Oburzeni radni PO i PiS

STRASZENIE
STAROSTY
Informację, że burmistrz
Rumi użyła wobec starosty wejherowskiego groźby karalnej
ujawnił radnym piastujący tę
funkcję Józef Reszke, który gościł
na sesji Rady Miejskiej w Rumi.
Elżbieta Rogala-Kończak oczywiście zaprzecza, aby skierowała
pod adresem starosty obraźliwe
słowa, jednak podczas obrad RM
przeprosiła starostę, jeśli poczuł
się urażony.
Spór burmistrza ze starostą
dotyczył przejęcia przez gminę
części dróg powiatowych. Józef
Reszke poparł mieszkańców
rumskich ulic, protestujących
przeciw rozjeżdżającym ich dzielnicę tirom (o proteście piszemy na
str. 6). Zaproponował przejęcie
przez gminę dróg powiatowych i
ograniczenie na nich ruchu ciężkich pojazdów, czemu przeciwna
była burmistrz Rumi. Różnica
zdań była przyczyną ostrej dyskusji na sesji.
Rumscy radni PO i PiS w
specjalnym oświadczeniu wyrazili oburzenie z powodu tego incydentu, narażającego na szwank
dobre imię miasta.
str. 4
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21 października wybory do Sejmu RP. Wybierz najlepszego kandydata

RUMIANIE RYWALIZUJĄ

W TYM NUMERZE
RELIKWIE I JUBILEUSZ
Peregrynujące po Polsce
relikwie najmłodszego świętego Dominika Savio gościły
w dwóch rumskich kościołach. Ich obecność uświetniła
zakończenie obchodów jubileuszu 70-lecia salezjanów w
Rumi.
str. 7-8

SKRZYDLATE PIĘKNOŚCI

Większość spośród 17 obwodowych komisji wyborczych mieści się w szkołach i
przedszkolach. Na zdjęciu głosowanie w Gimnazjum nr 2.

Szybciej niż się tego spodziewaliśmy spotkamy się przy
urnach wyborczych, aby oddać
głos na kandydata do Sejmu RP
i Senatu. Jaka będzie Polska,
Pomorze i Rumia po wyborach?
Jak będzie wyglądał po 21 października polityczny krajobraz?

Na odpowiedź musimy poczekać
jeszcze kilkanaście dni. Nie czekajmy jednak biernie. Warto się
już teraz zastanowić nad wyborem odpowiedniego kandydata,
posłuchać i poczytać, co mają do
powiedzenia rywalizujący o miejsce w Parlamencie mieszkańcy

naszego miasta i regionu. Jaki jest
ich związek z naszym miastem i
co do tej pory dla niego zrobili? W
tym wydaniu „Gazety Rumskiej”,
w ramach płatnych ogłoszeń prezentuje się kilkoro z nich, przede
wszystkim kandydaci z Rumi.
Ak

Piękne rasowe gołębie zaprezentowali w Rumi hodowcy z naszego miasta i innych
miejscowości. Właściciele najciekawszych ptaków ozdobnych otrzymali nagrody.
str. 13

Gazeta Rumska, nr 7/17, październik 2007

AKTUALNOŚCI

Stypendia

Nie zostawiajmy tej decyzji innym

ZDOLNI

RUMIANIE RYWALIZUJĄ
O MIEJSCA W PARLAMENCIE

NAGRODZENI

Dziewięciu uczniów i studentów otrzymało jednorazowe
stypendia burmistrza miasta za
osiągnięcia naukowe. Kwoty od
800 do 1000 zł przyznano: Arturowi Żylińskiemu, Tomaszowi
Hejmowskiemu, Krzysztofowi
Bisewskiemu, Iwonie Daleka,
Adamowi Tomaszewskiemu,
Pawłowi Okręglickiemu, Jakubowi Orzeszek, Łukaszowi Sikora i Grzegorzowi Świrskiemu.
Gratulujemy!
Ak.

Od soboty

UNIWERSYTET
DLA SENIORÓW

Wykłady dla starszych mieszkańców Rumi, organizowane w
minionych latach przez Urząd
Miasta, cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Uczestniczyło
w nich po kilkadziesiąt osób.
Dobrze się stało, że te ciekawe
zajęcia będą kontynuowane w
tym roku szkolnym, już pod
szyldem Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Wykład inauguracyjny
zaplanowano w najbliższą sobotę
13 października o godz. 10 w
Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 1 (wejście również od
ul. Derdowskiego). Spotkanie jest
bezpłatne i otwarte, a na miejscu
będzie można uzyskać wszystkie
informacje na temat zapisów
do uniwersytetu dla seniorów.
Wykłady są przeznaczone dla
mieszkańców miasta powyżej 55
roku życia.
AK.

Krzysztof Bargielski
z LPR, Seweryn Czoska
z LiD, Krystyna Kłosin z
PO, Witold Reclaf z PiS
oraz Józef Franciszek
Wójcik z PO (kolejność alfabetyczna) zdecydowali
się reprezentować nasze
miasto, a także powiat i
województwo, w Parlamencie.
W większości są to osoby
znane wśród mieszkańców
Rumi. Krzysztof Bargielski,
kandydat Ligi Polskich Rodzin, prezes SKOK im. Św.
Jana z Kęt jest byłym radnym (poprzednia kadencja)
i społecznikiem. Mieszka w
Janowie.
Seweryn Czoska, startujący z listy Lewica i Demokracja, w latach 1983–1990
był zastępcą naczelnika i
naczelnikiem Rumi, potem
dyrektorem PSS „Społem”,
a obecnie prowadzi własną kancelarię prawniczą.
Mieszka na Szmelcie.
Jedyna kobieta w tym
gronie, Krystyna Kłosin
jest dyrektorem oddziału
znanego banku i pracuje
na co dzień w Gdańsku. Do
Sejmu RP kandyduje z listy
Platformy Obywatelskiej. Na
rumskiej Szmelcie mieszka
od 7 lat. Pochodzi z gminy
Krokowa.

Jedna z komisji obwodowych podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych.
Fot. Anna Kuczmarska

Witold Reclaf, po raz drugi kandydujący do parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości, jest przewodniczącym
Rady Miejskiej w Rumi, a
przez kilka lat był wiceburmistrzem miasta. Jest dyrektorem pomorskiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, z
siedzibą w Gdyni. Mieszka
w Starej Rumi.
Józef Franciszek Wójcik,
kandydat Platformy Obywatelskiej, wciąż pływający
kapitan żeglugi wielkiej, jest

również pisarzem. Wydał
kilka powieści podróżniczych
i historycznych. Mieszka na
Lotnisku.
- Według aktualnych danych w Rumi mieszka 43 755
osób, natomiast uprawnionych do głosowania jest 34
977 mieszkańców - informuje
Anna Tarczyńska, sekretarz
miasta.
Większość spośród 17
komisji obwodowych wyborczych ma swoje siedziby w
dotychczasowych lokalach,
czyli głównie w szkołach i

przedszkolach. Trzy lokale
dostosowane są do potrzeb
niepełnosprawnych wyborców. Są to: budynek Caritas
przy ul. Zawadzkiego w centrum miasta, hala MOSiR
przy ul. Mickiewicza oraz
Szkoła Podstawowa nr 10
przy ul. Górniczej na Zagórzu.
Spotkajmy się 21 października w lokalach wyborczych (czynnych w godz.
6-20), nie pozostawiajmy tej
ważnej decyzji innym.
Ak.
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Radni spierali się o podział gminnych pieniędzy

TRZEBA PRZYSPIESZYĆ INWESTYCJE DROGOWE

Jedną z najważniejszych już rozpoczętych inwestycji
drogowych jest budowa ul. Partyzantów.
Fot. Anna Kuczmarska

Kultura, sport i rekreacja były głównymi tematami ostatniej, wrześniowej sesji Rady Miejskiej
w Rumi, ale burzliwą i
ciekawą dyskusję zdominowały inne tematy.
Przede wszystkim budząca kontrowersje budowa
parkingu obok targowiska
miejskiego oraz przejęcie
dróg powiatowych przez
gminę, co umożliwi ograniczenia na nich ruchu
ciężkich pojazdów.

Zgodnie z porządkiem
obrad zastępca burmistrza
Rumi, Iwona Romanowska
przybliżyła radnym działalność placówek kulturalnych ,
a radny Jan Domański, przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Promocji Rady
Miejskiej przedstawił sprawozdanie z jej działalności.
O pracy i osiągnięciach Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji mówili dyrektorzy
tych placówek.

Spór o finansowanie
DK „Janowo”
Ponieważ jeden z kolejnych punktów porządku obrad
przewidywał podjęcie uchwały
o zmianach w budżecie miasta,
m.in. o przeznaczeniu dodatkowych 35 tys. zł na działalność
Domu Kultury Spółdzielni
mieszkaniowej „Janowo”, podczas dyskusji na temat kultury
poruszono tę sprawę. Radni PO
i PiS sprzeciwili się przekazywaniu dodatkowych pieniędzy
dla spółdzielczej placówki.
- Dotacja od miasta w
wysokości 50 tysięcy zł, jaka
otrzymuje Dom Kultury „Janowo” jest bardzo wysoka
– stwierdził przewodniczący
RM Witold Reclaf. – Nie znam
innego miasta, przynajmniej
w sąsiedztwie Rumi, które
przeznaczałoby tyle pieniędzy
z budżetu na jakikolwiek klub
spółdzielczy.
- To skandal. Na osiedlu
janowo mieszka jedna czwarta mieszkańców miasta, a
imprezy w domu kultury przeznaczone są nie tylko dla nich
– kontrargumentował radny
Józef Chmielewski, a radny
Zbigniew Rachwald tłumaczył, jak wiele pieniędzy na
funkcjonowanie DK „Janowo”
przeznacza sama spółdzielnia.

Dzięki temu bogatsza jest oferta kulturalna w mieście.
- Okazuje się, że podstawowym zadaniem spółdzielni
jest organizowanie działalności
kulturalnej – zauważył Piotr
Zaradny i dodał, że zdaniem
radnych koalicji PO i PiS działania kulturalne w mieście ma
koordynować powołana do tego
placówka, jaką jest Miejski
Dom Kultury. – Podziwiam
działalność DK „Janowo”, ale
co innego jest uznanie, a co innego dzielenie środków budżetowych, bardziej potrzebnych
na inne zadania.
- Dyskusję na temat kultury sprowadzamy do dofinansowania Domu Kultury „Janowo”, a tymczasem nie mówimy
nic o miejskiej bibliotece i
wielu innych placówkach oraz
organizacjach, zajmujących się
kulturą – powiedziała przewodniczący Reclaf, zamykając
ten temat.
Większe dochody,
mniej kredytów
Radni dyskutowali o zmianach w gminnym budżecie
(które potem uchwalili), ponieważ dzięki korzystnej sprzedaży miejskich działek (pisaliśmy
o tym w poprzedniej GR) o
ponad 13 mln zł zwiększyły
się dochody miasta. Mówił o

tym na sesji Piotr Zaradny,
przewodniczący Komisji Budżetowej, dodając, że miasto
nie musi dzięki temu zaciągać
kolejnych kredytów, a na spłatę dotychczasowych przeznaczono dodatkowe środki.
- W tej korzystnej finansowej sytuacji apeluję do burmistrz miasta o przyspieszenie
przygotowania inwestycji,
a w szczególności inwestycji drogowych – powiedział
Piotr Zaradny. – Wprawdzie
nie uda się zrealizować w
tym roku wszystkich zaplanowanych zadań, przez co
zostanie ok. 5 mln zł, ale te
pieniądze będą potrzebne na
kontynuowanie inwestycji
w przyszłym roku. Można
z tych środków zbudować
m.in. potrzebny parking
koło targowiska, ale według
projektu zaproponowanego
przez burmistrz miasta. 960
tys. zł przeznaczone wstępnie
na budowę 75 miejsc parkingowych to w przeliczeniu
prawie 13 tysięcy na jedno
miejsce. Tymczasem deweloperzy sprzedają garaże za
20-25 tys. zł. Dlatego sprzeciwiamy się budowie parkingu
za tak dużą kwotę, wyłącznie
ze środków gminnych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

WYKORZYSTAJMY SZANSĘ
Rozmowa z Witoldem Reclafem, kandydatem do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości
- Jest Pan już znanym samorządowcem, politykiem
lokalnym z dużym doświadczeniem. Jakie główne cele
stawia Pan sobie jako potencjalny poseł na Sejm ?
- Rzeczywiście samorząd
lokalny znam bardzo dobrze.
Znam dobrze Rumię, powiat
wejherowski, Gdynię, a jako dyrektor Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa znam
problemy całego regionu. Nie
ukrywam, że chciałbym swoje
doświadczenie wykorzystać jako
poseł, a przede wszystkim rozwiązać problemy regionu, które
wymagają decyzji centrum.
- Na przykład jakie ?
- Najświeższy przykład to
informacja, że ministerstwo
skreśla tzw. drogę czerwoną
czyli obwodnicę północną Trójmiasta i składa to na barki
samorządu. To jest nie do przyjęcia. Droga ta, gdy powstanie,
ograniczyłaby skutecznie ruch
pojazdów, szczególnie ciężkich
poza m.in. Rumię. Tego typu inwestycje wiążą jednak ogromne
środki finansowe, iż przekracza
to możliwości samorządu. Aby

ten cel osiągnąć trzeba budować
skuteczne lobby. Takich przykładów jest więcej
- Budowa dróg to nie jedyne inwestycje w mieście.
Powstają kolejne centra
handlowe i nowe firmy. To
dobry kierunek?
- Oczywiście. Rumia powinna być miastem przyjaznym
inwestorom. Miastem, dysponującym szczegółowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, planami rozwojowymi w
różnych dziedzinach gospodarki, życia społecznego. Szczególnie ważną dla mnie i moich
współpracowników inwestycją
będzie budowa centrum miasta
z ratuszem i innymi potrzebnymi instytucjami publicznymi.
Jesteśmy zdeterminowani jako
radni i taką samą determinacją
mam zamiar wykazywać się
jako poseł. Musimy wykorzystać
boom inwestycyjny. Nie wolno
nam przegapić tej szansy!
- Do Sejmu RP kandyduje Pan po raz drugi. Nie
zraziła Pana poprzednia
porażka?

- Trudno nazwać porażką
ponad 5 tysięcy głosów, które
zdobyłem w poprzednich wyborach do Sejmu. Ta liczba po-

kazała, jak wielu mieszkańców
Rumi chce widzieć mnie jako
swojego przedstawiciela w parlamencie. Zdecydowałem się

kandydować, abyśmy razem
mieli jeszcze jedną szansę.
- Dziękuję za rozmowę.

WITOLD RECLAF jest rumianinem. Pracuje w Gdyni na stanowisku dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest
przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi, byłym zastępcą burmistrza miasta.
Ma 42 lata. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – syna i córkę.
Do Sejmu RP startuje z listy nr 6, miejsce 16.
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Radni przejęli powiatowe drogi, aby ograniczyć ruch tirów w mieście

NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
O tym, że najważniejsze
jest bezpieczeństwo mieszkańców przekonywali na
sesji zarówno radni PO i PiS,
jak i goszczący na obradach
starosta wejherowski, Józef
Reszke. A właśnie bezpieczeństwu ma służyć przejęcie przez gminę kilku dróg
powiatowych, dzięki czemu
możliwe będzie wprowadzenie ograniczeń w ruchu
ciężkich pojazdów. Sprzeciwiała się temu podczas
sesji burmistrz miasta oraz
radni Gospodarności, twierdząc, że ograniczenia można
wprowadzić bez przejmowania dróg.
Najpierw jednak kontynuowano temat budowy parkingu
przy ul. Dębogórskiej, w sąsiedztwie targowiska. W tej sprawie
również nie było zgody między
radnymi PiS i PO a radnymi
ugrupowania Gospodarność.
Ci pierwsi przekonywali, że
suma prawie miliona zł, przeznaczona na tę inwestycję jest
zbyt duża. Po drugie, tak jak to
miało miejsce przy wielu innych
sklepach i firmach w mieście – w
tego rodzaju przedsięwzięciach
powinni partycypować również
użytkownicy pobliskich placówek
handlowych i targowiska.
- Dlaczego nie można zbudować tego parkingu na standardowych zasadach czynu społecznego – pytał Piotr Zaradny.
Błoto nie od dziś
Burmistrz Elżbieta RogalaKończak przekonywała, że jest
to niemożliwe, bo zarabiających
niewiele kupców z targowiska
nie sposób zmusić do wydawania
pieniędzy na budowę parkingu.

- To nie oni z niego korzystają,
tylko my, mieszkańcy – argumentowała burmistrz, twierdząc,
że miasto powinno sfinansować
taką inwestycję. Ponieważ za
budową parkingu przez miasto
opowiadał się również radny
Józef Chmielewski (przewodniczący Rady Miasta w poprzedniej
kadencji, a wcześniej radny
miejski), głos zabrał oburzony
Eugeniusz Zwara, też radny
poprzednich kadencji.
- Czy podczas waszych rządów nie było błota na tym parkingu? Dlaczego wtedy nic nie
zrobiliście? Oczywiście wtedy
nie myśleliście o mieszkańcach i
kupcach – zwrócił się do radnych
Gospodarności, którzy w dyskusji
zarzucali swoim przeciwnikom w
Radzie obojętność na los brodzących w błocie użytkowników
placu.
Ostatecznie z planowanych
w budżecie wydatków zdjęto
punkt, mówiący o budowie parkingu za 960 tys. zł. Radni nie
zgodzili się także na proponowaną przez burmistrz budowę
mieszkań komunalnych, ponieważ wcześniej zdecydowali o
zakupie takich lokali.
Gospodarność i burmistrz
nie chcą dróg powiatowych
Projekt przejęcia kilku dróg
powiatowych i nadanie im statusu dróg gminnych, przedstawiony przez przewodniczącego Rady
Miejskiej Witolda Reclafa, nie
spodobał się radnym Gospodarności. Chodziło o ulice Ceynowy,
Kosynierów, Kościuszki i Żwirki
i Wigury, po których jeżdżą ponad 10-tonowe ciężarówki. Przy
okazji mowa była o fragmencie
ul. Kamiennej.

- To nieprawda, że te ulice
mają charakter lokalny – twierdził Józef Chmielewski. – Kamienna i niektóre inne wymienione drogi mają charakter
tranzytowy. Podejmując uchwałę
o przejęciu ulic pozbawia się
miasto dotacji z powiatu. Uchwała jest niezgodna z interesem
miasta.
Nie usłyszeliśmy jednak o
jaki (lub czyj) interes chodzi
radnemu.
Dotacja jednak pozostanie
Zasady, jakimi należy się
kierować przy określaniu statusu i charakteru dróg wyjaśniał
szczegółowo starosta wejherowski Józef Reszke, który przybył
do Rumi, aby poprzeć projekt
uchwały o przejęciu ulic. Wyjaśnił też, że w przypadku ul. Kamiennej chodzi tylko o odcinek,
który biegnie od pętli autobusowej w kierunku leśniczówki, a
główna część tej drogi (do Łężyc)
nadal zostanie powiatowa.
- Chcę pomóc mieszkańcom
Rumi i zamknąć ruch dla tirów,
żeby rozwiązać problemy niszczonego miasta – przekonywał
Józef Reszke. – Obiecałem, że
jeśli gmina przejmie te drogi,
nie wycofam ani nie zmniejszę
przeznaczanej na nie dotacji.
Dla mnie słowo jest ważniejsze,
niż pieniądze. Co więcej, dołożę
pieniędzy na rumskie drogi, pod
warunkiem, że będziemy dobrze współpracować. Na drodze
powiatowej nie mogę jednak
postawić znaków zakazu.
Starosta przekonywał, że
radykalne działania, w tym
ograniczanie ruchu ciężkich
samochodów w mieście ma wymusić przyspieszenie prac na

Kończak, jak się wyraził -groźby
karalnej.
- Przykro mi, bo nigdy nie
spotkało mnie coś takiego, ale
podczas pikiety, zorganizowanej
przez mieszkańców Rumi na
rondzie Jana Pawła II , gdzie
byłem obecny, pani burmistrz
powiedziała do mnie: „ja cię
zniszczę” - zakomunikował starosta.
Zapanowała ogólna konsternacja i nawet radni Gospodarności milczeli. Elżbieta
Rogala-Kończak zaprzeczyła
tym słowom, bo twierdzi że była
wzburzona postawą starosty
podczas pikiety (chodziło o to,
żeby o rozwiązywaniu problemów rozmawiać w gabinecie,
a nie na ulicy) i powiedziała
tylko: „ja ci tego nie daruję”.
Starosta obstaje jednak przy
swojej wersji, choć uważa, że jest
to sprawa prywatna pomiędzy
nim a burmistrz Rumi.
Radni PO i PiS, oburzeni tym incydentem, kilka dni
później wydali oświadczenie
w tej sprawie. Publikujemy je
poniżej. Anna Kuczmarska

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
Koalicyjnych Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miejskiej Rumi
W związku z ujawnionymi w dniu 27 września podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rumi
przez Starostę Wejherowskiego Józefa Reszkę bulwersującymi faktami kierowania pod jego
adresem gróźb karalnych przez Burmistrza Miasta Rumi Elżbietę Rogala-Kończak wyrażamy
nasze stanowcze oburzenie oraz oczekujemy od Burmistrza Miasta Rumi publicznego zajęcia
stanowiska w tej kwestii.
Zgodnie z art. 190 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku z późniejszymi
zmianami) czyn kierowania gróźb karalnych podlega grzywnie, ograniczeniu wolności albo
karze pozbawienia wolności do lat 2. Popełnienie takiego czynu (czego nie przesądzamy) jest
karygodne i stanowi naruszenie zasad współżycia międzyludzkiego, a publiczne oskarżenie
Elżbiety Rogala-Kończak naraża na szwank dobre imię urzędu Burmistrza Miasta Rumi oraz
ośmiesza nasze miasto.
W związku z powyższym oczekujemy od Burmistrza Miasta Rumi:
- w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez Starostę Wejherowskiego Józefa
Reszkę - wystąpienia na drogę sądową przeciwko Staroście Wejherowskiemu w celu oczyszczenia dobrego imienia urzędu Burmistrza Miasta Rumi,
- w przypadku złożenia prawdziwego oświadczenia przez Starostę Wejherowskiego Józefa
Reszkę - złożenia w trybie natychmiastowym, przez Elżbietę Rogala-Kończak, pełnionego urzędu
Burmistrza Miasta Rumi i zaprzestania dalszego kompromitowania naszego miasta.
W imieniu koalicyjnych klubów radnych PO-PiS:
Jarosław Muszyński – Przewodniczący Klubu PO-PiS w Radzie Miasta Rumi
Witold Reclaf – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS w Radzie Miasta Rumi
Janusz Wolański – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS w Radzie Miasta Rumi
Piotr Zaradny – rzecznik prasowy Klubu PO-PiS w Radzie Miasta Rumi
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budową Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiejskiej (na
którą kilka dni temu Ministerstwo Transportu odmówiło środków – przyp. redakcji). Do tego
powinny włączyć się wszystkie
samorządy i mieszkańcy.
- Panu nie zależy na bezpieczeństwie mieszkańców.
Oddając nam drogi, chce się
pan pozbyć problemu. Za co pan
karze Rumię? To co pan robi to
jest rozbój i działanie na szkodę
Rumi – wykrzykiwała burmistrz
w kierunku starosty.
Gorąca dyskusja zakończyła
się głosowaniem, w którym większość radnych opowiedziało się
za przejęciem dróg. W styczniu,
gdy uchwała się uprawomocni
możliwe będzie wprowadzenie
na nich ograniczeń w ruchu.
Szokująca informacja
Starosta wejherowski podziękował radnym za tę decyzję,
nazywając ją krokiem w dobrym
kierunku i zachęcającą do dalszej współpracy. Jednocześnie
przekazał radnym informację o
skierowaniu pod jego adresem
przez burmistrz Elżbietę Rogalę-

Koalicyjnych Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Rumi
1. Koalicja PO i PiS w Radzie Miejskiej w Rumi jest za utrzymaniem targowiska miejskiego w obecnym miejscu, tak długo jak
miejscowi kupcy chcą tu prowadzić swoją działalność.
2. Koalicja PO i PiS w Radzie Miejskiej w Rumi widzi, w
przyszłości, potrzebę budowy nowego, dużego targowiska z prawdziwego zdarzenia, spełniającego wszelkie wymagania kupców i
mieszkańców naszego miasta, które w niedzielę pełniłoby rolę np.
giełdy samochodowej.
3. Jednocześnie oświadczamy, że informacje na temat rzekomych
planów likwidacji targowiska w Rumi kolportowane przez niektórych
radnych Gospodarności oraz redaktora jednej z lokalnych gazet są
oczywistą nieprawdą. Celem kampanii dezinformowania i okłamywania mieszkańców Rumi jest podważenie zaufania publicznego do
większościowej koalicji radnych PO i PiS w Radzie Miejskiej.
W imieniu koalicyjnych klubów radnych PO-PiS:
Jarosław Muszyński – Przewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Witold Reclaf – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Janusz Wolański – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Piotr Zaradny – rzecznik prasowy Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi

WYDARZENIA
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Koalicja wycofała rekomendację dla zastępcy burmistrza

POROZUMIENIE OKAZAŁO SIĘ FIKCJĄ
Na konferencji prasowej, zwołanej w ubiegłym tygodniu w
Urzędzie Miasta przedstawiciele koalicji PO i PiS w Radzie Miejskiej
przedstawili swoje stanowisko wobec nasilenia się konfliktu radnych
wspomnianych ugrupowań z burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak.
Mimo stwierdzenia, iż zawarte w maju br. porozumienie okazało się
fikcją, radni zadeklarowali chęć dalszej współpracy z burmistrz Rumi
oraz powołanym przez nią nowym zastępcą ds. inwestycyjnych.
Został nim Ryszard Grychtoł, dotychczasowy naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta. Oświadczenie koalicyjnych radnych,
które na konferencji odczytał Piotr Zaradny, zamieszczamy obok.
Podczas spotkania radnych koalicji z dziennikarzami, na które
przybyła również burmistrz z najbliższymi współpracownikami oraz
radni Gospodarności, reprezentujący jednocześnie zarząd SM „Janowo”, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Reclaf mówił o trudnej
współpracy w rumskim samorządzie. Brak zaufania burmistrz Elżbiety
Rogali-Kończak do rekomendowanego przez PO i PiS zastępcy,
ograniczanie jego kompetencji i inicjatyw utrudniało realizację inwestycji, za którą odpowiedzialny był Andrzej Czaplicki. Przypominając
ambitny program inwestycyjny radnych PO i PiS, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wolański poinformował, że burmistrz często
i bez konsultacji z radnymi wnosi do budżetu miasta zmiany, które
zagrażają wykonaniu podstawowych elementów programu. Chodzi
o trzy jego fundamenty, zakładające budowę ulic, budowę centrum
miasta oraz uporządkowanie ładu architektonicznego. Publiczne
pieniądze muszą być dobrze spożytkowane, dlatego radni koalicji
skutecznie nie dopuszczają do ich roztrwonienia.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy rzecznik koalicyjnego
klubu Piotr Zaradny wyjaśniał, że mimo przeznaczenia w budżecie
200 tys. zł na kupienie dwóch mieszkań komunalnych, burmistrz chce
wydać dużo więcej pieniędzy na budowę takich lokali. Na pewno
potrzebnych, ale plany inwestycyjne są inne i należy zachować
kolejność oraz hierarchię zadań. Sprzeciw radnych budzi też projekt
budowy zbyt kosztownego parkingu przy targowisku. Zwłaszcza, że
tempo realizacji najważniejszych inwestycji, w tym budowy ponad
40 dróg gminnych jest niepokojąco wolne. O tym zadaniu mówiło
m.in. majowe porozumienie, którego burmistrz Rumi najwidoczniej
nie ma zamiaru realizować.Radni PO i PiS przedstawili też dziennikarzom dwa inne oświadczenia, które publikujemy na stronie 4,
ponieważ dotyczą one tematów, poruszanych na ostatniej sesji Rady
Miejskiej.
Ak.

OŚWIADCZENIE
Koalicyjnych Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej oraz

Prawa i Sprawiedliwościw Radzie Miejskiej Rumi W dniu 18
maja br. koalicja klubów radnych PO i PiS w Radzie Miasta
Rumi podpisała porozumienie o współpracy z Burmistrzem
Miasta Rumi Elżbietą Rogala-Kończak. Porozumienie zakładało wspólną realizację programu, którego główne założenia
dotyczyły:
1) uporządkowania ładu przestrzennego w mieście,
2) budowy centrum miasta wraz z obiektami użyteczności
publicznej jak nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury czy też
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
3) budowa dróg gminnych.
Za realizację programu odpowiedzialny miał zostać Zastępca Burmistrza Miasta Rumi ds. inwestycyjnych, którego
delegowała nasza koalicja. Niestety w praktyce okazało się, iż
Elżbieta Rogala-Kończak nie zamierza w żaden sposób realizować zawartego porozumienia. Przejawiało się to w ubezwłasnowolnieniu osoby Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycyjnych,
który nie uzyskał od Burmistrza Miasta żadnych upoważnień.
Równocześnie kontynuowana była nagonka na radnych z
koalicyjnych klubów PO i PiS oraz na desygnowanego przez te
kluby Zastępcę Burmistrza, którego publicznie obarczano winą
za wstrzymywanie procesu inwestycyjnego. Od momentu
zawarcia porozumienia uważaliśmy, iż zapoczątkowana współpraca, chociaż trudna dla obu stron powinna być kontynuowana dla dobra mieszkańców Rumi. W tym celu wielokrotnie
odbywaliśmy spotkania robocze z Burmistrzem Miasta Rumi
mające na celu tę współpracę poprawić oraz określić priorytety
na najbliższe miesiące. Niestety podczas takich spotkaniach
niejednokrotnie słyszeliśmy informacje nieprawdziwe czy
wręcz pomówienia, a poczynione podczas tych spotkań ustalenia były wielokrotnie łamane przez Burmistrza Miasta Rumi.
Jednocześnie Burmistrz Rumi uporczywie wnosiła na kolejne
sesje Rady Miasta projekty uchwał czy też pozycje w budżecie
miasta uprzednio negatywnie przez radnych zaopiniowane.
Takie postępowanie wskazuje na uporczywe dążenie przez
Elżbietę Rogala-Kończak do eskalacji konfliktu z radnymi z klubów PO i PiS. Co więcej ostatnie propozycje zmian w uchwale

budżetowej utwierdzają nas w przekonaniu, iż Burmistrz Rumi
nigdy nie miała woli wypełnienia podpisanego porozumienia
i cały czas dążyła do roztrwonienia budżetu, a tym samym do
niezrealizowania programu koalicyjnych klubów PO i PiS. W
świetle przytoczonych faktów utrzymywanie, iż realizowane
jest zawarte porozumienie nie miało dalszego sensu.W dniu 26
września br. wycofaliśmy naszego przedstawiciela do organu
zarządzania miastem nie mogliśmy bowiem, w dalszym ciągu,
firmować fikcji. W ostatnich wyborach mieszkańcy miasta
wyraźnie poparli program prezentowany przez koalicję PO
i PiS, dlatego też oczekujemy od Burmistrza Miasta i nowo
mianowanego Zastępcy Burmistrza ds. inwestycyjnych zdecydowanego przyspieszenia prac związanych z przygotowaniem
zaplanowanych inwestycji. Postęp tych prac będzie przez nas
konsekwentnie monitorowany. Szanowni Państwo, dzięki
staraniom radnych z klubów PO i PiS mamy najlepszy budżet
w historii Rumi. Co więcej po raz pierwszy od momentu powstania samorządu gminnego nie musimy zaciągać nowych
kredytów, a nawet planujemy szybszą, niż to wcześniej planowano spłatę zobowiązań powstałych w poprzednich latach.
Mamy nadzieję, iż nie zostanie to zmarnowane przez organ
kierowany przez Burmistrza Miasta.
Po raz kolejny deklarujemy naszą współpracę z Burmistrzem Miasta Rumi Elżbietą Rogala-Kończak we wszystkich
sprawach dobrych dla mieszkańców naszego miasta. Nie
chcieliśmy i nie chcemy się kłócić, chcemy tylko mozolnie
pracować dla dobra Rumi i jej mieszkańców. Dlatego też,
w ciągu kilku najbliższych sesji Rady Miasta, przygotujemy
pakiet uchwał gospodarczych, które określą kierunki rozwoju
Rumi, a zarazem umożliwią realizację podstawowych potrzeb
mieszkańców. Tym samym zobligujemy Burmistrza Miasta
oraz cały aparat urzędniczy do bardziej wytężonej pracy na
rzecz społeczności lokalnej.
W imieniu koalicyjnych klubów radnych PO-PiS:
Jarosław Muszyński – Przewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Witold Reclaf – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Janusz Wolański – Wiceprzewodniczący Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi
Piotr Zaradny – rzecznik prasowy Klubu PO-PiS
w Radzie Miasta Rumi

OGŁOSZENIE PŁATNE

Pamiętaj! Kobieta POmoże!

NASZE MIASTO, NASZA GMINA, NASZ POWIAT!
KRYSTYNA KŁOSIN
nr 6 na liście Platformy Obywatelskiej
Chciałabym swoim doświadczeniem i wiedzą podzielić się z Państwem i walczyć o
lepsze jutro. By wszystkim żyło się lepiej! Chcę przede wszystkim walczyć o:
O Spójną, prostą i uwzględniającą specyfikę regionów politykę pozyskiwania i dystrybucji
funduszy unijnych dla naszego Miasta, Gminy, Regionu oraz tworzenia nowych miejsc pracy
O Wzrost znaczenia samorządów lokalnych.
O Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego.
O Promocji przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich firm.
O Pilne przystąpienie do realizacji budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
O Sprawiedliwy, sprawny i dostępny dla mieszkańców system ochrony zdrowia.
NAZYWAM SIĘ KRYSTYNA KŁOSIN, z domu
Ciskowska. Pochodzę z pomorskiej wsi
Minkowice w gminie Krokowa. Ukończyłam
Wydział Ekonomiki Produkcji UG.
Karierę zawodową związałam z bankowością. Aktualnie piastuję stanowisko dyrektora
ds. detalicznych jednego z największych
banków komercyjnych w Trójmieście. Stale
współpracuję z organizacjami non profit,
samorządami i instytucjami wspierającymi
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
prowadzącymi działania w pozyskiwaniu
środków unijnych.
Jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch
synów. Mąż Piotr współzarządza firmą związaną z rolnictwem. Syn Adam studiuje bioinżynierię molekularną, zaś Paweł zarządzanie
portami. Moje hobby to jazda na rowerze,
spacery po lesie z psem i dobra literatura.
Od 2000 roku mieszkam w Rumi.
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KONTROWERSJE

Mieszkañcy mówili o swoich bol¹czkach na rondzie Jana Paw³a II w Rumi.

Ostry spór toczyli: burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak i
radny Jan Domañski. W œrodku stoj¹: starosta wejherowski Józef Reszke i radny Eugeniusz Zwara.

Spór o rozwiązanie problemu triów na rumskich ulicach

Koszmar na kołach
Mieszkañcy ulic Ceynowy,
Kosynierów, ¯wirki i Wigury i kilku s¹siednich
protestuj¹ przeciwko dopuszczeniu do ruchu w
tym rejonie miasta pojazdów o masie ponad 10 ton.
Kilkakrotnie, w mniejszym lub wiêkszym gronie,
wyra¿ali swoje niezadowolenie
z powodu setek tirów, przeje¿d¿aj¹cych dniem i noc¹ pod
ich oknami. Mieszkañcy apeluj¹, ¿eby przyspieszyæ budowê obwodnicy i ca³kowicie wyeliminowaæ ruch tirów z Rumi.
Na razie chc¹, aby jedyna tranzytowa trasa ciê¿kich pojazdów przebiega³a drog¹ krajow¹
nr 6.
Po tegorocznej modernizacji ul. Ceynowy na tê drogê nie
wróci³ znak, zakazuj¹cy wjazdu pojazdom powy¿ej 10 ton.
Wielkie ciê¿arówki je¿d¿¹ wiêc
t¹ tras¹ od ul. Dêbogórskiej do
Grunwaldzkiej i w odwrotnym
kierunku. Ha³as, smród spalin, niszczenie nawierzchni ulic
i chodników, a przede wszystkim strach o bezpieczeñstwo
dzieci sprawi³y, ¿e mieszkañcy tej ulicy rozpoczêli protest.

Przy³¹czyli siê do nich w³aœciciele domów przy ul. Kosynierów i kilku innych ulic. Pisma
do urzêdów, zebrania, spotkania protestacyjne na ulicach,
wypowiedzi w mediach, wizyta w Starostwie - to ró¿ne formy walki o spokój i bezpieczeñstwo. O swoich bol¹czkach
mieszkañcy mówili m.in. na
spotkaniu na rondzie Jana
Paw³a II, transmitowanym
przez Radio Gdañsk. Burzliwa
dyskusja w plenerze, z udzia³em radnych, burmistrz Rumi
i starosty wejherowskiego
œwiadczy³a o tym, jak skomplikowany jest to temat i jakie emocje wywo³uje. Co do
rozwi¹zania problemu - zdania s¹ podzielone.
- Brakuje pani dobrej woli,
¿eby za³atwiæ tê sprawê - mówili mieszkañcy do burmistrz
El¿biety Rogali-Koñczak, zarzucaj¹c jej, ¿e jest przeciwniczk¹ przejêcia przez gminê
ulic Kosynierów i Cejnowy
(obie maj¹ status dróg powiatowych), przez co nie mo¿na
ustawiæ na nich odpowiednich
znaków zakazu.
O tym, ¿e powiat chêtnie
przeka¿e wspomniane drogi

gminie, co u³atwi wprowadzenie ograniczeñ w ruchu ciê¿kich
pojazdów mówi³ starosta wejherowski, Józef Reszke.
Burmistrz odpiera³a ataki mieszkañców i sugestie starosty twierdz¹c, ¿e przejêcie
dróg powiatowych nie jest dla
miasta korzystne i niczego nie
zmieni, bo to nie w³adze Rumi,
ale w³aœnie starosta decyduje
o organizacji ruchu drogowego.
Pod naciskiem protestuj¹cych,
a zw³aszcza radnego Jana Domañskiego, burmistrz Rogala-Koñczak obieca³a jednak, ¿e
jak najszybciej wyst¹pi do starosty z wnioskiem o przejêcie
ulic o charakterze dróg powiatowych (nastêpnego dnia burmistrz zawioz³a do gabinetu
starosty wniosek o postawienie na wspomnianych ulicach
znaków ograniczaj¹cych ruch).
- Obawiamy, ¿e tiry, przeje¿d¿aj¹ce, a czasem wrêcz
pêdz¹ce obok przechodniów na
w¹skim chodniku stan¹ siê
przyczyn¹ tragedii. Boimy siê
zw³aszcza o nasze dzieci mówi Krzysztof Wielgosz,
przewodnicz¹cy komitetu protestacyjnego „Stop tirom”. Domagamy siê, aby na naszych

Gdy trwa³a akcja, przez rondo co chwilê przeje¿d¿a³y tiry.
Fot. Anna Kuczmarska
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Protestuj¹cy rodzice boj¹ siê przede wszystkim o
bezpieczeñstwo dzieci.

ulicach ustawiono znaki, ograniczaj¹ce ruch.
Mieszkañcy podkreœlaj¹, ¿e
nie chodzi im o samochody
dostawcze ani o ciê¿arówki,
nale¿¹ce do mieszkañców
Rumi. Ich koszmarem s¹ pojazdy, je¿d¿¹ce przez miasto
tranzytem, najczêœciej z terminalu kontenerowego w Gdyni
w kierunku S³upska, Koszalina i Szczecina.
Do dyskusji na rondzie
nagle w³¹czy³a siê mieszkanka ul. Sobieskiego, atakuj¹c
cz³onków komitetu protestacyjnego za to, ¿e walcz¹ tylko o
swoje ulice.
- Chcecie pozbyæ siê tirów
naszym kosztem - krzycza³a do
zebranych.
- To naturalne, ¿e walczymy o spokój na swoich ulicach,
tym bardziej, ¿e mieszkaliœmy
dot¹d w spokojnej willowej
dzielnicy, natomiast ulic¹ Sobieskiego i Grunwaldzk¹ i tak
przeje¿d¿aj¹ ciê¿kie pojazdy argumentowa³ Jan Domañski. - Mieszka pani przy ruchliwej drodze krajowej nr 6,
po której zawsze jeŸdzi³y i

je¿d¿¹ tiry, niezale¿nie od naszych protestów. Jeœli doprowadzimy do korków na przelotowej trasie, tym szybciej zostanie zbudowana obwodnica
pó³nocna. Ni e u³atwiajmy tirom przejazdu przez Rumiê,
tylko jak najbardziej utrudniajmy.
G³os zabra³ równie¿ przedstawiciel mieszkañców ul. Starowiejskiej (chyba jedyny, chocia¿ dyskusja mia³a miejsce u
wylotu tej ulicy), twierdz¹c, ¿e
oni równie¿ nie chc¹ ogl¹daæ
ani s³uchaæ warkotu ponad 10tonowych ciê¿arówek. Tym bardziej, ¿e Starowiejska zosta³a
w³aœnie wyremontowana i zwê¿ona. Sytuacja jest tam jednak bardziej skomplikowana,
poniewa¿ jest to droga wojewódzka.
- Je¿eli gmina nie przejmie
dróg powiatowych od starostwa, co umo¿liwi³oby ograniczenie ruchu, bêdziemy blokowaæ ulice, tak jak mieszkañcy
Augustowa - mówi¹ zdeterminowani rumianie.
Anna Kuczmarska

JEST DECYZJA!
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni większością głosów podjęli uchwałę o przejęciu przez gminę dotychczasowych dróg
powiatowych, a zatem ulic: Partyzantów, Kościuszki, Żwirki i
Wigury, Kosynierów, Ceynowy oraz fragmentu ul. Kamiennej.
Oznacza to, że po uprawomocnieniu się uchwały będzie można
na niektórych z nich zmienić organizację ruchu.
Decyzję w tej sprawie musi podjąć starosta po i konsultacjach z
Powiatową Komisją Bezpieczeństwa.
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UROCZYSTOŚCI

Mszê œw. odprawi³ ks. arcybiskup Tadeusz Goc³owski. Obok (od lewej): ks. kanonik W³odzimierz
Koz³owski, proboszcz parafii œw. Jana z Kêt, ks. infu³at Albin Potracki z Redy, ks. proboszcz parafii
NMP WW Jan Oleksiuk, ks. kanonik Tadeusz Gut - proboszcz parafii œw. Józefa i Judy Tadeusza.
W g³êbi ks. Andrzej Gierczak, proboszcz parafii b³. E. Bojanowskiego. Obecny by³ równie¿ ks.
proboszcz Józef Paliwoda z parafii Œw. Krzy¿a.

Na zakoñczenie obchodów jubileuszu salezjan i parafii odby³ siê
te¿ wspania³y koncert parafialnej Orkiestry Dêtej Tadeusza
Gruczy z udzia³em solistów. Publicznoœæ nagradza³a wykonawców d³ugimi oklasakami.

70 lat działalności salezjanów w Rumi i 50 lat parafii NMP Wspomożenia Wiernych

Uroczysta msza święta w obecności relikwii św. Dominika
Piêknie zakoñczyli swój podwójny jubileusz ksiê¿a i
bracia salezjanie w Rumi. Po majowych bogatych w
nabo¿eñstwa i uroczystoœci obchodach, 24 wrzeœnia br.
Metropolita Gdañski ks. arcybiskup Tadeusz Goc³owski odprawi³ mszê œw. w koœciele Najœwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia Wiernych. Razem z kap³anami oraz
wiernymi dziêkowa³ Bogu za 70 lat obecnoœci salezjanów w naszym mieœcie oraz za 50-letnie funkcjonowanie parafii NMP WW.
Ksi¹dz arcybiskup przypomnia³ dzia³alnoœæ salezjanów
w Rumi i ich wk³ad w rozwój

miasta. Mówi³ o pracy wychowawczej z m³odzie¿¹, zarówno w Oratorium, jak i w œwie-

Po raz trzeci na malowniczej G³odnicy w gminie Linia
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagrody najlepszemu
tegorocznemu maturzyœcie z jêzyka kaszubskiego. Egzamin z tego dodatkowego przedmiotu zdawa³o ponad
dwudziestu maturzystów w liceach w Strzepczu, Brusach oraz Kartuzach, natomiast nagrodê za najwy¿szy
wynik na tym egzaminie ufundowali, podobnie jak w
latach poprzednich, Ewa i Grzegorz Szalewscy z Rumi.
Uroczystoœæ zorganizowa³
Oœrodek Edukacji Kaszubskiej, a przede wszystkim
Halina i Witold Bobrowscy,
prowadz¹cy szko³ê na G³odnicy nauczyciele i dzia³acze kaszubscy. W spotkaniu wziê³o
udzia³ kilkunastu tegorocznych
maturzystów, którzy zdawali
jêzyk kaszubski oraz ich nauczyciele i dyrektorzy szkó³.
Wszyscy oni otrzymali dyplomy i drobne upominki od organizatorów oraz Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego.
G³ówn¹ nagrodê w wysokoœci 5 tysiêcy z³ odebra³a z r¹k
Grzegorza Szalewskiego
(pani Ewa Szalewska nie mog³a przybyæ na uroczystoœæ) absolwentka I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kartuzach, Izabela Cirocka.
Laureatka mieszka w Borzestowie i rozpoczyna w³aœnie
studia na filologii polskiej na
UG. Czeka jednak na zapowia-

dane uruchomienie na Uniwersytecie Gdañskim kierunku
kaszubistyka, który chcia³aby
studiowaæ. Grzegorz Szalewski
doda³, ¿e jeœli Iza bêdzie
pierwsz¹ absolwentk¹ tego kierunku, a zdobêdzie kolejn¹,
ufundowana przez niego nagrodê. Poinformowa³ te¿, ¿e zamierza w listopadzie w Rumi
uruchomiæ lekcje jêzyka kaszubskiego dla wszystkich
chêtnych.
Jak powiedzia³ podczas
uroczystoœci Witold Bobrowski, jêzyka kaszubskiego w
szko³ach na Pomorzu uczy siê
obecnie ponad 5 tysiêcy dzieci
i m³odzie¿y.
O tym, jak wa¿ne jest nauczanie jêzyka, kultywowanie
tradycji i poznawanie kultury
regionalnej mówili te¿ podczas
uroczystoœci na G³odnicy kolejni goœcie: senator Edmund
Wittbrodt, pose³ Jerzy Budnik, cz³onek Zarz¹du Powiatu

tlicy Nasz Dom, o dzia³alnoœci
muzycznej (koncertach, chórze,
orkiestrze, festiwalach muzyki religijnej itp.) i postaci ks.
prof. Stanis³awa Ormiñskiego,
a tak¿e wielu innych formach
pracy duszpasterskiej. Metropolita Gdañski wyrazi³ swoje
wielkie uznanie dla dzie³a salezjañskiego, prowadzonego
m.in. w Rumi.
Podczas jubileuszowej
mszy œw. ods³oniêto figurê Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II.
Uroczystoœæ, która mia³a
bogat¹ oprawê, by³a tym bardziej szczególna i podnios³a, ¿e
tego samego dnia do koœcio³a
NMP Wspomo¿enia Wiernych
wprowadzono relikwie œw. Dominika Savio. Ich peregrynacja po salezjañskich koœcio³ach
w ca³ej Polsce zwi¹zana jest
ze 150 rocznic¹ œmierci tego
wyró¿niaj¹cego siê pobo¿noœci¹
i dobroci¹ wychowanka œw.

Jana Bosko, który zmar³ w
wieku niespe³na 15 lat. Koœci
œw. Dominika, ukryte w specjalnej trumnie i obudowane
sarkofagiem z figur¹ pod koniec paŸdziernika zostan¹
przewiezione na sta³e do jednego z koœcio³ów w Turynie.
Fotoreporta¿ z peregrynacji relikwii w dwóch rumskich
œwi¹tyniach zamieszczamy na
str. 8.
Ak

Rumianie po raz trzeci ufundowali nagrody dla maturzystki

IZA JEST NAJLEPSZA
Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO

Witold Bobrowski, Izabela Cirocka i Grzegorz Szalewski podczas uroczystoœci.

Wejherowskiego Dariusz
Kuczmarski (jednoczeœnie
drugi przedstawiciel Rumi)
oraz wójt gminy Linia £ukasz
Jab³oñski.

Dodajmy, ¿e o tradycje i
kulturê kaszubsk¹ bardzo
dbaj¹ nauczyciele rumskich
szkó³, zw³aszcza najstarszej
Szko³y Podstawowej nr 1. Mo¿e

wiêc w przysz³oœci wœród najlepszych kaszubskich maturzystów znajd¹ siê rumianie.
Tekst i foto:
Anna Kuczmarska
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Relikwie œw. Dominika Savio przewo¿one s¹ po Polsce
specjalnym samochodem.

Dzieñ wczeœniej relikwie oraz figura œw. Dominika goœci³y w koœciele Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego.

Ks. proboszcz Jan Oleksiuk modli³ siê wraz z wiernymi
przy relikwiach œw. Dominika. Powy¿ej figura tego
œwiêtego oraz œw. Jana Bosko.

Uroczystoœci towarzyszy³a okolicznoœciowa wystawa.

OGŁOSZENIE
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.

Dzieci z parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego przysz³y modliæ siê do œwiêtego, który
by³ tylko nieco starszy od nich, gdy umar³.

REKLAMA

Relikwie Œwiêtego odwiedzali t³umnie wierni z parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych, ale te¿
z innych parafii w mieœcie.
Fot. Anna Kuczmarska
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WYDARZENIA

W PLENERZE
Póki pozwala na to pogoda, w Rumi odbywaj¹ siê pe³ne atrakcji plenerowe spotkania przy muzyce. Podczas Œwiêta Pieczonego Ziemniaka, zorganizowanego przez Dom Kultury SM „Janowo” oraz przedszkola na tym osiedlu, bawi³y
siê ca³e rodziny.
Na wieczorne spotkanie
Grupy Ojca Pio (w 39. rocznicê
jego sieci), dzia³aj¹cej przy
parafii œw. Jana z Kêt zaproszono osoby niepe³nosprawne
i podopiecznych Caritas. Nie
tylko œpiewano i bawiono siê,
ale te¿ zbierano pieni¹dze na
rzecz misji w RPA.

Cz³onkowie Grupy Ojca Pio zaprosili wszystkich na
smaczne kie³baski przy ognisku.

Do wspólnego œpiewania zachêca³ Zespó³ Matki Bo¿ej
Fatimskiej.

Wiele atrakcji czeka³o tak¿e ma³ych i du¿ych uczestników Festynu œw. Micha³a Archanio³a, zorganizowanego
przez Oratorium w parafii
Œwiêtego Krzy¿a na boisku
SALOS. By³y konkursy, wspólne i indywidualne tañce, przeja¿d¿ki konne, loteria fantowa
i smako³yki w plenerowej kawiarence. Zabawa by³a przeznaczona przede wszystkim
dla dzieci, ale doroœli te¿ nie
¿a³owali udzia³u w parafialnym
festynie. Tym bardziej, ¿e pogoda dopisa³a.

Kaszubskie elementy
podczas Œwiêta Pieczonego Ziemniaka.

Na zdjêciu po lewej:
malowanie twarzy to ju¿
sta³y punkt festynów. Tym
razem kusi³ dzieci w
janowskim parku.

Fot. Anna Kuczmarska

Na scenie prezentowa³y siê m³odzie¿owe zespo³y taneczne.

Loteria fantowa na boisku SALOS-u cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.

Parafialny festyn by³ okazj¹ do tañca....

... oraz spokojnych rozmów przy kawie. Na zdjêciu Ewa
Paczoska, by³a dyrektor SP nr 1 i ks. proboszcz Józef
Paliwoda.

Animatorzy tañczyli z
dzieæmi, co podoba³o siê
jednym i drugim.
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Wybory w zrzeszeniu, czyli wszystko po staremu

JAK PRZYCIĄGNĄĆ DO ZKP MŁODZIEŻ?

Zrzeszeńcy tłumnie wypełnili salę i hol Dworku pod Lipami.

Tylko do momentu głosowania członkowie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi
tłumnie uczestniczyli w zebraniu
sprawozdawczo wyborczym.
Wybór prezesa oddziału na kolejną kadencję zawsze budzi duże
zainteresowanie i spore emocje.
Okazało się jednak, że większość
zrzeszeńców, głównie starszych,
nie chce zmian. Nie przyniosły ich
zatem tegoroczne wybory.
Prezes oddziału Józef Lanc w

swoim sprawozdaniu podkreślił,
że rumski part należy do najliczniejszych i ma prawie 250 członków. Przypomniał uroczystości
jubileuszowe, czyli 25-lecie ZKP
w Rumi i poświęcenie nowego
sztandaru. Mówił też o udziale
rumian w kaszubskich zjazdach i
innych imprezach regionalnych, o
corocznych jarmarkach na stadionie o wydawaniu pisma „Kleka”,
sukcesach chóru „Rumianie”
oraz turniejach w baśkę. Ważną

dziedziną działalności rumskiego
oddziału zrzeszenia jest opieka i finansowanie kaszubskich szkół w
Starej Hucie, w Bączu i na Głodnicy. W sprawozdaniu niewiele
miejsca poświęcono finansom,
stąd w czasie dyskusji pytania
dotyczyły głównie tego tematu.
Grzegorz Szalewski zapytał o
przychody organizacji, jednak
prezes Lanc odesłał go jedynie do
dokumentów księgowych.
- Przyszedłem z dobrą wolą

udzielenia absolutorium zarządowi i zapewne tak uczynię, jednak
brak sprawozdania finansowego,
które powinno być ważną częścią
wystąpienia prezesa na koniec
kadencji kładzie cień na to sprawozdanie - stwierdził Kazimierz
Klawiter. - W poprzedniej kadencji, w której miałem zaszczyt
przewodniczyć zarządowi, pozostawiliśmy majątek wart pół
miliona złotych. Chcielibyśmy
usłyszeć, jak go wykorzystano i
jakie są efekty działalności gospodarczej.
Większością głosów (przy
zaledwie kilku przeciwnych i
wstrzymujących się) udzielono
zarządowi absolutorium oraz
przystąpiono do prezentacji kandydatów na prezesa. O tę funkcję
rywalizowali Józef Lanc oraz
Piotr Zaradny, któremu kilkoro
starszych (wiekiem i stażem)
członków zarzuciło od razu nieznajomość języka kaszubskiego.
- Są wśród nas osoby, które
nie są Kaszubami z pochodzenia,

tak jak ja urodziły się gdzie indziej,
ale mieszkając na tej ziemi od
wielu lat czują się Kaszubami
– powiedział Piotr Zaradny, który
wywodzi się z rodziny ks. Hilarego
Jastaka. W swoim programie
postawił głównie na przyciąganie młodzieży do organizacji. P.
Zaradny chciałby też dokończyć
urządzenie i wyposażenie Domku
Kaszubskiego, a także zadbać o
efektywną działalność gospodarczą. Jego marzeniem jest budowa
mostu na wyspę na parkowym
stawie.
W tajnym głosowaniu większość członków opowiedziała się
za kandydaturą dotychczasowego
prezesa, a w kolejnym głosowaniu
zdecydowano o składzie zarządu. Pozostał on taki sam, jak w
ostatniej kadencji. Zarząd tworzą:
Ludwik Bach, Jerzy Hoppe, Tadeusz Dominik. Henryk Holk, Jan
Miniszewski, Eugeniusz Zwara,
Danuta Jutrzenka, Krystyna
Wolf, Jan Bollin i Hildegarda
Kwella. Anna Kuczmarska

Moim zdaniem
W sprawozdaniu ustępującego zarządu zabrakło ważnych informacji, dotyczących finansów, etatów,
rozliczeń. Czy zarząd oddziału ma coś do ukrycia? Takie pytanie stawia sobie coraz więcej osób. Świadczy
o tym także nieudzielenie – po raz pierwszy w historii oddziału ZKP – pełnego absolutorium ustępującemu
zarządowi. Ale to nie jedyne wątpliwości i zastrzeżenia.
Na walne zebranie zaproszono, podobnie jak trzy lata temu niektóre osoby, które nie są członkami
zrzeszenia, dawno zostały skreślone z listy członków (nawet żadna z tych osób wtedy nie protestowała), a
„zapomniano” zaprosić wielu obecnych członków oddziału. Niektórzy przyszli, bo dowiedzieli się o zebraniu
przypadkiem.
Większość uczestników zebrania po wyborze prezesa i zarządu opuściła salę obrad i od tego momentu
nie było już kworum. Przypomnę tylko, że zebranie stało się ważne w drugim terminie, jak stwierdziła komisja
skrutacyjna, przy obecności 134 osób, a więc aby obrady były ważne i głosowania były skuteczne na sali
powinno być 50 proc. plus 1 osoba. Z tego wynika, że zebranie w pewnym momencie stało się spotkaniem
towarzyskim i że nie wybrano delegatów na zjazd ZKP, nie przyjęto programu na najbliższe trzy lata ani
regulaminu komisji rewizyjnej. Został złamany statut i zasady demokracji. Nikt łącznie z przewodniczącym
zebrania Jerzym Hoppe nie zechciał tego zauważyć, moim zdaniem celowo. I co dalej ze zrzeszeniem?
Ryszard Hinc
REKLAMA
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Wybory prezesa oddziału. Głosuje Gertruda Zelewska.
Fot. Anna Kuczmarska
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KLUCZ DO DZIECIĘCYCH SERC
Przed Dniem Edukacji
Narodowej rozmawiamy z
Bożeną Dąbrowską, nauczycielką nauczania początkowego w Szkole Podstawowej
nr 10 w Rumi
- Gdyby miała pani szansę
jeszcze raz wybrać zawód,
może lżejszy lub ciekawszy,
kim chciałaby pani zostać?
- Oczywiście nauczycielką!
Nie muszę się zastanawiać, bo
nigdy nie żałowałam wyboru
zawodu, który kocham. Od dziecka wiedziałam, że chcę uczyć w
szkole. Wiedzieli o tym nawet moi
nauczyciele w dawnej szkole nr 7
na Szmelcie, gdzie mieszkałam
i gdzie mieszkam obecnie. Jako
starsza uczennica „zastępowałam” nauczycieli w najmłodszych
klasach, pilnując dzieci z wielką
ochotą.
- Co daje pani radość i
satysfakcję?
- Codzienny kontakt z dziećmi, obserwowanie, jak się rozwijają. Po 30 latach pracy nadal się
wzruszam, gdy po pierwszym
etapie nauki cała klasa zaczyna
czytać albo gdy podczas wizyty
w teatrze dzieci cieszą się i przeżywają spektakl. Do pracy idę
z radością, a moje własne, teraz
już dorosłe dzieci czasem miały

pretensje, że więcej czasu i serca
poświęcam uczniom.
- Zaczynała pani pracę w
rumskiej „czwórce” w 1977
roku. Co zmieniło się w szkołach przez 30 lat?
- Zmieniały się programy,
przepisy i polityka oświatowa, ale
zmieniali się z czasem także uczniowie. Kolejne pokolenia są coraz
mądrzejsze, inteligentniejsze.
Coraz częściej podziwiam dzieci,
bo mają niesamowitą wiedzę i
świetne pomysły, są odważne i
pewne siebie.
- Ale są też podobno coraz
trudniejsze, rozkrzyczane i
niegrzeczne. Zresztą widać to
na ulicach albo w telewizyjnych programach z udziałem
słynnej niani. Coraz częściej
mówi się o zespole ADHD, o
nadpobudliwości i agresji.
- Rzeczywiście to jest problem, bo dzieci są zestresowane i
nadpobudliwe, a niektóre mają
poważne problemy. Dlatego przed
nauczycielami stoją coraz większe
wyzwania. Trzeba nie tylko poradzić sobie z trudnymi dziećmi w
klasie, ale też starać się im pomóc.
Postępuje tak większość nauczycieli. Pomimo, że w mediach
nierzadko podważany jest prestiż naszego zawodu, mówi się o
braku autorytetów, ja zetknęłam

się w bardzo dobrymi i cenionymi
nauczycielami. Nie brakuje ich w
żadnej szkole.
- Jaka jest pani recepta?
Jaki ma pani klucz do serc
uczniów?
- Nie odkryłam niczego nowego, tylko stosuje znane i skuteczne
metody. Troski, nerwy i zmęczenie zostawiam za drzwiami. W
klasie jestem uśmiechnięta i staram się nie tracić poczucia humoru. Dzieci to lubią. Trzeba z nimi
rozmawiać, nie pozostawiając ich
pytań bez odpowiedzi. Receptą na
sukces jest cierpliwość, spokój i
szacunek do uczniów. Nigdy nie
zwracam się do nich w sposób
obraźliwy, nie lubię też wywoływania po nazwisku. Staram się
o integrację klasy, o to, by dzieci
wzajemnie się szanowały. Nauczyciel, zwłaszcza na początku
edukacji, musi uczyć dzieci nie
tylko literek i liczenia, ale także
kultury, wrażliwości oraz higieny.
Im dziecko ma większe problemy
z nauką lub z zachowaniem,
tym bardziej trzeba je chwalić,
dowartościowywać, dostrzegać
każde pozytywne zachowania,
doceniać aktywność. To jedyny
skuteczny sposób, aby zdobyć
jego zaufanie.
- Co dla pani jest największym problemem w pracy?

W powiecie

NAGRODY DLA
NAUCZYCIELI

- Nadmierna biurokracja,
czyli pisanie, pisanie i jeszcze raz
pisanie. Szkoda na to czasu, a oceny opisowe wcale nie są dobrym
rozwiązaniem. Do rodziców bardziej dociera krótka i konkretna
informacja.
- Na pani ręce z okazji
nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej, redakcja
„Gazety Rumskiej” składa
życzenia i podziękowania
za trud wszystkim rumskim
nauczycielkom i nauczycielom, a także pozostałym
pracownikom szkół.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Święto Edukacji Narodowej jest okazją do uroczystości w szkołach. Powiatowa
uroczystość, zorganizowana
przez starostę wejherowskiego i dyrekcję Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Redzie
odbędzie się w tej placówce
12 października. Wśród 13
wyróżnionych podczas tego
spotkania pedagogów z powiatowych szkół jest czterech
nauczycieli z Rumi. Nagrody
Starosty otrzymają m.in.:
Mariola Jurkiewicz – prowadząca zajęcia teatralne w
Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Rumi
Jolanta KazimierczakBuławska – polonistka i pedagog szkolny w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rumi
Andrzej Januszewski,
nauczyciel wychowania fizycznego w tym samym
ZSP nr 2
Janusz Wolański – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO) .
Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy. O wyróżnieniach i nagrodach, przyznanych przez władze miasta
dla pracowników gminnych
placówek oświatowych napiszemy w kolejnym wydaniu
gazety.
Ak.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Seweryn Czoska - kandydat Rumi na posła z listy Lewica i Demokraci,
pozycja 16, lista nr 20
Jestem prawnikiem po
UMK w Toruniu - Wydział Prawa. Po ukończeniu studiów (z
wynikiem bardzo dobrym -w
czasie studiów otrzymywałem stypendium naukowe) i
odbyciu aplikacji, podjąłem
pracę naukową w Zakładzie
Prawa Instytutu Morskiego w
Gdańsku.
W latach 1983–1990 pracowałem w Urzędzie Miasta
Rumi, pełniąc najpierw funkcję zastępcy, a następnie Naczelnika Rumi. W czasie pracy na stanowisku Naczelnika
Miasta Rumi utrzymywałem
to miasto na drodze szybkiego rozwoju gospodarczego i
społecznego.
W tamtym okresie Rumia
była uznawana za jedno z najbogatszych miast w Polsce,
co przejawiało się niespotykanym wcześniej rozwojem
budownictwa (SM „Janowo”
oddawała do użytku kilkaset
mieszkań rocznie, a nadto
dokonywano rocznie odbioru
200 -300 domów jednorodzinnych, budowanych indywidualnie i przez spółdzielnie
„Szelf” i „Zagórze”).
Wybudowano i oddano
do użytku - między inny-

mi - przychodnię zdrowia,
Szkołę Podstawową nr 9
z dużą salą gimnastyczną,
strażnicę Ochotniczej Straży
Pożarnej, budynek poczty.
Skanalizowano i położono
nawierzchnię w wielu ulicach
(m.in. ulice 1000-lecia, Towarowa, Gdańska, Dębogórska,
Batorego) oraz wybudowano
kilkadziesiąt mieszkań w
ramach budownictwa komunalnego. Wybudowano także
przepompownię ścieków i
ściśle współdziałano w budowie oczyszczalni ścieków
w Dębogórzu. Zmodernizowano cmentarz żołnierzy
i pobudowano obelisk ku
czci wszystkich poległych i
pomordowanych w czasie
II wojny światowej przy ul.
Chełmińskiej.
W czasie kierowania przeze mnie Urzędem Miasta
Rumi w mieście funkcjonowało około 1000 zakładów rzemieślniczych różnych branż i
około 1600 wszelakiego typu
podmiotów gospodarczych.
W roku 1987 Rumia nawiązała współpracę z miastem
Rendsburg (Niemcy), a w
roku 1989 z miastem francuskim Le Creusot (Burgundia).

Za współpracę z tym ostatnim
miastem zostałem uhonorowany tytułem honorowego
obywatela tego miastya.
W roku 1989 byłem jednym z organizatorów Festiwalu Pieśni Religijnej im.
Ks.Stanisława Ormińskiego.
W latach osiemdziesiątych
rozpoczęto w Rumi rozbudowę dwóch istniejących i
budowę dwóch nowych kościołów, uzyskując stosowne
pozwolenia.
Na początku lat 90. utworzyłem (jako jeden z dwóch
fundatorów) Fundację Pomocy Społecznej w Rumi (w
latach 1994-2000 byłem wiceprzewodniczącym tej Fundacji. Od roku 1994 pełniłem
funkcję wiceprzewodniczącego Sądu Polubownego przy
Fundacji Gospodarczej NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku.
W latach 2002–2006 byłem radnym Rady Powiatu
Wejherowskiego i przewodniczącym Komisji Organizacyjno–Prawnej.
Obecnie jestem przewodniczącym Powiatowej Rady
Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w
Wejherowie. Pełnię także
funkcję wiceprzewodniczące-

go Stowarzyszenia Rumian.
Od kilkunastu lat – prowadzę
własną kancelarię.
W przypadku wybrania
mnie posłem na Sejm RP
chciałbym zająć się sprawami
na których się znam, w tym
zwłaszcza usprawnieniem
pracy samorządu terytorialnego, zwalczaniem biurokracji i
likwidowaniem źródeł powstawania biedy.
W ostatnich latach samorządy znacznie się rozbudowały, co wiąże się z dużymi
kosztami ich utrzymania.
Nie zapewniono im jednak
odpowiedniej samodzielności
(zwłaszcza finansowej), co
powoduje, że nie spełniają
one dobrze swojej społecznej i państwowotwórczej roli,
ograniczając się często do
rozdysponowania otrzymywanych subwencji i dotacji.
Stan ten powinien ulec zmianie, aby poniesione koszty
przyniosły korzyści w postaci
zapewnienia mieszkańcom
Polski odpowiedniej jakości
życia (szkolnictwo, służba
zdrowia, komunikacja itp.).
Wszystko w Polsce nie
musi być reglamentowane,
a każda czynność danego

człowieka nie musi wymagać urzędowego zezwolenia.
Ludzie mają „swój rozum” i
nie trzeba ich we wszystkim
instruować.
Konieczne jest zwiększenie środków na potrzeby ludzi
młodych. Trzeba im zapewnić
możliwość godnego życiowego startu.
Zapewniam wszystkich,
którzy oddadzą na mnie swój
głos, że dokonanego wyboru
nie będą musieli w przyszłości
się wstydzić. Gwarantuję też
moim wyborcom, że zawsze
będą mogli liczyć na moją
radę i pomoc.
Z wyrazami szacunku
Seweryn Czoska
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Dwa tygodnie na morzu, w Londynie i w samolocie

Rumianki na pokładzie „Zawiszy Czarnego”
Dwie harcerki Hufca ZHP w Rumi, Ola Sychowska i Magda Jaks prze¿y³y wielka
przygodê. Razem z 21 m³odymi osobami z ca³ej Polski pop³ynê³y w rejs „Zawisz¹
Czarnym”, najwiêkszym jachtem skautowym na œwiecie. Chocia¿ na pok³adzie mia³y
sporo pracy, a w czasie rejsu nie brakowa³o niebezpiecznych chwil, wróci³y zachwycone i pe³ne wra¿eñ.
- Ca³a za³oga by³a podzielona na cztery wachty, z których ka¿da mia³a wachty przy
sterze w kuchni oraz inne obowi¹zki, takie jak sprz¹tanie
kubryku, toalet, pryszniców,
pok³adów itp. - opowiada Magdalena Jaks. - Pracowaliœmy
równie¿ przy ¿aglach, a „Zawisza Czarny” posiada ich 10. Ich
powierzchnia zajmuje 652
metrów kwadratowych.
- Neptun nie oszczêdzi³ nas
i przed wp³yniêciem do Anglii
spotka³ nas sztorm - mówi Ola
Sychowska. - Niestety, choroba morska mnie te¿ nie ominê³a.

Ola (u góry) i Magda za
sterem jachtu.

Inny polski jacht „Jurand”
zosta³ podczas sztormu uszkodzony i polscy harcerze pop³ynêli mu na ratunek, a holowanie okaza³o siê bardzo trudne.
Celem wyprawy by³o
uczestniczenie w œwiatowym
zlocie skautów, jednak z powodu problemów organizacyjnych

za³oga „Zawiszy” na zlot nie
dotar³a. Dop³ynê³a jednak do
Londynu, gdzie m³odzie¿ œwiêtowa³a 100-lecie skautingu.
- W Londynie bardzo mi³o
nas przyjêto - wspomina Magda. - Wspólnie z harcerzami z
Polski spêdziliœmy wspania³y
wieczór na pok³adzie naszego
„Zawiszy”, a tak¿e odnowiliœmy przyrzeczenie harcerskie
na Trafalgar Square.
Pobyt w Londynie trwa³ 5
dni, wiêc nie zabrak³o okazji
do zwiedzania, m.in. National
Galery, National Geographic
Society oraz Polskiego Instytutu gen. W³adys³aw Sikorskiego, a tak¿e pa³acu Buckingham, Tower Bridge oraz Big
Bena.
- Skauci s¹ bardzo sympatycznymi ludŸmi, chocia¿ ich
zupe³nie inne ni¿ harcerskie
zwyczaje trochê nas zaskoczy³y - mówi druhna Magda.
- Pozna³yœmy wspania³ych
ludzi, prze¿y³yœmy œwietn¹

Ola i Magda wœród innych skautów i harcerzy.

przygodê, pozostanie nam wiele wspomnieñ - dodaje Ola.
Dziewczyny maj¹ za sob¹
nie tylko morsk¹, ale te¿ powietrzn¹ podró¿, poniewa¿
wraca³y do Polski samolotem.

Dodajmy, ¿e Magda, mieszkanka Redy, jest uczennic¹ I
LO w Rumi, a Ola jest tegoroczn¹ absolwentk¹ tej szko³y. Rozpoczê³a w³aœnie studia
na Uniwersytecie Gdañskim.
Ak

REKLAMA

Te słowa chciałbym wypowiedzieć na pierwszym posiedzeniu Sejmu,
jeśli tylko zostanę wybrany:
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!
Wyobraźnia jest ważniejsza
od umiejętności - tak trafnie
określił to kiedyś Albert Einstein. Właśnie dziś - na początku
tej nowej kadencji Sejmu - jest
nam ona najbardziej potrzebna, by dostrzec i ogarnąć umysłem nurtujące problemy kraju. Jest ich bardzo dużo. Wymienię tu reformy gospodarcze i podatkowe - z nimi nie
można zwlekać i czekać, aż się
popsuje sprzyjająca koniunktura, bo wtedy może się okazać,
że będzie to deser po obiedzie,
a w dodatku bez kwiatu naszej
młodzieży, która dla normalnego życia wybierze już obce państwa. A czy mogą przeciekać
nam między palcami - gorzej,
przepadać - pieniądze z UE, w
zagospodarowaniu których
zajmujemy dziś jako państwo
ostatnie miejsce? Nasze samorządy pokazały, że przy zgodzie
i zaangażowaniu możemy w
zagospodarowaniu unijnych
funduszy radzić sobie zupełnie
dobrze i znaleźć się na piątym
miejscu w Unii. Czy partyjne
spory na szczytach są aż tak
istotne dla państwa, by marginalizować fundamentalne
sprawy?
Rozwiązywanie problemów służby zdrowia, które
przez lata nabrzmiały niczym
wrzód do operacji odkładać na
później też nie można. I nie jest
to prosta sprawa, lecz wymaga determinacji oraz szczegól-
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nego zaangażowania Sejmu,
który w zgodzie i powadze, bez
kłótni i sporów zająłby się tym
problemem.
Z niepokojem obserwuję też
przygotowania do mistrzostw
w piłce nożnej w 2012 r., przeraża mnie nasza polityka zagraniczna i gospodarka morska.
Dużo jest tych spraw. Polska
wymaga wielu reform! Tym się
trzeba zająć! Uruchomcie Państwo swoją wyobraźnię, by dostrzec i zrozumieć naszą rzeczywistość.
Dziś nie można już stosować
tematów zastępczych! Jeśli teraz nie podejmiemy tych problemów, to historycy będą mieli
prawo przypisać nam najgorsze cechy. Chyba najbardziej
nie może pogodzić się z tym
nasza młodzież. Nie dziwmy się,
że młodzi ludzie masowo
opuszczają Ojczyznę i że wielu
z nich nie tylko jedzie do obcych
państw, by zarobić, ale wielu
nie chce też wracać, bo uważają - smutne, że w Polsce nie
da się normalnie żyć!
Jako pisarz pragnę jeszcze
raz odwołać się do wyobraźni
Pań posłanek i Panów posłów.
Teraz nie ma już czasu na kłótnie i spory, zapomnijcie o partyjnych rozgrywkach. Liderów
partii proszę, by powściągali
urażone ambicje. W szczególności zwracam się do Pana
premiera Kaczyńskiego i Pana
marszałka Tuska. Ja wierzę w

Panów czyste intencje i troskę
o sprawy Polski, ale też i od
Was teraz najwięcej zależy. To
od Was zależy, czy partyjni harcownicy będą nawzajem obrzucać się błotem i manipulować informacjami byle tylko
skłócać i dzielić społeczeństwo.
Rozbudzanie antagonizmów,
nienawiści i fanatyzmu jest
grzechem przeciw prawom
Boskim i ludzkim.
Partie w Polsce nadal przeważnie mają charakter kanapowy i wodzowski. Panie premierze Kaczyński, Panie marszałku Tusk, członkowie zarządu PO i PiS - stańcie ponad podziałami, bo tego wymaga teraz nasza Ojczyzna. Uruchomcie Waszą wyobraźnię. PiS i
PO to brat i siostra posiadające te same korzenie, to partie
prawicowe skłócone głównie
przez nieprzejednaną propagandę harcowników. Nie czas
teraz na dociekanie kto zawinił
i na rozdrapywanie ran. Polska
racja stanu wymaga niezwłocznej koalicji i braterstwa
obu tych partii. Skala wyzwań i
potrzeb Ojczyzny nie pozwala,
by było inaczej!
Wysoka Izbo. Jeszcze do
jednej sprawy chciałbym się
odnieść - do nadużywanych
nazw Polska solidarna i Polska
liberalna. W mojej ocenie adekwatnymi określeniami są
„bardziej radykalna” lub
„umiarkowana”. W rozwiązy-

waniu różnych spraw państwa
potrzebne jest jedno i drugie.
Liberalizmem zawsze straszyła władza komunistyczna, a po
transformacji było tyle różnych
odniesień, że mało kto rozumie,
o co tu naprawdę chodzi. Jestem po części Kresowiakiem
z pochodzenia i dlatego słowo
„liberalizm” ma dla mnie szczególne znaczenie. Polaków przez
wieki cechowała tolerancja i liberalizm. Byliśmy dumni z tego,
że dzięki temu w Rzeczypospolitej było mniej fanatyzmu, a
więcej wolności. Kiedyś liberalizm utożsamiano właśnie z tolerancją. Uważano to słowo za
równie piękne i dobre jak słowo solidarność. Jestem przekonany, że wcześniej czy później musi powstać jedna partia prawicowa, w której jest
miejsce i dla działaczy PiS, i dla
PO. Najlepiej, by taką decyzję
podjąć jeszcze w tej kadencji
Sejm. Apeluję, by tę sprawę już
zaczęto poważnie rozważać.

Jeśli tego tematu nie podejmą
liderzy PO i PiS, to wkrótce
może się okazać, że obie te
partie znajdą się na śmietniku
historii podobnie jak wiele innych partii powstałych po
transformacji Ta wspólna partia prawicowa mogłaby przyjąć nazwę Partia Konserwatywno - Liberalna. Byłyby w niej
pielęgnowane zarówno tradycyjne wartości i tożsamość narodowa wraz z zachowaniem
tolerancji i poszanowaniem
drugiego człowieka - zarówno
w sferze wolności gospodarczej, jak i przekonań.

JÓZEF FRANCISZEK WÓJCIK,
kandydat w wyborach do Sejmu,
NR 20 NA LIŚCIE PO
w Okręgu 26 (Gdyńsko-Słupskim).
Nie jestem działaczem partyjnym i nie mam sztabu pomocników, więc proszę, przekaż tę ulotkę po przeczytaniu sąsiadowi. Startuję w wyborach, by je wygrać i nie zamierzam być
potulnym „kwiatkiem do kożucha” politycznych wyjadaczy.
Będę kierował się sercem i rozsądkiem.

ROZMAITOŚCI
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W hołdzie
księdzu

IX Derby gołębi rasowych

Maściachy, rysie, pawiki i kuraki
Chocia¿ rumscy hodowcy go³êbi rasowych spotykaj¹ siê
co niedzielê, to tradycyjnie, od wielu lat organizuj¹ coroczny pokaz ptaków, prezentuj¹c je nie tylko hobbystom z
regionu, ale tak¿e mieszkañcom miasta. W tym roku odby³
siê dziewi¹ty pokaz go³êbi „Derby 2007 w Rumi”.
Piêkne i oryginalne ptaki budzi³y szczere zainteresowanie
zwiedzaj¹cych, chocia¿ w tym gronie nie by³o wielu znawców, a
raczej rodziny na niedzielnym spacerze. Go³êbie mog³y szokowaæ
swoj¹ ró¿norodnoœci¹ i oryginalnoœci¹, to te¿ och-ów i ach-ów,
zw³aszcza ze strony dzieci by³o co niemiara.
Wielorakoœæ upierzenia, koloru i kszta³ty, cieszy³y oczy zwiedzaj¹cych. Eksponowano a¿ 26 gatunków ptaków, a wœród nich:
kingi, rysie polskie, pawiki, maœciachy polskie, szeki polskie

mewki Orientalne i chiñskie, soko³y gdañskie, olbrzymy wêgierskie, kuraki modeñskie i inne.
Prezentowali je hodowcy z Gdyni, Dar¿lubia, Goœcicina, Godêtowa, Sierakowic, Pruszcza Gd., Mieroszyna, Kêb³owa, Leœniewa, ¯elistrzewa, Kamienia, no i oczywiœcie z Rumi.
Na zakoñczenie pokazu, ciesz¹ca siê wœród hodowców autorytetem prezes oddzia³u Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Rasowych Danuta Treder wrêczy³a wyró¿niaj¹cym siê hodowcom puchary i
dyplomy. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê wszyscy hodowcy z
Rumi, ale trzy pierwsze nagrody przypad³y goœciom: I miejsce
zaj¹³ - Ryszard Rambiert z Leœniewa, II - Damian Grzenkowicz z Goœcicina, a III - Marek Zaj¹c z Kamienia.
Tekst i zdjêcie:
Roman Kurzyñski

Wielkie święto muzyki organowej i chóralnej

FESTIWAL ROZPOCZNIE SIĘ ZA KILKA DNI
Co roku jesieni¹ do Rumi
z Polski i zza granicy przyje¿d¿aj¹ mi³oœnicy muzyki
religijnej. Festiwal im. ks.
Stanis³awa Ormiñskiego
cieszy siê renom¹ wœród
muzyków, chórzystów i
publicznoœci. Z roku na rok
poziom prezentacji jest
coraz wy¿szy, a poza konkursem w rumskim koœciele wystêpuj¹ gwiazdy.
REKLAMA

Tegoroczny XIX Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi bêdzie trwa³ trzy
dni, od 18 do 20 paŸdziernika.
Pierwsze dni bêd¹ poœwiecone konkursowi muzyki organowej, a ostatni - konkursowi
zespo³ów chóralnych i kameralnych.
Wszystkie koncerty konkursowe oraz dodatkowe, a

tak¿e zwi¹zane z festiwalem
uroczystoœci religijne bêd¹ odbywa³y siê w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych przy ul. D¹browskiego 26.
Konkurs, upamiêtniaj¹cy
postaæ salezjanina ks. S. Ormiñskiego - kompozytora, organisty, chórmistrza i kapelmistrza, wychowawcy m³odzie-

¿y, jest wspó³organizowany
przez Ministerstwo Kultury,
Zgromadzenie Salezjanów,
Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d
Miasta w Rumi, Starostwo w
Wejherowie, Polsk¹ Filharmoniê Ba³tyck¹ i Akademiê Muzyczn¹.
Serdecznie zapraszamy
melomanów na ten trzydniowy Festiwal Muzyki Religijnej.
Ak.

17 października mija 25 lat od
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Jego postać, niezwykłe życie,
jego męczeństwo i ofiara przypomina prasa i telewizja.
W hołdzie temu wielkiemu kapłanowi i Polakowi zamieszczamy
wiersze, poświęcone ks. Jerzemu
i Jego Matce, a także utwory, związane tematycznie. Autorką wszystkich wierszy jest Stanisława „Stenia” Mazurek, poetka z Rumi, o
której szerzej pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety.
Pamięci ks. J. Popiełuszki
kapelana „Solidarności”
Kiedy dojrzał do ofiary
życia
Nikt nie mógł go zastraszyć
Drobnej postury
Miał silny głos
Stułę i Krzyż
Głosił słowo Boże
Szedł Jego śladami
I stało się
Z kneblem i kamieniem u szyi
W głębinie jeziora
Oddal ducha Panu
Nie zamilkł…
Jego słowa głośniej wołały
Z ambon kościołów
Stały się siłą
dla zastraszonych
Uniósł się ponad zło
Wody polskich jezior
Szepczą Jego imię
wrzesień 1998 rok
***
Do matki księdza
Jerzego Popiełuszki
I mój syn Marianno szedł
pod tym sztandarem
za Ojczyznę za Boga
krzyczał w pochodzie
unosząc pięść do góry
miałam szczęście
bo przeżył
choć sztandar w strzępach
ideałów niezmiennych
dziś uczy
swego syna
Wiara w Boga
Wierność Ojczyźnie
Miałam szczęście
- Marianno
***
Piekło
Ludzie noszą smołę
w oczach ustach
bluzgają parzą
trudno odróżnić niebo
od zamulonego błękitu
jeziora
gdzie upiory mącą wodę
słońce oślepia
fałszywy gołąb pokoju
chowa szpony
wrona się wybiela
gardła wrzeszczą w ciszę
A ja pragnę w coś wierzyć.
(wiersz nagrodzony w
Inowrocławiu w 1997 r.)

13

MIASTO MIESZKAŃCÓW
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Mieszkańcy nie mogą porozumieć się w sprawie podziału miejskiej działki

SPÓR O MIEDZĘ

Pomimo, że nie ma jeszcze decyzji samorządowegpo kolegium i nie doszło do ostatecznego podziału działki, niektórzy właściciele posesji stawiają ogrodzenia.

Przedmiotem konfliktu między właścicielami kilku domków
jednorodzinnych na Szmelcie
jest wąski pas ziemi między ich
posesjami, na zapleczu ogrodów.
Chodzi o działkę gminną, na której znajduje się rów melioracyjny.
Mieszkańcy ulic Janczarskiego i
Makuszyńskiego, za zgodą urzędu, postanowili kupić przylegające do ich posesji miejskie grunty,
ale nie wszyscy są zadowoleni z

proponowanego podziału działki.
- Wcześniejsze uzgodnienia były inne – twierdzi jedna
z właścicielek domu przy ul.
Janczarskiego. - Granica miała
przebiegać wzdłuż strumyka,
dokładnie jego środkiem, a potem
została przesunięta w stronę
mojej i sąsiedniej działki.
Większość właścicieli w ciągu
minionych lat zagospodarowała skrawki terenu, stanowiące

przedłużenie ogrodów. Urządzili
tam tereny rekreacyjne, sadząc
krzewy, kwiaty lub paprocie.
Woda z cieku służy latem do podlewania ogródków. Wykupienie
tego terenu ma więc sformalizować stan faktyczny, a dodatkowo
wyeliminować nieproszonych
gości. Zdarzało się bowiem, że
nad strumykiem zbierali się
amatorzy alkoholu, pozostawiając
bałagan.

Dwóch właścicieli działek
wystąpiło z wnioskiem o wykup
gminnych gruntów, a Urząd
Miasta - zobligowany obowiązującym prawem - zwrócił się z
taką propozycją do wszystkich
właścicieli sąsiadujących posesji
. Większość z nich (w sumie
blisko 20 osób) zdecydowała się
na transakcję, a jeśli ktoś nie
chciał wykupić „swojego” kawałka
działki, zrzekł się prawa do jego
nabycia. Takie działki znalazły
chętnych nabywców spośród sąsiadów. Podpisano porozumienie
między gminą a chętnymi do
zakupu gruntu. M. In. miasto
zobowiązało się sprzedać ziemię,
a mieszkańcy - opłacić geodetę
i przedstawić projekt podziału
działki. Urząd Miasta taki projekt
zaakceptował, ale zaprotestowali
niektórzy mieszkańcy.
- Przy nowym podziale granicę przesunięto o kilka metrów.
Niektórzy sąsiedzi stawiają już
ogrodzenia w taki sposób, że
ciek wodny pozostaje na terenie
ich ogrodu - mówią niezadowoleni mieszkańcy. - Podobno jego
koryto zostanie przesunięte, ale
mamy co do tego wątpliwości.
Ponieważ rumscy urzędnicy nie
chcą wysłuchać naszych uwag i
twierdzą, że nie jesteśmy stroną
w tej sprawie, złożyliśmy skargę
do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku.
O wyjaśnienie tej sprawy
poprosiliśmy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
UM w Rumi.
- To jest spór sąsiedzki,
którego zapewne nie uda się
już zakończyć urzędowi - mówi
Paweł Dąbrowski, naczelnik
Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa.

–Zgodnie podpisane, po wielomiesięcznych negocjacjach, porozumienie zawiera m.in. mapę
z projektowanym podziałem
gruntu oraz z przebiegiem rowu.
W treści wyraźnie zaznaczono,
że rów należy doprowadzić do
wskazanego na mapie przebiegu
i wyznaczono dwuletni termin
realizacji. Mieszkańcy zlecili
geodecie wykonanie wstępnego
projektu podziału zgodnego z
załączoną do porozumienia mapą.
Urząd pozytywnie zaopiniował
ten projekt. Opinia taka dotyczy
wyłącznie zgodności proponowanego podziału z prawem.
Ponieważ podział ma dotyczyć
działki gminnej, zainteresowani
mieszkańcy nie są stronami w
tym postępowaniu. Po wstępnym
wytyczeniu przez geodetę nowych granic w terenie niektórzy
zainteresowani stwierdzili, że
ich zdaniem podział powinien
przebiegać inaczej. Pomimo, że
nie są stronami w sprawie złożyli
odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, żądając
uchylenia postanowienia urzędu.
Urząd zwołał ponownie zebranie
wszystkich zainteresowanych
i podjął próby doprowadzenia
do zgody. Niestety, jak na razie
nieskutecznie. Zmiana przebiegu
zarówno samej granicy, jak i rowu
jest możliwa, wymaga jednak
zgodnej woli wszystkich zainteresowanych. Urząd zadeklarował,
że zgodzi się na każde zaproponowane przez mieszkańców
rozwiązanie o ile będzie zgodne z
przepisami. W tej chwili musimy
czekać na rozpatrzenie skarg
skierowanych do SKO, a kiedy to
nastąpi podejmiemy dalsze próby
negocjacji.
Anna Kuczmarska

Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych

AKT NOTARIALNY – JASNY I ZROZUMIAŁY
O procesie uwłaszczenia
członków spółdzielni mieszkaniowych, który ułatwiła znowelizowana ustawa, pisaliśmy
kilkakrotnie. Mieszkańcy bloków
SM „Janowo” w Rumi dzielili
się z Czytelnikami własnymi
doświadczeniami oraz mówili o
problemach, związanych z przekształceniami własnościowymi w
tej spółdzielni. Chociaż nie doszło
tam jeszcze do nowego podziału
wielobudynkowej nieruchomości
i nie wszyscy mogą na razie skorzystać z dobrodziejstw ustawy,
w janowskiej spółdzielni rozpoczęto uwłaszczenie i podpisano
pierwsze akty notarialne. Dlatego poniżej zamieszczamy tekst
dotyczący aktów notarialnych.
Autorki artykułu są aktywnymi
członkami SM „Janowo”.
Akt notarialny jest umową
między osobą występującą z
wnioskiem o nabycie prawa
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własności lokalu mieszkalnego i
udziałów w częściach wspólnych
budynku oraz w gruncie działki,
na której posadowiony jest budynek. Stronami tej umowy jest
osoba występująca z wnioskiem
oraz dwóch członków zarządu
spółdzielni. Spółdzielnia jest taką
samą stroną umowy jak zarząd
spółdzielni i ma te same prawa.
Notariusz jest tylko opłacanym
przez spółdzielców wykonawcą
woli uczestników tej umowy.
Zarząd spółdzielni nie ma
prawa jednostronnie wyboru notariusza. Zapis taki figuruje często
w statutach spółdzielni – tak jest
np. w statucie SM Janowo.
Akt notarialny winien mieć
tytuł, odpowiadający przepisom
ustawy o własności lokali. Art. 3
ust. 1 ustawy o własności lokali z
dnia 24 czerwca 1994 r. wyraźnie
stanowi, ż: „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi
lokalu przysługuje udział w nie-

ruchomości wspólnej jako prawo
związane z własnością lokali”.
Natomiast ust. 2 tegoż artykułu
stwierdza się, że: „nieruchomość
wspólną stanowi grunt oraz części
budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.
W świetle powyższego tytułowi przedmiotowej umowy należałoby nadać kształt odpowiadający
tym przepisom. Np.: UMOWA
USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I
PRZENIESIENIAJEGO WŁASNOŚCI ORAZ PRZENIESIENIA
PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.
Członek spółdzielni winien
wiedzieć, że akt notarialny sporządzony dla wyodrębnionego
lokalu musi chronić jego interes,
to znaczy musi mieć m.in. zapis
formy i warunków zarządza-

nia nieruchomością wspólną.
Na żądanie członków zarządu
spółdzielni do aktu notarialnego wpisywany jest w pełnym
brzmieniu art. 27 ust. 2 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,
który m.in. stanowi: „... zarząd
nieruchomościami wspólnymi
stanowiącymi współwłasność
spółdzielni jest wykonywany jak
zarząd powierzony...”.
Członek spółdzielni musi
wiedzieć też, że zarządzanie
przez spółdzielnię nieruchomością
wspólną winno polegać na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu z
należytą starannością czynności,
mających na celu zapewnienie
właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania i
racjonalnej eksploatacji nieruchomości wspólnej, w tym bieżącego
administrowania nieruchomością
wspólną jak również czynności
zmierzających do utrzymania

nieruchomości wspólnej w stanie
nie pogorszonym, zgodnie z jej
przeznaczeniem przez uzasadnione inwestowanie w tą nieruchomość i racjonalne wykorzystanie
funduszu remontowego.
Odpowiedni zapis w akcie notarialnym będzie stanowił zabezpieczenie właścicieli wyodrębnionych lokali na prawie własności
gruntu przed konsekwencjami
samowolnego, nieprawidłowego
i godzącego w interesy właścicieli
lokali zarządzania nieruchomością wspólną.
Niewłaściwie sporządzony
akt notarialny godziłby w interes członka, toteż ma on prawo
zapoznać się znacznie wcześniej
z jego treścią.
Szanowny członku spółdzielni mieszkaniowej – nie podpisuj
aktu notarialnego, którego treść
jest dla ciebie niezrozumiała!
Elżbieta Różycka
Krystyna Rejnów
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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
710-22-03.
Dyżury odbywają się we
wtorki w godz. 15-17 oraz w
czwartki w godz. 10-12.

O MNIE:
O Kaszub z dziada
pradziada
O Mąż Marii, ojciec
Łukasza, Michała i
Szymona
O Społecznik z pasją
O Nikomu nie odmawia pomocy
O Doświadczony
samorządowiec
O Doktor nauk rolniczych
O Kibic z żółto-niebieskim sercem
Jestem za:
O Likwidacją abonamentu RTV
O Pełnym i szybkim dostępem do
opieki lekarskiej
O Godnymi emeryturami i rentami
O Niskimi i prosty-

Mistrzowie kierownicy w akcji

Parkowanie na przystankach i przejściach

W „Gazecie Rumskiej” prezentowaliśmy zdjęcia samochodów, zaparkowanych w różnych dziwnych
miejscach. Czytelnicy nadal nadsyłają nam takie fotografie. Nie wszystkie możemy pokazać, niektóre
zdjęcia są już zbyt archiwalne, ale za wszystkie bardzo dziękujemy.
Obok kolejny przykład zadziwiającej inwencji jednego z mistrzów kierownicy. Przypomnijmy, że
inni parkowali swoje samochody na przystankach autobusowych lub niemal na środku drogi. Niektórzy
kierowcy po prostu zatrzymują auto i wysiadają, nie patrząc, gdzie zostawili swój pojazd.
Zachęcamy do dalszych obserwacji, chociaż najlepiej, żeby takich okazji do fotografowania w ogóle
nie było.
Ak.

INTERWENCJE SYGNAŁY

OPINIE, UWAGI

Potrzebne kamery...
Systematycznie jest niszczona wiata na przystanku przy ul.
Starowiejskiej, skrzyżowanie z ul.
Hallera (przy dębie). Moim zdaniem w tym rejonie przydałyby się
kamery.
Czytelnik...
i bankomat
Wielka szkoda, że ani na
Lotnisku, ani w sąsiedniej Starej Rumi nie ma bankomatu.
Brakuje go np. w okolicy placu
Kaszubskiego, gdzie jest kilka
sklepów, a niedaleko funkcjonuje targowisko. Rozmawiałam z
sąsiadami, zwłaszcza młodymi
- wszyscy narzekają, że podczas
zakupów nie ma gdzie wypłacić
pieniędzy. Naszym zdaniem
najlepszym miejscem do zainstalowania bankomatu jest budynek
MOSiR. Mieszkanka Lotniska
Za wysoki krawężnik
Wokół przychodni na ul.
Derdowskiego i Miłosza ułożono
kostkę brukową, utworzono parkingi i podjazdy, powstała nowa
zatoka dla autobusów. Niestety
zapomniano o obniżeniu krawężnika jezdni w miejscu przejścia
dla pieszych. To duże utrudnienie
zwłaszcza dla mam z wózkami.
Elżbieta Pranga
Dziękujemy radnym
Chciałabym w imieniu swoim i moich sąsiadów podziękować
radnym PO i PiS za wybudowanie drugiego odcinka ul. 3 Maja.
Na tej części ulicy mieszkają głownie starsi rumianie, ja sama żyję
tu od 35 lat. Kilka lat temu pani
burmistrz proponowała wybudowanie ulicy w czynie społecznym.
Mieliśmy zapłacić ponad 2 tysiące
zł od rodziny, potem mówiło się o
4, a nawet 6 tysiącach. Na szczęście radni zdecydowali o budowie
tej ulicy z pieniędzy gminy i teraz
my, emeryci, możemy wygodnie
się poruszać bez ponoszenia tak
dużych kosztów.
H.N.
(dane do wiadomości redakcji)
Nie chcą tirów
Blokady, protesty i w efekcie
zamknięcie jednej lub kilku ulic
dla tirów zwiększy ich ruch i niezadowolenie mieszkańców na innych ulicach. Szczególne zadanie
w rozwiązaniu tego problemu ma
Komisja Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej i jej przewodniczący.
Oczekujemy intensywnej pracy i
przedłożenia konkretnych wniosków ku zadowoleniu wszystkich
mieszkańców. Ryszard Hinc

mi podatkami
O Budową dróg i
autostrad
O Pomocą dla rolników, rybaków,
stoczniowców i portowców
O Usprawnieniem
przygotowań do
Euro 2002

REKLAMA

Atrakcyjne
pożyczki gotówkowe:
25 tys. zł - rata 291 zł,
50 tys. zł – rata 582 zł,
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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ZŁOTE GODY
Razem z Jubilatami i ich
rodzinami cieszymy siê, ¿e kolejne pary w Rumi œwiêtowa³y
wspania³¹ rocznicê 50-lecia
ma³¿eñstwa. Z tej okazji w
koœciele NMP Wspomo¿enia
Wiernych odby³a siê uroczysta
msza œw. Szeœæ par na nowo
stanê³o przed o³tarzem, dziêkuj¹c Bogu za prze¿ycie razem
pó³ wieku. Nie zabrak³o serdecznych ¿yczeñ, m.in. od ksiêdza proboszcza oraz arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego.
Oprócz prezentowanych na
naszych zdjêciach Z³otych Jubilatów, uczestnicz¹cych w uroczystoœci, w tym roku 50. rocznicê œlubu obchodzi kilka innych ma³¿eñstw z tej parafii,
które nie mog³y wzi¹æ udzia³
w jubileuszowej mszy œw. S¹
to: Irena i Tadeusz Kamiñscy, Irena i Leon Szefka,
Ró¿a i Czes³aw G³ogowscy
oraz Gertruda i Jan Rychert.
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Obchodzili Złote Gody

Modlitwa w rodzinnym gronie

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy!
Ak.

El¿bieta i Tadeusz
JONATOWSCY

Urszula i Alojzy
KRY¯A
REKLAMA
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Z³ote Pary i ks. proboszcz Jan Oleksiuk na wspólnej fotografii.

Brygida i Tadeusz
KUSZYÑSCY

Ma³gorzata i Henryk
WIŒNIEWSCY

Józefa i Stanis³aw
LIDZBARSCY

Stefania i Jan
DUSZYÑSCY

