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Uwłaszczenie - temat wciąż gorący
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W TYM NUMERZE

NIE CHCĄ
TIRÓW

Fot. Maciej Żarnowski

Pose³ Grzegorz Tobiszowski z PiS, który pracowa³ nad projektem znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i jest w tej dziedzinie ekspertem, spotka³ siê z mieszkañcami osiedla Janowo. W spotkaniu z udzia³em pos³anki
Jolanty Szczypiñskiej oraz pos³a Zbigniewa Kozaka (w zwi¹zku z samorozwi¹zaniem siê Sejmu RP mowa o by³ych
pos³ach) uczestniczy³o ok. 300 cz³onków SM „Janowo”. Tak wiele osób przyci¹gn¹³ do sali Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych gor¹cy i wa¿ny temat uw³aszczenia, wci¹¿ budz¹cy wiele emocji. Te emocje, wynikaj¹ce nierzadko z niedoinformowania cz³onków spó³dzielni, stara³ siê uspokoiæ pose³ Tobiszowski. Przekonywa³ spó³dzielców z Janowa, ¿e warto siê
uw³aszczyæ.
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REKLAMA

Właściciele domów oraz lokatorzy bloków na spokojnej
dotąd ul. Ceynowy protestują
przeciw dopuszczeniu do ruchu na tej drodze pojazdów
o wadze powyżej 10 ton. W
ich ślady poszli także mieszkańcy ul. Kosynierów, zmodernizowanej kilka lat temu, a
obecnie rozsypującej się błyskawicznie. Oni również nie
chcą tirów niszczących
wszystko wokół. Sierpniowe
spotkanie mieszkańców i
władz miasta pokazało, że samochody ciężarowe są również zmorą mieszkańców innych rumskich ulic.
str. 6
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Sierpniowe dyskusje o inwestycjach, działkach i bezpieczeństwie

Będzie plan zagospodarowania Starej Rumi

Pożegnanie

Niedokończona
książka i żal
Tylu mieszkañców Rumi
zmartwi³a wiadomoœæ o œmierci Kazimierza Bielickiego, ile
mia³ przyjació³ i dobrych znajomych. A mia³ ich naprawdê
bardzo wielu. Uœmiechniêty,
sympatyczny pan Kaziu, by³
znany i lubiany co przede
wszystkim wœród sportowców
i dzia³aczy sportowych, bo sport
by³a jego najwiêksz¹ pasj¹. O
meczach, rozgrywkach i zawodnikach wiedzia³ wszystko.
Pisa³ o tym -rzetelnie i fachowo - w lokalnej prasie, prowadzi³ setki imprez sportowych.
Przygotowywa³ te¿ ksi¹¿kê o
historii rumskiej pi³ki no¿nej,
zwi¹zan¹ z 30-leciem Miejskiego Klubu Sportowego Orkan.
Grupa przyjació³, dzia³aj¹cych
w Miejskim Oœrodku Sportu i
Rekreacji oraz klubie Orkan
postara siê dokoñczyæ i wydaæ
jego pracê. Tym bardziej, ¿e do
zrobienia pozosta³o niewiele.
- Optymistyczny, pogodny,
pe³en wiary w innych, przez ca³e
¿ycie by³ zwi¹zany ze sportem
rumskim - mówi Jolanta
Król menager w MOSiR, od
wielu lat wspó³pracuj¹ca z
panem Kazimierzem. - Pasjonat, cz³owiek oddany dzieciom,
m³odzie¿y i doros³ym sportowcom. By³ jednym z za³o¿ycieli
klubów sportowych i czêsto
przewodniczy³ zebraniom walnym. Zawsze mo¿na by³o siê
zwróciæ do Niego o pomoc.
Kazimierz Bielicki bardzo
lubi³ fotografowaæ, m.in. wydarzenia sportowe, ale i ciekawe
miejsca w Polsce i na œwiecie,
po których podró¿owa³. Uczy³

Lato okaza³o siê dla rumskich samorz¹dowców pracowite. W sierpniu radni spotkali siê dwukrotnie - na sesji nadzwyczajnej i zwyczajnej. Nie brakowa³o te¿ posiedzeñ komisji Rady Miejskiej, poniewa¿ pilnych i wa¿nych dla miasta spraw nie mo¿na od³o¿yæ na czas wakacji.

zabudowy Rumi. Miejscowy
plan dla Starej Rumi bêdzie
kolejnym po opracowywanym
w³aœnie projekcie dla centrum
miasta.

wszystkie trzy dzia³ki. Dziêki
temu do miejskiej kasy trafi³o
o 7 mln z³ wiêce3j ni¿ pierwotnie planowano.

Grunty bez bonifikaty
Podczas sesji przyjêto
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Rumia
na lata 2007-2012”. Zaplanowano, ¿e w tym czasie w Rumi
zostan¹ wybudowane dwa budynki komunalne.
Radni zmienili uchwa³ê z
2004 r. w sprawie sprzeda¿y
mieszañ gminnych. Ju¿ wczeœniej w Rumi ograniczono
sprzeda¿ lokali komunalnych,
dopuszczaj¹c tak¹ mo¿liwoœæ
tylko w trzech budynkach wielorodzinnych. Teraz wy³¹czono
spoœród nich kamienicê przy
placu Kaszubskim z powodu
planowanej rewitalizacji tego
miejsca.
Trzy kolejne wa¿ne uchwa³y, podjête wiêkszoœci¹ g³osów
po burzliwej dyskusji, dotyczy³y zasad udzielania bonifikaty przy sprzeda¿y na w³asnoœæ
gruntów gminnych, dotychczas
bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym. Chodzi przede
wszystkim o grunty pod budynkami wielorodzinnymi.
Aby umo¿liwiæ proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych lokali mieszkalnych miasto
sprzedawa³o dzia³ki z 97-procentow¹ bonifikat¹. Wszystkie
spó³dzielnie mieszkaniowe
skorzysta³y z tej mo¿liwoœci,
wykupuj¹c grunty, na których
stoj¹ ich bloki. Teraz nie bêdzie mo¿liwe skorzystanie ze
wspomnianej bonifikaty.

Sesja nadzwyczajna, zwo³ana w pierwszej po³owie sierpnia by³a konieczna, aby móc
rozpocz¹æ d³ugo oczekiwan¹
przez mieszkañców budowê
ulicy Partyzantów. Radni jednomyœlnie uchwalili zmiany w
bud¿ecie, przeznaczaj¹c na
wspomnian¹ inwestycjê wiêcej
pieniêdzy, ni¿ pierwotnie zak³adano. W tym roku wydatki
na ten cel siê nie zmieni¹ i
wynios¹ ok. 3 mln z³, ale kontynuacja budowy ulicy w przysz³ym roku poch³onie blisko 4
mln z³. Przetarg wygra³a i inwestycjê rozpoczê³a firma
MTM.
Korzystne transakcje
Na sesji, zwo³anej z powodu modernizacji ul. Partyzantów, dyskutowano te¿ o innych
sprawach, m.in. o bardzo korzystnej sprzeda¿y jednej z
trzech dzia³ek gminnych przy
ul. Dêbogórskiej. Radni PO i
PiS przypomnieli, ¿e na ich
wniosek ceny wywo³awcze
dzia³ek zosta³y podniesione w
stosunku do kwot, proponowanych przez burmistrz Rumi, na
czym zdecydowanie zyska³
miejski bud¿et. Do sprawy
sprzeda¿y gruntów przy ul.
Dêbogórskiej powrócono równie¿ na kolejnej sierpniowej
sesji, a dzisiaj ju¿ wiadomo,
¿e korzystnie sprzedano
geografii w liceum i czêsto wyje¿d¿a³ na wycieczki z m³odzie¿¹. Na tym zreszt¹ nie
koñczy³y siê Jego zainteresowania zawodowe. By³ wspó³autorem Informatora Turystyczno-Krajoznawczego „Szlakiem latarñ morskich woj. pomorskiego ”.
Kazimierz Bielicki zmar³
20 sierpnia 2007 roku w wieku 56 lat. Bêdzie nam go w
Rumi bardzo brakowa³o.
Ak
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Mniej ograniczeñ dla
inwestorów
XVI zwyczajna sesja Rady
Miejskiej odby³a siê tradycyjnie w ostatnim tygodniu miesi¹ca. Kilkugodzinne obrady
by³y chwilami bardzo gor¹ce.
Do wa¿nych decyzji nale¿y
wprowadzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Janowa. W
marcu br. projekt tej uchwa³y
budzi³ zastrze¿enia radnych i
zosta³ skierowany do ponownej dyskusji w komisjach. Na
sierpniowej sesji jednog³oœnie
uchwalono zniesienie wskaŸnika intensywnoœci zabudowy,
który ogranicza³ lub wrêcz
uniemo¿liwia³ rozbudowê istniej¹cych domów i budowê nowych o wiêkszych gabarytach.
Zrezygnowano z zapisu, okreœlaj¹cego stosunek powierzchni budynku do powierzchni
dzia³ki, dziêki czemu mieszkañcy Janowa bêd¹ mogli rozbudowywaæ swoje domy albo
budowaæ wiêksze ni¿ dotychczas.
Równie¿ jednomyœlnie radni zdecydowali o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru zwanego „Stara Rumia”.
Chodzi o tereny w rejonie ulic:
Koœcielnej, Œwiêtope³ka i Kazimierskiej. Chocia¿ procedura przygotowania takiego dokumentu trwa d³ugo, dobrze
siê sta³o, ¿e wkrótce siê rozpocznie.
- To bardzo wa¿na i potrzebna decyzja, poniewa¿ niektóre dzielnice wci¹¿ nie maj¹
planów zagospodarowania mówi radny Florian Mosa,
przewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego RM. - Bêd¹ one
sporz¹dzane zgodnie z naszym
programem wyborczym. Jest to
konieczne do kszta³towania

Atrakcyjna
działka
Wydzierżawię działkę o powierzchni 1200 m kw., w atrakcyjnym miejscu w centrum
Rumi, między dworcem kolejowym a centrum handlowym
Castorama. Kontakt pod nr tel.:
0 602-247-299.

Kontrowersyjne decyzje
budowlane
Joanna ¯urek, przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej przedstawi³a
sprawozdanie z kontroli w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzêdu Miasta. O tej kontroli pisaliœmy wczeœniej w
zwi¹zku z zastrze¿eniami
mieszkañców Rumi oraz radnych do niektórych decyzji o
warunkach zabudowy, umo¿liwiaj¹cych stawianie przez deweloperów bloków miêdzy domkami jednorodzinnymi.

- W czasie kontroli dostrzegliœmy pewne nieprawid³owoœci
w pracy Wydzia³u Urbanistyki
i Architektury UM - mówi radna Joanna ¯urek. - Kontrowersyjne s¹ zw³aszcza decyzje o
warunkach zabudowy na Górze Markowca, poniewa¿ przy
ich wydawaniu brano pod uwagê obszary o ró¿nej wielkoœci.
Przepisy ustawy interpretowane by³y w ró¿ny sposób, co
wzbudzi³o nasze zastrze¿enia.
Komisja zwróci³a siê do burmistrz miasta o zbadanie mo¿liwoœci ponownej kontroli przez
specjalistów jednej z najbardziej kontrowersyjnych decyzji.
Spór o sytuacjê w MOPS
Mimo sprzeciwów radnych
„Gospodarnoœci” i ostrego sporu na ten temat z radnymi PO
i PiS, Rada Miejska przyjê³a
oœwiadczenie w sprawie zarzutów pracowników Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
wobec kierowniczki placówki,
które odczyta³a Edyta Salamon, przewodnicz¹ca Komisji
Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Radni stwierdzaj¹ w
oœwiadczeniu, ¿e istnieje podejrzenie stosowania praktyk
mobbingowych przez kierownik
MOPS, polegaj¹cych na upokarzaniu i poni¿aniu pracowników. Oczekuj¹ te¿ od burmistrz
Rumi wyci¹gniêcia konsekwencji i nietolerowania nagannej sytuacji w oœrodku.
O tej sprawie mówi³a szerzej radna Wies³awa Serema
ze wspomnianej komisji RM.
Przypomnijmy, ¿e z pracownikami MOPS rozmawia³a
ostatnio zastêpca burmistrza
Iwona Romanowska, ale do
tej pory do zarzutów nie ustosunkowa³a siê kierowniczka
placówki.
W punkcie obrad, poœwiêconym bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu w mieœcie radni wys³uchali wyst¹pienia komendanta Komisariatu
Policji w Rumi, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
oraz komendanta Stra¿y Miejskiej. Pracê Komisji Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej zrelacjonowa³ jej przewodnicz¹cy,
radny Eugeniusz Zwara.
Anna Kuczmarska
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Janowo. Duża frekwencja mieszkańców i nieobecność zarządu

Gorące popołudnie

Dzięki radnym PO i PiS wzrosły dochody
budżetu

Znaleźli pieniądze
Radnym miejskim z koalicji Platformy Obywatelskiej
i Prawa i Sprawiedliwoœci uda³o siê doprowadziæ do
sprzeda¿y trzech dzia³ek gminnych (ponad 20 hektarów gruntów), po³o¿onych u zbiegu ulic Gdañskiej i
Dêbogórskiej za kwotê ponad 17 milionów z³otych.
Uzyskane pieni¹dze chc¹ przeznaczyæ na budowê ulic.

Fot. Maciej Żarnowski
G³ównym w¹tkiem spotkania z pos³ami Prawa i
Sprawiedliwoœci, zorganizowanego przez rumskie
ko³o tej partii i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Rumi - Witolda Reclafa,
by³a kontrowersyjna sprawa terminu przeprowadzenia uw³aszczenia.
Na realizacjê wniosków
spó³dzielców o przeniesienie
w³asnoœci mieszkania ustawodawca da³ zarz¹dom spó³dzielni trzy miesi¹ce. To za ma³o twierdz¹ przedstawiciele
w³adz spó³dzielni, m.in. SM
„Janowo”, argumentuj¹c to
m.in. d³ugotrwa³¹ procedur¹.
¯adne trudnoœci proceduralne
nie mog¹ wstrzymaæ realizacji ustawy - odpowiadaj¹ dzia³acze PiS, w tym Grzegorz Tobiszowski, pose³ sprawozdawca ustawy i jeden z jej autorów.
Podczas spotkania w sali
szko³y przy ul, Stoczniowców,
podobnie jak w czasie wczeœniejszych rozmów w Gdyni
pose³ Tobiszowski przekonywa³ spó³dzielców, ¿eby nie zniechêcali siê opiesza³oœci¹ w³adz
SM. Przypomnia³, ¿e zgodnie
z nowymi przepisami za niedotrzymanie ustawowego ter-

minu realizacji wniosków
cz³onkom zarz¹du spó³dzielni
gro¿¹ konsekwencje karne. Zarówno Tobiszowski, jak i pose³
Zbigniew Kozak proponowali, aby w przypadku niedotrzymania terminu uw³aszcenia lokatorzy SM „Janowo” sk³adali wnioski o ukaranie zarz¹du
spó³dzielni.
W Janowie proces przekszta³ceñ komplikuje dodatkowo i opóŸnia apelacja, z³o¿ona
przez zarz¹d po wyroku s¹du
pierwszej instancji. Chodzi o
zaskar¿on¹ przez cz³onków
uchwa³ê, tworz¹c¹ wielobudynkow¹ nieruchomoœæ (pisaliœmy
o tym w „GR” kilkakrotnie).
S¹d przyzna³ racjê lokatorom,
ale w³adze spó³dzielni nie pogodzi³y siê z tym wyrokiem.
- Jak wa¿ny jest problem
uw³aszczenia dla mieszkañców
spó³dzielni mieszkaniowych, w
tym dla cz³onków najwiêkszej
w naszym mieœcie Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Janowo” pokaza³a frekwencja na sierpniowym
sobotnim spotkaniu - mówi
Piotr Zaradny, radny PiS. To symptomatyczne, i¿ ponad
trzysta osób wola³o spêdziæ to
popo³udnie w dusznej sali pomimo piêknej pogody i festynu,
który odbywa³ siê w pobliskim
parku. Niestety, po raz kolej-
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ny okaza³o siê, ¿e problemy i
w¹tpliwoœci formu³owane przez
mieszkañców maj¹ siê nijak
do dzia³añ w³adz statutowych
spó³dzielni „Janowo”. Co wiêcej, na spotkaniu nie zjawi³ siê
¿aden z cz³onków zarz¹du
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo”, a radê nadzorcz¹
reprezentowa³ jedynie radny
Zbigniew Rachwald. Nasuwa
siê wiêc oczywiste pytanie, kogo
interesy reprezentuje obecny
zarz¹d SM. Z wypowiedzi
mieszkañców wynika³o, i¿ z
pewnoœci¹ nie s¹ to interesy
cz³onków. Pozostawiam to bez
komentarza.
Na zebraniu w Janowie
dyskutowano równie¿ o innych
sprawach, dotycz¹cych uw³aszczeniach oraz funkcjonowaniu
budynków z wyodrêbnion¹ w³asnoœci¹ lokali. Pose³-ekspert
wyjaœni³ lokatorom SM wiele
w¹tpliwoœci i przekaza³ cenne
informacje.
Ak.

Burmistrz Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak przy poparciu
radnych Gospodarnoœci zaplanowa³a uzyskanie ze sprzeda¿y
maksymalnie ok. 10 milionów z³, twierdz¹c, ¿e nie bêdzie du¿ego zainteresowania dzia³kami. Ca³e szczêœcie radnym PO i PiS
uda³o siê zablokowaæ te plany i zmieniæ zapisy w bud¿ecie oraz
w postêpowaniu przetargowym. Dziêki nim jedn¹ wielk¹ dzia³kê podzielono na trzy czêœci i oddzielnie poprowadzono przetargi, które przynios³y tak znakomite efekty. We wczeœniejszych
zamierzeniach planowano bowiem sprzedaæ ca³y teren jako jedn¹
dzia³kê, proponuj¹c kilkakrotnie ni¿sz¹ cenê wywo³awcz¹ za metr
kw. Dziêki radnym koalicji wiêkszoœciowej, na kolejnych sesjach
podniesiono ceny wywo³awcze dzia³ek. Mimo ¿e radni Gospodarnoœci (zw³aszcza J. Chmielewski, T. Pi¹tkowski) wrêcz wykpili
propozycjê a potem decyzjê radnych PO i PiS, ceny sprzeda¿y
gruntów w przetargu wzros³y z ok. 500 z³ do 700-800 z³ za metr
kwadratowy. Jeszcze raz okaza³o siê, kto w Rumi jest gospodarny tylko z nazwy, a kto w rzeczywistoœci.
- Kalkulowanie przy zmieniaj¹cej siê gospodarczej rzeczywistoœci jest czymœ oczywistym. Wystarczy trochê chêci, obserwacji
rynków finansowych i inwestycyjnych - twierdzi Janusz Wolañski z PO, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, który zg³osi³ wniosek o podniesienie cen wywo³awczych gminnych dzia³ek. - Wielokrotnie powtarza³em, ¿e powinniœmy ostro¿nie podchodziæ do sprzeda¿y tych dzia³ek i twierdzi³em, ¿e jako miasto mo¿emy uzyskaæ
do bud¿etu du¿e pieni¹dze. Nasi przeciwnicy udawali m¹drzejszych, a okaza³o siê, ¿e to my mamy racjê.
Podobnego zdania jest tak¿e radny Piotr Zaradny, który
uwa¿a, ¿e wczeœniej w³adze miasta straci³y kilka okazji do sprzeda¿y gminnych gruntów za du¿o wiêksze pieni¹dze.
- Pani burmistrz planowa³a zaci¹gniêcie kolejnych kredytów,
które dziêki naszym zabiegom okazuj¹ siê w tej chwili niepotrzebne - dodaje P. Zaradny. - W bud¿ecie miasta jest du¿o pieniêdzy, a
w³adza wykonawcza powinna zaj¹æ siê ich skutecznym wykorzystaniem, zw³aszcza na infrastrukturê drogow¹ i plany zagospodarowania miasta.
Widaæ, ¿e z wykorzystaniem pieniêdzy s¹ ju¿ problemy. Pani
burmistrz twierdzi bowiem, ¿e z realizacj¹ tegorocznego bud¿etu mog¹ byæ problemy, m.in. z wykonaniem zaplanowanych inwestycji.
r.
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Temat uwłaszczenia kontynuujemy na następnych
stronach gazety.
Czytaj na str. 4-5.

Woda już dobra
Po awarii magistrali wodoci¹gowej, która mia³a miejsce 9 sierpnia br. przy ul. Partyzantów, mieszkañcy tego rejonu miasta (w obrêbie ulic
Partyzantów i Torfowej) musieli korzystaæ wy³¹cznie z przegotowanej wody.
Ostatnie badania wody
przez Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie wykaza³y, ¿e jest ona
przydatna do spo¿ycia. Dodatkowe œrodki ostro¿noœci nie s¹
ju¿ konieczne.
Ak.
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
Jakie kroki trzeba podj¹æ,
aby staæ siê faktycznym w³aœcicielem swojego mieszkania,
wpisanym do ksiêgi wieczystej?
Przede wszystkim nale¿y
z³o¿yæ wniosek do zarz¹du
spó³dzielni z ¿¹daniem przeniesienia prawa w³asnoœci
mieszkania (niezale¿nie od
tego, czy mamy mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe czy
lokatorskie).
Ustawa nie dzia³a
automatycznie
Warto wiedzieæ, ¿e korzystna dla cz³onków spó³dzielni
ustawa nie skutkuje automatycznie, co oznacza, ¿e bez zg³oszenia stosownego wniosku
przez spó³dzielcê uw³aszczenie
nie nast¹pi. Ci cz³onkowie
spó³dzielni, którzy nie bêd¹
chcieli siê uw³aszczyæ musz¹
mieæ œwiadomoœæ, ¿e w³aœcicielem ich mieszkañ pozostanie
spó³dzielnia mieszkaniowa
jako osoba prawna. Mo¿na to
sprawdziæ w S¹dzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale Ksi¹g Wieczystych.
Warto pamiêtaæ, ¿e chwilê
powstania odrêbnej w³asnoœci
mieszkania determinuje wpis
do ksiêgi wieczystej, za³o¿onej
dla cz³onka spó³dzielni.
Op³aty bez zmian
Je¿eli po wyodrêbnieniu
Waszych mieszkañ zdecydujecie siê Pañstwo pozostaæ nadal cz³onkami spó³dzielni, nie
bêdziecie musieli ponosiæ innych op³at ni¿ te, które ponosiliœcie dotychczas. Mówi o tym
art. 4 ust. 2, który stanowi:
„Cz³onkowie spó³dzielni,
bêd¹cy w³aœcicielami lokali s¹
obowi¹zani uczestniczyæ w pokrywaniu kosztów zwi¹zanych

Co jeszcze warto wiedzieć o uwłaszczeniu

Krok po kroku
do własnego M
Od d³u¿szego czasu na ³amach naszej gazety zamieszcamy artyku³y, dotycz¹ce uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych. Temat ten wywo³uje ogromne zainteresowanie Czytelników, którzy dzwoni¹ z proœb¹ o szczegó³owe informacje. D³ugo
oczekiwana przez spó³dzielców znowelizowana ustawa z 14 czerwca 2007 r., która
wesz³a w ¿ycie 31 lipca br. (Dz.U. Nr 125 poz. 873) proponuje faktyczne powszechne
uw³aszczenie w spó³dzielniach mieszkaniowych na obszarze ca³ej Polski. Tej szansy
nie powinni przeoczyæ cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych w Rumi.
z eksploatacj¹ i utrzymywaniem ich lokali, eksploatacj¹ i
utrzymaniem nieruchomoœci
wspólnych, eksploatacj¹ i
utrzymywaniem nieruchomoœci
stanowi¹cych mienie spó³dzielni przez uiszczanie op³at zgodnie z postanowieniem statutu.”.
Bardzo wa¿ne dla cz³onków spó³dzielni s¹ uregulowania wprowadzone ustaw¹ z 14
czerwca br., dotycz¹ce ewidencji i rozliczenia przychodów i
kosztów oraz ewidencji wp³ywów i wydatków funduszu remontowego odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci (art. 4 ust.
1 i 2).
Dziêki temu ustawowemu
zapisowi cz³onek spó³dzielni
bêdzie mia³ wreszcie pe³n¹
wiedzê co do tego, jakie kwoty
mieszkañcy zgromadzili na
remonty budynku, w którym
mieszkaj¹. Ten fundusz bêdzie
ponadto procentowa³, czêœciowo gromadzony na lokatach
terminowych.

REKLAMA

Organizator
Firma „FLOW FINANCE”
Gdynia
zaprasza Inwestorów
i indywidualnych Klientów
na SEMINARIUM FINANSOWE
pt. „W co i jak dziś inwestować”.
W programie:
· wykład maklera giełdowego
· profesjonalne doradztwo (pytania, konsultacje, porady)
· możliwość indywidualnych spotkań z doradcami finansowymi
· zawieranie umów inwestycyjnych.
Szczegóły pod nr tel.: (058) 620-31-25
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Ustawowe terminy
Realizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych nie
zale¿y od dobrej woli zarz¹du
spó³dzielni mieszkaniowej.
Ustawodawca, czyli Sejm RP
okreœli³ terminy realizacji przepisów uznaj¹c, ¿e dotychczasowe œlimacze tempo wdra¿ania
jej w ¿ycie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej. Ustawa mówi, ¿e:
- z osobami, które z³o¿y³y
wnioski uw³aszczeniowe przed
31 lipca 2007 r. zarz¹dy spó³dzielni musz¹ podpisaæ akty
notarialne do 31 paŸdziernika
2007 r.
- osoby, które z³o¿y³y wnioski po 31 lipca 2007 r. musz¹
byæ uw³aszczone w ci¹gu trzech
miesiêcy, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku

- wnioski uw³aszczeniowe
z³o¿one wczeœniej (nawet kilka lat temu, np. po wejœciu w
¿ycie ustawy z 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych) s¹ nadal wa¿ne i
nie trzeba ich ponawiaæ. Nale¿y jednak przypilnowaæ ich realizacji przez zarz¹d spó³dzielni.
Kary dla opiesza³ych
Niezrealizowanie przez
spó³dzielniê wniosków w ustawowym terminie spowoduje
skutki okreœlone w art. 8.2.,
który stanowi: „kto bêd¹c
cz³onkiem zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, pe³nomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem wbrew obowi¹zkowi
okreœlonemu w art. 1 dopusz-

cza do tego, ¿e spó³dzielnia
mieszkaniowa nie zawiera
umowy o przeniesienie w³asnoœci lokalu w terminie okreœlonym w tym przepisie - podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny”.
W najwiêkszej w Rumi SM
„Janowo” nie ma powodów, aby
trzymiesiêczny termin nie
móg³ byæ dotrzymany, poniewa¿
spó³dzielnia ma uregulowany
stan prawny gruntów, tzn. jest
w³aœcicielem dzia³ek, na których znajduj¹ siê budynki, a
cz³onkowie spó³dzielni za te
grunty ju¿ zap³acili.
Do s¹du bez op³at
W przypadku bezczynnoœci
spó³dzielni cz³onkowie maj¹
prawo wyst¹piæ do s¹du z powództwem o ustanowienie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali,
nie ponosz¹c ¿adnych kosztów.
Pozew taki jest wolny od op³aty s¹dowej. Koszty te poniesie
spó³dzielnia, czyli wszyscy
cz³onkowie; bêdzie to jednak
dzia³anie na szkodê spó³dzielców poprzez uszczuplanie
wspólnych funduszy, nad czym
szczególn¹ pieczê winna sprawowaæ rada nadzorcza spó³dzielni.
Spó³dzielcy, którzy z³o¿yli
stosowne wnioski bêd¹ teraz
oczekiwaæ na akty notarialne,
o których napiszemy w nastêpnym wydaniu gazety.
Warto przeczytaæ - to nic
nie kosztuje, a wiele daje.
R.

Dewiza władz SM „Janowo”

DUŻY JEST SILNIEJSZY
W odpowiedzi na pismo
otrzymane w siedzibie SM
„Janowo” jako wyjaœnienie w stosunku do z³o¿onego przeze mnie ponowienia wniosku o przekszta³cenie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu w odrêbn¹
w³asnoœæ, oœwiadczam, i¿
nie zgadzam siê z zawartymi w nim treœciami.
Odwo³ywanie siê do sumieñ osób, które zaskar¿y³y
uchwa³ê nr 2/08/2005 r. o utworzeniu 51-budynkowej nieruchomoœci M-I jest zwyk³ym
wykrêtem, maj¹cym odwlec w
niewiadom¹ bli¿ej przysz³oœæ
realizacjê nowelizacji ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007
r. Dlaczego SM „Janowo” sk³ada³a apelacjê, znaj¹c doskonale treœæ art. 7. 6. ustawy z dnia
14 czerwca 2007 r.?
Do spraw s¹dowych tocz¹cych siê i nie zakoñczonych prawomocnym orzeczeniem, stosuje siê przepisy niniejszej ustawy. Ponadto art. 381 k p c. stanowi: „S¹d drugiej instancji

mo¿e pomin¹æ fakty i dowody,
je¿eli strona mog³a je powo³aæ
w postêpowaniu przed s¹dem
pierwszej instancji, chyba, ¿e
potrzeba powo³ania siê na nie
wynik³a póŸniej”.
Czy zaistnia³y jakieœ nowe
fakty i dowody, których spó³dzielnia, nie mog³a powo³aæ w
czasie 20-miesiêcznego postêpowania przed s¹dem pierwszej instancji? (...)
Nie wniesienie apelacji
skutkuje uprawomocnieniem siê wyroku s¹du
pierwszej instancji. - ta ewentualnoœæ by³a jednak nie do
przyjêcia przez Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, który pozwala sobie lekcewa¿yæ ustawy stanowione
przez Sejm i podpisane przez
Prezydenta Polski. (...) Zarz¹d
SM „Janowo” ca³¹ nadziejê
pok³ada w zaskar¿eniu do Trybuna³u Konstytucyjnego niektórych zapisów obecnej ustawy i upragnionym powrocie do
starych sprawdzonych metod
zarz¹dzania.
Nie przyjmujê dyktatu zarz¹du SM „Janowo”, odnosz¹cego siê do terminu realizacji

uw³aszczenia. Mimo obowi¹zywania ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych od 24 kwietnia 2001 r. zarz¹d czyni³
wszystko, aby nie przeprowadziæ procesów uw³aszczeniowych zgodnie z duchem ustawy.
Art. 42 ust.1 ustawy mówi,
i¿: „W okresie 24 miesiêcy
od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku o wyodrêbnienie w³asnoœci lokalu w danej nieruchomoœci spó³dzielnia okreœli przedmiot
odrêbnej w³asnoœci wszystkich lokali mieszkalnych i
lokali o innym przeznaczeniu tej nieruchomoœci”. Od
z³o¿enia pierwszych wniosków w naszej spó³dzielni
minê³o 6 lat! (...)
Spó³dzielnie mieszkaniowe maj¹ na realizacjê
powszechnego uw³aszczenia 3 miesi¹ce, a nie jak
chcia³yby rok lub wiêcej. Zamiast przyst¹piæ do realizacji
uw³aszczenia, zarz¹d marnotrawi³ czas na „zebrania informacyjne” mieszkañców jednostki M-I.
Dokoñczenie na str. 5
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Zbliża się kres spółdzielczości niewolników

Lepsze prognozy dla „niebogaczy”
Spó³dzielnie zaci¹ga³y kredyty budowlane w PKO BP. Z
za³o¿enia zasady udzielania
tych kredytów zawiera³y preferencje spo³eczne, tzn. mia³y
byæ tañsze i ³atwiejsze w sp³acie. Tymczasem rzeczywistoœæ
okaza³a siê wrêcz brutalna.
Szalej¹ca inflacja spowodowa³a, ¿e bank PKO BP podniós³
drastycznie odsetki i tysi¹ce
osób sta³o siê „spó³dzielczymi
niewolnikami” bez realnych
szans na sp³acenie kredytów,
a zw³aszcza odsetek od nich,
dodatkowo kapitalizowanych,
co by³o bezprawiem. Cz³onkowie spó³dzielni sp³acaj¹ kredyt wed³ug tzw. normatywu
oraz odsetek z tytu³u „dokonanego na podstawie odrêbnych
przepisów przejœciowego wykupienia ze œrodków bud¿etu
pañstwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek”.

W spó³dzielniach mieszkaniowych w Polsce jest jeszcze do rozwi¹zania nabrzmia³y i
zestarza³y problem. Chodzi o ok. 120 tysiêcy osób, które sp³acaj¹ kredyty zaci¹gniête na
budowê mieszkañ w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Kwoty zad³u¿enia s¹ horrendalne, niejednokrotnie wynosz¹ kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych i zwa¿ywszy na zamo¿noœæ szeregowego Polaka, praktycznie s¹ dla niego nie do sp³acenia. Zreszt¹, dlaczego
wspomniany szeregowy Polak ma je sp³acaæ, skoro s¹ przez niego niezawinione! W
dodatku zosta³ pozbawiony szansy na uw³aszczenie siê!
nej, projekt mia³ szansê wejœæ
pod obrady Sejmu jeszcze w
tym roku, natomiast teraz bêdzie on rozpatrywany przez
Sejm nastêpnej kadencji.
Bez aktywnego w³¹czenia
siê spó³dzielców w poparcie dla
ustawy, mo¿e ona d³ugo nie
ujrzeæ œwiat³a dziennego. Trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e w
Sejmie RP podczas prac nad
ustaw¹ nie zabraknie jej przeciwników. Nale¿y te¿ pamiêtaæ,
¿e projekt omawianej ustawy
wywo³uje skutki finansowe dla
bud¿etu pañstwa; na jej zrealizowanie ze œrodków bud¿etu przewidziano kwotê ok. 2,7
mld z³.

Pañstwa na to nie staæ
Problem zad³u¿eñ kredytowych by³ ju¿ w przesz³oœci tematem debaty sejmowej. Ówczesny minister ds. infrastruktury p. Bratkowski, odpowiadaj¹c na interpelacjê poselsk¹
stwierdzi³, ¿e problem ten winien byæ rozwi¹zany w sposób
systemowy, lecz pañstwa na to
nie staæ. OdpowiedŸ ta zabrzmia³a jak refren pewnej pio-

Odrzucony wniosek

Dewiza władz SM „Janowo”

DUŻY JEST SILNIEJSZY
Dokoñczenie ze str. 4
G³ównym celem tych „zebrañ informacyjnych” by³o:
- ugruntowanie przekonañ
mieszkañców o niew³aœciwoœci
postêpowania dwóch cz³onków
spó³dzielni, którzy zaskar¿yli
uchwa³ê o podziale nieruchomoœci.
- przerzucenie na nich ca³ej odpowiedzialnoœci za z³¹
wolê w³adz spó³dzielni
- sk³ócanie mieszkañców
posiadaj¹cych budynki ocieplone i nie ocieplone
- sk³ócanie tych, którzy zamienili swoje spó³dzielcze prawo lokatorskie na spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu
(zmuszani do wnoszenia
znacznych kwot do kasy SM
„Janowo”) z tymi, którzy bêd¹
mogli je zamieniæ za du¿o
mniejsze pieni¹dze przy zastosowaniu zasady rozliczenia
kosztów budowy lokalu.
Dlaczego pominiêto mieszkañców nieruchomoœci M-II i
M-III, oferuj¹c im natychmiastowe uw³aszczenie na zasa-

dzie „ko³chozowej” formy w³asnoœci - gdzie wszystko jest
w³asnoœci¹ wspóln¹, czyli niczyj¹?
Du¿y jest silniejszy - to
dewiza w³adz spó³dzielni. W
myœl tej zasady mieszkañcy
nowo wybudowanych budynków p³ac¹ fundusz remontowy
w wysokoœci takiej samej jak
mieszkañcy pozosta³ych budynków, tj. 1.45 z³ za m kw.,
chocia¿ te zasoby nie wymagaj¹ ¿adnych nak³adów na remonty w ci¹gu pierwszych lat
ich istnienia. W porównywalnych wiekowo „wspólnotach
mieszkaniowych” stawka za
fundusz remontowy wynosi 0,4
z³ za m kw. (...)
Tylko akty notarialne, a nie
„umowy przyrzeczenia ” zapewni¹ przeprowadzenie
uw³aszczenia zgodnie z naszymi interesami, a nie z interesem zarz¹du SM „Janowo”.
Fragment pisma,
wys³anego przez Krystynê
Rejnów do Zarz¹du SM
„Janowo”

senki „…pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy s¹ prognozy z³e…”.
Z pomoc¹ w rozwianiu tego
problemu nie przysz³y centralne w³adze spó³dzielcze tj.
Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych czy Krajowa Rada Spó³dzielcza, maj¹ca ustawowe umocowania
(Prawo spó³dzielcze Dz. U. 188/
2003 poz. 1848). Nie bez winy
s¹ w tej kwestii zarz¹dy spó³dzielni. Na ten temat wypowiada³a siê Jadwiga Hennig,
prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uw³aszczeniowego i
Obrony Praw Mieszkañców, w
formie opinii do artyku³u
„Mieszkania za kilka z³otych
nie dla wszystkich” (Gazeta
Prawna z 31.08.07). Oto fragment jej opinii: „Wówczas dokonano bezprawia, uzgadniaj¹c w banku umowy bez udzia³u cz³onków, a za nich decydowa³ zarz¹d spó³dzielni. Mia³ do
tego powody, poniewa¿ chcia³
uzyskaæ pieni¹dze na dalsze
budowanie bloków, a bank
PKO BP im odmawia³. Wiêc
do starej umowy dopisywano
aneksem wysokoœæ kredytu i
udzielano dodatkowy limit,
wykorzystywany nie na stare
budowanie, lecz na nowe budynki, sprzedawane jak dewe-

loperskie, ale za ich pieni¹dze.
Uk³ad taki, bez zgody starych
cz³onków mia³ interes dla spó³dzielni mieszkaniowych i
PKO…”.

Senacki projekt czeka
Jest jednak nadzieja, ¿e ta
kwestia zostanie ostatecznie
rozwi¹zana. Od 27 kwietnia
2006 r. w Sejmie znajduje siê
senacki projekt ustawy o
zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych przekszta³ceñ w³asnoœciowych nieruchomoœci
(druk sejmowy nr 602). Ustawa rozwi¹zuje ten problem –
po wejœciu w ¿ycie uwolni spó³dzielców, których ten problem
dotyka, od ci¹¿¹cych na nich, a
przez nich niezawinionych zad³u¿eñ.
Czy w rumskich spó³dzielniach ten problem wystêpuje?
W SM „Janowo tak i mo¿e dotyczyæ ok. 200 osób, mieszkaj¹cych w budynkach przy ul. D¹browskiego 52, Krakowskiej
10, Stoczniowców 11 i Wroc³awskiej 31.
Cz³onkowie spó³dzielni,
których ten problem dotyczy
winni siê zmobilizowaæ, „naciskaæ” na pos³ów i senatorów,
aby przyspieszyæ prace nad t¹
ustaw¹. Gdyby nie obecne „zawirowania” na scenie politycz-

Za ostatecznym rozwi¹zaniem problemu powinni siê te¿
opowiedzieæ cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych, których sprawa bezpoœrednio nie
dotyczy, poniewa¿ ka¿dy spó³dzielca móg³ wpaœæ w tak¹
„kredytow¹ pu³apkê”.
Warto zaznaczyæ, ¿e we
w³adzach SM „Janowo” w
Rumi nie ma ¿adnego zainteresowania tym problemem.
Podczas Zebrania Przedstawicieli SM „Janowo” 23 kwietnia br. wspó³autorka tego artyku³u z³o¿y³a wniosek, dotycz¹cy zad³u¿eñ w czterech budynkach, którego punkt 2
brzmia³: „Wnioskujê o przed³o¿enie problemu (z uwagi na
równie¿ winê polityki fiskalnokredytowej poprzednich ekip
rz¹dz¹cych) przez Zarz¹d SM
„Janowo” Krajowej Radzie
Spó³dzielczej w Warszawie,
celem jego przeanalizowania i
znalezienia rozwi¹zania pal¹cego problemu. Sprawa winna
trafiæ równie¿ pod obrady Krajowego Zjazdu Spó³dzielczoœci”.
Niestety, wniosek zosta³
odrzucony: by³o 27 g³osów przeciwnych, 7 wstrzymuj¹cych siê
i tylko 4 g³osy „za”. Zadziwiaj¹ce, zw³aszcza, ¿e wœród
przedstawicieli na zebraniu
byli równie¿ mieszkañcy zad³u¿onego budynku.
Czy¿by spó³dzielcy sami
sobie nie chcieli pomóc, mimo
i¿ zarysowuje siê taka mo¿liwoœæ?
El¿bieta Ró¿ycka,
Krystyna Rejnów
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KONTROWERSJE

Mieszkańcy nie chcą tirów na swoich ulicach

Burzliwa dyskusja i protesty
W³aœciciele domów oraz
lokatorzy bloków na spokojnej
dot¹d ul. Ceynowy protestuj¹
przeciw dopuszczeniu do ruchu
na tej drodze pojazdów o wadze powy¿ej 10 ton. W ich œlady
poszli tak¿e mieszkañcy ul.
Kosynierów, zmodernizowanej
kilka lat temu, a obecnie rozsypuj¹cej siê b³yskawicznie.
Oni równie¿ nie chc¹ tirów niszcz¹cych wszystko wokó³. Sierpniowe spotkanie mieszkañców
i w³adz miasta pokaza³o, ¿e
samochody ciê¿arowe s¹ równie¿ zmor¹ mieszkañców innych rumskich ulic.
Pêkaj¹ œciany
Wielotonowe pojazdy, przetaczaj¹ce siê tranzytem przez
miasto sprawiaj¹, ¿e pêkaj¹
mury starych domów, dewastowane s¹ nawierzchnie ulic, a
mieszkañcy z niepokojem spogl¹daj¹ na ko³ysz¹ce siê ¿yrandole i dzwoni¹ce szk³o na pó³kach. Nie mog¹ odpocz¹æ we
w³asnym mieszkaniu ani spokojnie spaæ.
Dziêki remontowi nawierzchni od tirów i innych ciê¿arówek odpoczêli na jakiœ
czas mieszkañcy ul. Starowiejskiej, ale i oni nie chc¹ byæ pokrzywdzeni w stosunku do innych rumian. To samo mówi¹
mieszkañcy ul. ¯wirki i Wigury.
Wszyscy spotkali siê na
pocz¹tku sierpnia w sali MOSiR, a kilkugodzinna burzliwa
dyskusja œwiadczy³a o tym, jak
bardzo dokuczliwy jest problem tirów na ulicach Rumi.
Na spotkanie przyszli te¿
przedstawiciele firm transportowych i kierowcy ciê¿arówek,
którzy bronili swojej pracy i
w³asnych interesów. T³umaczyli, ¿e musz¹ jakoœ przeje¿d¿aæ
przez miasto, skoro nie mog¹
omin¹æ Rumi. Te argumenty
REKLAMA

G³adka, niedawno zbudowana nawierzchnia ul. Ceynowy mia³a oznaczaæ komfort dla
mieszkañców i przeje¿d¿aj¹cych tamtêdy kierowców. Kierowcy owszem, s¹ zadowoleni,
ale mieszkañcy nie. Wraz z now¹ ulic¹ pojawi³y siê problemy. Samochody ciê¿arowe, w
tym wielkie tiry je¿d¿¹ t¹ drog¹ od ul. Dêbogórskiej (gdzie trafiaj¹ z Pomorskiej i
Hutniczej) do Grunwaldzkiej albo w odwrotnym kierunku. Ha³asuj¹ i smrodz¹ spalinami przez ca³¹ dobê, niszcz¹ nawierzchniê, zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu dzieci i doros³ych przechodniów, tym bardziej, ¿e czêsto pêdz¹ ulicami zbyt szybko.
na opinii powiatowej komisji
bezpieczeñstwa, w której sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele samorz¹dów poszczególnych miejscowoœci, policji i innych instytucji. Zdaniem pani burmistrz
mo¿e nas uratowaæ tylko obwodnica, czyli planowana Obwodnica Pó³nocna Aglomeracji
Trójmiejskiej, ale powstanie
ona najszybciej za kilka lat.

W sierpniowym spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 70 osób.
Fot. Anna Kuczmarska

nie przekonuj¹ mieszkañców,
którzy akceptuj¹ samochody z
niezbêdnym zaopatrzeniem
dla sklepów lub firm, ale nie
godz¹ siê na tranzyt ciê¿kiego
sprzêtu.
Ha³as i spaliny
- Wiele lat temu przeprowadzi³am siê z ruchliwej ul. Morskiej w Gdyni na rumsk¹ ul.
Kosynierów, ciesz¹c siê z b³ogiego spokoju - mówi³a jedna z
uczestniczek spotkania. - Na
pocz¹tku by³o mi nawet trud-

no przyzwyczaiæ siê do tej ciszy.
Teraz mam na co dzieñ ha³as i
spaliny.
- Za utwardzenie ulicy musieliœmy uiœciæ op³aty adiacenckie - powiedzia³ inny dyskutant.
- Podobno wzros³a wartoœæ naszych dzia³ek, ale naprawdê
komfort ¿ycia zdecydowanie siê
pogorszy³.
- Ulice budujemy dla nas,
a nie dla tirów - stwierdzi³ radny Jan Domañski, inicjator
protestów mieszkañców ul.
Ceynowy oraz spotkania w
hali MOSiR.
Mieszkañcy postulowali,
aby nie wpuszczaæ pojazdów o
wadze ponad 10 ton na ulice
Rumi, poza przelotow¹ drog¹
krajow¹ numer 6, czyli ulicami Sobieskiego i Grun-

waldzk¹. Pojawi³y siê g³osy,
aby zabroniæ ruchu tirów nawet na tych ulicach, tym sam
wymuszaj¹c przyspieszenie
budowy obwodnicy. Rumianie
domagaj¹ siê ustawienia w
mieœcie odpowiednich znaków
zakazu. Niektórzy proponowali, aby na razie na ulicach Ceynowy i Kosynierów wprowadziæ
ruch jednokierunkowy, co ograniczy rajdy ciê¿arówek w obie
strony i poprawi bezpieczeñstwo.
Decyduje powiat
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak t³umaczy³a, ¿e
miasto nie ma wp³ywu na organizacjê ruchu drogowego. O
tym, jakie znaki stan¹ na ulicach, gdzie zostanie wprowadzony zakaz wjazdu lub ograniczenie prêdkoœci, decyduje
starosta. Opiera siê przy tym

PROTEST NA RONDZIE
Podobne postulaty przedstawiono podczas spotkania mieszkańców ul. Ceynowy i Żwirki i Wigury na rondzie na skrzyżowaniu tych dróg. Dodatkowo zaproponowano, aby dla ciężarówek
z rumskich przedsiębiorstw (takich pojazdów w mieście jest
ponad 100) zbudować specjalny parking. Tak, aby kierowcy
pozostawiali ciężkie samochody w rejonie ul. Grunwaldzkiej.
Właściciele firm transportowych podkreślają, że parking musiałby być odpowiednio duży i dobrze zabezpieczony przed
złodziejami.
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Marek Panek, sekretarz
powiatu stwierdzi³, ¿e miasto
powinno przej¹æ powiatowe
drogi (m.in. Ceynowy i Kosynierów) i przekszta³ciæ je w
drogi gminne, co u³atwi³oby
zmianê organizacji ruchu. Inne
s¹ bowiem wymogi wobec drogi powiatowej, która ma charakter tranzytowy i na której
nie mo¿na stosowaæ niektórych
ograniczeñ, np. progów spowalniaj¹cych ruch.
O tym, ¿e powiat chce przekazaæ gminie drogi powiatowe
na terenie Rumi przekonywa³
te¿ Dariusz Kuczmarski, etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu. Mówi³, ¿e starosta wejherowski wys³a³ pismo w tej sprawie do burmistrz Rumi. Starosta zadeklarowa³ tak¿e poparcie dla wniosków mieszkañców o ograniczenie ruchu ciê¿kich pojazdów przez Rumiê.
El¿bieta Rogala-Koñczak
stwierdzi³a podczas spotkania,
¿e przejêcie dróg powiatowych
nic nie da, bo i tak o organizacji ruchu decyduje Starostwo.
Dyskusje zakoñczono g³osowaniem. Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów ok. 70 uczestników spotkania przyjê³o wniosek, w którym mieszkañcy domagaj¹ siê podjêcia przez w³adze miasta pilnych dzia³añ w
celu ograniczenia ruchu pojazdów powy¿ej 10 ton na ulicach
Rumi.
Anna Kuczmarska
Ps. Kilka dni po spotkaniu
z mieszkañcami, burmistrz
Rumi wys³a³a pismo do starosty wejherowskiego z proœb¹ o
rozwa¿nie mo¿liwoœci ustawienia zakazu wjazdu pojazdów
o ³adownoœci ponad 10 ton do
Rumi od strony ulicy Hutniczej.

Gazeta Rumska, nr 6/16, wrzesień 2007
Dwie wa¿ne historyczne
daty sprawi³y, ¿e w Rumi, podobnie jak we wszystkich miejscowoœciach, uroczyœcie oddano ho³d polskim ¿o³nierzom.
15 sierpnia w 87. rocznicê
Cudu nad Wis³¹ i Œwiêto Wojska Polskiego odby³a siê w
Rumi uroczysta msza œwiêta.
W koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. odprawi³ j¹ ks. proboszcz Józef Paliwoda. W
uroczystoœci uczestniczyli
przedstawiciele w³adz miasta
i powiatu oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
Po uroczystoœci z³o¿ono
kwiaty na ¿o³nierskich grobach
na starym cmentarzu oraz pod
pomnikiem przy ul. Che³miñskiej. W ten sam sposób samorz¹dowcy i kombatanci
uczcili pamiêæ poleg³ych ¿o³nierzy, spoczywaj¹cych na cmentarzu w £ê¿ycach. Podobne
uroczystoœci oraz spotkanie
w³adz miasta z kombatantami odby³y siê 1 wrzeœnia, w
rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej.
Ak.

... i przedstawiciele w³adz miasta.

UROCZYSTOŚCI

Rocznica Cudu nad Wisłą i wybuchu II wojny światowej

Uczczono pamięć
poległych żołnierzy

Kwity na ¿o³nierskich grobach sk³adali kombatanci...

W uroczystej mszy œw. uczestniczy³y poczty sztandarowe.

W uroczystoœciach w koœciele i na cmentarzu udzia³ wziêli mieszkañcy Rumi.

REKLAMA
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Miniaturowy świat Andrzeja Sadłowskiego

DAWNE DOMY, KOŚCIOŁY,
ZAGRODY JAK PRAWDZIWE
Zalesione pagórki, polne drogi, linie kolejowe, dworce, ulice i domy - wszystko to wyczarowuje Andrzej
Sad³owski, od ponad 30 lat mieszkaj¹cy w Rumi. W jego domowej pracowni powstaj¹ makiety miast
i wsi, które zachwycaj¹ precyzj¹ i naturalnoœci¹. Miniaturowy œwiat nie tylko wygl¹da jak prawdziwy,
ale zawsze stanowi wierne odtworzenie historycznych obiektów. Wprawdzie tego rodzaju prace, nie s¹
jedyn¹ pasj¹ rumianina, ale nie starczy³oby nam miejsca, ¿eby opisaæ zainteresowania tego mi³oœnika
historii, modelarza, autora artyku³ów i rysunków, kolekcjonera starych pocztówek i dokumentów.
Byæ mo¿e nied³ugo w pracowni pana Andrzeja powstanie makieta w skali 1/500 wsi
Rumia, oparta o plany z 1827
roku. Na razie jako studium
do jej budowy powsta³a osada
Beka nad Zatoka Puck¹. Gotowa jest te¿ makieta kaplicy
Przebendowskich, która istnia³a w Zagórzu (przy obecnej ul.
Sobieskiego) w latach od 1748
do ok. 1953 r.

- Kilkanaœcie lat temu bezskutecznie stara³em siê zainteresowaæ ówczesne w³adze miasta odtworzeniem tego obiektu,
przy którym m.in. zatrzymywa³y siê pielgrzymki, zmierzaj¹ce
z Gdyni i Gdañska na Kalwariê Wejherowsk¹ - mówi Andrzej Sad³owski. - Teraz, kiedy
w miejscu dawnej kaplicy powsta³a stacja paliw, sprawa
ca³kiem przepad³a. Mo¿e uda

Gospodarstwo nad Zatok¹ Puck¹, czyli osada Beka niedaleko Rumi.

Poszczególne obiekty maj¹ po kilkanaœcie milimetrów wysokoœci.

Kaplica Przebendowskich, w której modlili siê mieszkañcy Zagórza.
REKLAMA
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siê natomiast odbudowaæ inny
obiekt, XV-wieczny koœció³, który razem z zabytkowym cmentarzem równie¿ powinien znaleŸæ siê na makiecie dziewiêtnastowiecznej wsi. W ci¹gu
ostatnich lat nasz najdro¿szy zabytek, czyli ruiny starego koœció³ka z XV wieku przy ul.
Koœcielnej przesz³y dalsz¹ degradacjê z powodu z³ej, a mo¿e
w tym czasie ¿adnej konserwacji. Chcia³bym, aby w mieœcie
powsta³o profesjonalne Muzeum Miasta Rumi, ukazuj¹ce
historiê naszej miejscowoœci.
Tym bardziej, ¿e w ró¿nych publikacjach i wypowiedziach pojawiaj¹ siê co najmniej trzy wersje dziejów Rumi. Poprzekrêcane informacje czêsto nie maj¹
nic wspólnego z prawdziw¹ histori¹, opisan¹ w ksi¹¿ce „Zarys dziejów Rumi”.
Wracaj¹c do planów budowy pozosta³ych makiet „rumskich” mo¿na wykorzystaæ dokumentacjê œredniowiecznego
folwarku w Starej Rumi, jak i
póŸniejszego, usytuowanego w

dzisiejszej dzielnicy Janowo.
Wœród obiektów nie mo¿e zabrakn¹æ Zajazdu Sobieskiego,
którego „budowa” jest ju¿ zaawansowana na powstaj¹cej
w³aœnie makiecie kolejowej
Rumia-Zagórze. To jednak temat na osobny artyku³, a tymczasem warto dodaæ, ¿e Andrzej Sad³owski jest wspó³autorem makiety w skali 1/500
Kazimierza Dolnego. Miniaturowe miasto z ok. 1910 roku,
eksponowane w Muzeum Nadwiœlañskim w kamienicy Celejowskiej, nale¿y do atrakcji
turystycznych Kazimierza Dol-

nego. Trzech modelarzy pracowa³o nad nim przez 16 miesiêcy. Pan Andrzej sam przygotowa³ nie tylko wiele budynków, ale przede wszystkim
2676 miniaturowych drzewek,
z precyzyjnie wykonanymi ga³êziami.
Miejmy nadziejê, ¿e zdolnoœci i umiejêtnoœci rumskiego modelarza zostan¹ wykorzystane. Byæ mo¿e w holu nowego rumskiego ratusza bêdzie mo¿na zobaczyæ, jak wygl¹da³a dawna Rumia?
Anna Kuczmarska

ANDRZEJ SADŁOWSKI urodził się w Sopocie w 1948 r.
Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w modelarstwie morskim, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata i srebrny na modelarskich Mistrzostwach
Europy. Autor największej w Polsce kolekcji mikromodeli
Marynarki Wojennej, od floty z bitwy pod Oliwą aż do lat
80. XX wieku (obecnie w zbiorach Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku). Prace rumianina były wystawiane w muzeum w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Tczewie, Krokowej i Pucku, na wystawach w wielu innych
miastach, a także na targach modelarskich w Lipsku. W
sumie jego prace obejrzało ponad 234 tys. osób.
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PODPATRZONE
Pogoda p³ata ostatnio ró¿ne figle, ale czasem stwarza te¿
piêkne i ulotne widoki. Tak, jak to mia³o miejsce w Rumi
kilka dni temu.
Fot. Anna Kuczmarska

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Harcerskie lato

Nie tylko dla harcerzy
Z obozów w bazie ZHP Rumia nad jeziorem w Choczewie pozosta³y tylko wspomnienia, ale za to, jakie wspania³e.
Tego lata wypoczywa³o tam
prawie 1000 dzieci i m³odzie¿y, m.in. z Rumi. M³odzi rumianie pojechali te¿ na obóz w
Bieszczady oraz uczestniczyli
w harcerskiej „Akcja lato w
mieœcie”. Dziêki zwodowanemu w tym roku jachtowi VECTOR, by³a okazja do rejsów po
Zatoce Gdañskiej.
Nad Jeziorem Choczewskim odbywa³y siê obozy
¿eglarskie, konne, alpinistycne
i jêzykowe, prowadzono kurs
na stopieñ ¿eglarza jachtowego. Nie brakowa³o imprez, takich jak Imprezy kino objazdowe „Noc w muzeum”, bal
przebierañców i ogniska.
Ak.

REKLAMA
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HISTORIA

Prezydent i rumuńska księżniczka wśród tysięcy pasażerów samolotów

PORT LOTNICZY W RUMI
Gdy po pierwszej wojnie
œwiatowej Gdañsk pozosta³ w
rêkach niemieckich i budowa³a siê Gdynia, koniecznoœci¹
sta³o siê posiadanie niezale¿nego polskiego lotniska. Rumia
mia³a dogodne po³¹czenia komunikacyjne o miêdzynarodowym znaczeniu. Têdy przebiega³a linia kolejowa Gdañsk Berlin, a kolej¹ mo¿na by³o
tak¿e dojechaæ z Rumi do Pucka i na Pó³wysep Helski. Szosa, biegn¹ca przez Rumiê, zapewnia³a równie wa¿ne, jak
kolej, po³¹czenia. Teren ten zapewnia³ dobre podejœcie do
startów i l¹dowañ samolotów.
Kursy pilota¿u
To wszystko sprawi³o, ¿e
powo³ana w tym celu komisja
uzna³a teren Rumi za przydatny do budowy lotniska dla potrzeb szkoleniowych i komunikacyjnych. W latach 1928 1931 dosz³o w Rumi do parcelacji posiad³oœci dworskiej Dymitra Andault de Langeron, w
wyniku czego 280 hektarów
ziemi przesz³o w rêce okolicznych rolników i pod administracjê gminy. Nieco póŸniej
znaczne obszary ³¹k, bêd¹ce w
posiadaniu gminy i w czêœci
wykupione od rolników przeznaczono pod budowê lotniska.
Ju¿ od sierpnia 1931 roku
Aeroklub Gdañski (powsta³y w

Wiêkszoœæ mieszkañców miasta wie, ¿e nazwa rumskiej
dzielnicy Lotnisko jest pami¹tk¹ po prawdziwym lotnisku, funkcjonuj¹cym kiedyœ na tym terenie. Przypominamy ciekaw¹ historiê tego obiektu, który w latach trzydziestych i czterdziestych zajmowa³ du¿y obszar i mia³
niema³e znaczenie.
Samolot HANRIOT H-28, jeden z samolotów Aeroklubu Gdañskiego na lotnisku w Rumi.
Zdjêcie ze zbiorów Andrzeja Sad³owskiego

1929 roku), którego cz³onkowie
nie mogli korzystaæ z lotniska
w Gdañsku Wrzeszczu, rozpocz¹³ w Rumi szkolenia na
samolocie typu PZL-5. Powo³ano w tym czasie do ¿ycia sekcjê szybowcow¹, organizowano

kursy pilota¿u dla przedpoborowych i absolwentów kursów
szybowcowych.
Start na trawie
W tamtym pocz¹tkowym
okresie sta³ na lotnisku drew-

Granice terenu, który zajmowało lotnisko podczas II wojny biegły od obecnego ronda Jana Pawła
II wzdłuż ul. I Dywizji WP do ul. Partyzantów, dalej ulicą Partyzantów do ul. Żurawiej i stąd w
kierunku południowym, wzdłuż rowu melioracyjnego (za dzisiejszymi ogródkami działkowymi),
do ul. Kosynierów. Stąd można w przybliżeniu przyjąć kierunek do skrzyżowania ulic Żwirki i
Wigury oraz Sienkiewicza, gdzie stała brama i w kierunku ronda granica przebiegała po terenie w
sąsiedztwie ul. Ceynowy i dalej wracała w kierunku wschodnim.
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niany hangar oraz domki przeznaczone na warsztat i kancelarie, a pas startowy by³ trawiasty. Decyzjê o budowie lotniska komunikacyjnego podjêto w 1932 roku. Powierzchnia
lotniska w Rumi wynosi³a wtedy 79 hektarów z mo¿liwoœci¹
rozbudowy. Prace postêpowa³y bardzo szybko i 1 maja 1935
roku lotnisko udostêpniono
komunikacji pasa¿erskiej, obs³uguj¹cej linie Rumia - Warszawa. Dworzec lotniczy przekazano do u¿ytku w 1936 roku,
prowadzi³a do niego z dworca
kolejowego nowoczesna ulica
¯wirki i Wigury, wzd³u¿ której
planowano poprowadziæ liniê
kolejow¹ na lotnisko.
Pobudowano dwa hangary,
wykonano drugi trawiasty pas
startowy. Swoje pomieszczenia
na lotnisku mia³ posterunek
meteorologiczny i radiostacja.
By³a tak¿e baza monta¿owa
samolotów pasa¿erskich. Samoloty Polskich Linii Lotniczych przewozi³y rocznie na trasie Rumia Warszawa ok. 3 tysi¹ce pasa¿erów i 70 ton baga¿u. Bilet na tej trasie kosztowa³ 45 z³.
Bale i pokazy lotnicze
Jak mówi³ Zygmunt Milczewski, sekretarz gminy Rumia w latach 1934-39, dziêki
portowi lotniczemu Rumiê odwiedza³o mnóstwo ludzi z okolic i z wielkiego œwiata. Mi³y
tu miejsce wielkie imprezy,
przybywa³y znane osoby, jak na

przyk³ad prezydent RP prof.
Ignacy Moœcicki. Goœciem honorowym gminy by³a te¿, jak
wspomina³ pan Milczewski,
rumuñska ksiê¿niczka podczas
przerwy w drodze do Danii.
Ówczesne w³adze dba³y o
promocjê gminy, z okazji œwiêta lotnictwa odbywa³y siê tu
wielkie bale, od 1935 roku z
okazji Dni Morza organizowano z Aeroklubem Gdañskim
„Zloty do morza”. Z okazji 10lecia Aeroklubu Gdañskiego,
16 lipca 1939 roku odby³ siê w
Rumi pi¹ty „Zlot do morza”, w
którym bra³o udzia³ ok. 170
samolotów, odby³ siê pokazy
lotnicze i spadochronowe.
Uroczystoœci uœwietnili
m.in. gen. Bortnowski i przedstawiciele Komisariatu RP w
Wolnym Mieœcie Gdañsku. Do
Rumi przyby³o w tym dniu ok.
30 tysiêcy osób.
MoŸdzierze od mieszkañców
W 1939 r. na lotnisku mia³a tez miejsce inna uroczystoœæ
patriotyczna. W zwi¹zku z
przygotowaniami do przewidywanej agresji niemieckiej i do
obrony wybrze¿a, przekazano
wojsku dwa moŸdzierze jako
dar spo³ecznoœci Rumi. W uroczystoœci uczestniczy³ p³k Stanis³aw D¹bek - dowódca obrony l¹dowej, w³adze Rumi, duchowieñstwo, mieszkañcy.
Lotnisko w Rumi od 1932
roku pe³ni³o rolê zapasowego
lotniska wojskowego dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego z
Pucka. By³ tu oœrodek przysposobienia wojskowego i lotniczego MDLotu. Rumia by³a te¿
macierzystym lotniskiem Plutonu Samolotów Towarzysz¹cych MDLot , który sk³ada³ siê
zwykle z trzech, a czasami czterech samolotów. Pierwszym
dowódc¹ oœrodka by³ por. pilot
Stefan Kryñski, który w latach
1936-1939 by³ adiutantem
prezydenta RP Ignacego Moœcickiego. Instruktorem Aeroklubu Gdañskiego na lotnisku
w Rumi by³ te¿ po przejœciu w
1938 roku na emeryturê Adolf
Stempkowski, od 1920 pilot
MDLotu w Pucku. Jednak ju¿
w sierpniu 1939 roku jako doœwiadczony pilot zosta³ ponownie zmobilizowany i bra³ czynny udzia³ w kampanii wrzeœniowej.
9 wrzeœnia 1939, gdy wojska niemieckie zbli¿a³y siê do
Rumi, z lotniska wystartowa³y 3 samoloty, nieuszkodzone
w czasie bombardowañ i wyl¹dowa³y na Kêpie Oksywskiej.
Dokoñczenie na str. 11
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PORT LOTNICZY W RUMI
Dokoñczenie ze str. 10
Jeden z nich nastêpnie
szczêœliwie dolecia³ do Szwecji i tam wyl¹dowa³.
Monta¿ myœ³iwców i
bombowców
W latach 1941-1942 Niemcy rozbudowali lotnisko w
Rumi i wraz z podobnym
obiektem w Pucku stanowi³o
ono Gdyñski Zespól Lotniskowy. Oba lotniska pe³ni³y funkcje pomocnicze i nie stacjonowa³ tutaj ¿aden taktyczny
zwi¹zek Luftwaffe (jak napisa³ w „Zarysie dziejów Rumi”
A. G¹siorowski).
Lotnisko w Rumi stanowi³o
zaplecze dla tutejszych zak³adów lotniczych, a tak¿e tych,
rozlokowanych na terenie Gdyni. Montowano tu samoloty i
dokonywano ich próbnych lotów, odbywa³y siê tak¿e szkolenia pilotów i za³óg. Na lotnisku w Rumi montowano g³ównie myœliwce typu Focke-Wulf
i bombowce Heinkel oraz Junkers. By³y tu tak¿e sk³ady paliwa lotniczego.
Na terenie lotniska jak i
w rumskich zak³adach przemys³y zbrojeniowego pracowali
jeñcy wojenni: Polacy, Francuzi, Anglicy, Rosjanie. Pracowa³a tu tak¿e czêœæ mieszkañców
Rumi. W dokumentach z tamtych lat odnotowano, ¿e TOW
Gryf Pomorski w 1943 roku
dokona³a tu dwóch akcji sabota¿owych. Uszkadzano tak¿e
silniki lotnicze podczas ich
transportu kolej¹ z Gdyni do
Rumi.
Lotnisko by³o bombardowane podczas alianckich nalotów w paŸdzierniku 1943 roku
i kwietniu 1944 roku. Wtedy
to podczas nalotu zniszczono
hangary oraz drogê startow¹.
Niemcy, ewakuuj¹c siê w marcu 1945 roku wysadzili budynek dworca lotniczego hangary i zniszczyli pasy startowe.
Po roku 1945 nie podjêto prób
odbudowy lotniska.
Domy zamiast samolotów
Bezpoœrednio po wojnie
lotnicy Marynarki Wojennej
æwiczyli tu skoki spadochronowe, odbywa³y siê æwiczebne
strzelania do drewnianych poci¹gów i innych pojazdów.
Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych podjêto decyzjê o podziale by³ego lotniska na dzia³ki budowlane, wytyczono ulice, a w³aœciciele posesji przyst¹pili do budowy domów.
Liczba mieszkañców znacznie
wzros³a i w 1956 roku wynosi³a ponad 12 tysiêcy. Pomimo,

¿e na lotnisku powstawa³y
domy, do których budowy
(szczególnie fundamentów i
piwnic) wykorzystywano betonowe elementy nawierzchni
placów oraz by³ych budynków,
to zabudowa tego terenu pod
koniec lat piêædziesi¹tych by³a
rzadka. By³y tam ogromne niezabudowane obszary, gdzie grano w pi³kê no¿n¹, w palanta,
w klipê, dwa ognie i bawiono
siê w ró¿ne inne ówczesne zabawy.
W³aœciciele dzia³ek, które
mia³y wielkoœæ od 800 do 1000
metrów kwadratowych, grodzili
swoje posesje, urz¹dzali ogrody i sady. Jedni zaczynali budowy, inni koñczyli, Lotnisko
zmienia³o siê, a dla wszystkich
by³o oczywiste, ¿e nowa dzielnica przyjê³a w³aœnie tak¹ nazwê. Pocz¹tki by³y trudne, nie
od razu by³a elektrycznoœæ, nie
by³o wodoci¹gów, bo wodê doprowadzano tam dopiero w
drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych. Wczeœniej mieszkañcy korzystali ze studni lub
pomp rêcznych, zwanych abisynkami. Gaz doprowadzono
tu na prze³omie lat 80. I 90., a
kanalizacja na Lotnisku pojawi³a siê pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych ub. wieku. Drogi tu zawsze by³y piaszczyste,
chodników w dawnych latach
u³o¿ono niewiele, a te które
by³y, powsta³y dziêki czynom
spo³ecznym mieszkañców.
Lotnisko ma nadal ogromne potrzeby, oczekiwania
mieszkañców s¹ du¿e, ale jest
i wiara, ¿e zaniedbana dzielnica doczeka siê utwardzonych
ulic, a Lotnisko z piêknymi
domami poœród zieleni bêdzie
jedn¹ z atrakcyjniejszych
dzielnic Rumi.
Znikaj¹ œlady lotniska
Dzisiaj œladów po by³ym
lotnisku w³aœciwie nie ma.
Uwa¿ny obserwator zauwa¿y

Ciekawy dokument z 1937 roku, w sprawie mieszkania dla jednego z pilotów.

resztki nasypu wzd³u¿ ul. ¯wirki i Wigury, którym mia³y biec
tory kolejowe. Na rogu ul. Sêdzickiego i ¯wirki i Wigury stoi
dawna wie¿yczka obserwacyjna, która pe³ni dziœ rolê s³upa
og³oszeniowego. Niedaleko
st¹d by³y betonowe zag³êbione w ziemi zbiorniki wodne w
kszta³cie odwróconego œciêtego
sto¿ka o podstawie kwadratu.
Jeden z nich usytuowany by³
obok boiska Szko³y Podstawowej nr 6. Zasypano je w latach
siedemdziesi¹tych.
W tym roku rozbito betonowy obiekt, tzw. bunkier przy
ul. Tysi¹clecia, który wed³ug
relacji pana Bogumi³a Kustusza by³ pierwotnie zamkniêtym
przeciwpo¿arowym zbiornikiem wody. Na zabudowanych
obecnie polach pomiêdzy ulicami Saperów i Spadochroniarzy jeszcze w latach osiemdziesi¹tych mo¿na by³o zobaczyæ
poskrêcane ¿elbetowe ruiny po
by³ych hangarach. W latach

dziewiêædziesi¹tych znikn¹³ z
miejsca dzisiejszej pêtli autobusowej u zbiegu ul. I Dywizji
WP i ul. Partyzantów nasyp
ziemny poroœniêty topolami,
który by³ wykonany przez
Niemców i s³u¿y³ jako schronienie dla samolotów.
K¹pielisko i mirabelki
Niemcy planowali rozbudowê lotniska od pó³nocnej
strony na przed³u¿eniu ul. Partyzantów. Za dzisiejszymi
ogródkami dzia³kowymi, na
powierzchni ok.1 hektara zosta³ wybrany torf, a¿ do bia³ego piasku. Po wojnie czêœæ tej
niecki zape³ni³a siê wod¹ z
s¹siednich rowów melioracyjnych i przez d³ugie lata by³o to
dzikie k¹pielisko z pla¿owym
piaskiem. Teren ten stopniowo zarasta³, sta³ siê wysypiskiem œmieci, a dzisiaj... stoj¹
tam domy.
Teren lotniska wzd³u¿ ul. I
Dywizji Wojska Polskiego i ul.

Uroczystoœæ na rumskim lotnisku przekazania moŸdzierzy na obronê Wybrze¿a. Na pierwszym
planie p³k. Stanis³aw D¹bek.

Partyzantów obsadzony by³
œliwami mirabelkami. Tworzy³y one szczelny k³uj¹cy ¿ywop³ot, który jesieni¹ ¿ó³ci³ siê od
ogromu œliwek. Po wojnie drzewa te by³y systematycznie
wycinane przez w³aœcicieli
przyleg³ych dzia³ek. Obecnie
gdzie niegdzie mo¿na je jeszcze spotkaæ.
Brukowana droga
Star¹ piêkn¹, przedwojenn¹, wykonan¹ z kostki brukowej ulicê ¯wirki i Wigury
prowadz¹c¹ z dworca kolejowego na by³e lotnisko, w 2000
roku pokryto asfaltem. Na nic
siê zda³y pisma i apele (które
w tamtym czasie w imieniu
Bractwa Mestwina wysy³a³em
do Urzêdu Miasta) o zachowanie fragmentu starej nawierzchni tej ulicy. Argumenty, ¿e nawierzchnia ta ma wysokie walory estetyczne i
œwiadczy o kunszcie brukarzu
z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego, ¿e jest pami¹tk¹ po rumskim porcie lotniczym, bo drog¹ t¹ jeŸdzili
najwa¿niejsi dostojnicy II RP,
jak choæby prezydent Ignacy
Moœcicki, nie przekona³y nikogo. Tymczasem podobna droga zbudowana w tym samym
czasie z tego samego surowca
w rejonie Jastrzêbiej Góry jest
pod ochrona konserwatorsk¹.
Ryszard Hinc
Czytelników, którzy zechcieliby siê podzieliæ swoj¹
wiedz¹ na temat historii
Lotniska prosimy o informacje, uwagi i opinie. Chêtnie
bêdziemy kontynuowaæ ten
temat.
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ROZMAITOŚCI

TELEFONICZNE
OPINIE
CZYTELNIKÓW
ZANIEDBANE MIEJSCA
W CENTRUM
Boli mnie, że tak dużo miejsc
w Rumi jest zaniedbanych, brudnych, zarośniętych chwastami. I
to nie tylko na obrzeżach miasta,
ale nawet w centrum. Bałagan
panuje m.in. za Domem Handlowym „Abraham”, gdzie widać jakieś ruiny, porośnięte zielenią.
Nawet na ul. Abrahama, mimo że
urzęduje tam Straż Miejska jest zaniedbany teren - mniej więcej na
tyłach siedziby SM. Często widzę,
że ulice nie są pozamiatane, a m.in.
w soboty na ul. Starowiejskiej fruwają śmieci.
Rumianin
z ul. Dąbrowskiego
BOISKO MILE WIDZIANE
Niedawno pisaliście o skargach starszych mieszkańców ul.
Zawadzkiego, którym przeszkadza młodzież grająca w piłkę pod
oknami. Mieszkańcy postulowali,
aby gdzieś w pobliżu urządzić boisko. Mieszkam w jednym z wieżowców przy ul. Abrahama i podobny problem widzę u nas.
Chłopcy w wieku ok. 12-15 lat nie
mają gdzie się podziać, stoją pod
blokami, siedzą na klatkach schodowych. Niestety, czasami z nudów przychodzą im do głowy
nienajlepsze pomysły, na przykład
rzucanie kamieniami. Oni nie mają
nawet podwórka, na którym mogliby się bawić. Dlatego, choć z
trochę innego powodu, popieram pomysł zorganizowania w
okolicach ulic Abrahama i Zawadzkiego boiska lub innego terenu do zabawy dla dzieci i młodzieży.
Czytelniczka
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WARTO WIEDZIEĆ!
ZIELARSKA ZAMKNIÊTA
Do 15 paŸdziernika bêdzie zamkniêty ruch pieszy na ul. Zielarskiej na Szmelcie. W zwi¹zku z budow¹ przepustu na Zagórskiej Strudze trwaj¹ tam prace budowlane i rozbiórka mostu.
Jednoczeœnie przygotowywany jest projekt budowy nawierzchni ul. Zielarskiej. Jeszcze w tym roku Urz¹d Miasta spodziewa
siê uzyskania pozwolenia na budowê, co umo¿liwi rozpoczêcie
prac budowlanych w marcu przysz³ego roku.
U EMERYTÓW
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów - oddzia³
w Rumi informuje, ¿e 12 wrzeœnia organizuje wyjazd na grzyby,
a 19 wrzeœnia - pielgrzymkê do Obór. Planowane s¹ tak¿e pielgrzymki do Lichenia, Gietrzwa³du i Œwiêtej Lipki. Informacje i
zapisy w MDK, przy ul. Mickiewicza 19, w poniedzia³ki i pi¹tki.
PZERiI za naszym poœrednictwem sk³ada podziêkowanie
firmie Celtrans za bezp³atny przewóz darów. Dziêkuje te¿ rumskim rugbistom za pomoc przy roz³adunku produktów ¿ywnoœciowych dla cz³onków organizacji i innych potrzebuj¹cych.
R.H.

Ukwiecone balkony i zieleń wokół bloków

Upiększają nasze miasto
Wiêkszoœæ mieszkañców Rumi dba o swoje ogrody i balkony,
dziêki czemu piêkne s¹ nie tylko otoczenia domów jednorodzinnych, ale równie¿ bloków w mieœcie. Na osiedlu SM „Janowo” od
wielu lat prowadzony jest konkurs na naj³adniejszy ogródek i
balkon, a wybór zwyciêzców jest co roku bardzo trudny. Wiele
ukwieconych balkonów i zadbanych ogrodów obok parterowych
mieszkañ zas³uguje na wyró¿nienie.
W tym roku laureatami konkursu w kategorii najpiêkniejszy balkon zostali: I miejsce - Brygida Bielawska, II miejsce Barbara Œwi¹tek, III miejsce - Lucyna i Stanis³aw Ochal.
Wœród posiadaczy piêknych ogrodów triumfowali: I miejsce Krystyna Guba³a, II - Krystyna Tylor, III - Irena Miotke i
Anna Bork.
Wyró¿nienie za szczególn¹ dba³oœæ o trawnik, krzewy i drzewa przed swoim blokiem otrzymali Wies³awa i W³odzimierz
Kasprzyk. Gratulujemy!
Ak.

Moim zdaniem. W wyścigu o wakacyjne atrakcje...

POZOSTAJEMY W TYLE
Min¹³ czas urlopów, wróciliœmy do szarej rzeczywistoœci, która w Rumi dominowa³a przez niemal ca³e wakacje. Inne miasta na Kaszubach przeœciga³y siê w organizacji atrakcyjnych imprez, aby
turyœci i mieszkañcy mieli rozrywkê i wype³niony wolny czas. Wakacyjne imprezy to zarazem okazja
do promocji miejscowoœci. S¹siedzi organizowali na wysokim poziomie jarmarki, przegl¹dy, festiwale, dni miasta, dni ulicy, œwiêto herbu i wiele innych. Ju¿ nie tylko Wejherowo, które ma przecie¿
podobna liczbê mieszkañców i podobnej do rumskiego wysokoœci bud¿et, ale i mniejsze oœrodki w
dziedzinie kultury i organizacji imprez pozostawiaj¹ nas daleko z ty³u.
Najwiêksza impreza w mieœcie, jak¹ jest doroczny sierpniowy Jarmark Kaszubski, nie mo¿e byæ
dalej przygotowywana przez organizacjê pozarz¹dow¹, jaka jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Impreza ta powinna byæ w ca³oœci finansowana z bud¿etu miasta i organizowana przez liczn¹
przecie¿ i profesjonaln¹ ekipê MDK i MOSiR. Rol¹ zrzeszenia podczas jarmarku powinna byæ
troska, aby kultura kaszubska nie by³a tylko t³em, lecz pe³ni³a dominuj¹ca pierwszoplanow¹ rolê.
Moim zdaniem nale¿y te¿ zmieniæ przestarza³y, wielokrotnie powielany program, jak i przesun¹æ
godzinê rozpoczêcia imprezy z 14.00 na przyk³ad na 16.00, poniewa¿ pierwsi wykonawcy wystêpuj¹
niemal bez publicznoœci, a wiêkszoœæ uczestników przybywa na stadion znacznie póŸniej.
Widaæ tez potrzebê jak najszybszego wybudowania nowej sceny na stadionie, aby imprezy mog³y
odbywaæ siê w bardziej przyjaznych i komfortowych warunkach. W tym roku na jarmarku zabrak³o
te¿ gwiazdy, czyli znanego piosenkarza lub zespo³u, który by³by atrakcj¹ wieczoru.
Ryszard Hinc

REKLAMA

ATRAKCYJNE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE:
25 tys. złotych rata 291 złotych,
50 tys. - 582, 100 tys. - 1165,
rrsp 7,08 % rocznie,
bez zaświadczeń.
Gdańsk 058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21,
Gdynia 058/ 781-68-60,
058/ 781-68-61,
Słupsk 059/ 842-70-98.
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Dziennikarskie dyżury
Zapraszamy Czytelników do naszej redakcji, gdzie podczas dyżurów lub w innym, uzgodnionym telefonicznie terminie porozmawiać o
bolączkach i problemach mieszkańców Rumi. Jeśli coś Was niepokoi
lub denerwuje, jeśli chcecie kogoś pochwalić lub opowiedzieć o swojej pasji, możecie Państwo porozmawiać o tym z dziennikarzem osobiście lub telefonicznie.
Redakcja „Gazety Rumskiej” mieści się przy ul. Piłsudskiego 52/5
(wejście obok sklepu „Szafa Małolata”), na III piętrze, tel. 058 710-2203. Dyżury odbywają się we wtorki w godz. 15-17 oraz w czwartki w
godz. 10-12.

Podpatrzone

„Mistrzowie” parkowania
¯eby zaparkowaæ tak, jak kierowcy widocznych na zdjêciach
samochodów, trzeba mieæ fantazjê i wykazywaæ siê du¿a indywidualnoœci¹. Szkoda tylko, ¿e zabrak³o wyobraŸni, znajomoœci
przepisów drogowych i szacunku dla pozosta³ych u¿ytkowników
dróg…
Zdjêcia, zrobione w ró¿nych miejscach Rumi, otrzymaliœmy
od jednego z Czytelników.

KULTURA
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Stanisława „Stenia” Mazurek

Imprezy kulturalne i rekreacyjne

Rumianka z wyboru

Co, gdzie, kiedy we wrześniu

Pierwszy tomik wierszy „Na progu domu” Stanis³awa
Mazurek wyda³a w 1988 r. Od tego momentu rumska
poetka odnosi³a sukcesy i zyska³a wielu sympatyków.
W latach 1991 i 1992 zajê³a pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez Gdañskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
„Ster”. Tych nagród na konkursach poetyckich o zasiêgu lokalnym i ogólnopolskim pani
Stenia zdobywa³a bardzo du¿o.
Swoje wiersze publikowa³a w
prasie i na antenie radiowej.
W 1994 roku wydawnictwo
„Rumina” wyda³o tomik Stanis³awy Mazurek, zatytu³owany „Czasem bywam poet¹”. W
nastêpnych latach jej wierze
ukazywa³y siê w tomikach indywidualnych, a tak¿e w ukaza³y siê w ok. 50 antologiach.
W 2006 r. wiersze pani Steni
ukaza³y siê w „Antologii poetów Ziemi Wejherowskiej”,
jak i w „Almanachu poetów
Rumi”. S. Mazurek za³o¿y³a i
przez wiele lat prowadzi³a sekcjê literack¹ w Miejskim Domu

Kultury, organizuj¹c m.in. Zaduszki Literackie.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³a wyró¿niona odznak¹ „Zas³u¿ony dzia³acz kultury” oraz
otrzyma³a nagrodê burmistrza
miasta Rumi w dziedzinie
kultury. Stanis³awa Mazurek
- przemi³a pani Stenia jest
mieszkank¹ naszego miasta,
pisze o Rumi, a jej wra¿liwa
dusza potrafi nie tylko dostrzec,
ale piêknie opisaæ - w³aœciwie
dobieraj¹c s³owa - to wszystko, czego nie dostrzegamy i
obok czego przechodzimy czêsto obojêtnie. Aby siê o tym
przekonaæ, usi¹dŸmy wygodnie
w fotelu z tomikiem wierszy
Steni Mazurek i starajmy siê
pójœæ za jej wra¿liwym spojrzeniem, œladami jej myœli.

S. Mazurek przyjechała do
Rumi w 1945 r. z Lubelszczyzny, gdzie się urodziła. Przez
wiele lat pracowała w rumskich szkołach oraz w Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, gdzie prowadziła
oświatę sanitarna i pomoc medyczną.

MIEJSCE
Nie pozwolê zm¹ciæ ciszy
która przycupnê³a
pod drzwiami mojego Domu
zatrzasnê zamki
klucze zawieszê na szyi
jak talizman

Pani Stenia jest poet¹ w
ka¿dej chwili, ka¿dego dnia.
Ryszard Hinc

tylko Dobroæ wejœæ mo¿e
tylko PrzyjaŸñ znajdzie
tu miejsce
Pod drzwiami mojego Domu
czuwaj¹ przyjazne mi
Duchy przesz³oœci.
TU ¯YJÊ
Coœ na wzór raju
Stworzy³a natura
Komfort miasta
Z wiejsk¹ cisz¹
Na prawo góry zielone
Na lewo morze paruje sol¹
Œrodkiem bystra rzeka
Poi swoja wod¹ stuletnie dêby
A wieczorami
£una portowych œwiate³
Do z³udzenia przypomina
wschód s³oñca
Naprawdê
- coœ na wzór raju
MOJE MIASTO

OJCOWIZNA

Rumia, Rumina
Strojna jak dziewczyna
Z grzywk¹ w „Kuszym” lasku
Z b³êkitn¹ rzeki przepask¹

Tu stoi mój Dom
Tu staje wasz Dom

Wije siê przez miasto
Pod siedmioma mostami
Nawadnia pola
W podmok³e ³¹ki p³ynie
W Mechelinkach trafia
Do brzegu Ba³tyku
Gdzie woda bursztyny p³ucze
A wiatr w³ochate trzciny czesze

WYSTAWY PLASTYCZNE
13 września, godz. 18.00 - Miejski Dom Kultury (ul. Mickiewicza 19)
- Wernisaż wystawy plastycznej pt. „Kaszubskie uroki” oraz koncert
instrumentalny Bronisława Możdżonek z Sopotu
10-30 września - „Galeria u Bibliotekarek” Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Pomorska 11) - Wystawa fotografii Mai Samson - czynna
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz.10-18
17-30 września - „Galeria SIGNUM” Dom Kultury SM Janowo ul.
Pomorska 11 - Wystawa rysunku Barbary Kraskowskiej -czynna od
poniedziałku do piątku, godz. 12-18
FESTYNY
16 września (niedziela), godz14.00 - park przy ul. Filtrowej w Janowie - „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”, organizowane przez
DK SM Janowo oraz Przedszkole Janowiaczek.
W programie: godz. 14 - dla najmłodszych - „Hej, ho - żagle staw”
w wykonaniu Leszka Boliboka i Łukasza Jabłońskiego, 15.00 - koncert Orkiestry Dętej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 16.00 Występ kapeli kaszubskiej „BAS” z Sierakowic, 17.00 - koncert grupy „DAL Blues”;
29 września (sobota) godz. 14.00 - boisko SL SALOS (ul. Świętopełka) - Festyn Św. Michała Archanioła zorganizowany przez. Oratorium przy Parafii Św. Krzyża - gry i zabawy, nauka tańca, przejażdżki konne, grill i inne.
POEZJA I MUZYKA
21 września (piątek) godz. 18.00 - Dworek pod Lipami (ul. Mickiewicza 19) - Wieczór artystyczny sekcji teatralnej, literackiej oraz wokalnej Miejskiego Domu Kultury
23 września (niedziela) godz. 16.00 - Dom Kultury SM Janowo (ul.
Pomorska 11) - Janowski Salon Muzyczny - koncert pt. „Skrzypce,
akordeon i piła” występują: Małgorzata Siewert - skrzypce, Radosław Kruszyna - akordeon, Walerij Filipov – piła, fletnia pana, śpiew
23 września (niedziela) godz. 16.00 - Kościół NMP Wspomożenia
Wiernych (ul. Dąbrowskiego 26) - Koncert Jubileuszowy Orkiestry
Parafialnej pod dyrekcją Tadeusza Gruczy,
29 września (sobota) 18.00 - Dworek pod Lipami (ul. Mickiewicza
19) - Koncert Kameralny „Pieśni Polskie i Patriotyczne” wykonanie:
Jacek Szymański - tenor, Dariusz Wójcik - bas, Andrzej Nanowski pianino
WYCIECZKI ROWEROWE
15 września (sobota) godz. 10.00 - wycieczka na trasie: Zbychowo, Wyspowo, Gniewowo, Reda, zbiórka przy MDK ul. Mickiewicza 19
22 września (sobota) godz. 9:30 - wycieczka grupy „Sama Rama”:
Reda, Gniewowo, Młynki, Wejherowo, zbiórka na parkingu przy SP
9 ul. Stoczniowców
29 września (sobota) godz. 09:30 - wycieczka grupy „Sama Rama
na trasie: Puck, Jastarnia, Jurata, Hel (ok. 148 km), zbiórka na parkingu przy SP 9 ul. Stoczniowców
29 września (sobota) godz. 10.00 - trasa: Beka, Osłonino, Rzucewo,
Błądzikowo, Puck, zbiórka przy MDK ul. Mickiewicza 19.
STRAŻACKA RYWALIZACJA
22 września (sobota), godz. 8.00 - stadion MOSiR (ul. Mickiewicza
43) - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakończenie uroczystości

Salezjański jubileusz
Jubileusz 70-lecia obecności salezjanów w Rumi oraz 50-lecia parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych księża, parafianie i inni mieszkańcy miasta świętowali w maju tego roku. Zakończenie
obchodów dwóch ważnych rocznic zaplanowano jednak na wrzesień.
W poniedziałek, 24 września o godz. 18.00 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych odbędzie się uroczysta msza święta, wieńcząca
jubileusz salezjańskie w Rumi. Swój udział w uroczystości zapowiedział Metropolita Gdański, ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Ak

REKLAMA

Warujê na stra¿y
naszej Ma³ej Ojczyzny
Jej granic nie otworz¹ ¿adne ustawy
Jest nasza
Dobry Bo¿e
Obdarz mi³oœci¹
Dom Nowych Pokoleñ
El¿biecie i Karolowi,

Nad strug¹ w lipcu 2007 roku

Rumia w kwietniu 2007 roku
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Zanim na scenie pojawi³a gwiazda wieczoru, Gosia Andrzejewicz, mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki, prezentowanej przez ró¿ne
zespo³y.
Fot. Wojtek Hintzke

W sierpniowym festynie, zorganizowanym przez MDK w Parku Starowiejskim 18 sierpnia
uczestniczy³a ca³e rodziny.
Fot. Wojtek Hintzke

Chór „Œpiewy Ukrainy” bardzo podoba³ siê rumskiej publicznoœci.
Fot. Wojtek Hintzke

Na Biesiadzie Janowskiej w parku przy ul. Filtrowej wyst¹pi³
m.in. cygañski zespó³.
Fot Maciej ¯arnowski
REKLAMA

Nie zabrak³o s³odkoœci dla uczestników Biesiady Janowskiej.
Fot. Wojtek Hintzke
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Popularny raper Mezo zgromadzi³
pod scen¹ w Janowie przede
wszystkim m³odzie¿.
Fot Maciej ¯arnowski
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Piłka nożna. Pasmo sukcesów rumskich drużyn

Jubileuszowe zawody

WYJAZDOWE ZWYCIĘSTWA
I REMIS

Bieg Jakuba Wejhera

Zawodnicy Orkana Rumia, Orkana Rumia II
oraz OKS Janowo nie ponieœli pora¿ek w meczach
kolejnej rundy rozgrywek
ligowych. Wygra³y swoje
pojedynki zespo³y Orkana
a Janowo zremisowa³o.
Na obiekcie w Rumi zagrali tylko janowianie. Mog¹
oni mówiæ o szczêœciu w pojedynku z B³yskawic¹ Rekowo,
bo zremisowali z ni¹ bezbramkowo. W I po³owie rekowianie
mogli strzeliæ 3 bramki, a na
pocz¹tku II ods³ony ich najlepszy zawodnik nie trafi³ do pustej bramki z ok. 4 metrów. W
kilku sytuacjach bramkarz janowian W. Tessmer pokaza³
odwagê i skutecznoœæ. Zawodnicy OKS s³abo strzelali, a
akcje czêsto koñczyli strat¹
pi³ki na przedpolu rekowian.
Dopiero w drugiej czêœci II po³owy meczu janowianie ruszyli do odwa¿niejszych ataków i
przynajmniej dwa razy powa¿nie zagrozili rekowianom. Po
ostatniej sromotnej pora¿ce z

Ju¿ za kilka dni, 15 wrzeœnia odbêdzie siê kolejny Miêdzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera. Tym razem jubileuszowa X impreza biegowa w Wejherowie, powinna zgromadziæ rekordow¹
liczbê biegaczy. Chêtni do przebiegniêcia kilku kilometrów ulicami Wejherowa, mog¹ jeszcze sk³adaæ swoje zg³oszenia. W sumie
organizatorzy zaplanowali 12 biegów w ró¿nych kategoriach wiekowych. Najwa¿niejszym punktem zawodów bêdzie dziesiêciokilometrowy bieg g³ówny, w którym wystartuj¹ czo³owi biegacze
z kraju i zza granicy. Tradycyjnie ju¿ w trakcie imprezy rozegrany zostanie Ogólnopolski Bieg Stra¿aków (XII).
Uroczystoœæ otwarcia zawodów rozpocznie siê 15 wrzeœnia o
godz. 14 na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Zapraszamy.
(a)

Dla kibiców w Rumi
Pojedynek OKS Janowo z B³yskawic¹ Rekowo.
Fot. A. Kuczmarska

Koron¹ ¯elistrzewo, i mimo
s³abej skutecznoœci, remis w
Rumi nale¿y odnotowaæ jako
drobny sukces.
Kolejne zwyciêstwa odnieœli zawodnicy obydwu Orkanów.
Pierwszy na wyjeŸdzie pokona³
3:1 Poloneza Bobrowniki. Tym
razem rumianie zagrali rozwa¿nie i bardzo skutecznie.
Jest to ju¿ kolejna wygrana rumian w tych rozgrywkach, która przybli¿a nasz¹ dru¿ynê do
czo³ówki IV ligi. Rumianie
wczeœniej zremisowali z TKP

Tczew, a póŸniej pokonali pi³karzy Gryfa S³upsk (2:1) i
Czarnych Czarne (3:0).
Kolejny raz bardzo dobrze
zagra³y rezerwy Orkana. W
sobotnim pojedynku na wyjeŸdzie pokonali zespó³ beniaminka ligi Torpedo Sopot. Jak wynika z relacji obserwatora pojedynku, Orkan przewa¿a³ ale
gorzej by³o ze skutecznoœci¹.
Dopiero w koñcówce uda³o siê
rozegraæ akcjê, która przynios³a zwyciêstwo Orkanowi.
(rek)

Rumska liga w baśkę

Puchary dla zwycięzców
W sierpniu zakoñczono rozgrywki ligi w kaszubsk¹ baœkê, czyli popularn¹ grê w karty.
Ca³y turniej, z³o¿ony z piêciu etapów wygra³ Edward Karaœ, który uzyska³ 320 punktów.
Drugie miejsce zaj¹³ Marek ¯alikowski (205 pkt), trzecie - Franciszek P³ocki (165 pkt).
Czwarty by³ Konrad Karsznia (123 pkt), a pi¹ty Andrzej Puchowski (118 pkt).
Ostatnie fina³owe partie baœki rozegrano
na stadionie podczas Jarmarku Kaszubskiego.
Na tej samej imprezie odby³ siê te¿ turniej jarmarkowy. Jego zwyciêzc¹ zosta³ Franciszek
P³ocki, który zdoby³ 180 punktów, na drugim
miejscu grê zakoñczy³ Czes³aw Treder z Borzêcina (105 pkt), a na trzecim - Janusz Krzywkowski (88).
- Do rozgrywek miejskiej ligi w³¹cza siê coraz wiêcej zawodników, obecnie jest ich ponad
20, w tym kilka kobiet - mówi Marek P³ocki,
g³ówny organizator rozgrywek. - Gramy o Pu-

char Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi. Przestrzegamy zasad i regulaminu
przyjêtych na ca³ych Kaszubach i zatwierdzonych przez Krajowe Stowarzyszenie Mi³oœników
Gry w „Kaszubsk¹ Baœkê”.
W paŸdzierniku rozpoczn¹ siê kolejne rozgrywki. Wszyscy zainteresowani mog¹ wzi¹æ w
nich udzia³.
- Mi³oœników baœki zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury 19 paŸdziernika o godz. 18 dodaje Marek P³ocki.
Ak.

Program rozgrywek sportowych
15 września (sobota)
godz. 11.00 - MKS ORKAN RUMIA - GRYF 95 SŁUPSK - mecz piłki
nożnej junior „C1” rocznik 1993; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43
godz. 14.00 - MKS ORKAN RUMIA - KS ŻUKOWO - mecz piłki
nożnej junior „D1” rocznik 1995; boisko MOSiR Rumia, ul. Wrocławska
godz. 16.00 - MKS ORKAN I RUMIA - ARKA II GDYNIA - mecz piłki
nożnej seniorzy IV liga ; stadion MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43
16 września (niedziela)
godz. 10.30 - XXIII BIEG POKOJU: stadion MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43, ul. Kusocińskiego, Rodziewiczówny, Jaworskiego,
godz. 15:00 - mecz piłki nożnej seniorzy klasa „A”, MKS ORKAN II
RUMIA - RELAKS MECHOWO; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43
19 września (środa) godz. 17.30 - KS ŁĄCZPOL GDYNIA - ZGODA
RUDA ŚLĄSKA - mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR
21 września (piątek)
godz. 11.00 - SL SALOS RUMIA - START MRZEZINO - mecz piłki
nożnej junior „D1” rocznik 1995; boisko ul. Wrocławska
godz. 16.00 OKS JANOWO RUMIA - CELTIC REDA- mecz piłki
nożnej seniorzy klasa „A”; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43
23 września (niedziela)
godz. 11.00 - MKS ORKAN RUMIA - LECHIA GDAŃSK - mecz piłki
nożnej junior „C1” rocznik 1993; stadion MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43
godz. 11.00 - OKS JANOWO RUMIA - MURKAM PRZODKOWO mecz piłki nożnej junior „D2” rocznik 1996; boisko MOSiR ul. Wrocławska
godz. 14.00 - OKS JANOWO RUMIA - SOKÓŁ BOŻEPOLE WIELKIE
- mecz piłki nożnej junior „C1” rocznik 1993; boisko MOSiR, ul.
Wrocławska
godz. 14.00 - MKS ORKAN RUMIA - SOKÓŁ BOŻEPOLE WIELKIE mecz piłki nożnej junior „B” rocznik 1991/1992; stadion MOSiR, ul.
Mickiewicza 43
29 września (sobota)
godz. 12.00 - MKS ORKAN RUMIA - STOLEM GNIEWINO - mecz
piłki nożnej junior „A” rocznik 1989/1990; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43
godz. 16.00 - MKS ORKAN I RUMIA - POWIŚLE DZIERZGOŃ mecz
piłki nożnej seniorzy IV liga; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43
30 września (niedziela)
godz. 10.00 - Grand Prix Rumi 2007 w Tenisie Ziemnym w ramach
Grand Prix Wybrzeża o Puchar Dziennika Bałtyckiego; Korty TKKF
Orzeł Rumia, ul. Mickiewicza 41
godz. 11.00 - MKS ORKAN II RUMIA - ZENIT ŁĘCZYCE - mecz piłki
nożnej seniorzy klasa „A”; stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43
godz. 14.00 - MKS ORKAN RUMIA - CHAMPION GDAŃSK - mecz
piłki nożnej junior „D1” rocznik 1995; stadion MOSiR Rumia, ul.
Mickiewicza 43
godz. 16.00 - KS ŁĄCZPOL GDYNIA - ZAGŁĘBIE LUBIN - mecz piłki
ręcznej kobiet ekstraklasa; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR

REKLAMA

·

Manicure, pedicure kosmetyczny i leczniczy
(również u klienta w domu)

Fina³owe rozgrywki w baœkê
odby³y siê w sierpniu na
rumskim stadionie. Zwyciêzcy otrzymali pi¹kne puchary.
Fot. Anna Kuczmarska

·

Przedłużanie paznokci akrylem

·

Pielęgnacyjna maska na dłonie i stopy

·

Klamra korygująca wrastający paznokieć

Rumia, ul. Poznańska 21, tel. 0 507-195-105
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Czekamy na zdjęcia nowożeńców. Pochwalcie się swoim szczęściem!

NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Wspaniałą pamiątką z
tak ważnego wydarzenia,
jakim jest ślub, mogą być
nie tylko filmy i zdjęcia w
albumie, ale również zdjęcie w gazecie! Chętnie prezentujemy pary na ślubnym kobiercu.

Anna Szwedowska i Adam Józefiak pobrali siê 10 lipca w
Urzêdzie Stanu Cywilnego w Rumi. Sympatycznym nowo¿eñcom
¿yczymy d³ugich szczêœliwych lat razem, du¿o zdrowia i pomyœlnoœci!

Zachęcamy do przesyłania nam zdjęć, które zamieścimy bezpłatnie, dołączając do nich życzeniami 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.

Agata i Hubert Dul przysiêgali sobie wiernoœæ i mi³oœæ w koœciele
œw. Józefa i Judy Tadeusza, 11 lipca br. Tu¿ po uroczystoœci w
otoczeniu rodziny wypuœcili w niebo dwa bia³e go³êbie. Niech
przynios¹ im du¿o szczêœcia i pomyœlnoœci na d³ugie wspólne ¿ycie!

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 dyżurów (we wtorki w godz.
15-17 i w czwartki w godz.
10-12) albo w innym terminie po umówieniu się: tel.
058 710-22-03 lub 0691700-273.
Możecie Państwo również zaprosić reportera na
swój ślub, wówczas sami
zrobimy zdjęcia nowożeńcom.
Mirka i Marcin Hinc stanêli na œlubnym kobiercu 1 wrzeœnia
2007 w koœciele œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza w Rumi. M³odej
Parze ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci i du¿o mi³oœci na d³ugie
wspólne lata.
REKLAMA
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Pochwalcie się swoim
szczęściem!
Anna Kuczmarska

8 wrzeœnia w koœciele Œw. Trójcy w Gdañsku zwi¹zek ma³¿eñski
zawarli: Anna Suchocka i Maciej ¯arnowski - nasz redakcyjny
kolega, fotoreporter i autor strony internetowej gazety. Maækowi i
Ani ¿yczymy POMYŒLNOŒCI, MI£OŒCI I ZDROWIA!

