszymi planami, œciany prezbiterium i
bocznych o³tarzy zostan¹ ozdobione piêkn¹ mozaik¹. W jej
centralnym punkcie pozostanie
cudowny obraz Maryi Wspomo¿ycielki.
U³o¿enie ca³ej mozaiki to
du¿e i kosztowne przedsiêwziêcie, które wspó³finansuj¹
sami parafianie. W lipcu rozpoczê³y siê przygotowania do
tych prac. W koœciele stanê³y
rusztowania, a na œcianie bocz-

Kraksa na skrzyżowaniu
Do takich zdarzeñ dochodzi, niestety nierzadko. Jeden z wypadków samochodowych mia³ miejsce w zesz³ym tygodniu w centrum Rumi.
- Kieruj¹cy samochodem osobowym volkswagen polo, jad¹c
ulic¹ Pi³sudskiego na skrzy¿owaniu z ulic¹ D¹browskiego nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kierowcy fiata Seicento, jad¹cemu prawid³owo ulic¹ D¹browskiego - informuje sier¿. mgr
Anetta Kwidziñska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie. - Pojazdy zderzy³y siê.
Dodajmy, ¿e zdarzenie mia³o miejsce 1 sierpnia ok. godz.
13.00. Volkswagenem kierowa³ 25-letni mieszkaniec Gdyni, a
fiatem 67-letni mieszkaniec Rumi.
Z policyjnych statystyk wynika, ¿e w lipcu na terenie powiatu wejherowskiego dosz³o do 17 wypadków drogowych. Niektóre
z nich spowodowane by³y przez nietrzeŸwych kierowców. O tym,
jak wiele osób siada po wypiciu alkoholu za kierownic¹ œwiadczy fakt, ¿e tylko w minionym miesi¹cu na drogach powiatu
zatrzymano 85 nietrzeŸwych kierowców. Najczêstsze przyczyny
wypadków to brawura, nieuwaga, bezmyœlnoœæ i brak wyobraŸni.
(Ak)

Kolorowa mozaika na œcianie bocznego o³tarza bêdzie gotowa w
tym miesi¹cu.

nego o³tarza powstaje niebiesko-¿ó³to-zielona mozaika.
Wykonuje j¹ ks. Henryk Kaszycki, salezjanin z Bydgoszczy.
Przypomnijmy, ¿e projekt
wystroju prezbiterium wybra-

li parafianie, poprzez g³osowanie. Wiêkszoœci¹ g³osów wskazali na jedn¹ z kilku artystycznych propozycji, prezentowanych w koœciele.
(Ak)

Burmistrz za nasze pieniądze nadal walczy z TBS

Sądowe przepychanki, a mieszkań nie ma
Burmistrz Rumi „lekk¹ rêk¹” chce wydaæ pieni¹dze z
bud¿etu miasta na bezsensowne spory prawne z Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego Rumia Sp. z
oo. w likwidacji. W Bia³ym Dworku w Rumi odby³o siê
niedawno Zwyczajne Walne Zebranie TBS Rumia, na
którym w³adze zarz¹dzaj¹ce likwidowan¹ spó³k¹ dowiedzia³y siê, ¿e burmistrz bêdzie siê odwo³ywaæ od
niekorzystnego dla niej wyroku s¹du w Wejherowie.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak przegra³a sprawy
dotycz¹ce niedotrzymania
umowy miêdzy gmin¹ a spó³k¹
TBS Rumia. Teraz chce odwo³aæ siê do s¹du w Gdañsku.
- W dwóch przegranych procesach, tytu³em zwrotu kosztów postêpowania zas¹dzono
od gminy na rzecz TBS kwoty
na ³¹czn¹ sumê ponad 5500
z³, a koszty kolejnych spraw
mog¹ siêgn¹æ o wiele wiêcej twierdzi Maciej Wojciechowski, cz³onek w³adz spó³ki TBS
Rumia w likwidacji. - Mimo,
¿e wiele z³ego pani burmistrz
wyrz¹dzi³a TBS, zaproponowaliœmy ugodê i rozliczenie
kosztów oraz strat poniesionych przez spó³kê.
W odpowiedzi pod adresem w³adz spó³ki jak zwykle
pad³y zarzuty i oskar¿enia,
które ju¿ parokrotnie okaza³y
siê bezpodstawne, o czym
œwiadcz¹ sprawy umarzane
przez Prokuraturê w Wejherowie, a wszczête z doniesienia
El¿biety Rogali-Koñczak. Najbardziej oburzaj¹ce w tej sprawie s¹ dwa fakty. Po pierwsze,
prowadzona jest „prywatna
wojenka” ze spó³k¹, która

chcia³a wybudowaæ za œci¹gniête do Rumi pieni¹dze (15 mln
z³) 280 mieszkañ w systemie
Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego. Po drugie, „prywatna wojenka” prowadzona
jest za pieni¹dze rumskich
podatników.
Przypomnijmy, ¿e dziêki
umowie z gmin¹ i ówczesnym
burmistrzem Janem Klawiterem, w 2003 r. mia³y powstaæ mieszkania, które na
bardzo korzystnych warunkach
planowano przekazywaæ
mieszkañcom Rumi. Mimo
uzyskanej przez spó³kê TBS
promessy bankowej na kredyt
na ten cel, burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak i Rada Miejska z przewodnicz¹cym Józefem Chmielewskim, doprowadzili do zablokowania
przedsiêwziêcia. Z tych faktów
mog¹ siê dzisiaj cieszyæ deweloperzy, buduj¹cy w Rumi nowe
bloki i winduj¹cy ceny mieszkañ bez opamiêtania.
Informacje przekazywane
przez burmistrz na spotkaniach i w mediach o mo¿liwoœci powstania gminnego TBS
Rumia oraz o budowie mieszkañ przez Habitat for Huma-

nity lub mieszkañ komunalnych, okaza³y siê tylko „kie³bas¹ wyborcz¹”.
Tymczasem burmistrz
Rumi nie ma zamiaru wywi¹zaæ siê z umowy i przekazaæ
TBS Rumia Sp. z o.o. w likwidacji, wczeœniej uzgodnionych
terenów pod budowê mieszkañ
(wieczyste u¿ytkowanie). W
zasiêgu rêki burmistrz Rumi
jest uspokojenie sytuacji oraz
rozpoczêcie dialogu z TBS Rumia w celu budowy mieszkañ.
Jednak odwo³ywanie siê od
wyroku s¹du porozumienie takie uniemo¿liwia, a dodatkowo nara¿a bud¿et miasta na
kolejne wydatki.
(r)
HISTORIA WYROKÓW
6 listopada 2006 r. w Sądzie
Rejonowym w Wejherowie
zapadł wyrok, w którym sąd
nakazał pozwanej Gminie
Miasta Rumia złożenie
oświadczenia woli i przeniesienie na rzecz TBS Sp. z o. o.
w likwidacji udziału we współwłasności nieruchomości
gminnej na pokrycie 15 udziałów o wartości 15000 zł . Zasądzono na rzecz TBS kwotę
3150 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.
23 marca 2007 r. Sąd Rejonowy w Wejherowie podtrzymał
wyrok wydany 6.11.06 roku w
sprawie przeciwko Gminie
Miasta Rumia o wydanie nakazu złożenia oświadczenia
woli w księdze wieczyste, należnego TBS zgodnie zobowiązaniami wcześniejszymi
zobowiązaniami stron. Sąd
nałożył także zwrot kosztów na
rzecz TBS.

U emerytów

WYCIECZKI I GIMNASTYKA
W Polskim Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Rumi nie ma przerwy wakacyjnej. Trwa normalna dzia³alnoœæ,
czyli spotkania, wyjazdy wycieczkowe i pielgrzymkowe. Planowane s¹ nastêpne imprezy, do wziêcia udzia³u w których zwi¹zek zaprasza wszystkich chêtnych. Oto najbli¿sze propozycje:
16.08 - pielgrzymka do Obór, 29.08 - spotkanie integracje w
Gowinie, 1.09 - spotkanie integracyjne we W³adys³awowie, 15.09
- spotkanie integracyjne w Pucku. Spotkania te organizowane s¹
we wspó³pracy z zaprzyjaŸnionymi oddzia³ami zwi¹zku.
Zarz¹d organizacji planuje w sierpniu pielgrzymkê do Gietrzwa³du i Œwiêtej Lipki oraz do Lichenia, pod warunkiem dostatecznej liczby chêtnych.
Od wrzeœnia mo¿na tak¿e uczestniczyæ w zajêciach gimnastyki rekreacyjnej. Zapisy na imprezy i zajêcia przyjmowane s¹
w siedzibie zwi¹zku (Dworek pod Lipami, ul. Mickiewicza 19) w
poniedzia³ki od godz. 15 do 18 i w pi¹tki od godz. 11 do 14.
Zarz¹d PZER I zaprasza cz³onków organizacji do odbioru
artyku³ów ¿ywnoœciowych.
R.H.

Ogłoszenie płatne

ZAGINĄŁ CZARNY KOT
1 lipca br. z posesji przy ul.
Wyżynnej (dawna ul. Towarowa) zginął dwuletni kot.
Jest cały czarny, smukły z
charakterystycznie długim ogonem, ufny do ludzi.
Jeśli ktokolwiek widział kota
lub go znalazł, bardzo proszę o
informację: tel. 691 847 283 lub
benicjusz3@gazeta.pl.
Czeka nagroda!
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Sąd administracyjny przyznał rację mieszkańcom

Budowa szeregowców
została zablokowana
Niektóre inwestycje wzbudzaj¹ sprzeciw mieszkañców osiedla lub dzielnicy, o czym
pisaliœmy na naszych ³amach kilkakrotnie. Niezadowoleni w³aœciciele s¹siednich
posesji nie maj¹ na ogó³ wp³ywu na plany inwestorów, poparte decyzjami urzêdników i niedoskona³ymi przepisami. A jednak czasem mieszkañcy walcz¹ o swoje
prawa i o wp³yw na wygl¹d swojego osiedla. Tak, jak w³aœciciele domów w rejonie
ul. £u¿yckiej w Rumi, którzy wygrali z rumskim urzêdem w s¹dzie.

Cegielniana - sposób na ominięcie korków

Dziurawa droga czeka
na modernizację
Gdy przez kilka miesiêcy remontowano drogê krajow¹ nr
6 na granicy Rumi i Redy, wielu kierowców, chc¹c omin¹æ
korki na „szóstce”, korzysta³o z jedynej alternatywnej trasy, czyli z ul. Towarowej i Cegielnianej po drugiej stronie
torów kolejowych. Mimo dziur i wybojów ci¹gn¹³ tamtêdy
sznur samochodów, co sprawi³o, ¿e trasa sta³a siê jeszcze
trudniejsza. Przyby³o na niej nierównoœci.
Na koniecznoœæ wyrównania ul. Cegielnianej po okresie intensywnej eksploatacji zwróci³ uwagê radny powiatu wejherowskiego, Janusz Zab³ocki. Na sesji Rady Powiatu z³o¿y³ w tej
sprawie interpelacjê, apeluj¹c do burmistrzów Rumi i Redy o
wyrównanie ulicy.
- Wprawdzie droga krajowa jest ju¿ w pe³ni dostêpna dla
kierowców, ale przy wzmo¿onym ruchu turystycznym, nadal zdarzaj¹ siê tam korki. Kierowcy nadal korzystaj¹ z ul. Cegielnianej, ale co najwa¿niejsze , jej mieszkañcy musz¹ jakoœ doje¿d¿aæ
do swoich domów - argumentowa³ radny Zab³ocki.
Tymczasem samorz¹dowcy Rumi i Redy postanowili zmodernizowaæ tê trasê, aby odci¹¿yæ ruchliw¹ „szóstkê”. Trasa bêdzie wiod³a od ul. Sobieskiego (zjazd przed wiaduktem), ulicami
Towarow¹ i Cegielnian¹ oraz Leœn¹ w Redzie, do drogi krajowej
nr 6. Jej budowa rozpocznie siê ju¿ w przysz³ym roku. Inwestycja, finansowana w 80 proc. ze œrodków unijnych, bêdzie prowadzona wspólnie przez w³adze Rumi i Redy oraz Starostwo Powiatowe. Zanim jednak powstanie nowa nawierzchnia na Cegielnianej, jest ona wyrównywana.
- Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych na zlecenie urzêdu
prowadzi takie prace - informuje Ryszard Grychto³, naczelnik
Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej UM w Rumi. - Dziury w drodze s¹
zasypywane tzw. destruktem, a w³aœciwie mieszkank¹ asfaltowo- betonow¹.
Przypomnijmy, ¿e jeszcze w tym roku ma byæ zakoñczona
budowa dalszego odcinka ul. Kosynierów, równie¿ ³¹cz¹cego Rumiê z Red¹, a w przysz³oœci bêdzie realizowana bardzo wa¿na
inwestycja w postaci Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
(Ak)
REKLAMA

4

Gdy mieszkañcy ul. £u¿yckiej, S³upskiej i Oliwskiej dowiedzieli siê o planach budowy w ich s¹siedztwie nowych
domów, zaniepokoili siê. Obok
ma³ych, wolnostoj¹cych domków deweloper mia³ zamiar wybudowaæ okaza³e domy szeregowe. W rumskim urzêdzie
uzyska³ niezbêdn¹ decyzjê o
warunkach zabudowy.
Mieszkañcy s¹siednich domów odwo³ali siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku, ale ten organ
przyzna³ racjê burmistrzowi
miasta i nie dopatrzy³ siê w
decyzji o warunkach zabudowy niezgodnoœci z przepisami.
Wówczas w³aœcicielka jednej z
posesji skierowa³a skargê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku. Zarówno ona, jak i jej s¹siedzi z radoœci¹ przyjêli wyrok s¹du,
który uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê kolegium oraz poprzedzaj¹c¹ j¹ decyzjê burmistrza
Rumi.
Inna linia zabudowy,
inne gabaryty
Decyzja umo¿liwia³a deweloperowi uzyskanie pozwolenia
na budowê szeregowych domów jednorodzinnych, po³o¿onych przy ul. £u¿yckiej w Rumi.
W³aœciciele dzia³ek, przylegaj¹cych do nieruchomoœci objêtej wnioskiem, wnieœli uwagi
ju¿ w trakcie postêpowania
administracyjnego, a potem
powtórzyli je w treœci odwo³ania do kolegium. Ich zdaniem
kwestionowana decyzja jest
niezgodna z przepisem 61
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
bowiem nie spe³niono warunków w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaŸników
s¹siedniej zabudowy. Chodzi
m.in. o gabaryty i formê architektoniczn¹ obiektów. W rejonie ul. £u¿yckiej nie wystêpuje dot¹d zabudowa szeregowa,
a wielkoœæ, d³ugoœæ i wysokoœæ
oraz bry³a planowanego przedsiêwziêcia odbiega gabarytami
od niewielkich budynków wolnostoj¹cych. Odwo³uj¹cy siê od
decyzji Urzêdu Miasta mieszkañcy wskazali, ¿e analiza
funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu zosta³a przeprowadzona nierze-

Przy ul. £u¿yckiej mia³y stan¹æ nowe domy szeregowe.
Fot. Anna Kuczmarska

telnie. Nie wytyczono analizowanego obszaru, a w planowanej zabudowie szeregowej wyznaczono now¹ liniê zabudowy
z frontem od ulicy £u¿yckiej,
co nie stanowi przed³u¿enia i
kontynuacji linii zabudowy na
s¹siednich dzia³kach i burzy
³ad architektoniczny.
Z naruszeniem przepisów
Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w Gdañsku utrzyma³o w mocy zaskar¿ona decyzjê burmistrza miasta,
stwierdzaj¹c, ¿e zawiera ona
wszystkie obowi¹zkowe elementy, okreœlone w przepisach
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wskazano przy tym, ¿e „projekt budowlany bêdzie podlega³
kontroli organu wydaj¹cego decyzje o pozwoleniu na budowê.
Skar¿¹ce bêd¹ równie¿ stron¹
tego postêpowania i na tym etapie bêd¹ mog³y zg³aszaæ swoje
wnioski i zastrze¿enia”.
Z tymi i innymi argumentami Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego nie zgodzili siê sêdziowie WSA stwierdzaj¹c, ¿e „zarówno zaskar¿ona decyzja, jak i decyzja organu pierwszej instancji wydane
zosta³y z naruszeniem zarówno prawa materialnego jak te¿
przepisów postêpowania, które mog³o mieæ istotny wp³yw
na wynik sprawy”. W uzasadnieniu wyroku s¹d zaznaczy³,
¿e jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabu-

dowy jest fakt, ¿e co najmniej
jedna dzia³ka s¹siednia, dostêpna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w
sposób pozwalaj¹cy na okreœlenie wymagañ, w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoœci wykorzystania terenu. Chodzi o dostosowanie planowanego zamierzenia do zagospodarowania terenu s¹siedniego
zgodnie z zasad¹ dobrego s¹siedztwa. „Nowa zabudowa powinna zatem odpowiadaæ parametrom, gabarytom i cechom
zabudowy istniej¹cej” - czytamy w uzasadnieniu wyroku
WSA. - „…planowana inwestycja nie spe³nia warunku okreœlonego w przepisie art. 61 ust.
pkt. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym dotycz¹cego zgodnoœci formy architektonicznej z s¹siednimi obiektami.”
Od wyroku Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego przys³uguje stronie skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Z tej formy dochodzenia swoich racji skorzysta³a firma deweloperska, planuj¹ca inwestycjê na ul. £u¿yckiej. O tym, czy jej realizacja
bêdzie mo¿liwa, zdecyduje
ostatecznie NSA.
Anna Kuczmarska
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Mieszkańcy mogą przyspieszyć potrzebne im inwestycje

Nikomu nie odmówimy współpracy
Z Florianem Mos¹, przewodnicz¹cym Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Komisja, której pan
przewodniczy m.in. opiniuje uchwa³y, zwi¹zane z realizacj¹ bud¿etu miasta. Czy
ma podobne zadania jak
Komisja Bud¿etowa Rady
Miejskiej?
- Zadania i kompetencje
obu komisji zazêbiaj¹ siê i
uzupe³niaj¹, ale nie s¹ takie
same. Komisja Bud¿etowa,
której przewodniczy Piotr Zaradny zajmuje siê finansami,
a my kontrolujemy realizacjê
bud¿etu pod k¹tem merytorycznym, czyli wykonania konkretnych zadañ. Zreszt¹ nie
tylko kontrolujemy, ale te¿ dopingujemy ich realizacjê. Kompetencje komisji s¹ szerokie,
poniewa¿ tematyka, zarówno
z zakresu polityki gospodarczej,
jak i rozwoju przestrzennego
jest bardzo ró¿norodna.
- A które z tematów
nale¿¹ do najwa¿niejszych
i najczêœciej omawianych
na posiedzeniach komisji?
- Przede wszystkim inwestycje na gminnych drogach,
które jak wiadomo s¹ priorytetowym zadaniem w tej kadencji. Niektóre z ich, takie jak
budowa ulicy 3 Maja, zakoñczy³y siê, inne - jak budowa nawierzchni ulicy Mi³osza - dobiegaj¹ koñca. Budowa dróg
gminnych realizowana jest w
ca³oœci z bud¿etu miasta, pozosta³e klasy dróg - przy wspó³udziale finansowym miasta. W
poprzedniej kadencji gminne
ulice powstawa³y prawie wy³¹cznie w ramach tzw. czynów
spo³ecznych, z udzia³em zainteresowanych mieszkañców.
- Czy to znaczy, ¿e obecnie nie ma tego rodzaju
przedsiêwziêæ?
- Ale¿ s¹ i bêdzie ich coraz
wiêcej. Po pewnym zastoju w
tej dziedzinie obserwujemy

bowiem wzmo¿on¹ aktywnoœæ
rumian. Nawierzchnie rumskich ulic powstaj¹ jako zadania miasta, ale tak¿e przy finansowym wspó³udziale
mieszkañców, organizuj¹cych
komitety spo³eczne. Nie zawsze
chodzi o budowê dróg, poniewa¿ w ramach inwestycji z
udzia³em mieszkañców powstaj¹ te¿ wa¿ne elementy
infrastruktury, takiej jak wodoci¹gi, kanalizacja burzowa,
gazoci¹g czy oœwietlenie.
Wszystkie inicjatywy, które
mog¹ poprawiæ warunki ¿ycia
mieszkañców s¹ wspierane
przez samorz¹d. Popieramy
mieszkañców, którzy chc¹ przyspieszyæ budowê swojej ulicy i
s¹ w stanie uczestniczyæ w tej
inwestycji.
- Ile jest tego rodzaju
przedsiêwziêæ?
- Obecnie 14 komitetów
spo³ecznych ju¿ dzia³a i dokonuje wp³at, w wiêkszoœci na
rzecz budowy ulicy, a niektóre
inwestycje s¹ ju¿ przygotowywane do realizacji. Chodzi tu
m.in. o budowê ul. Trepczyka i
odcinka ul. Wileñskiej. Kolejnych kilka grup mieszkañców
jest w trakcie organizowania
komitetów. Wiadomo, ¿e miasto szybko siê rozbudowuje,
przybywa domów i osiedli, a w
kwestii nawierzchni ulic wci¹¿
mamy spore zaleg³oœci. Czasem mieszkañcy nie chc¹ czekaæ na inwestycje miejskie i
przejmuj¹ inicjatywê w swoje
rêce.
- Na co mog¹ liczyæ?
- Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spo³eczne komitety musz¹ zgromadziæ œrodki
w wysokoœci 30 procent kosztów inwestycji. Pozosta³e pieni¹dze pochodz¹ z bud¿etu
gminy. W miejskiej kasie s¹
przeznaczone na ten cel odpo-

Jeśli wydaje Ci się, że trudno jest nauczyć się języka obcego, to masz rację.
Wydaje Ci się.

JAK NOWO ODKRYTE MECHANIZMY
FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI
POMAGAJĄ W NAUCE JĘZYKÓW?
Popularnym przesądem jest pogląd, że trzeba posiadać szczególny talent do języków obcych, że trzeba się z tym urodzić. Jednak większość ekspertów w tej dziedzinie uważa, że jest to umiejętność, której można się nauczyć i w której można dojść do mistrzostwa. Co zatem sprawia, że jeden uczy się błyskawicznie,
drugi kiepsko, a trzeci wcale?
Jak to jest, że niektóre dzieci, nastolatki lub dorośli szybko nawiązują kontakty w języku obcym i ambitnie prą do przodu dystansując innych, a inni, równie zdolni i mądrzy, czerwienią się i zacinają
na samą myśl, że muszą odpowiedzieć na pytanie?

wiednie œrodki finansowe.
- Czy starczy ich dla
wszystkich? Czy mo¿e w
koñcu kurek zostanie zakrêcony i kolejne grupy
mieszkañców odejd¹ z urzêdu z kwitkiem?
- Nie ma takiej obawy.
Nawet, jeœli na zadania w ramach czynów spo³ecznych brakuje œrodków, staramy siê przesun¹æ pieni¹dze w bud¿ecie i
uzyskaæ potrzebne sumy, choæby z innych zadañ drogowych.
Poniewa¿ nie wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe
mog¹ byæ realizowane w tym
roku, choæby z powodów technicznych, dlatego zaplanowane na nie pieni¹dze mo¿na
przeznaczyæ na wspieranie inicjatyw mieszkañców.
Realizacja bud¿etu odbywa
siê w sposób elastyczny i niemal na ka¿dej sesji dochodzi
do jego korekty, stosownie do
aktualnych potrzeb. Na czerwcowej sesji Rady Miasta przeznaczyliœmy na czyny spo³eczne dodatkowe pieni¹dze, ponad milion z³otych. O tak¹
sumê wzros³a pozycja bud¿etu, dotycz¹ca inwestycji w ramach czynów spo³ecznych i
prawdopodobnie bêdzie nadal
wzrastaæ ze wzglêdu na zwiêkszone zainteresowanie mieszkañców. Nikomu, kto zg³osi siê
z inicjatyw¹ spo³eczn¹, nie odmówimy wspó³pracy w tej dziedzinie.

„Przygotowanie do nauki jest najbardziej niedocenianym elementem procesu zdobywania umiejętności uczenia się.(...) Zanim
zacznie się malować surowe drewno, trzeba je najpierw zagruntować - wygładzić i przygotować; zanim zacznie się malować obraz,
trzeba najpierw zagruntować płótno. Jeżeli tego nie zrobimy farba
nie będzie się trzymać. Tak samo jest z uczeniem się. Musimy być
„zagruntowani” przed nauką, bo inaczej to, czego się uczymy nie
utkwi nam w pamięci. Właśnie dlatego większa część konwencjonalnego nauczania jest wyrzucaniem pieniędzy i stratą czasu.” B.Lucas.
Fakt, że szkoły językowe prześcigają się w gadżetach elektronicznych (komputerach, ekranach multimedialnych, lap topach)
jest znakiem naszych czasów. Jednak coś, co zadziała milion razy
lepiej, niż to wszystko razem wzięte (szczególnie, gdy wyłączą
prąd) jesteś Ty sam, Ty sama. UWAGA: To w Twojej głowie, w
Twoim mózgu kryje się największy komputer, do którego instrukcji obsługi nikt Ci, jak dotąd nie dostarczył!!!
Kiedy w Armii Stanów Zjednoczonych poprowadzono kurs języka niemieckiego w dwóch grupach – w jednej z zastosowaniem
wielu twórczych technik, które mamy w arsenale Szkoły Językowej MASTERS, i w drugiej metodami bardziej tradycyjnymi, okazało się, że efekty są imponujące! Wyniki nauczania w grupie „przyspieszonego uczenia” poprawiły się statystycznie o 661%, czyli
uzyskano ponad dwukrotnie lepsze rezultaty w ciągu jednej trzeciej czasu!!! (L.Palmer, F.L.Dhority, U.S. Army accelarated learning German class).
Większość ludzi zna wiele technik, strategii i systemów, ale
nigdy z nich nie korzysta! Po prostu czytają opisy i NIE ROBIĄ tego,
co jest opisane. Jeśli się nad tym chwilę zastanowić, to specjalnie
nie dziwi. Bo jak wiele razy nie robisz na co dzień rzeczy, o których
wiesz, że mogą Ci pomóc! Na przykład mniej wydawać, więcej
oszczędzać, ćwiczyć na siłowni, jeść określone rzeczy. Tajemnica
tkwi w tym, że strategie działają, kiedy TY DZIAŁASZ!
Lektorzy MASTERS są przeszkoleni w wykorzystywaniu wiedzy 7 najważniejszych dziedzin związanych z przyspieszonym nauczaniem, osiąganiem zamierzonych celów i maksymalizowaniem
potencjału. Bez odpowiednich strategii działania pozostajesz
WIDZEM, KTÓRY OGLĄDA SWOJE NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚĆI.
Już od 3 września w RUMI zapisy w LO nr 1 ul. Starowiejska 4,
codziennie w godz. 11-17 lub telefonicznie pod nr: 0-501-866207. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do: masters@sopot.com.pl lub wejdź na nasza stronę od września www.masters.sopot.com.pl.
Tekst sponsorowany

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. 058 710-22-03
wydawca: 058 671-21- 84, 671-98- 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl lub biuro@vegarumia.pl

Ulica Mi³osza powstaje za pieni¹dze z bud¿etu miasta.

Fot. Anna Kuczmarska

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl
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SPÓŁDZIELNIA

Czy warto się uwłaszczyć?

NIEZALEŻNI OD SPÓŁDZIELNI
Kilka dni temu wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych, nios¹c z sob¹ rewolucyjne zmiany. Nowe przepisy, u³atwiaj¹ce wyodrêbnienie w³asnoœci lokali by³y g³ównym tematem poprzedniego
wydania Gazety Rumskiej, podobnie jak problemy z uw³aszczeniem w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Mówiono o nich szeroko równie¿ równie¿ na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Rumi. Nasze publikacje wywo³a³y
du¿e zainteresowanie, a mieszkañcy osiedla SM Janowo dzwonili z uwagami i pytaniami. Niektórzy pytali,
dlaczego warto wyodrêbniæ w³asnoœæ mieszkania? Autor poni¿szego artyku³u wyjaœnia m.in. tê kwestiê.
Jak pokaza³a o¿ywiona
dyskusja na ostatniej sesji,
problem uw³aszczenia mieszkañców spotyka siê ze zdecydowanym oporem cz³onków
zarz¹dów spó³dzielni mieszkaniowych. Jest to opór zrozumia³y, gdy¿ oznacza utratê ogromnej w³adzy.
Nie pytaæ o zgodê
W spó³dzielczoœci mieszkaniowej dominuj¹ dwa typy
w³asnoœci: spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu. S¹ to
ograniczone prawa w³asnoœciowe, stanowi¹ce relikt poprzedniej epoki. Cz³onek spó³dzielni jest „w³aœcicielem” lokalu
tylko w takim zakresie, jaki
precyzuje statut spó³dzielni.
Oznacza to m.in., ¿e aby umowa sprzeda¿y w³asnoœciowego
spó³dzielczego mieszkania dosz³a do skutku, nabywcê lokalu zarz¹d spó³dzielni musi
przyj¹æ w poczet cz³onków.
Inaczej sytuacja wygl¹da
po wyodrêbnieniu w³asnoœci
mieszkania (wraz z przypadaj¹cym na lokal udzia³em w
gruncie i w czêœciach wspólnych
budynku). W³aœciciel nabywa
pe³ne prawa rzeczowe do lokalu mieszkalnego i mo¿e dowolnie (a wiêc niezale¿nie od decyzji spó³dzielni) nim dysponowaæ. Mo¿e wiêc to mieszkanie
sprzedaæ, zamieniæ, darowaæ
czy te¿ zapisaæ komuœ w testamencie. Posiadaj¹c prawo
odrêbnej w³asnoœci ³atwiej jest
uzyskaæ kredyt bankowy, gdy¿
na lokalu mo¿na ustanowiæ
hipotekê.
REKLAMA

Efektywniej i taniej
Czêstym nadu¿yciem pope³nianym przez zarz¹dy spó³dzielni jest straszenie cz³onków, i¿ po uw³aszczeniu pozostan¹ oni pozostawieni sami
sobie. Nic bardziej mylnego, bo
w³aœciciel wyodrêbnionego lokalu mo¿e pozostaæ dalej cz³onkiem spó³dzielni (wówczas ponosi on op³aty mieszkaniowe
zgodnie z przepisami art. 4
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych), mo¿e te¿ zrezygnowaæ z cz³onkowstwa w spó³dzielni i za³o¿yæ wspólnotê
mieszkaniow¹. Mo¿e siê oka-

zaæ, ¿e dziêki temu obni¿¹ siê
koszty utrzymania mieszkania.
Dlaczego zarz¹dy spó³dzielni mieszkaniowych tak bardzo
boj¹ siê uw³aszczenia? OdpowiedŸ jest prosta: po uw³aszczeniu cz³onkowie zarz¹dów
trac¹ ogromn¹ w³adzê, bêd¹c¹
reliktem z poprzedniej epoki,
kiedy to wmawiano ludziom,
¿e wszystko co posiadaliœmy
jest wspólne. Dziœ chyba nikt
nie ma w¹tpliwoœci, i¿ prywatna w³asnoœæ jest najbardziej
efektywnie zarz¹dzana.Obecnie zarz¹dy spó³dzielni obracaj¹ funduszami pochodz¹cymi z wp³at spó³dzielców i decyduj¹ (przy bardzo iluzorycznej kontroli) o inwestycjach,
liczonych czêsto w milionach
z³otych.
Spó³dzielnia buduje
Nie inaczej jest w naszym
mieœcie, gdzie SM Janowo prowadzi dzia³alnoœæ dewelopersk¹, jedn¹ z najbardziej
op³acalnych, buduj¹c kolejne
bloki i sprzedaj¹c mieszkania
na wolnym rynku. Bior¹c pod
uwagê, i¿ inwestycje te realizowane s¹ w wiêkszoœci na
gruntach bêd¹cych wczeœniej w

6

wieczystym u¿ytkowaniu i zakupionych od miasta z 97-procentow¹ bonifikat¹ od cen rynkowych (a w zasadzie jeszcze
taniej - dla przyk³adu SM Janowo kupi³a od miasta ³¹cznie
319 934 m2 ziemi za 284
010,62 z³ brutto, co daje œredni¹ cenê 89 gr brutto za 1 m2,
gdy œrednia cena 1 m2 gruntu,
sprzedawanego przez gminê
pod budownictwo wielomieszkaniowe na przetargach oscyluje wokó³ kwoty 400-500 z³
brutto).
Co dzieje siê z zyskami
spó³dzielni z tego typu dzia³alnoœci? Czy z tych pieniêdzy realizowane s¹ kolejne inwestycje maj¹ce polepszyæ warunki
¿ycia mieszkañców? Pewnie
tak, chocia¿ nie sposób nie
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e finansuj¹ one instytucje (np. domy
kultury), bêd¹ce w³asnoœci¹
spó³dzielni i rozmaite, których
celem jest… kreowanie pozytywnego wizerunku w³adz spó³dzielni.
Pe³ne prawa
Zdajê sobie sprawê jak
wiele g³osów oburzenia wywo³a mój artyku³, ale proszê
wskazaæ mi cz³onków spó³-

dzielni, którzy posiadaj¹ dok³adn¹ wiedzê na temat tego,
na co id¹ ich pieni¹dze. Byæ
mo¿e wiedzê tê posiadaj¹
cz³onkowie rad nadzorczych
SM, którzy powinni nadzorowaæ zarz¹dy spó³dzielni, jednak op³acani sowicie s¹ na ogó³
gwarantem niezmiennoœci sytuacji w spó³dzielniach. Coraz
mniej spó³dzielców uczestniczy
w zebraniach, zdaj¹c sobie
sprawê z farsy takich wyre¿yserowanych, spotkañ.
Mam nadziejê, ¿e nowa
ustawa, oprócz wielu innych
korzyœci dla cz³onków spó³dzielni, zweryfikuje wszystkie
„gospodarskie” zarz¹dy i wiele osób pe³ni¹cych zaszczytn¹
funkcjê prezesa spó³dzielni
mieszkaniowej od wielu lat
(czêsto kilkunastu i wiêcej)
nagle przestanie byæ zainteresowana sprawowaniem tej
funkcji. Na stanowiskach pozostan¹ sprawni i rzetelni zarz¹dcy, którzy zawsze bêd¹ w
cenie.
Najwa¿niejsze, ¿e wraz z
nowelizacj¹ ustawy spó³dzielcy po raz pierwszy uzyskaj¹
pe³ne prawo do decydowania o
swoim maj¹tku i o tym, komu
go powierzyæ w zarz¹d.
Piotr Zaradny
Zgodnie z uchwałą Rady
Miasta nr XXI/226/2004
Rady Miejskiej Rumi z dnia
25.03.2004 roku, bonifikata
w wysokości 97% od ceny
sprzedaży nieruchomości
wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych spółdzielni mieszkaniowych
jest warunkowana ustanowieniem na rzecz członków
spółdzielni mieszkaniowych
odrębnej własności lokali
mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych.
Beneficjentami tej uchwały
są działające na terenie miasta spółdzielnie, w których
stopień uwłaszczenia jest
różny.
W zasobach Wejherowskiej
SM uwłaszczono przeszło
30% lokali, w zasobach SM
Maluch - prawie 20%, zaś w
największej w mieście SM
Janowo - żadnego.
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SPÓŁDZIELNIA

Miały być trzy miesiące, a będzie co najmniej dziewięć

SZYKANOWANI MIESZKAŃCY
SKARŻĄ SIĘ W PROKURATURZE
„W odpowiedzi na wniosek, dot. przekszta³cenia prawa do zajmowanego lokalu z lokatorskiego
w odrêbn¹ w³asnoœæ, na podstawie (…), Zarz¹d
Spó³dzielni informuje, ¿e jego realizacja bêdzie
mo¿liwa po zakoñczeniu prac, zwi¹zanych z podzia³em zasobów na nieruchomoœci jednobudynkowe i uprawomocnieniu siê uchwa³ Zarz¹du
Spó³dzielni w tym zakresie. Przewidywany okres
niezbêdny na wykonanie wszystkich tych czynnoœci to okres oko³o jednego roku.(…)”. Takiej treœci
pismo otrzymuj¹ cz³onkowie SM Janowo, którzy chc¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci uw³aszczenia
siê. Jednoczeœnie dowiaduj¹ siê z niego, ¿e „…jest
prawdopodobne zaskar¿enie do Trybuna³y Konstytucyjnego niektórych zapisów obecnej ustawy,
w tym dotycz¹cych przekszta³ceñ mieszkañ lokatorskich w odrêbn¹ w³asnoœæ.”
Czy to oznacza, ¿e w SM Janowo uw³aszczenia w ogóle nie bêdzie? Tego obawiaj¹ siê
mieszkañcy spó³dzielczych bloków, którzy dzwonili do naszej redakcji. Problem dotyczy 51 bloków, nale¿¹cych do nieruchomoœci M-I.
- W ca³ej Polsce rozpocz¹³ siê proces wyodrêbniania spó³dzielczych lokali na w³asnoœæ, a
w Rumi okazuje siê to niemo¿liwe - pyta Czytelniczka z ul. Gdañskiej. - Cieszy³am siê, ¿e
wykupiê wreszcie moje mieszkanie za niewielkie pieni¹dze! Ustawa daje spó³dzielniom trzy
miesi¹ce na realizacjê naszych wniosków, a my
dowiadujemy siê, ¿e musimy czekaæ przynajmniej dziewiêæ miesiêcy.
- Przekraczanie trzymiesiêcznego terminu
dopuszczalne jest tylko, gdy nieruchomoœæ ma
nieuregulowany stan prawny gruntów - dodaje
inna oburzona mieszkanka, Teresa M³odziñska. - SM Janowo ma uregulowany stan gruntów i wszystkie budynki s¹ postawione na gruntach, których spó³dzielnia jest w³aœcicielem i za

które ka¿dy cz³onek SM ju¿ zap³aci³.
Prezes SM „Janowo” Józef Chmielewski
w wypowiedziach prasowych t³umaczy, ¿e procedury, zwi¹zane z podzia³em 51-budynkowej
nieruchomoœci, któr¹ wczeœniej utworzono
uchwa³¹ zarz¹du, musz¹ trwaæ d³ugo. Tymczasem najpierw s¹d, do którego odwo³ali siê mieszkañcy, a potem znowelizowana ustawa jasno
okreœli³y, ¿e tworzenie wielobudynkowych nieruchomoœci jest niezgodne z prawem. Dlaczego
wiêc spó³dzielcy maj¹ ponosiæ konsekwencje
b³êdnych i bezprawnych decyzji zarz¹du?
Poniewa¿ zarz¹d w pisemnych (m.in. w cytowanym na pocz¹tku piœmie) i ustnych informacjach, przekazywanych mieszkañcom uparcie obarcza win¹ dwoje cz³onków SM Janowo,
którzy zaskar¿yli wspomnian¹ uchwa³ê do s¹du
(i sprawê wygrali), wielu mieszkañców kieruje
do nich swoje pretensje. Na tym w³aœnie zale¿y
w³adzom spó³dzielni. Tymczasem odwa¿ni i niepokorni mieszkañcy walczyli w s¹dzie o prawa
swoje oraz pozosta³ych spó³dzielców. Dziêki nim
proces uw³aszczenia ma szansê odbyæ siê zgodnie z prawem i z korzyœci¹ dla przysz³ych w³aœcicieli mieszkañ. Teraz s¹ szykanowani.
Niszczenie ich wizerunku w oczach spo³ecznoœci osiedla i nies³uszne obci¹¿anie ich odpowiedzialnoœci¹ za nierealizowanie przekszta³ceñ w³asnoœciowych sta³o siê podstaw¹ do z³o¿enia skargi na w³adze spó³dzielni do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.
Anna Kuczmarska
Poniżej zamieszczamy tekst, który otrzymaliśmy
od grupy aktywnych członków SM Janowo, a
obok - fragmenty uzasadnienia wyroku sądu, uchylającego uchwałę zarządu spółdzielni.

To jest parodia spółdzielczości

Nie dajmy się podzielić i zastraszyć!
Zarząd spółdzielni mieszkaniowych i spolegliwe wobec nich - w większości - rady nadzorcze, wręcz
przerażone większymi uprawnieniami, jakie dają członkom spółdzielni mieszkaniowych znowelizowane przepisy ustawy, wszelkimi sposobami starają się zastraszyć swoich członków, przedstawiając te
zmiany, jako „wielkie nieszczęście” dla spółdzielczości mieszkaniowej.
Jest to perfidna gra wykorzystująca niewiedzę członków spółdzielni, brak z ich strony zainteresowania
ich spółdzielnią, bo jest to w gruncie rzeczy ich spółdzielnia, a nie firma prywatna, której właścicielem
jest zarząd. Zarządy spółdzielni mieszkaniowych nie pochodzą przecież z nominacji, zarządy te przychodzą i odchodzą, a członkowie spółdzielni - ją tworzący - pozostają!
Taki scenariusz realizowany jest również w SM „Janowo”. Każdy przejaw aktywności członków spółdzielni, która powinna być traktowana, jako cenna, jest dla władz tej Spółdzielni wielkim zagrożeniem.
Widoczne to było wyraźnie na sesji Rady Miasta 28 czerwca b r., gdy prezes spółdzielni - radny Józef
Chmielewski twierdził, że grupa członków wprowadza niepokój i konflikty. Oczywiście dla p. Chmielewskiego i p. Piątkowskiego najlepszy byłby tzw. święty spokój, panujący w tej spółdzielni od prawie
30 lat. Ten „święty spokój” jest rzeczą najgorszą, jaka może dotknąć takie środowisko, w tym spółdzielcze, bowiem w jego imię nie robi się po prostu nic, narasta marazm, tak jak to ma miejsce w SM
„Janowo”. Tutaj rację ma tylko „władza”, a szeregowy członek spółdzielni nie może nawet dostać się
ze swoimi przemyśleniami i uwagami na łamy dwutygodnika (przez niego też opłacanego) „Nasze
sprawy. Jednym słowem: mówi do was władza, a wy - słuchajcie!
Członkowie spółdzielni, którzy jeszcze do niedawna brali udział z Zebraniach Grup Członkowskich, już
w nich nie uczestniczą, zdegustowani atmosferą tych zebrań, ich przebiegiem, brakiem możliwości
rzeczowego i spokojnego wypowiedzenia się, przerywaniem wypowiedzi, uwagami ze strony innych
uczestników zebrania („gorących” zwolenników władz SM „Janowo”). To, co ma miejsce w SM
„Janowo”, to nie jest spółdzielczość, to jest parodia spółdzielczości, zwłaszcza w XXI wieku! W
spółdzielczości wszyscy są równi, każdy głos jest ważny i wart wysłuchania, niezależnie od tego, czy
osoba jest prezesem, czy portierem.
Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pozwoli na większą aktywność członków
spółdzielni, którzy winni wreszcie poczuć, że są na „swoim” i, że żadna władza nie robi im łaski
udostępniając dane, o które się zwracają - od 31 lipca 2007 roku będzie to tej „władzy” ustawowy
obowiązek!
Nie dajmy się więc podzielić, nie pozwólmy, aby nas konfliktowano.
W trudnej sytuacji znajdują się pracownicy SM „Janowo”, dla których spółdzielnia jest pracodawcą,
ale oni też mają prawo walczyć o swoje prawa pracownicze. Ich praca, jeżeli tylko wykonują ją dobrze
i uczciwie, jest potrzebna nam wszystkim, jest potrzebna spółdzielni.
Bądźmy więc solidarni, ale solidarnością prawdziwą, a nie uknutym na potrzebę czasu „solidaryzmem
spółdzielczym”. Kontaktujmy się ze sobą, przekazujmy sobie te dobre i złe wiadomości, ostatecznie w
całej Polsce jest nas około 12 milionów, a to jest „armia ludzi”, której głos musi być brany pod uwagę!

Uchwała sprzeczna z prawem
S¹d Okrêgowy w Gdañsku I Wydzia³ Cywilny
(…) uchyla uchwa³ê nr 2/2005 r. Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi z dnia 24 sierpnia 2005 w sprawie
okreœlenia przedmiotu odrêbnej w³asnoœci lokali w nieruchomoœci
M-I (…) Powództwo jest w pe³ni uzasadnione. (…)
Powodowie wskazywali, ¿e okreœlenie wspólnej nieruchomoœci
w taki sposób, ¿e obejmuje ona 51 budynków spowoduje faktyczne
pozbawienie mo¿liwoœci wp³ywania przez nich o przedmiocie swojej
wspó³w³asnoœci, a podjêcie decyzji wymagaj¹cej zgody mieszkañców takiej liczby budynków bêdzie niewykonalne. Zdaniem powodów takie rozwi¹zanie umo¿liwi im równie¿ decydowanie o ponoszeniu wydatków i powi¹zaniu tych wydatków z budynkiem, w
którym zamieszkuj¹.
Ustawa (przed nowelizacj¹ - dop. redakcji) o spó³dzielniach
mieszkaniowych nie reguluje sposobu wyodrêbnienia odrêbnej w³asnoœci lokali, odsy³aj¹ w tej materii do ustawy o w³asnoœci lokali,
która nie zakazuje istnienia nieruchomoœci gruntowych obejmuj¹cych wiêksz¹ iloœæ budynków i wydzielenia z tak ukszta³towanej
nieruchomoœci lokali stanowi¹cych odrêbne nieruchomoœci i w tej
materii przyznaæ nale¿y racjê stronie pozwanej. Wskazaæ jednak¿e nale¿y, ¿e dorozumian¹ zasad¹ ustawow¹ jest wyodrêbnianie
odrêbnej w³asnoœci lokali z nieruchomoœci gruntowej obejmuj¹cej
jeden budynek, zaœ tworzenie nieruchomoœci wielobudynkowych
jest sytuacj¹ szczególn¹, dopuszczaln¹, gdy budynki s¹ zaprojektowane w taki sposób, ¿e tworz¹ jeden zespó³ architektoniczny, tak
ze sob¹ powi¹zany, ¿e wydzielenie odrêbnych nieruchomoœci dla
ka¿dego budynku jest albo niemo¿liwe, albo niecelowe z uwagi na
silne funkcjonalne powi¹zanie budynków.
W niniejszej sprawie jednak¿e nieruchomoœæ mia³aby obejmowaæ zespó³ 51 budynków, po³o¿onych od siebie w znacznej odleg³oœci, poprzedzielanych drogami oraz nieruchomoœciami stanowi¹cymi przedmiot w³asnoœci osób trzecich. (…)
Pozwana powo³ywa³a siê na wolê wiêkszoœci cz³onków zebrañ
grup cz³onkowskich, co stanowi³o przejaw woli wiêkszoœci mieszkañców osiedla. Treœæ art. 43 ust. 5 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, jak i dopuszczalne przez ustawodawcê mo¿liwoœci
zaskar¿ania uchwa³ spó³dzielni przez ka¿dego jej cz³onka jest
konstrukcj¹ umo¿liwiaj¹c¹ ochronê pojedynczych cz³onków w sytuacji, gdy wiêkszoœæ przeg³osuje uchwa³ê, która narusza interesy
tego cz³onka i stanowi dyktaturê wiêkszoœci. (…) Wola wiêkszoœci
cz³onków zebrañ grup cz³onkowskich nie upowa¿nia zarz¹du spó³dzielni do realizowania uchwa³ sprzecznych z prawem i interesem
spó³dzielców.
Wskazaæ nale¿y, ¿e wbrew twierdzeniom pozwanej, oprócz literalnego brzmienia ustawy nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê intencje ustawodawcy, którego wol¹ by³o upodmiotowienie cz³onków
spó³dzielni, przyznanie i wiêkszych praw decyzyjnych i zwi¹zanie
posiadaczy spó³dzielczych praw do lokalu z najbli¿szym otoczeniem, rozumianym jako budynek, gdzie dany cz³onek mieszka.
Intencj¹ ustawodawcy by³o w tej materii równie¿ przyznanie pojedynczym cz³onkom wiêkszego ni¿ dotychczas wp³ywu na decyzje
dotycz¹ce tego budynku i ponoszenia oraz wydatkowania wydatków zwi¹zanych z remontami i bie¿¹cym utrzymaniem budynku.
Intencj¹ ustawodawcy by³o równie¿ przyznanie cz³onkom spó³dzielni bezpoœredniego bezwzglêdnego tytu³u prawnego do lokalu i
gruntu - prawa w³asnoœci.
Zaznaczyæ w tym miejscu nale¿y, ¿e dodatkowym uzasadnieniem intencji ustawodawcy jest treœæ przepisu art. 21 ustawy o
ksiêgach wieczystych i hipotece, umo¿liwiaj¹ca w³aœcicielowi kilku
nieruchomoœci, które stanowi¹ ca³oœæ gospodarcz¹ lub ze sob¹ granicz¹ po³¹czenia ich w ksiêdze wieczystej w jedn¹ nieruchomoœæ.
(…)
Zaskar¿on¹ uchwa³ê nale¿y uznaæ za sprzeczn¹ z prawem w
rozumieniu art. 43 ust. 5 o spó³dzielniach mieszkaniowych. (…)
Objêcie w ramach jednej nieruchomoœci 51 budynków (…) jest
utrzymaniem dotychczasowej sytuacji, ze zmian¹ jedynie tytu³u
prawnego. (...) W konsekwencji uznaæ nale¿y, ¿e uchwa³a k³óci siê z
celem ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
OD REDAKCJI: Zarz¹d SM Janowo z³o¿y³ apelacjê od tego
wyroku, ale w œwietle nowych przepisów ustawy, nie zezwalaj¹cych na tworzenie nieruchomoœci wielobudynkowych, straci³a ona
podstawy prawne. Treœæ uzasadnienia wyroku pokazuje, ¿e absolutn¹ racjê mieli cz³onkowie spó³dzielni, zaskar¿aj¹cy uchwa³ê z 2005 r. Mimo to w³adze spó³dzielni z uporem twierdz¹, ¿e
gdyby wycofali oni s¹dowe pozwy, przekszta³cenia by³yby mo¿liwe natychmiast. Tak¹ informacjê mo¿na znaleŸæ na str. 2 gazetki „Nasze Sprawy”, wydanej z dat¹ 3 sierpnia, gdy nowelizacja
ju¿ obowi¹zywa³a i zakazywa³a uw³aszczenia w wielobudynkowych nieruchomoœciach.
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Tradycyjny Jarmark Kaszubski na stadionie w Rumi to przede
wszystkim stragany z wyrobami ludowych artystów. Jest w czym
wybieraæ.

Na jarmark przychodz¹ ca³e rodziny. Wiele osób ogl¹da prezentacje zespo³ów i solistów na scenie,
wœród których nie brakuje wystêpów zespo³ów ludowych.

Kto mia³ dosyæ spacerowania, móg³ odpocz¹æ na murawie
stadionu. S³oneczna pogoda sprzyja³a relaksowi na trawie.

Jak co roku na jarmarku
œmia³kowie próbowali
wspinaczki na s³up.
Niektórzy przybyli w kaszubskich strojach. Zw³aszcza cz³onkowie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Fot. Anna Kuczmarska

Podczas jarmarku rozegrano fina³owe partie rumskiej ligi
kaszubskiej baœki, w któr¹ graj¹ panie i panowie.

REKLAMA

Trzymiesiêczna Amelia by³a
jedn¹ z najm³odszych
uczestniczek imprezy.

Dzieci i m³odzie¿ malowa³y z zapa³em kaszubskie wzory. To by³o
bardzo wci¹gaj¹ce zajêcie.
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Dwudniowa wystawa

Kaktusy i muzyka
Po raz 11. Gdañski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Kaktusów zaprosi³o na dwudniow¹ wystawê kolczastych
roœlin, zorganizowan¹ w Rumi. Rumska hodowla kaktusów przy
ul. Partyzantów jest siedzib¹ PTMK, dlatego mieszkañcy miasta i okolicy mog¹ nie tylko ogl¹daæ sta³¹ ekspozycjê £ucji i
Andrzeja Hinzów, ale te¿ okazy przywiezione specjalnie na wystawê.
- Chcemy pokazaæ nasze roœliny i przekonaæ innych, ¿e aby je
hodowaæ nie trzeba mieæ szklarni, wystarczy kawa³ek parapetu
lub pó³ka - mówi Andrzej Mucha ze stowarzyszenia. - W tym
roku oko³o dzie3siêciu wystawców z Trójmiasta i ca³ego Pomorza, m.in. ze Szczecina prezentuje ró¿norodne gatunki i formy
kaktusów.
Na terenie posesji pañstwa Hinzów hodowcy i zwiedzaj¹cy
mogli te¿ porozmawiaæ, skosztowaæ chleba ze smalcem i innych
smako³yków, a tak¿e pos³uchaæ muzyki country na ¿ywo.
O historii rumskiej kaktusiarni piszemy na str. 14.
(Ak)

Mieszkanki Rumi prezentowa³y siê piêknie w kaszubskich strojach. Na zdjêciu Wanda Król i Zofia
Miszewska na peronie w Redzie.

RUMIANIE W BRUSACH
Po raz 9. grupa cz³onków i
sympatyków Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w
Rumi wziê³a udzia³ w ZjeŸdzie Kaszubów, tym razem
w Brusach. W corocznych
spotkaniach spo³ecznoœci
kaszubskiej rumianie
uczestnicz¹ od pocz¹tku,
tym bardziej, ¿e w³aœnie
dzia³acze z naszego miasta
s¹ inicjatorami zjazdów.
Uczestnicy pojechali do
Brus w sobotê 28 lipca, specjalnym poci¹giem „Transcassubia”. Jednak, ku zaskoczeniu jednych i oburzeniu innych,
po raz pierwszy od czasu, gdy
jego trasa wiod³a przez Rumiê,
poci¹g nie zatrzyma³ siê u nas.
Oburzenie tym wiêksze, ¿e
czêœæ dzia³aczy rumskiego oddzia³u ZKP nale¿y do w³adz
naczelnych zrzeszenia i uczestniczy w kierowaniu organizacj¹
oraz planowaniu wa¿nych imprez. S¹ w zrzeszeniu w Rumi

Andrzej Mucha przywióz³ z Gdañska czêœæ swojej kwitn¹cej kolekcji.

etaty, których utrzymanie obci¹¿a finansowo ka¿dego cz³onka oddzia³u. Za³atwianie wa¿nych dla cz³onków spraw jest
obowi¹zkiem jednej z tych
osób. Ostatecznie rumianie
wsiadali do poci¹gu w Redzie,
a niektórzy z tego powodu zrezygnowali z wyjazdu.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e
obowi¹zkiem obecnych w³adz
oddzia³u jest te¿ dbanie o nasz

kaszubski symbol, jakim jest
flaga. Przed siedzib¹ zrzeszenia nie powinna wisieæ przez
d³ugie miesi¹ce brudna i podarta flaga. To wstyd i brak
szacunku dla kaszubskich
symboli. W dniach ¿a³oby narodowej, zwi¹zanej z tragedi¹
we Francji, zapomniano o
opuszczeniu flagi do po³owy
masztu.
R.H.
Kolczaste piêknoœci podziwiali m.in. mieszkañcy Rumi.

Na zjeŸdzie nie zabrak³o inicjatorów i organizatorów pierwszych kaszubskich spotkañ: Grzegorza
Szalewskieg i Kazimierza Klawitera, chocia¿ obecnie nie pe³ni¹ oni ¿adnych funkcji w zrzeszeniu.
Na zdjêciu z Lechem Kuchnowskim (prezesem ZKP w Pucku) i Rados³awem Klawiterem.

Obok kaktusów mieszkaj¹ ozdobne ptaki, m.in. go³êbie.
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Zależy nam na rozwoju
i bezpieczeństwie uczniów

Uczestnicy rowerowej pielgrzymki
do Sianowa, przed wyruszeniem
na trasê.

Z Andrzejem Januszewskim, przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty i Wychowania Rady Miejskiej w
Rumi rozmawia
Anna Kuczmarska
- Na przedwakacyjnej
sesji miejskiego samorz¹du z³o¿y³ pan sprawozdanie z dzia³alnoœci kierowanej przez pana komisji.
Mo¿na by³o siê z niego
dowiedzieæ, ¿e chocia¿ komisja jest ma³a, bo zaledwie czteroosobowa, w jej
posiedzeniach uczestniczy
du¿o wiêcej osób.
- Uczestnikami naszych
spotkañ s¹ m.in. przedstawiciele Urzêdu Miasta, w
osobach zastêpcy burmistrza Iwony Romanowskiej i naczelnik
Wydzia³u Edukacji UM, Anny Czy¿ewskiej. W posiedzeniach
bior¹ te¿ udzia³ przewodnicz¹ce dwóch nauczycielskich zwi¹zków zawodowych, Joanna Smorkowska i Danuta Wójcik, a tak¿e dyrektorzy szkó³ i przedszkoli oraz sami nauczyciele. Naszym goœciem by³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, a tak¿e
skarbnik miasta, komendant Stra¿y Miejskiej i przedstawiciel
komendanta Komisariatu Policji w Rumi.
- Czy to oznacza, ¿e policja i stra¿ miejska wspó³pracuje z placówkami oœwiatowymi?
- Zdecydowanie tak, poniewa¿ bezpieczeñstwo uczniów jest
bardzo wa¿ne, a mimo zwiêkszonej czujnoœci nauczycieli, mimo
specjalnych programów i akcji, wci¹¿ nie jest z tym najlepiej.
Przestêpczoœæ wœród m³odzie¿y, agresja i zachowania patologiczne s¹ nadal groŸnymi zjawiskami. Komisja Oœwiaty i Wychowania analizowa³a wprowadzane do szkó³ lub od dawna realizowane programy, s³u¿¹ce bezpieczeñstwu. Korzystaj¹ z nich wszystkie szko³y w Rumi. Dyrektorzy i nauczyciele podejmuj¹ coraz to
nowe inicjatywy, takie jak warsztaty edukacyjne dla rodziców,
zachêcanie uczniów do udzia³u w dodatkowych zajêciach sportowcy i innych, a tak¿e organizowanie zajêæ socjoterapeutycznych dla m³odzie¿y. Tak jak wspomnia³em, szko³y bardzo dobrze wspó³pracuj¹ z policj¹ i Stra¿¹ Miejsk¹. S³u¿by te reaguj¹
na wszelkie sygna³y o zagro¿eniach i incydentach na terenie placówek.
- Czy jeszcze zajmowa³a siê podczas roku szkolnego
Komisja Oœwiaty?
- Analizowaliœmy wyniki nauczania, czyli wyniki próbnych
sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych. Rumia zawsze by³a
dumna z bardzo dobrych efektów nauczania, ale w ubieg³ym
roku wyniki by³y s³absze, dlatego dyskutowaliœmy o metodach i
sposobach poprawienia pracy z uczniami. Zaakceptowaliœmy
program naprawczy w szko³ach podstawowych i gimnazjach, który
przedstawi³a zastêpca burmistrza ds. oœwiaty, pani Iwona Romanowska.
Interesowaliœmy siê równie¿ funkcjonowaniem placówek niepublicznych, takich jak sprywatyzowane przedszkole „Iskierka”
w Janowie oraz Przedszkole i Szko³a Podstawowa Sióstr Salezjanek. Doszliœmy do wniosku, ¿e jeœli bêdzie taka wola i zainteresowanie ze strony rodziców a tak¿e pracowników, nale¿y
umo¿liwiæ prywatyzacjê rumskich przedszkoli.
- Podczas sesji wspomina³ pan o zmianach w regulaminie wynagrodzeñ nauczycieli…
- Chodzi³o o zwiêkszenie dodatku za wychowawstwo i docenienie tym samym trudu nauczyciela wychowawcy. Komisja analizowa³a i ostatecznie zaaprobowa³a tego rodzaju zmiany w regulaminie. Dodam, ¿e cz³onkowie komisji, czyli Maria Bochniak,
Edyta Salamon, Bogdan Formella i ja, uczestnicz¹ w pracach
komisji, przyznaj¹cej stypendia socjalne, a tak¿e dotacje dla
organizacji pozarz¹dowych. Pracowaliœmy te¿ w komisjach konkursowych, wy³aniaj¹cych dyrektorów szkó³ i przedszkoli.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Czas pielgrzymek

Rowerem do Sianowa i … do Wadowic
Lato to nie tylko czas wyjazdów na wczasy, obozy i wycieczki. To równie¿ czas
pielgrzymek do sanktuariów w Polsce i za granic¹. Pieszo, rowerami lub autokarami pielgrzymi odwiedzaj¹ m.in. Wejherowo, Sianowo, Swarzewo, a tak¿e Licheñ,
Czêstochowê, i Wilno.
Zofia Czerwiñska z
Rumi, która jest nie tylko w³aœcicielk¹ sklepu rowerowego
przy ul. Pi³sudskiego, ale te¿
wielk¹ mi³oœniczk¹ jazdy na
rowerze, dojecha³a na dwóch
kó³kach do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Dziêki codziennym przeja¿d¿kom po
okolicach Rumi, pani Zofia
mo¿e pochwaliæ siê dobr¹ kondycj¹ i sprawnoœci¹, które pozwoli³y jej na tak¹ wyprawê.
- W ci¹gu dwóch tygodni
przejechaliœmy 750 kilometrów, pokonuj¹c od 60 do 100
km dziennie - mówi Zofia Czerwiñska. - W maju po raz czwarty wybra³am siê na pielgrzymkê rowerow¹ do Czêstochowy,
organizowan¹ co roku przez
pana Kazimierza z Gdyni. Tym
razem z gdyñskiej parafii
Przemienienia Pañskiego w Cisowej wyjecha³o oœmioro pielgrzymów z Gdyni, Rumi i Redy.
Po odwiedzeniu sanktuarium
w Licheniu i klasztoru w Czêstochowie, wyruszyliœmy dalej.
Ze wzglêdu na górzysty teren
nie by³o ³atwo. Czêsto trzeba
by³o prowadziæ rowery pod strome wzniesienia, ale satysfakcja by³a du¿a. Modliliœmy siê
na Kalwarii Zebrzydowskiej,
zwiedzaliœmy Wadowice. Na
rowerach dotarliœmy do Krakowa, sk¹d wracaliœmy poci¹giem.
Pani Zofia ze wzruszeniem
wspomina wspania³¹ rodzinn¹
atmosferê, panuj¹ca podczas
podró¿y. Pielgrzymi wspierali
siê nawzajem, razem modlili
siê i œpiewali, dzielnie znosz¹c
trudy. Wzruszaj¹ce by³y te¿
spotkania z ludŸmi na trasie.

Zofia Czerwiñska (w œrodku) z pozosta³ymi pielgrzymami w
drodze na Kalwariê Zebrzydowsk¹.

- Wielk¹ ¿yczliwoœæ i pomoc okazywali nam obcy ludzie, goszcz¹c nas w domach,
czêstuj¹c kolacj¹, oferuj¹c k¹piel i czyste ³ó¿ka - opowiada
rumianka. - Noclegi by³y
uzgadniane wczeœniej za poœrednictwem ró¿nych parafii,
ale zdarza³y siê w drodze spontaniczne spotkania, zawsze
bardzo serdeczne.
Pani Zofia podczas pielgrzymki ca³kowicie odrywa siê
od codziennego ¿ycia, obowi¹zków i trosk. Na trasie ma czas
na modlitwê i refleksjê. Te
prze¿ycia oraz niespotykana
gdzie indziej atmosfera sprawiaj¹, ¿e wielu pielgrzymów
wyrusza na trasy po raz kolejny. Ruszaj¹ m.in. z rumskich
parafii, tak jak grupa rowerzystów, która w niedzielê 22 lipca wybra³a siê na odpust do
Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie. Pielgrzymi,
prowadzeni po raz piaty przez
Henryka Kaczykowskiego, wyjechali spod koœcio³a NMP
Wspomo¿enia Wiernych na

trudn¹ ponad 40-kilometrow¹
trasê.
- Du¿o je¿d¿ê na rowerze,
ale po raz pierwszy wybra³am
siê do Sianowa - opowiada El¿bieta Jaworska. - Mimo zmêczenia, deszczu i wiatru, wróci³am bardzo szczêœliwa.
Sanktuarium i uroczystoœæ religijna dostarczy³y mi g³êbokich prze¿yæ, a intencje, poœwiêcone moim synom doda³y si³
w drodze.
- Droga do Sianowa nie jest
dla mnie trudna, ale za kilka
dni wybieram siê na rowerze
do Czêstochowy - doda³ Marek Szyngwelski, zapalony
rowerzysta.
Mieszkañców Rumi nie
zabrak³o na licz¹cej prawie
640 km trasie Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na
Jasn¹ Górê. Tegoroczna XXVI
najd³u¿sza w Polsce pielgrzymka wyruszy³a z Helu 25
lipca. W najbli¿sz¹ niedzielê,
12 sierpnia p¹tnicy dojd¹ do
Czêstochowy.
Anna Kuczmarska

Gazeta Rumska, nr 5/15, sierpień 2007

Kontrowersje wokół nazwy góry i…
gazety

Markowca czy Markówcowa,
rumska czy rumiańska?
- Po raz kolejny w ,,Gazecie Rumskiej” spotkałam się z
nazwą Góra Markówcowa, która to w rzeczywistości
nazywa się Wzgórzem Markowca lub Górą Markowca
- napisała do redakcji nasza Czytelniczka. - Po raz
pierwszy pomyślałam, że to błąd w druku, ale w numerze lipcowym po raz kolejny spotkałam w waszej
gazecie to określenie. Mieszkam w Rumi prawie 50 lat
i nigdy nie spotkałam się z tym, by ktoś używał nazwy
Markówcowa Góra, stąd moje zdziwienie.
RÓŻNE NAZWY
Rzeczywiście, pisząc o blokach wielorodzinnych, budowanych
na pięknym wzgórzu widokowym, nazwałam je Górą Markówcową, bo właśnie tak mówią, lub mówili kiedyś, rodowici rumianie. Zasięgnęłam w tej sprawie opinii niektórych z nich. O
to, czy nazwa ta jest prawidłowa zapytaliśmy specjalistę w tej
dziedzinie, prof. Jerzego Tredera. Jest on nie tylko naukowcem Uniwersytetu Gdańskiego (kierownikiem Zakładu Historii
Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej), ale również rumianinem z pochodzenia,
Oto wyjaśnienie profesora:
- Znane są mi obie wymienione formy nazwy owej okazałej i
znanej rumianom góry; obie z językoznawczego punktu widzenia są poprawne: Góra Markowca (np. F. Mamuszka, Wejherowo i ziemia wejherowska, 1969, s. 123) i Góra Markowcowa
(np. „Głos Wybrzeża” 17.04. 1978). Znam jeszcze trzecią postać tej nazwy, bodaj najbardziej typową (przymiotnik od przezwiska Markowiec, po kaszubsku Markówc - od nazwiska
Markowski): Markowcowa Góra, też w brzmieniu bardziej „lokalnym” Markówcowa Góra (np. B. Bork, Ścieżki, bezdroża i
drogi, 1984, s. 110 ). Ta w mojej pamięci tkwi bodaj najsilniej i
zapewne także w tradycji rumian.
WIĘCEJ W INTERNECIE
Kim był niejaki Markowski, od którego nazwiska pochodzi ta
nazwa? O tym postaramy się napisać wkrótce.
Czytelnikom, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat nazw,
dotyczących równych miejsc w mieście można polecić lekturę
książki ,,Zarys Dziejów Rumi” pod redakcją Jacka Banacha, w
której prof. Jerzy Treder pisze na tan temat w rozdziale ,,Typonimia Rumi”. Przypominam też, że w lipcowym wydaniu „Gazety Rumskiej”, które można przeczytać m.in. na naszej stronie
internetowej (www.gazetarumska.pl) rozmawialiśmy z profesorem na temat pochodzenia nazw osiedli, dzielnic, rzeki oraz
samej nazwy miasta.
TYLKO RUMSKI
Inny Czytelnik zwrócił nam na nieprawidłowe jego zdaniem
użycie określenia „rumska”, „rumski”. Według tego mieszkańca Rumi powinno się mówić i pisać „rumiański”, dlatego nasz
miesięcznik winien nazywać się „Gazeta Rumiańska”. Otóż nieprawda, jest to określenie niepoprawne.
- Od nazwy Rumia można utworzyć tylko tradycyjny, historyczny przymiotnik: rumski (kasz. remsczi), np. Rumska Struga (nowsza nazwa, oboczna do starszej nazwy rzeki: Zagórska
Struga), nigdy Rumiańska Struga! – mówi prof. Jerzy Treder.
- Wiem, że w którymś roku pojawiła się „urzędnicza” nazwa:
Rumiańskie Zakłady Garbarskie (wcześniej, np. 1946: Pomorskie Zakłady Garbarskie. Garbarnia Rumia-Zagórze). I wtedy
nazwa ta - niepoprawna, ale oficjalna - weszła do literatury, np.
w monografii Zarys dziejów Rumi, Toruń 1984, s. 193, 198 itd.,
gdzie też błędnie Rumińskie Zakłady Garbarskie). Spotkała się
z krytyką językoznawców i części mieszkańców Rumi. Problem
rumski czy rumiański „odżył”, kiedy pojawiła się gazeta „Goniec Rumski”; w którymś jej numerów poświęcono tej kwestii
uwagę. Przymiotnik rumiański jest mylący, ponieważ kojarzy
się z nazwami typu Rumiany, które uzasadniałyby cząstkę -ań, której przecież nie ma w nazwie Rumia. Mówiło się, że przymiotnik rumiański jest tworem przybyszy, ludności napływowej, nieznającej lokalnej tradycji językowej. Poprawny jest
wyłącznie językowo regularny i zarazem pradawny przymiotnik rumski.
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Dzięki czujności mieszkańca Rumi uratowano trzech rozbitków

Dramatyczna akcja na Bałtyku
… Na kanale 16 VHF obieram sygna³ S.O.S. Na granicy szumów s³ychaæ wo³anie „MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY….”. Wydaje siê, jakby sygna³ pochodzi³ z bardzo daleka. Po
kilku sekundach ponowne wo³anie. Po pierwszym s³owie MAYDAY sygna³ urywa siê.
Nastrajam wszelkie UKF na kana³ 16 (nas³uchujê). Po kilkunastu sekundach ciszy „nawo³ujê” stacjê, nadaj¹c¹ sygna³ S.O.S. Powtarzam komunikat. Nikt nie odpowiada. Próbujê do skutku… - to fragment oryginalnego zapisu drugiego oficera statku „Aleksander
von Humboldt”, Huberta Naskrêta. Dziêki jego czujnoœci, wytrwa³oœci i nie zlekcewa¿eniu ledwie s³yszalnego wo³ania o pomoc, w czerwcow¹ noc podczas szalej¹cego na Ba³tyku sztormu uratowano trzech ledwie ¿ywych rozbitków.
O skutecznej akcji ratowniczej mówi³y stacje telewizyjne, pisa³y gazety. Nazwisko
bohaterskiego oficera mieszkañcom Rumi nie bez powodu
wydawa³o siê znane. 28-letni
Hubert Naskrêt jest rumianinem, synem znanych w mieœcie spo³eczników i organizatorów imprez ¿eglarskich, Bogumi³y i Leopolda Naskrêtów. By³ jedynym Polakiem na
pok³adzie niemieckiego wycieczkowca „Aleksander von
Humboldt”, p³yn¹cego z Tallina do Gdañska. W nocy 28
czerwca mia³ wachtê i jako
pierwszy us³ysza³ wo³anie o
pomoc.
Takie sygna³y, zw³aszcza
urywaj¹ce siê po chwili, bywaj¹
lekcewa¿one. Tym bardziej, ¿e
zdarzaj¹ siê niem¹dre ¿arty.
Hubert Naskrêt, którego ojciec
Leopold jest kapitanem i instruktorem ¿eglarstwa, starszy brat Dominik p³ywa jako
kapitan (w ub. roku by³ najm³odszym kapitanem w Polsce), a dwaj m³odsi bracia Czarek i Wojtek - ¿egluj¹, ma
wpojon¹ od dzieciñstwa zasadê, ¿eby wo³anie o pomoc zawsze traktowaæ bardzo powa¿nie. Nic dziwnego, ¿e tak w³aœnie post¹pi³.
Sygna³ wys³a³ polski jacht
„Bloom”, wracaj¹cy z Gotlandii z trzema ¿eglarzami na
pok³adzie (kapitanem by³
gdyñski artysta rzeŸbiarz i
doœwiadczony ¿eglarz Adam
Dawczak-Dêbicki). Zaskoczy³a
ich na morzu potê¿na burza i
wiatr, siêgaj¹cy 10 stopni w
skali Beauforta. Nie mieli
szans utrzymaæ siê na ogromnych falach i dop³yn¹æ do celu.

Hubert Naskrêt.

- Kiedy o godzinie 1.40 odebraliœmy sygna³ S.O.S, jacht
znajdowa³ siê ok. 70 mil morskich na pó³noc od Helu - relacjonuje Hubert Naskrêt. - Gdy
go po godzinie odnaleŸliœmy, w
po³owie by³ ju¿ pod wod¹.
Ustawiliœmy siê burt¹ do jachtu, zas³aniaj¹c go od wiatru.
¯aglówka uderzy³a w nasz¹
burtê tak, ¿e z³ama³ g³ówny
maszt. Zabraliœmy na nasz
pok³ad trzech ¿eglarzy. Jeden
z nich by³ bardzo wyziêbiony,
temperatura jego cia³a wynosi³a zaledwie 34 stopnie Celsjusza. Wszyscy otrzymali natychmiast pomoc lekarsk¹, ciep³e posi³ki.
Jacht „Bloom” zaton¹³,
jego za³oga zosta³a uratowana, ale stanê³a oko w oko ze
œmierci¹ i prze¿y³a dramatyczne chwile. Gdyby nie znajduj¹cy siê w pobli¿u „Humboldt”
(który by³ tam przypadkowo,
bo musia³ zmieniæ kurs), gdy-

by nie bohaterska postawa
mieszkañca Rumi, ten rejs
zakoñczy³by siê tragicznie.
Tym bardziej, ¿e powiadomione drog¹ radiow¹ przez Huberta Naskrêta centrum ratownicze w Gdyni nie mog³o wys³aæ
na pomoc œmig³owca z uwagi
na zbyt silny wiatr.
- Jestem z syna bardzo
dumna - mówi Bogumi³a Naskrêt. - Zreszt¹ ca³a rodzina
ma powody do dumy, bo zachowa³ siê wspaniale. Kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e statek p³ynie do Gdañska, razem z synow¹ i 5-letnim wnuczkiem pojecha³am do gdañskiego portu. Musieliœmy jednak d³ugo
czekaæ na spotkanie z Hubertem, bo po zejœciu na l¹d by³
oblegany przez reporterów. Teraz jego ¿ona i synek pop³ynêli
razem z nim w rejs na pok³adzie „Humboldta”.
Anna Kuczmarska

Te wyjaśnienia nie pozostawiają wątpliwości, ale dziękujemy Czytelnikom za wszystkie uwagi i opinie.
Anna Kuczmarska

Bohater artyku³u sam zrobi³ to zdjêcie kilka godzin przed akcj¹ ratunkow¹.
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INTERWENCJE

TELEFONICZNE
OPINIE
CZYTELNIKÓW
NIETRZEŹWI ZACZEPIAJĄ
PRZECHODNIÓW
Byłem świadkiem bardzo
nieprzyjemnej, a nawet niebezpiecznej sytuacji, gdy
szedłem wieczorem pieszo
z dworca PKP na ul. Kamienną na Szmelcie. Najpierw musiałem przejść
ulicą Sobieskiego i Sabata.
U zbiegu tych ulic, na rogu
jest kilka sklepów, w tym
sklep całobodobowy. Późnym wieczorem chodzą tam
po zakupy m.in. amatorzy
mocniejszych trunków. Czasem widać brakuje im pieniędzy na te zakupy, bo zaczepiają przechodniów, prosząc o datki. Jeśli się domówi, zachowują się agresywnie. Zauważyłem też, że nietrzeźwi mężczyźni zaczepiają
kierowców, zatrzymujących
się na światłach u zbiegu ul.
Sobieskiego i Sabata, na
przykład zjeżdżających ze
Szmelty w kierunku centrum. Zdarzało się, że ze złości lub z nudów ktoś rzucał
butelkami w przejeżdżające
auta. Zgłaszam ten problem
z nadzieję, że po ukazaniu się
mojego sygnału w gazecie
tym miejscem zainteresuje
się policja lub straż miejska.
Mieszkaniec Szmelty
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Przechodnie chodzą prosto, a nie slalomem

Wydeptane trawniki w Janowie
Mia³o byæ ³adnie i oryginalnie. W tym celu u zbiegu ulic
Gdañskiej i D¹browskiego wykonano przed laty owalne
trawniczki i krzy¿uj¹ce siê w
ró¿nych miejscach chodniki.
Na to, ¿e na chodniku w s¹siedztwie ronda nie jest ani
³adnie ani ciekawie, zwróci³a
nam uwagê nasza Czytelniczka z osiedla Janowo. Jej s³owa potwierdzaj¹ nasze zdjêcia.
Projektanci wy³o¿onych
p³ytkami krêtych dró¿ek nie
pomyœleli o przechodniach, którzy chodz¹ tak, jak im najwygodniej i trudno siê temu dziwiæ. Id¹c od ul. Gdañskiej lub
D¹browskiego w kierunku sklepów, skracaj¹ sobie drogê przez
trawniki. Inaczej musieliby
wykonaæ slalom miedzy zieleñcami, co wygl¹da³oby zabawnie. Dlatego czêœæ trawników
jest i zawsze bêdzie wydeptana.
Miejsce to dodatkowo
szpec¹ œmieci, g³ównie niedo-

pa³ki papierosów, a nieco niebezpiecznym elementem jest
tablica z planem miasta - bardzo przydatna, ale ustawiona
zbyt blisko przejœcia. Ktoœ za-

myœlony i nieuwa¿ny mo¿e siê
uderzyæ.
I jeszcze jedno kilka dni
temu trawa na zieleñcach,
zw³aszcza tym, najbli¿ej kio-

sku, by³a wyj¹tkowo wyroœniêta. Dawno nie widzia³a kosiarki.
(Ak)
Fot. Anna Kuczmarska

DYŻURY W SIERPNIU…
Sygnały od mieszkańców
przyjmujemy pod nr tel.
(058) 710-22-03. Najlepiej
dzwonić podczas dziennikarskich dyżurów, które w
sierpniu zaplanowaliśmy w
dniach 10 (piątek), 13 (poniedziałek) w godzinach
14.00-16.00.
… I WE WRZEŚNIU.
Kolejne dyżury dziennikarskie odbędą się dopiero we
wrześniu. Wrócimy wówczas do przedwakacyjnego
harmonogramu, zapraszając
Czytelników we wtorki w
godz. 15-17 oraz w czwartki
w godz. 10-16.

Podpatrzone

PRZYSTANEK
JAK WYSYPISKO

Sobotnie popo³udnie, 14 lipca, ul.
Grunwaldzka, przystanek
autobusowy PKS w s¹siedztwie
Delikatesów „Albo”. Tak
wygl¹da³ pojemnik na œmietnik
na tym przystanku. Dobrze, ¿e
w tym dniu nie by³o wiatru…
Fot. Anna Kuczmarska
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Szkodniki żerują w lesie

DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC
Nasz Czytelnik ze Szmelty zaniepokoi³ siê stanem drzew w
rumskich lasach.
- Od wielu lat mieszkam pod lasem i mo¿e dlatego zwracam
uwagê m.in. na drzewa - powiedzia³ nam mieszkaniec Rumi. Zauwa¿y³em, ¿e w przylegaj¹cych do miasta lasach drzewa niszczej¹. Widaæ to m.in. z cmentarza przy ul. Górniczej. W g³êbi za
p³otem mo¿na tam zobaczyæ drzewa iglaste, wyró¿niaj¹ce siê
jasn¹ barw¹ pni. Gdy siê im bli¿ej przyjrzeæ widaæ, ¿e nie maj¹
kory. Tak, jak by jakieœ szkodniki objad³y je z kory. Pamiêtam,
¿e kiedyœ zaatakowane w ten sposób drzewa leœniczy wycina³,
¿eby szkodniki siê nie rozprzestrzeni³y po lesie. Czy teraz nikt
siê tym nie interesuje?
Zapytaliœmy o to w gdyñskiej siedzibie Nadleœnictwa Gdañsk,
do którego nale¿¹ lasy wokó³ naszego miasta.
- O sytuacji w rumskich lasach móg³by siê wypowiedzieæ
dok³adnie leœniczy w Starej Pile, bo to on dba o ten teren, jednak
szkodniki, atakuj¹ce drzewa s¹ wszêdzie takie same - mówi
Mariusz Tokarczyk, zajmuj¹cy siê w nadleœnictwie m.in. hodowl¹ i ochron¹ lasu. - Jest ich bardzo wiele, ale jednym z masowo pojawiaj¹cych siê w ca³ej Polsce szkodników jest kornik drukarz, ¿eruj¹cy na œwierkach. Wybiera on g³ównie stare i s³abe
drzewa, a zaatakowane przez niego œwierki z czasem obumieraj¹. Staramy siê na ogó³ wycinaæ takie drzewa i wywieŸæ je
razem z ¿ywotnymi kornikami, ale wówczas, jak maj¹ jeszcze
korê. O tym, ¿e takie drzewo jest zaatakowane przez chrz¹szcze
œwiadcz¹ m.in. rozsypane wokó³ trociny. Wtedy wiadomo, ¿e pod
kor¹ ¿eruj¹ szkodniki. W innym wypadku mo¿e siê okazaæ, ¿e
przenios³y sie ju¿ na inne drzewo. Bywa, ¿e zak³adamy specjal-

ne pu³apki zapachowe, przyci¹gaj¹ce te maleñkie, siêgaj¹ce 5
milimetrów chrz¹szcze i wy³apujemy je. Niestety, ka¿dy leœniczy ma bardzo du¿y teren, w wypadku okolic Rumi jest to teren
górzysty, wiêc dotarcie do wszystkich miejsc jest utrudnione.
Jak poinformowa³ specjalista z Nadleœnictwa, drzewa pozbawione kory na ogó³ s¹ pozostawiane w lesie mimo, mimo ¿e
z czasem uschn¹ i zgin¹. Chodzi o jak najmniejsze ingerowanie
w naturê. Nawet œciête lub powalone przez wiatr drzewa s¹
czêsto pozostawione w lesie (czêœæ takich drzew jest usuwana),
poniewa¿ nastêpuje ich naturalny rozk³ad, a na ich pniach rosn¹
m.in. grzyby. Tworzenie takich naturalnych, ekologicznych enklaw jest czêœci¹ specjalnego programu, realizowanego przez
Nadleœnictwo.
- Mimo pojawiania siê w lasach wielu szkodników i niszczenia przez nie drzew, nasze lasy nie s¹ zagro¿one - pociesza Mariusz Tokarczyk. - Drzewa usychaj¹, ale rosn¹ kolejne, m.in. sadzone przez pracowników Nadleœnictwa. Nie ma obaw o to, ¿e
las zginie.
(Ak)

A ŚMIECI WCIĄŻ LEŻĄ…
Przy okazji artykułu o lasach z przykrością odnotowujemy, że
sterta śmieci, o której pisaliśmy dwa miesiące temu wciąż leży
w lesie w okolicach ul. Kamiennej. Przypomnijmy, że po sygnale od jednego ze spacerowiczów sfotografowaliśmy odpady,
wyrzucone na poboczu brukowanej drogi, która zaczyna się za
pętlą autobusową. Idąc tą drogą, po prawej stronie można dostrzec leżące nieco niżej na zboczu wzniesienia dzikie wysypisko. Niestety, nikt do tej pory nie zainteresował się nim.

INTERWENCJE / SYGNAŁY
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Przerwana ścieżka rowerowa

Parking w pasie zieleni
Dwa problemy, dotycz¹ce tej samej ulicy ¯wirki i Wigury zg³oszono ostatnio reporterowi naszej gazety. Niezadowolenie mieszkañców tej ulicy wzbudzi³ m.in. nowy budynek mieszkalny, który stan¹³ nieopodal skrzy¿owania z ul. Ceynowy. Zreszt¹ nie chodzi o sam wielorodzinny dom, ale o du¿y parking usytuowany przed nim.
W¹tpliwoœci mieszkañców wzbudza fakt, ¿e parking zbudowano w pasie zieleni, biegn¹cym wzd³u¿ chodnika
na ca³ej d³ugoœci ulicy i przeznaczonym m.in. na œcie¿kê rowerow¹.
- Firma budowlana postawi³a budynek zapewne na zakupionym przez siebie gruncie,
ale wydaje mi siê, ¿e parking
zbudowano na dzia³ce miejskiej - mówi mieszkaniec ul.
¯wirki i Wigury. - Ten obiekt
psuje pewien ³ad, zajmuj¹c
wolny pas wzd³u¿ chodnika.
Œcie¿ka rowerowa, biegn¹ca od
ul. Kosynierów i kontynuowana za rondem i skrzy¿owaniem z ul. Ceynowy, nagle urywa siê.
O tym, ¿e nasz Czytelnik
ma racjê, œwiadczy zdjêcie
obok. Co na to Urz¹d Miasta?
- Owszem, ten parking powsta³ w miejscu niezagospodarowanego dot¹d pasa zieleni, ale nie kosztem œcie¿ki rowerowej, której na tym odcinku do tej pory nie by³o - wyjaœnia Ryszard Grychto³, naczelnik Wydzia³u In¿ynierii

Miejskiej Urzêdu Miasta. Jeœli dojdzie do przebudowy
tego odcinka ulicy i urz¹dzenia pasa zieleni wzd³u¿ chodników i je¿eli wówczas wynik-

nie kolizja w przebiegu œcie¿ki
rowerowej, inwestor bêdzie
musia³ przebudowaæ parking.
Naszym zdaniem ju¿ dosz³o do kolizji, bo rowerzyœci

Trudności z wjazdem na posesje

PRZYSTANEK OBOK BRAMY
W³aœciciele posesji przy ul. ¯wirki i Wigury w Rumi (numery 35a i 37) maj¹ problemy z wje¿d¿aniem samochodem na swoje podwórka, nie mówi¹c ju¿ o zatrzymaniu siê na chwilê na ulicy przed w³asnym domem. Wszystko przez przystanek
autobusowy, usytuowany dok³adnie przed ich domami, tu¿ obok bram wjazdowych. Gdy na przystanku zatrzymuje siê autobus, samochód musi poczekaæ, a
razem z nim czekaj¹ kolejne auta z denerwuj¹cymi siê kierowcami w œrodku.
- Uci¹¿liwoœci odczuwaj¹
sami mieszkañcy, jak i przyje¿d¿aj¹cy do nas goœcie. Jest
problem z dostaw¹ wêgla czy
przywo¿eniem materia³ów budowlanych. Zdarza siê, ¿e ktoœ
zatrzyma siê przed bram¹,

autobus ma problem z podjechaniem na przystanek i ju¿
wzywana jest Stra¿ Miejska mówi¹ w³aœciciele pechowych
posesji. - Czujemy siê pokrzywdzeni, bo mamy ograniczone
mo¿liwoœci prowadzenia dzia-

³alnoœci gospodarczej, na przyk³ad warsztatu czy us³ug.
Wszystko przez utrudniony
dojazd do naszych posesji.
Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
autobus nie zatrzymuje siê na
przystanku na minutê, jak

Telefoniczne opinie
Czytelników

Zalepione drzewa
Drzewa, słupy ogłoszeniowe,
skrzynki energetyczne, płoty, wiaty przystanków i drzwi wejściowe
do domów - wszystkie te obiekty
służą czasem za tablice ogłoszeniowe, bo są obwieszane różnymi ulotkami reklamowymi. Na
dowód przesyłam zdjęcie, zrobione na ul. Starowiejskiej w centrum
Rumi. Ogłoszenia są mocowane
za pomocą pinezek (na drzewach),
kleju lub taśmy. Nie trzeba dodawać, że nadmiar takich ogłoszeń
szpeci ulice miasta, a czasem nawet niszczy drzewa lub jakieś urządzenia.
Pamiętam opisywaną kiedyś
w prasie akcję Straży Miejskiej w
Rumi, która po numerach telefonów na ogłoszeniach ścigała tych,
którzy wywieszali w ten sposób
swoje anonse. Podejrzewam, że
ta akcja okazała się walką z wiatrakami, bo ogłoszeń na słupach,
drzewach i latarniach wciąż przybywa, a strażnicy zapewne nie
nadążali z karaniem winnych. Nadal tego typu wątpliwych ozdób
jest na mieście sporo.
Rumianin

musz¹ zjechaæ na chodnik, a
szanse na budowê w tym miejscu dalszego odcinka trasy rowerowej zmala³y.
(Ak)

przewidziano w rozk³adzie jazdy, ale d³u¿ej. Zw³aszcza w czasie roku szkolnego, gdy wsiada do autobusu lub wysiada z
niego sporo dzieci. Kolejny problem to œmieci, wrzucane do
przyleg³ych ogródków przez
oczekuj¹cych na autobus pasa¿erów. Przez p³ot lec¹ stare
bilety, niedopa³ki, nawet puszki po piwie. W³aœciciele posesji od kilku lat œl¹ w tej sprawie pisma do urzêdu, ale bezskutecznie. Zdaniem urzêdników nie ma mo¿liwoœci przeniesienia przystanku gdzie indziej.
- Przystanek by³ tam jeszcze zanim utworzono w s¹siedztwie wjazd na posesjê twierdzi Ryszard Grychto³,
naczelnik Wydzia³u In¿ynierii
UM. - Pomijaj¹c jednak ten
fakt, bo nie to jest najwa¿niejsze, czêstotliwoœæ kursów autobusów na tej trasie nie jest
du¿a i wynosi co 24 minuty w
godzinach szczytu. Naszym
zdaniem nie stanowi to zbyt
du¿ej uci¹¿liwoœci dla mieszkañców. Ewentualne przeniesienie i budowa nowej zatoki
przystankowej by³aby po pierwsze kosztowna, a po drugie
spowodowa³aby tak¹ kolizjê w
innym miejscu. Na tej ulicy s¹
same domki jednorodzinne i co
kilka metrów znajduje siê
wjazd na posesjê. Zatoka autobusowa musi natomiast mieæ
ok. 30 m d³ugoœci. Trudno znaleŸæ na ni¹ odpowiednie miejsce.
(Ak)

Potrzebne boisko
Na podwórkach między blokami przy ul. Zawadzkiego wciąż
dochodzi do konfliktów miedzy
mieszkańcami. Sama należę do
starszych osób, mieszkających w
jednym z bloków. Takich mieszkańców jak ja jest więcej. Życie
zatruwa nam młodzież, dzieci, a
nawet i dorośli, którzy grają miedzy blokami w piłkę, hałasując i
niszcząc osiedlową zieleń. Interweniowałam w Straży Miejskiej i
w Urzędzie Miasta, wzywałam też
policję. Jednak po interwencjach
strażników i policjantów spokój
trwa krótko.
Chcę zaapelować do władz
miejskich o urządzenie boiska do
gry w piłkę, na przykład na terenie, przylegającym do boiska
szkolnego, po drugiej stronie rzeki Zagórzanki.
Tam jest trochę miejsca, można by grać tam w piłkę. W Urzędzie Miasta powiedziano mi, że
to działka, należąca do powiatu.
Czy nie można dogadać się w tej
sprawie ze Starostwem? Może
pozwolą na wykorzystanie działki
z pożytkiem dla mieszkańców.
Starszym ludziom trudno wytrzymać, zwłaszcza latem, hałasy do
późnych godzin wieczornych.
Między blokami nie ma miejsca
na boisko.
Są wprawdzie stosowne tablice zakazujące takich zabaw, ale
są one często niszczone przez
chuliganów.
Mieszkanka
ul. Zawadzkiego
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Można oglądać ciekawe rośliny, nie jeżdżąc do Boliwii lub Peru

Najlepsze kaktusy rosną w Rumi
Nie zra¿a ich ciê¿ka fizyczna praca, ogromne wydatki,
ponoszone g³ownie na ogrzewanie szklarni i straty, spowodowane m.in. wilgoci¹. Prze¿yli
momenty bezsilnoœci i za³amania, a nawet chwilowej rezygnacji. Kilka lat temu chcieli wszytko sprzedaæ, kupiæ
mieszkanie, samochód i ¿yæ
jak inni. Bez obowi¹zków, które nie pozwalaj¹ wyjechaæ na
wakacje, nie martwiæ siê o pogodê i spaæ spokojnie. A jednak zostali, bo pasja i przywi¹zanie do tego miejsca okaza³y siê silniejsze.
Lekarz kwiatów
- Wprawdzie nie mo¿emy
sobie pozwoliæ na wygodne i
dostatnie ¿ycie, ale nikt nam
nie odbierze satysfakcji i radoœci, kiedy po d³ugim oczekiwaniu zakwita jedna z rzadkich roœlin - mówi Andrzej
Hinz. - Niedawno prze¿y³em
tak¹ chwilê. Zakwit³ jedyny w
Polsce kaktus, którego dosta³em od przyjaciela z Kanady.
Przywióz³ go z wyprawy do
Ameryki Po³udniowej.
Bogat¹, jedn¹ z najwiêkszych w Europie kolekcjê kaktusów pan Andrzej zawdziêcza nie tylko swojej ciê¿kiej
pracy, ale tak¿e rodzicom, którzy pod koniec lat piêædziesi¹tych XX wieku rozpoczêli hodowlê. Du¿o dalej siêgaj¹ tradycje ogrodnicze rodziny Hinzów. Przedwojenne ogrodnictwo
dziadków pana Andrzeja funkcjonowa³o na rogu ul. Lipowej
i Partyzantów.
- Mój ojciec Stanis³aw poszed³ w œlady rodziców i na
otrzymanej od nich dzia³ce, na
której teraz stoj¹ szklarnie z
kaktusami, prowadzi³ w³asne
gospodarstwo - wyjaœnia rumski hodowca. - By³o tam
wszystko, od sa³aty i kalafiorów, po ró¿e i inne kwiaty, po
które przychodzili okoliczni
mieszkañcy. Ojciec zna³ siê na
kwiatach i mia³ do ich dobr¹
rêkê. Niektórzy prosili go o radê
REKLAMA
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Okr¹g³e jak kule lub wysokie jak s³upy, wielocz³onowe z „ogonami” i
„uszami” jak u zaj¹ca albo kanciaste i szare jak kamienie - kaktusy
mog¹ przybieraæ ró¿ne formy i barwy. Andrzej Hinz kocha je wszystkie
i dba o swoj¹ kolczast¹ kolekcjê, licz¹c¹ 6 tysiêcy gatunków i odmian,
w sumie ponad 2 miliony roœlin. Od ponad æwieræ wieku wspiera go
¿ona £ucja, która skutecznie zarazi³a siê rodzinn¹ pasj¹ Hinzów.

Andrzej Hinz jest nie tylko mi³oœnikiem roœlin, ale tak¿e ptaków i zwierz¹t.
Fot. Anna Kuczmarska

i o pomoc w przesadzeniu lub
ratowaniu domowych roœlin,
czasem rzadkich i egzotycznymi okazami, m.in. kaktusów.
Mog³y pochwaliæ siê zw³aszcza
rodziny marynarskie. Czêsto,
w zamian za pomoc ojciec
otrzymywa³ ma³¹ roœlinkê. W
domu przy ul. Partyzantów
zaczê³o przybywaæ kaktusów,
ale ni by³y one zupe³n¹ nowoœci¹. Pamiêtam, ¿e kaktusy
pojawia³y siê te¿ w domu
dziadków.
Po medale i uznanie
Wiosn¹ w ogrodnictwie
panowa³ ruch, ale po zakoñczeniu roku szkolnego nastêpowa³

okres zastoju. Anna i Stanis³aw Hinzowie, którzy wspó³pracowali m.in. z w³aœcicielk¹
znanej kwiaciarni „Maciejka”
we Wrzeszczu, zastanawiali
siê, jak o¿ywiæ handel. Wspomniana znajoma podczas wizyty w Rumi zainteresowa³a
siê kaktusami.
- Sam pomaga³em jej pakowaæ gliniane doniczki z roœlinami do skrzynki po bu³garskich winogronach - wspomina Andrzej Hinz. - Po kilku
dniach „porcja” kaktusów zawieziona do Wrzeszcza zosta³a sprzedana, a w³aœcicielka
kwiaciarni poradzi³a rodzicom,
¿eby zajêli siê ich hodowl¹, bo
kaktusy ciesz¹ siê powodzeniem.
Sam Andrzej Hinz, oprócz
pomagania w wieku szkolnym
rodzicom, nie od razu zaj¹³ sie
kolczastymi roœlinami. Najpierw przeprowadzi³ sie do
Gdañska, gdzie pozna³ ¿onê,
znalaz³ pracê, za³o¿y³ rodzinê.
Po kilku latach rodzice z Rumi
zaproponowali im wspóln¹ pracê w gospodarstwie.
- Pod koniec lat siedemdziesi¹tych wróci³em z ¿on¹ do
Rumi, ale jak to bywa wœród
doros³ych, ka¿dy mia³ w³asne
pomys³y na prowadzenie i rozwijanie hodowli, wiêc podzieli-

liœmy ogrodnictwo - wyjaœnia
pan Andrzej. - W 1982 roku
usamodzielniliœmy siê, dzier¿awi¹c czêœæ obiektów od strony ul. Partyzantów. Rozbudowaliœmy szklarnie i sprzedawaliœmy kaktusy w ca³ej Polsce, dziel¹c siê rynkiem zbytu
z rodzicami.
Dziesiêæ lat póŸniej Pani i
Anna i pan Stanis³aw przekazali synowi i synowej swoj¹
czêœæ gospodarstwa, w którym
z czasem obok kaktusów zamieszka³y te¿ ptaki. Do dzisiaj, oprócz psów, s¹ tam
ozdobne kurki i go³êbie.
Kaktusy z Rumi trafia³y
nie tylko do kwiaciarni, ale te¿
na targi i wystawy, gdzie zdobywali pañstwo Hinzowie zdobywali nagrody oraz medale.
Cieszyli siê te¿ uznaniem i
renom¹ w ca³ej Polsce. Pan
Andrzej wspomina uczucie
ogromnej satysfakcji, gdy
gdzieœ na Œl¹sku podczas wystawy pods³ucha³ rozmowê
dwóch pañ, wskazuj¹cych na
jego stoisko.
- O, kaktusy z Rumi - powiedzia³a jedna pani do drugiej. - To te, które najlepiej
rosn¹!
Satysfakcjê mam równie¿
wtedy, kiedy mogê spe³niæ czyjeœ marzenia, pokazuj¹c mu lub

daj¹c d³ugo poszukiwan¹ roœlinê - mówi Andrzej Hinz. - Nierzadko mam takich goœci
gdzieœ z Polski lub z zagranicy.
Opatrznoœæ czuwa
Pani £ucja Hinz przyznaje, ¿e bywa³o bardzo ciê¿ko i
nie raz chcia³a odmieniæ swoje
¿ycie. Dlatego nie namawia³a
córki ani syna na kontynuowanie hodowli rodziców. Jednak
mimo ¿mudnego palenia zim¹
w piecach, mimo wynoszenia
z p³aczem setek zniszczonych
przez ciê¿k¹ zimê i wilgoæ roœlin, mimo zmartwieñ z powodu braku pieniêdzy - nie podda³a siê tak, jak jej m¹¿.
- Bóg czuwa nad nami i
ratuje w najtrudniejszych chwilach - mówi Andrzej Hinz. - W
tym roku w s³up na naszej
posesji uderzy³ piorun, spali³
instalacje elektryczne, zniszczy³
komputer, porazi³ nawet mnie,
ale prze¿y³em. To tylko jeden
z przyk³adów.
Wielu mi³oœników i hodowców kaktusów stara siê wyjechaæ na jeden z dwóch kontynentów, na których wystêpuj¹,
czyli do Ameryki Pó³nocnej lub
Po³udniowej. Zw³aszcza do tej
drugiej. Andrzej Hinz nie marzy o takich podró¿ach: - Dobrze by³oby zobaczyæ roœliny w
ich naturalnym œrodowisku, ale
ktoœ musia³by mnie tam przenieœæ na chwilê za pomoc¹
magicznej ró¿d¿ki, bo nie jestem typem podró¿nika. ¯eby
ogl¹daæ nawet ponadczterdziestoletnie okazy, nie muszê jechaæ do Boliwii. Mam je tu, na
miejscu.
Jak palmiarnia
Rumski hodowca wie o
kaktusach wszystko. Czyta,
ogl¹da filmy, zbiera wszelkie
informacje, zna setki ³aciñskich i polskich nazw tych roœlin. Jego kolekcja to jedna z
nielicznych atrakcji miasta,
jednak w³aœciciele nie maj¹
pieniêdzy na konieczny remont
obiektów. Dlatego ich wygl¹d
odbiega od oczekiwañ nowoczesnego turysty. Szkoda, bo kaktusiarnia przy ul. Partyzantów
mog³aby byæ dla Rumi tak¹
sam¹ atrakcj¹, jak s³ynna palmiarnia dla Poznania. Wymaga³oby to jednak sporych nak³adów.
Hodowlê odwiedzaj¹ indywidualni turyœci i wycieczki,
zw³aszcza szkolne lub kolonijne grupy. Na pewno trzeba to
miejsce poleciæ uwadze mieszkañców miasta, tym bardziej,
¿e niektórzy w kaktusiarni
jeszcze nie byli…
Anna Kuczmarska

KULTURA / ROZRYWKA
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Pan Micha³ urodzi³ siê w
Wejherowie, a od 6 roku ¿ycia
mieszka w Rumi. Poeta i bard
by³ wokalist¹ rockowego zespo³u „Checz” oraz cz³onkiem kaszubskiego kabaretu „Fif”.
Wraz z Agnieszk¹ Bradtke by³
za³o¿ycielem zespo³u muzycznego „Kutin” (czarownik), œpiewaj¹cego kaszubsk¹ poezjê. W
marcu 2001 za³o¿y³ Stowarzyszenie Literackie „Zymk”, a od
kwietnia tego roku ukazuj¹ siê
zeszyty tej grupy po tym samym tytu³em, gdzie Micha³
Piepier prezentuje swoje wiersze. Drukuje te¿ w „Nordzie”
(debiut 1996 rok), „Pomeranii”
i „Odrodzie”. Niektóre z jego
utworów przet³umaczone zosta³y na jêzyk fiñski.
Micha³ Pieper jest laureatem nagrody im. Romana
Wróblewskiego i konkursu poetyckiego im. Izabelli Trojanowskiej. By³ cz³onkiem Zarz¹du
Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi.

Rumski poeta i bard - Michał Pieper

Wanoga po meslach
W tej rubryce prezentujemy mniej lub bardziej znanych poetów z Rumi. Jednym z m³odych, ale dojrza³ych i ciesz¹cych siê uznaniem twórców jest Micha³
Pieper, pisz¹cy w jêzyku kaszubskim.

W 2002 roku zosta³ wydany tomik wierszy tego autora,
pt. „Wanoga po meslach”. Jest
to poezja refleksyjna, pisana
jêzykiem prostym, jasnym i
zrozumia³ym.
Wiersze, który prezentujemy, pt. „Historio” i „Wanoga”
pochodz¹ z tego tomiku.
Ryszard Hinc

PLENEROWA ZABAWA
Wakacyjny festyn, zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Rumi, odby³ siê 14 lipca w Parku Starowiejskim. Pogoda
dopisa³a, wiêc uczestnicy mogli pos³uchaæ muzyki i skorzystaæ z
plenerowych punktów gastronomicznych oraz innych stoisk...
Fot. Anna Kuczmarska

Najlepiej, jak zwykle, bawi³y siê dzieci.

KONCERTY
ORGANOWE
Dobiega koñca cykl wakacyjnych koncertów organowych
w koœciele Najœwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia Wiernych w Rumi, organizowanych
przez parafiê, Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra,
Urz¹d Miasta i Miejski Dom
Kultury. Koncerty przeznaczone s¹ zarówno dla m³odzie¿y,
jak i doros³ych melomanów.
Ostatnie dwa spotkania z
muzyk¹ organow¹ zaplanowano na 8 i 15 sierpnia o godz.
19. W najbli¿sz¹ œrodê wyst¹pi z recitalem Ewa Polska, a
w nastêpn¹ - Ma³gorzata Klorek. Wstêp wolny.
(Ak)

Mamy mog³y pomalowaæ buŸki swoich pociech...

REKLAMA

… i kupiæ im zabawki na jarmarkowym straganie.

Starsi uczestnicy bawili siê przy muzyce, p³yn¹cej ze sceny.
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W OBIEKTYWIE
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Czekamy na zdjęcia nowożeńców. Pochwalcie się swoim szczęściem!

NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Nowożeńcy i ich rodziny
przeżywają piękne chwile.
Wspaniałą pamiątką z tego
ważnego wydarzenia mogą
być nie tylko filmy i zdjęcia
w albumie, ale również zdjęcie w gazecie!

Sylwia i £ukasz Smyk pobrali siê 14 lipca w koœciele NMP
Wspomo¿enia Wiernych w Rumi. ¯yczymy im szczêœliwego i
zgodnego ¿ycia razem, a tak¿e udanej podró¿y poœlubnej, na
któr¹ ju¿ wyjechali.

Magdalena i Pawe³ Skwiercz stanêli na œlubnym kobiercu 14
lipca w rumskim koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych. Po
wyjœciu z koœcio³a pracowicie zbierali rozrzucone monety.
M³odej Parze ¿yczymy d³ugiego ¿ycia razem, w zdrowiu i
szczêœciu.
REKLAMA
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Chętnie prezentujemy
pary w dniu ich ślubu. Zachęcamy do przesyłania
nam zdjęć, które zamieścimy
bezpłatnie, dołączając do
nich życzenia dla młodej
pary. Mogą to być zdjęcia
wzruszające lub zabawne,
na przykład uchwycone w
tańcu, podczas życzeń lub
w czasie oczepin. Mogą być
też fotografie uroczyste, zrobione w kościele lub USC.
Takie, jakie Wam podobają
się najbardziej.
Prosimy o przesyłanie
zdjęć pocztą elektroniczną
na adres redakcja@gazetarumska.pl lub tradycyjną
pocztą pod adresem: Gazeta Rumska, ul. Piłsudskiego 52/5, 84-230 Rumia.
Można je też przynosić do
redakcji podczas dyżuru (w
sierpniu w dniach 10 i 13.08
w godz. 14-16) albo w innym terminie po umówieniu
się: tel. 058 710-22-03 lub
0691-700-273 (z powodu
urlopu telefony te będą dostępne tylko do 15 sierpnia,
a potem we wrześniu).
Możecie Państwo również zaprosić reportera „Gazety Rumskiej” na swój ślub,
wówczas sami wykonamy
zdjęcia nowożeńcom i zamieścimy na naszych
łamach.
Pochwalcie się swoim
szczęściem!
Anna Kuczmarska

Justyna i Waldemar Nowocieñscy, oboje z Rumi, powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a
Œw. 18 lipca br. Na zdjêciu nowo¿eñcy przyjmuj¹ ¿yczenia, do
których do³¹cza siê nasza redakcja. Szczêœæ Bo¿e M³odej Parze!

Izabela i Grzegorz Ciereszko po³¹czyli siê wêz³em ma³¿eñskim 18
lipca w koœciele œw. Jana z Kêt w Rumi. Nowo¿eñcom ¿yczymy
mi³oœci, zgody, zdrowia i pomyœlnoœci na d³ugie, d³ugie lata.

