Radni klubów PO i PiS zdecydowali

W TYM NUMERZE

PODATKI BEZ ZMIAN

CZY GROZI PARALIŻ?
- Program koalicji PO i PiS jest
wdrażany, choć brak współpracy ze strony burmistrza powoduje niepotrzebne opóźnienia - mówi Piotr Zaradny, przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej. str. 4

ZADUSZKI
Listopad sprzyja refleksji i zadumie na temat przemijania.
Wspominamy zmarłych i modlimy się za nich.
str. 22

W³aœciciele posesji w Rumi mog¹ byæ spokojni - podatki od nieruchomoœci na razie nie wzrosn¹.

Na dotychczasowym poziomie pozostan¹ w przysz³ym roku
lokalne podatki w Rumi. Radni Platformy Obywatelskiej oraz
Prawa i Sprawiedliwoœci odrzucili na ostatnie sesji projekty
uchwa³, podwy¿szaj¹ce stawki. Burmistrz miasta proponowa³a
podwy¿szenie w 2008 roku podatków od nieruchomoœci oraz od
REKLAMA

œrodków transportu o 2,3 procent. Ze wzglêdu na dobr¹ sytuacjê
finansow¹ miasta, radni postanowili nie wyci¹gaæ wiêcej pieniêdzy z portfeli mieszkañców.
str. 3

KTO SILNIEJSZY
Siłowanie się na rękę jest coraz bardziej popularnym sportem. Mogli się o tym przekonać uczestnicy ogólnopolskiego turnieju, który odbył się w
Rumi.
str. 23
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SAMORZĄD

Radni PiS i PO pracowali, a Gospodarność bojkotowała

Trzeba przyspieszyć inwestycje i
zahamować urbanistyczny chaos
Zanim przyst¹piono do
przedstawiania projektów
uchwa³ i dyskusji nad nimi,
Piotr Zaradny, rzecznik klubów radnych PO i PiS odczyta³ oœwiadczenie, w którym
radni wyrazili zaniepokojenie
opóŸnieniami w pracy nad wykonaniem ambitnych zadañ,
przyjêtych przez rumski samorz¹d.
Mimo, ¿e s¹ na to pieni¹dze, burmistrz miasta blokuje inwestycje, nie buduje dróg
gminnych ani nowego ratusza
w zaplanowanym centrum, nie
kupuje te¿ mieszkañ komunalnych dla rodzin potrzebuj¹cych
takich lokali. Natomiast lekk¹
rêk¹ próbuje wydawaæ wygospodarowane pieni¹dze na niepotrzebne przedsiêwziêcia.
Dlatego radni PO i PiS zdecydowali, ¿e zamiast prowadziæ
d³ugie ja³owe dyskusje z radnymi Gospodarnoœci, bêd¹ konkretnie pracowaæ na rzecz miasta.
Temu w³aœnie ma s³u¿yæ
pakiet uchwa³, wprowadzonych
pod obrady, a zobowi¹zuj¹cych
burmistrz El¿bietê RogalêKoñczak do realizacji inwestycji.
Jednomyœlni wobec
OPAT
Zupe³nie inny charakter ma
uchwa³a, w której radni sprzeciwiaj¹ siê wykreœleniu z planów inwestycji centralnych
budowy obwodnicy pó³nocnej
OPAT. Ten projekt PO i PiS,
jako jedyny zyska³ poparcie
wszystkich radnych, tote¿ jednomyœlnie uchwalono na sesji
sprzeciw rumskiego samorz¹du wobec wycofania siê rz¹du
z finansowania tej inwestycji.
Zdaniem radnych koszt
tego niezmiernie potrzebnego
przedsiêwziêcia jest nie do
udŸwigniêcia przez samorz¹dy
lokalne.

Kilka nowych uchwa³ wprowadzili do porz¹dku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej radni klubów PO i PiS, mimo zdecydowanego sprzeciwu radnych Gospodarnoœci. Wiêkszoœæ zaproponowanych pod obrady projektów to tzw. uchwa³y intencyjne, w których radni wezwali burmistrza miasta do zintensyfikowania dzia³añ
na rzecz realizacji inwestycji i sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego. Mówi¹c najkrócej chodzi o to, aby przyspieszyæ realizacjê bud¿etu.

Radni Platformy Obywatelskiej podczas krótkiej przerwy w obradach. Od lewej: Edyta
Salamon, Maria Bochniak. Bogdan Formella i Wies³awa Serema.
Fot. Anna Kuczmarska

Pozosta³e projekty klubów
PO i PiS zdecydowanie nie
podoba³y siê radnym Gospodarnoœci, którzy w wiêkszoœci
przypadków bojkotowali g³osowanie, na ogó³ zupe³nie w nim
nie uczestnicz¹c. Z kolei radni
PO i PiS, tak jak zapowiedzieli, nie brali udzia³u w dyskusji.
Konsekwentnie natomiast
przeg³osowywali kolejne zaproponowane przez siebie uchwa³y. W jednej z nich odwo³ali
burmistrz El¿bietê RogalaKoñczak z funkcji przedstawiciela Rumi w Okrêgowym
Przedsiêbiorstwie Energetyki
Cieplnej, powierzaj¹c tê funkcjê Zbigniewowi Labudzie.
Burmistrz Rumi powinna „budowaæ” miasto, za co otrzymu-
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je najwy¿sze mo¿liwe uposa¿enie. Radni przyjêli te¿
uchwa³ê, zobowi¹zuj¹c¹ w³adze miasta do opracowania
programu prywatyzacji przedszkoli. Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Witold Reclaf, chodzi o opracowanie jasnych zasad procesu prywatyzacyjnego.
Mo¿na budowaæ dom
od dachu
Radni Gospodarnoœci
wprawdzie nie g³osowali, ale
za to przeœcigali siê w popisach
oratorskich. Szczególnie aktywny by³ radny Tadeusz
Pi¹tkowski, szef klubu Gospodarnoœæ, który stara³ siê
przekonaæ radê o bezsensownoœci uchwa³. M.in. tej, która
mobilizuje burmistrza do przyst¹pienia do sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego dla tych czêœci
Rumi, które jeszcze takich planów nie maj¹ (trudno siê dziwiæ, skoro dla w³adz SM Janowo plany s¹ nie na rêkê).
Przeciwny planom by³ równie¿ Ryszard Grychto³, zastêpca burmistrza Rumi.
- Sporz¹dzanie planów zagospodarowania przestrzennego nie ma sensu, poniewa¿
opracowywane jest w³aœnie
studium uwarunkowañ - argumentowa³ burmistrz, a na
uwagê Witolda Reclafa, ¿e

mo¿na jednoczeœnie przygotowywaæ zmiany w studium i
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ryszard
Grychto³ zapyta³: - Czy sugeruje pan, ¿e mo¿na budowaæ
dom, zaczynaj¹c od dachu?
- Przy dzisiejszej technice
jest to mo¿liwe - odpowiedzia³
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta.
Nie dla trolejbusów
Radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoœci nie zgodzili siê na
uchwalenie zmian w bud¿ecie,
zaproponowanych przez burmistrza miasta. Propozycje
negatywnie zaopiniowa³y komisje: bud¿etowa i gospodarcza.
Na pytanie Gospodarnoœci,
dlaczego radni koalicyjnych
klubów nie zgadzaj¹ siê na
zmiany i ograniczaj¹ tym samym pracê burmistrza, Piotr
REKLAMA

Zaradny przypomnia³, ¿e burmistrz ma mo¿liwoœæ przesuwania pieniêdzy w bud¿ecie
gminnym.
Dyskusjê wywo³a³ wprowadzony pod obrady przez burmistrza miasta projekt
uchwa³y, dotycz¹cy budowy
trakcji trolejbusowej. Chodzi o
budowê linii z Gdyni-Cisowej
do rumskiego dworca PKP, biegn¹cej ulic¹ Sobieskiego. Na jej
realizacjê nie zgodzili siê radni PO i PiS, odrzucaj¹c projekt
wiêkszoœci¹ g³osów. Ich zdaniem, trolejbusy nie s¹ Rumi
w tej chwili najbardziej potrzebne, a pieni¹dze s¹ potrzebne na wa¿niejsze zadania. Spory wydatek z bud¿etu
miasta Rumi na budowê trakcji w wysokoœci 4 mln z³ (inwestycja mia³aby kosztowaæ 8
mln z³, ale po³owa pieniêdzy
pochodzi³aby ze œrodków zewnêtrznych), to nie wszystko.
Jak podkreœla³ Witold Reclaf,
liniê trzeba jeszcze utrzymaæ,
a to mo¿e kosztowaæ ok. pó³
miliona z³ rocznie.
Priorytetem dla bud¿etu
miasta jest budowa dróg i inne
wa¿ne zadania, takie jak sporz¹dzanie planów zagospodarowania przestrzennego, aby
ograniczyæ chaotyczn¹ i niekontrolowan¹ zabudowê. Trolejbusy, zdaniem radnych PO i PiS
mog¹ na razie poczekaæ. Tym
bardziej, ¿e komunikacjê z
Gdyni¹ zapewniaj¹ poci¹gi
SKM i autobusy.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski
wprawdzie argumentowa³, ¿e
trolejbusy s¹ bardziej ekologiczne, ale wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jaros³aw
Muszyñski udowodni³, ¿e to
wcale nie jest oczywiste. Potrzebna do ich funkcjonowania
energia elektryczna pochodzi
bowiem z elektrowni, opalanych wêglem i zanieczyszczaj¹cych atmosferê. Opiniê radnego potwierdzaj¹ równie¿ ekspertyzy.
Ak
dokoñczenie na str. 3
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Radni PiS i PO pracowali, Gospodarność bojkotowała

Trzeba przyspieszyć inwestycje i
zahamować urbanistyczny chaos
dokoñczenie ze str. 2
W przysz³ym roku podatki w Rumi pozostan¹ na tym
samym poziomie, co w 2007 r.
Burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak zamierza³a podnieœæ
stawki podatków lokalnych.
Jednak w trakcie paŸdziernikowej sesji Rady Miejskiej,
maj¹cy wiêkszoœæ w samorz¹dzie radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoœci, nie zgodzili siê na podwy¿ki.
Pieniêdzy nie brakuje
Wiceprzewodnicz¹cy rady
Miejskiej, radny PO Janusz
Wolañski wyjaœni³ w imieniu
dwóch koalicyjnych klubów,
sk¹d taka decyzja.
- Sytuacja finansowa gminy jest dobra, mamy kilkumilionow¹ nadwy¿kê w bud¿ecie,
przede wszystkim dziêki korzystnej sprzeda¿y gminnych
dzia³ek przy ul. Dêbogórskiej stwierdzi³ na sesji Janusz
Wolañski. - Jesteœmy przeciwni podnoszeniu stawek podatków lokalnych, zw³aszcza, ¿e
wspieramy przedsiêbiorczoœæ
w mieœcie.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski
z klubu radnych Gospodarnoœæ
stwierdzi³ natomiast, ¿e podatki nale¿y podnieœæ przynajmniej o poziom inflacji, bo w
innym wypadku za kilka lat
konieczne bêd¹ drastyczne podwy¿ki.
Pojazdy i nieruchomoœci
Sprawa dotyczy dwóch rodzajów podatków: od œrodków
transportu oraz od nieruchomoœci. Jeœli chodzi o te ostatnie,
w przygotowanym projekcie

Radni PO i PiS podczas ostatniej sesji. Od lewej: Joanna ¯urek i Eugeniusz Zwara z
Platformy oraz Piotr Zaradny, Florian Mosa, Andrzej Januszewski i Stanis³aw Ptach
z Prawa i Sprawiedliwoœci.
Fot. Anna Kuczmarska

burmistrz Rumi proponowa³a
podniesienie stawek w 2008
roku o 2,3 proc., dziêki czemu
miejski bud¿et mia³ siê wzbogaciæ zaledwie o oko³o 164 tys.
z³. Bud¿et Rumi „wzbogaciæ”
siê mia³ te¿ dodatkowo o niewielkie 10,5 tys. z³, które mia³a przynieœæ podwy¿ka o 2,3
proc. stawek podatku od œrodków transportowych (z wyj¹tkiem ci¹gnika siod³owego lub
balastowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 36
ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, gdzie podatek podwy¿szony do maksymalnej stawki, mia³ wynieœæ
ok. 2,6 tys. z³). Radni nie podnieœli równie¿ - mimo propozycji burmistrza, op³at za
dzier¿awê gminnych gruntów,
które mia³y wzrosn¹æ o 3 proc.

Wsparcie dla policji i
stra¿y po¿arnej
Co do jednego radni
wszystkich klubów w Radzie
Miejskiej byli zgodni - jednomyœlnie przyznali pieni¹dze
rumskim policjantom oraz
stra¿akom. Dziêki dofinansowaniu z bud¿etu miasta Komisariat Policji w Rumi otrzyma 30 tys. z³ na sprzêt komputerowy oraz 5 tys. z³ na urz¹dzenie tzw. B³êkitnego Pokoju, potrzebnego w razie przes³uchañ dzieci i m³odzie¿y.
Podczas ostatniej sesji radni wys³uchali te¿ kilku sprawozdañ, m.in. z dzia³alnoœci
Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego
Rady Miejskiej, z dzia³alnoœci
Administracji Budynków Komunalnych w Rumi oraz Za-

DLACZEGO TAK DROGO?
Oto przygotowane przez kilku radnych zestawienie planu inwestycji, zgodnie z projektem budżetu
na rok 2007 przedstawionym przez burmistrza miasta oraz efekt końcowy.
1. Sprzedaż działek przy ulicy Dębogórskiej i Gdańskiej (łącznie 21 058 m2) – planowana łączna
cena wywoławcza 5 mln 450 tys. zł - sprzedano za ponad 19 mln zł.
Zdecydowane niedoszacownie kwoty wywoławczej w przetargu na sprzedaż działek. Znaczne
zwiększenie dochodów gminy po podniesieniu kwoty wywoławczej przez radnych PO-PiS.
2. Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 – planowany koszt 590,4 tys. zł - Kwota ta
wystarcza do wybudowania od podstaw średniej wielkości domu – a nie do wykonania remontu
kuchni. Rada Miasta przeznaczyła na ten cel 290 tys. zł.
3. Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - 180 tys. zł. Dach ma powierzchnię ok. 110 m2 - za tę kwotę można wymienić cały dach.
4. Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 - szacowany koszt budowy łącznika wraz z
szatniam 5 mln 500 tys. zł i dodatkowo 65 tys. zł dokumentacja techniczna budowy łącznika.
Za tę kwotę można wybudować kilkumieszkaniowy dom, a nie kilkudziesięciometrowy łącznik.
5. Budowa parkingu na 75 miejsc przy ulicy Dębogórskiej (obok targowiska) – 960 tys. zł wg.
kosztorysu inwestorskiego, co daje kwotę 12 800 zł na 1 miejsce parkingowe. Tymczasem firmy
deweloperskie oferują miejsca w zamkniętych halach garażowych w kwocie 20– 25 tys. zł.
5. Budowa linii trolejbusowej od granicy miasta z Gdynią do dworca PKP - ok. 9 mln zł koszt
budowy trakcji oraz ok. 500 tys. zł koszt corocznego dofinansowania do tej linii.
Zakup taboru i utrzymanie linii - koszty nieznane. Po tej samej trasie kursuje autobus linii 173.
Biorąc nawet pod uwagę, iż inwestycja zostanie w 50% dofinansowana przez Unię Europejską
ogromne koszty budzą wątpliwości. Gmina Rumia ponosi już koszty dopłat do komunikacji miejskiej w wysokości ok. 800 tys. zł.

rz¹du Cmentarza Komunalnego. Radny Eugeniusz Zwara
zrelacjonowa³ przebieg kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stra¿y Miejskiej i w
Przedszkolu nr 2 „Bajka”.
W wolnych wnioskach i
zapytaniach radny Florian
Mosa mówi³ o zagro¿eniu bezpieczeñstwa na ul. Fabrycznej
na Zagórzu, gdzie po zmroku
mo¿na spotkaæ osoby, zak³ócaj¹ce spokój i porz¹dek. Apelowa³ o patrole policji lub stra¿y
miejskiej w tym rejonie. Piotr
Zaradny zwróci³ uwagê na rosn¹cy problem komunikacyjny
u zbiegu ul. Sabata i Sobieskiego. Mieszkañcy Zagórza i
Szmelty ju¿ dzisiaj maj¹ trudnoœci z wyjechaniem samochodem z ul. Sabata na drogê krajow¹. Problem ten zwiêkszy
siê, gdy w miejscu dawnej garbarni powstanie kolejne centrum handlowe.
Anna Kuczmarska

SAMORZĄD
Z elektronicznej poczty
i redakcyjnego dyżuru
MAM WĄTPLIWOŚCI
Wprowadzenie trolejbusów
wydaje się sprytnym pomysłem prezydenta Gdyni na
gdyńską inwestycję za rumskie
pieniądze. Miasto ma wydać z
miejskiej kasy 4 miliony zł, a trolejbus pojedzie najpierw przez
kawałek Gdyni (od pętli w Cisowej do granic miasta), a potem dopiero przez fragment
Rumi do dworca. Wystarczy
także zobaczyć w Gdyni jak trolejbusy tarasują ulice. Nie podoba mi się to.
Ekonomista
TROLEJBUSEM
CZY KOLEJKĄ
Czytałam ostatnio w lokalnej prasie o kontrowersyjnym
pomyśle budowy linii trolejbusowej. Najpierw zdziwiłam się
bardzo, że radni odrzucili ten
pomysł. Chciałabym, żeby Rumia miała jak najwięcej połączeń z Gdynią, ale z drugiej strony coraz więcej ludzi jeździ samochodami, a kolejki elektryczne są szybkie i wygodne. Jadąc pociągiem można uniknąć
korków. Dlatego jednak wolę
podróżować SKM.
Maria S. Z Janowa
NIE MAMY SIĘ
CZEGO WSTYDZIĆ
Wielu mieszkańców Rumi
wzięło udział w ostatnich wyborach parlamentarnych, dzięki czemu frekwencja w naszym
mieście, wynosząca ponad 60
procent, była wyższa niż w powiecie i wyższa niż w kraju. Jestem zadowolony, bo nie
mamy się czego wstydzić, choć
nie jest to jeszcze idealna sytuacja. Należę do starszego pokolenia, które jest chyba bardziej obowiązkowe, ale cieszę
się, że w wyborach wzięło
udział dużo młodzieży.
Dziwię się tylko wynikom.
Więcej głosów otrzymała kandydatka, której nie znam i myślę, że nie zna jej większość
mieszkańców. Osoba, która nic
nie zrobiła dla naszego miasta,
niewiele o niej wiadomo. Szkoda natomiast, że przegrywa
człowiek znany i zaangażowany w rumskie sprawy od wielu
lat. Widocznie ludzie wolą głosować na partie, niż na konkretne i znane osoby.
R. Dampc, Biała Rzeka

REKLAMA

Sklep motoryzacyjny

AUTO CZESCI RUMIA
zaprasza Klientów
codziennie od 9 do 17, w soboty do 14.
ul. Kosynierów 37/10,
tel. 058 710-15-47
Oferujemy części do samochodów
zachodnich i japońskich.
Oferujemy rabaty na części
nawet do 15%.
Chętnie nawiążemy współpracę z
warsztatami samochodowymi.
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WYWIAD MIESIĄCA

CZY RUMI GROZI

PARALIŻ?
- Wróćmy do wypowiedzi pana Seweryna Czoski z kampanii wyborczej do
samorządu, który w wywiadzie dla Gazety Rumskiej powiedział, iż niewłaściwy wybór burmistrza może spowodować paraliż miasta. Twierdził, że wygrana Elżbiety Rogali-Kończak nad Januszem Wolańskim (przy wygranej PO i PiS)
skomplikuje współpracę na linii burmistrz - rada. Czy z perspektywy roku Seweryn Czoska miał rację?
- Z przykrością muszę stwierdzić, że miał rację, o czym dobitnie świadczy mijający rok pracy rumskiego samorządu. Jako koalicja PO i PiS przedstawiliśmy mieszkańcom Rumi kompleksowy i spójny program rozwoju miasta, który jest torpedowany przez burmistrza na każdym kroku. Jest to zupełnie niezrozumiałe w sytuacji,
gdy burmistrz Rumi nie ma żadnego programu, co więcej nie ma wizji, jak nasze
miasto ma wyglądać za pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat. Niemniej dalej uważam,
że nie ma alternatywy dla współpracy Elżbiety Rogali-Kończak z większością w
Radzie Mijeskiej, i że do współpracy na partnerskich zasadach dojdzie. Program
koalicji PO i PiS jest i będzie wdrażany, choć brak współpracy ze strony burmistrza
powoduje niepotrzebne i nieuzasadnione opóźnienia. To burmistrz odpowiada za
realizację uchwał Rady Miasta. Energia burmistrza jest kierowana na formułowanie
nowych projektów, które mają rozmyć główne elementy realizowanego programu
i na rozbicie, a nie na realizację przyjętego w lutym budżetu.
- Czy może Pan podać przykłady działań szkodzących przyjętemu przez Radę
budżetowi miasta.
- Przykład z ostatniej sesji, na którą burmistrz miasta wprowadza bez odpowiedniej drogi legislacyjnej, wymaganej regulaminem pracy Rady Miasta, projekt uchwały
dotyczącej budowy linii trolejbusowej w Rumi. Projekt zakłada konieczność przeznaczenia prawie pięciu milionów zł. na budowę sieci trakcyjnej oraz corocznej
dotacji w wysokości kilkuset tysięcy zł do funkcjonowania tylko jednej linii, nie
wspominając nic o dodatkowych kosztach związanych z zakupem taboru. Tymczasem linia trolejbusowa pokrywa się z trasą autobusu nr 173. Co więcej usłyszeliśmy, iż istnieje plan, aby w przyszłości linię przedłużyć do centrum handlowego
Auchan. W związku z tym, czy w rzeczywistości nie chodzi o to, aby na koszt
mieszkańców Rumi stworzyć łatwiejszy dojazd do Auchan dla mieszkańców Gdyni? Na wrześniowej sesji starosta wejherowski Józef Reszke zapewnił, iż będzie
współfinansował remont odcinka ulicy Ceynowy do drogi krajowej nr 6, tymczasem na ostatniej sesji burmistrz miasta wprowadza uchwałę o remoncie tej ulicy
bez współfinansowania. Czy jesteśmy aż tak bogatą gminą, aby rezygnować z
dodatkowych pieniędzy? Ponadto wprowadzenie tej inwestycji do tegorocznego
budżetu jest irracjonalne, bo nie ma szans na rozpoczęcie remontu jeszcze w tym
roku, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej. Kolejny
przykład z poprzedniej sesji, to sprawa budowy parkingu przy ulicy Dębogórskiej
przy targowisku. Planuje się wykonać 75 miejsc parkingowych za kwotę 960 tys. zł.,
a więc za prawie 13 tysięcy zł za jedno miejsce. Nie jesteśmy przeciwnikami budowy parkingu, ale koszty budzą nasze zdumienie, bo deweloperzy sprzedają za 20-25
tys. zł miejsca garażowe. Nasze zdziwienie budzi też fakt, iż parking ma być sfinansowany prawie wyłącznie z budżetu miasta. Dlatego zaapelowaliśmy do kupców z
targowiska o 20-procentowy udział w kosztach inwestycji, zresztą udział symboliczny.
- Publicznie burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak skarży się, że nic nie może
robić w mieście, gdyż mając większość w radzie na nic nie pozwalacie, a przecież to ona wygrała wybory?
- Nikt nie podważa faktu wygrania wyborów przez Elżbietę Rogalę-Kończak,
jednak te same wybory wygrali radni PO i PiS, którzy utworzyli koalicję w Radzie
Miejskiej. To jest organ uchwałodawczy, który decyduje o kierunkach rozwoju
gminy i ustala jego budżet. Burmistrz jest tylko i wyłącznie organem wykonawczym, który ma sprawnie realizować uchwały przyjęte przez radę, a w szczególności
uchwałę budżetową. Niestety, w wielu wypadkach burmistrz o tym zapomina i
wkracza w kompetencje radnych, kreując się przy tym do roli osoby pokrzywdzonej. Jest to działanie pozbawione podstaw prawnych, a przy tym szkodliwe dla
Rumi. Na szczęście ustawodawca przewidział sytuację przy braku współpracy między organem uchwałodawczym i wykonawczym. Rada Miejska ocenia sposób
wykonania budżetu przez burmistrza i na tej podstawie udziela mu lub nie, absolutorium z wykonania uchwały budżetowej.
- Przejdźmy do konkretów. Kiedy mieszkańcy Rumi doczekają się normalnego centrum miasta wraz z forum miejskim, a więc tego, co stanowi o istocie
każdego miasta?
- Mam nadzieję, że niedługo. Wiosną tego roku Rada Miejska zorganizowała
Sesję Obywatelską, poświęconą kwestii centrum miasta, jego funkcji oraz lokalizacji. Efektem były wnioski formułowane przez mieszkańców. Poddaliśmy je publicznej dyskusji specjalistów z zakresu urbanistyki, architektury i zagospodarowania
przestrzennego podczas Sesji Naukowej. Wszyscy prelegenci wskazywali jednoznacznie, iż budowa centrum miasta w okolicy skrzyżowania ulic Starowiejskiej i
Dąbrowskiego stanowi palącą konieczność. Z tezami zgodziła się także pani burmistrz, niestety obecnie robi wszystko, aby planu tego nie wdrażać. Za przykład
podam opracowywane właśnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, które ma zostać przyjęte w 2009 roku i w opinii burmistrza to ono ma
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Z PIOTREM
ZARADNYM,

przewodniczącym
Komisji Budżetu
i Finansów Rady
Miasta Rumi
rozmawia
Jan Zagórski
zdecydować o lokalizacji nowego centrum. Dlatego na ostatniej sesji, po raz kolejny, zaapelowaliśmy do Burmistrza Rumi o przyspieszenie prac związanych z realizacją uchwały budżetowej i szybkie rozpoczęcie prac koncepcyjnych. Spodziewam
się, że koncepcja budowy centrum miasta będzie gotowa w połowie przyszłego
roku.
- Czy udało się wreszcie zapanować nad chosem przestrzennym w mieście?
- Nie do końca, niestety, nad czym bolejemy. Nadzór nad Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta pełni burmistrz i efekty widać gołym okiem. Rzeczywistością są koszmarne bloki na górze Markowca i bloki wtłaczane w strefy zabudowy jednorodzinnej. W Rumi jest miejsce dla właścicieli domków i mieszkańców
bloków. Dążymy do zdefiniowania wyraźnych obszarów o odmiennym przeznaczeniu –dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, aby unikać niepotrzebnych konfliktów. Osobną kwestię stanowi ochrona tego, co najcenniejsze. Z
tego właśnie powodu nie zgodzimy się na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Szmelta w proponowanej przez burmistrza
formie i pracujemy nad założeniami dla takiego planu na obszarze przylegającym do
Góry Markowca. Wiele złego w tej materii już się wydarzyło i tego już nie zmienimy.
Mam nadzieję, iż przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej w Wydziale Budownictwa i Architektury, która wykazała szereg nieprawidłowości przy wydawaniu
decyzji administracyjnych spowoduje, iż wydawane obecnie decyzje będą przygotowywane staranniej.
- Opozycja w radzie twierdzi, że w gruncie rzeczy w ogóle nie chcecie bloków
w Rumi, czy może pan to skomentować?
- W naszym mieście jest miejsce także dla budownictwa wielomieszkaniowego. Daliśmy temu wyraz zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w pobliżu nowobudowanego centrum Auchan. Tam widzimy
nowe tereny inwestycyjne dla takiego budownictwa. W najbliższym czasie rozpocznie się również budowa osiedla u zbiegu ulic Gdańskiej i Dębogórskiej oraz
kolejnego przy ulicy Stoczniowców.
- Panie przewodniczący, a co z drogami gminnymi?
- To najważniejszy dla nas punkt programu rozwoju miasta. Niestety w obecną
kadencję weszliśmy w zasadzie bez przygotowanych inwestycji i musi upłynąć
trochę czasu, zanim program ruszy pełną parą. Efekty zobaczymy w przyszłym roku.
W tym roku udało się sporo zrobić: obecnie na różnym etapie projektowania znajduje się ponad czterdzieści gminnych ulic, udało się dokończyć ulicę 3 Maja, trwa
budowa mostu na Zagórskiej Strudze, ruszają prace przy czterech ulicach w centrum miasta. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że burmistrz miasta celowo
spowalnia proces projektowania ulic wpisanych do budżetu na rok bieżący, a zajmuje się innymi inwestycjami.
- Na koniec poproszę jeszcze o parę słów podsumowujących ten trudny rok.
- Mija rok od kiedy mieszkańcy wybrali nas do Rady Miejskiej. Był to rok bardzo
trudny, ale również bardzo wytężonej pracy. W tym czasie udało się stworzyć i
uchwalić najlepszy w historii rumskiego samorządu budżet miasta. Udało się również przeprowadzić dyskusję nad stworzeniem centrum z urzędami publicznymi.
Udało się rozpocząć proces budowania ulic i obecnie szykujemy ponad czterdzieści
dokumentacji dla dróg, które wybudowane zostaną w przyszłym roku. Rada Miejska z inicjatywy rumskich kupców zakończyła porozumieniem negocjacje z firmą
Auchan, gwarantujące wszystkim, chętnym przedsiębiorcom z naszego miasta
identyczne, preferencyjne warunki najmu pomieszczeń, takie jak zagwarantowali
sobie nieliczni kupcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kupców Rumskich. Zainicjowaliśmy też akcję protestu skierowanego do ministra transportu w kwestii budowy
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Zapewniam mieszkańców Rumi, iż
jesteśmy zdeterminowani i zrobimy wszystko, aby do tej budowy doprowadzić, bo
tylko wówczas mieszkańcy odczują efekty zmniejszenia ruchu samochodów, a w
szczególności ruchu tranzytowego. Jesteśmy zdeterminowani, aby dotrzymać
naszych obietnic składanych mieszkańcom miasta w czasie kampanii, nawet przy
braku woli współpracy ze strony burmistrza miasta
- Dziękuję za rozmowę.
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Nasz program wymaga konsekwencji i sprawnego działania

Można zrobić więcej i szybciej
Zapytaliœmy
przede
wszystkim, dlaczego cz³onkowie koalicyjnych klubów tak
du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do realizacji uchwalonych przez samorz¹d zadañ? Inwestycje w
mieœcie s¹ prowadzone, o co
wiêc tyle ha³asu?
- Naszym zdaniem przyjête priorytety powinny byæ bezwzglêdnie realizowane, poniewa¿ przyjêliœmy bardzo ambitny plan, wymagaj¹cy konsekwencji i sprawnego dzia³ania
- mówi Florian Mosa. - Tymczasem zauwa¿amy opór ze
strony burmistrz Rumi, El¿biety Rogali-Koñczak oraz
jej wspó³pracowników. Niektóre zaplanowane w bud¿ecie zadania inwestycyjne mo¿na by³o
realizowaæ „z marszu”, niemal
natychmiast po uchwaleniu
bud¿etu. Mam na myœli na
przyk³ad zakup mieszkañ komunalnych, czy przygotowanie
dokumentacji na budowê sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10. Naszym zdaniem przetarg na tê inwestycjê mo¿na by³o og³osiæ ju¿ w
marcu lub kwietniu, a zrobiono to dopiero w sierpniu. Jednoczeœnie bez porozumienia z
radnymi zwiêkszono zakres inwestycji, przez co wzros³y jej
koszty. Owszem, mo¿na wprowadziæ zmiany, zw³aszcza wynikaj¹ce z potrzeb tej placówki, ale powinny byæ one konsultowane i uzgadniane na komisjach Rady Miejskiej.
- Brak wspó³pracy burmistrza z radnymi niesie niekorzystne konsekwencje dla realizacji inwestycji - dodaje radny Mosa. - Przygotowanie dokumentacji budowy ulic, og³aszanie przetargów – wszystko
to nale¿y przyspieszyæ. Oczekujemy zintensyfikowania
dzia³añ. Wprawdzie procedura, prowadz¹ca do uzyskania
pozwolenia na budowê jest d³uga, ale jak to siê mówi, trzeba
„popychaæ” sprawy, pilnowaæ
okreœlonych procedur i terminów.
Niepokoi nas równie¿ pewna stagnacja, dotycz¹ca budowy centrum miasta. Od wielu
miesiêcy s³yszymy o negocjacjach z w³aœcicielami gruntów
w rejonie ulic D¹browskiego i
Starowiejskiej - mówi Florian
Mosa. - Jesteœmy informowani przez burmistrza lub jej zastêpców o tym, ¿e brakuje zaledwie jednej, ostatniej decyzji, a potem znowu nic siê w
tej sprawie nie dzieje. Wykup
gruntu pod ksiêgarni¹ ci¹gnie
siê w nieskoñczonoœæ i nie widaæ ¿adnego efektu, a tymczasem jest ju¿ gotowa decyzja o
warunkach zabudowy dla bu-

Zdaniem radnych miejskich dwóch wspó³pracuj¹cych ze sob¹ klubów PO oraz
PiS, zaplanowane w tegorocznym bud¿ecie inwestycje s¹ realizowane zbyt wolno.
Dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM - Florian Mosa odczyta³ stanowisko radnych PO i PiS w tej sprawie. Jego treœæ drukujemy poni¿ej, natomiast radnego
poprosiliœmy o wyjaœnienie kilku poruszonych w oœwiadczeniu kwestii.
dowy ratusza, w bud¿ecie zapewniliœmy 70 tys. z³ na
wstêpn¹ koncepcjê centrum
oraz pieni¹dze na wykup gruntów.
Sprzeciw radnych PO i PiS
budz¹ wci¹¿ kontrowersyjne
decyzje o warunkach zabudowy, pozwalaj¹ce deweloperom
budowaæ ma³e wielorodzinne
domy poœród zabudowy jednorodzinnej, czêsto zak³ócaj¹c ³ad
urbanistyczny, architektoniczny i komunikacyjny. Przyk³adem jest budowa dwóch ma³ych budynków wielorodzinnych
na rogu ulic Górniczej i W³ókienniczej. Bêd¹ one ogranicza³y widocznoœæ na tym skrzy¿owaniu, które po wybudowaniu
ul. Rybaków i u³o¿eniu nowej
nawierzchni od ul. Polnej i
Garbarskiej, zwiêkszy znacznie ruch samochodów w tym
miejscu.
- To Urz¹d Miasta poprzez
wydawane decyzje wp³ywa na
ukszta³towanie ³adu i porz¹dku urbanistycznego miasta–
twierdzi radny. - Starostwo
Powiatowe, wydaj¹c pozwolenie na budowê sprawdza projekt, czy jest on zgodny z prawem budowlanym i decyzj¹ o
warunkach zabudowy.
Aby uniemo¿liwiæ arbitralne i kontrowersyjne decyzje,
radni PO i PiS chc¹ jak najszybciej doprowadziæ do sporz¹dzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla
ca³ego miasta. Wprawdzie
opracowywane s¹ zmiany w

Przykład tego wielorodzinnego domu przy ul. 3 Maja pokazuje, że można wkomponować
taki budynek w zabudowę jednorodzinną bez uszczerbku dla architektonicznego ładu.

studium, ale obowi¹zuje dotychczasowe, aktualne studium, na podstawie którego
mo¿na rozpocz¹æ prace nad
planami. Dziwnym siê wydaje, ¿e zapomnieli o tym radni
z Gospodarnoœci, twierdz¹c na
sesji, ¿e „nie mo¿na budowaæ
domu, zaczynaj¹c od dachu”.
To radni Gospodarnoœci w poprzedniej kadencji na jednej z
sesji zmieniali zapisy w studium i jednoczeœnie przystêpowali do sporz¹dzenia nowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Anna Kuczmarska

TROLEJBUSY TAK, ALE NIE W TEJ CHWILI
Florian Mosa, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Przestrzennego:
- Po lekturze ostatniego „Gońca Rumskiego”, który tendencyjnie
przedstawił sprawę uruchomienia w Rumi linii trolejbusowej,
chciałbym wyjaśnić Czytelnikom, dlaczego radni PO i PiS są w tej
chwili przeciwni tej inicjatywie burmistrza miasta. W naszym mieście są inne, dużo ważniejsze potrzeby i priorytetowe zadania.
Mamy dość dobre połączenia z Trójmiastem – autobusowe i kolejowe, mamy też poważny problem z planowaną budową obwodnicy północnej, które być może nie będzie realizowana oraz z ograniczeniem ruchu tirów w mieście. Jedno i drugie zagadnienie
sprawia, że ruch na krajowej „szóstce”, czyli na ul. Sobieskiego i
Grunwaldzkiej będzie jeszcze większy. Nie wyobrażam sobie na tej
trasie dodatkowej „zawalidrogi” jaką są trolejbusy. Planowane 4
mln zł z budżetu na uruchomienie linii (drugie tyle ma pochodzić
ze środków zewnętrznych – przyp. redakcji) to nie wszystko. Na ten
temat dyskutowaliśmy długo na posiedzeniu komisji, analizowaliśmy wszelkie „za i przeciw”. Niesprawiedliwe jest pisanie, że radni
odrzucili projekt bez powodu, tym bardziej, że wcale nie wykluczamy realizacji tej inwestycji w przyszłości.

STANOWISKO KLUBÓW RADNYCH PO I PIS,
DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI
W MIEŚCIE
W lutym tego roku Rada Miejska przyjęła najważniejszą dla miasta
uchwałę (a jest nią budżet), którą między innymi określono
zakres rzeczowy inwestycji wynikający z przyjętych przez kluby
radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
priorytetów.
Są nimi: budowa ulic oraz przystąpienie do kompleksowego
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta oraz budowa centrum z ratuszem.
Temat zagospodarowania przestrzennego wzbudza żywe zainteresowanie mieszkańców, o czym świadczy liczny udział w
zwołanej w kwietniu Sesji Obywatelskiej. Rumianie uczestniczyli również w spotkaniach informacyjno-dyskusyjnych w
minionym miesiącu, dotyczących prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi.
W ciągu ostatnich lat nastąpiła żywiołowa i niekontrolowana
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w różnych częściach
miasta, najczęściej lokalizowana w zabudowie niskich domów
jednorodzinnych lub w chronionych obszarach krajobrazowych.
Budzi to coraz większy sprzeciw mieszkańców, którzy zwracają
się w tej sprawie do radnych z prośbami o interwencje. Proces
ten udało się częściowo zahamować po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Rumi w Wydziale
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta. Mimo to w dalszym
ciągu przez urzędników tego wydziału UM w Rumi, wydawane
są bardzo kontrowersyjne decyzje o warunkach zabudowy.
Takiemu stanowi rzeczy może przeciwdziałać tylko szybkie
opracowanie studium (i planów miejscowych), które uporządkują przestrzeń urbanistyczną miasta i wytyczą jego rozwój w
dłuższej perspektywie. W ocenie radnych z klubów PO oraz
PiS, realizacja inwestycji budżetowych jest prowadzona zbyt
wolno lub jest (co gorsze) celowo spowalniana.
Przedstawione na sesji uchwały intencyjne mają zintensyfikować działania burmistrza miasta i zmobilizować do sprawniejszego wykonywania budżetu, zwłaszcza w sferze inwestycji
dotyczących budowy dróg i planów przestrzennych.
Oświadczenie odczytane oprze Floriana Mosę
na ostatniej sesji Rady Miejskiej

5

Gazeta Rumska, nr 8/18, listopad 2007

WYBORY

Rumianie wybierali posłów i senatorów

Licznie i spokojnie

To normalny obrazek - rumianie licznie zjawiali siê w lokalach wyborczych, m.in. w
Gimnazjum nr 2. Obok prezentujemy zdjêcia z g³osowania w komisji na terenie I LO
przy ul. Starowiejskiej.
Fot. Anna Kuczmarska

JESTEŚMY SKUTECZNI
Rozmowa z Dariuszem
Kuczmarskim,
przewodniczącym koła
Platformy Obywatelskiej
w Rumi.
- Jak pan ocenia wynik wyborów w naszym mieście? Co
oznacza wysoka wygrana PO?
- Tylko tyle, że kolejny raz mieszkańcy Rumi opowiedzieli się za
ludźmi odpowiedzialnymi, spokojnymi, doświadczonymi. Nie
jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, ponieważ rok temu w
wyborach samorządowych rumska Platforma Obywatelska
również odniosła zwycięstwo i dzięki temu, przy poparciu radnych miejskich z Prawa i Sprawiedliwości może realizować
program zmian i przebudowy miasta.
- Na czym polegają najważniejsze zmiany?
- Mimo różnych problemów ze skutecznością władzy wykonawczej, radni zamierzają doprowadzić m.in. do wybudowania
kilkudziesięciu dróg gminnych, opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Rumi, wybudowania centrum z nowym ratuszem, zagospodarowania i unowocześnienia infrastruktury. Taki program powinny wspierać wszystkie
odpowiedzialne, społeczne i polityczne oraz gospodarcze siły,
a także mieszkańcy, którzy chcą zobaczyć nowoczesne oblicze
Rumi.
- Czy program jest realny?
- Mamy bardzo sprzyjającą sytuację, bo pozytywnie układa się
współpraca z władzami powiatu, których jestem członkiem,
władzami pozostałych samorządów. Nowo wybrani posłowie
i senatorowie również deklarują wsparcie naszych działań.
- Jak pan sądzi, dlaczego większość rumian opowiedziała
się za kandydatami PO?
- Sukces Platformy to efekt ciężkiej pracy wszystkich członków, m.in. lokalnych kół. Gdyby nie codzienna praca, spotkania, dyskusje, propagowanie programu podczas kampanii samorządowej, nie byłoby tak dobrego wyniku. Do pomysłów
gospodarczych i społecznych PO przekonała się m.in. młodzież,
która brała udział w wielu naszych akcjach. Rumskie koło PO
pokazało swoją skuteczność już przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Dzięki temu do Rady Miejskiej wprowadziliśmy najwięcej radnych. Szkoda tylko, że kandydat Platformy Janusz Wolański nie został burmistrzem, bo moglibyśmy szybko wdrażać wiele interesujących koncepcji, które są
obecnie blokowane. Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach
wszystko ułoży się pomyślnie.
MC.
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W niedzielê, 21 paŸdziernika rumianie licznie udali siê
do lokali wyborczych. Zw³aszcza w godzinach przedpo³udniowych bywa³o w nich nawet
t³oczno. Chwilami przy sto³ach,
przy których zasiadali cz³onkowie komisji, ustawia³y siê
kolejki wyborców. Tak, jak w
ca³ym kraju, frekwencja wyborcza w powiecie wejherowskim
by³a zadowalaj¹ca. Przekroczy³a ona 58 procent, co by³o jednym z najwy¿szych wyników w
okrêgu gdyñsko-s³upskim. W
samej Rumi by³o jeszcze lepiej
- g³osowa³o tu 64,8 proc. wyborców!
Niestety, ¿aden z kandydatów na pos³ów z Rumi nie dosta³ siê do parlamentu. Najlepsze wyniki uzyskali: Krystyna K³osin z Platformy Obywatelskiej - 7250 g³osów, Józef
Wójcik równie¿ z PO - 2671
oraz Witold Reclaf - 3633 g³osów, który mia³ najlepszy wynik wœród kandydatów Prawa
i Sprawiedliwoœci w powiecie
wejherowskim.
W sumie, 52 proc. wyborców w powiecie wejherowskim
g³osowa³o na PO, a 28 proc. na PiS. Kandydatów LiD popar³o 9 proc. wyborców. W
Rumi wynik Platformy Obywatelskiej by³ jeszcze wy¿szy, bo
opowiedzia³o siê za ni¹ 57 proc.
wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwoœæ - podobnie jak w
powiecie - g³osowa³o 28 proc.
osób, a na Lewicê i Demokratów - 10 procent wyborców.
W niedzielê wyborcz¹ na
terenie Rumi by³o spokojnie,
nie odnotowano ¿adnych incydentów. £adna s³oneczna pogoda dodatkowo sprzyja³a frekwencji, bo ani deszcz ani ch³ód
nie odstrasza³y mieszkañców
od wyjœcia z domu.
MC.
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Mieszkańcy i projektanci dyskutowali o przyszłości Rumi

Zaplecze Trójmiasta czy atrakcyjne
miejsce zamieszkania?
Rumia nie pe³ni szczególnie wyrazistej roli w aglomeracji trójmiejskiej. Ze wzglêdu na s¹siedztwo Gdyni jest
miastem satelitarnym z dominuj¹c¹ funkcj¹ mieszkalnictwa. Takiego zdania s¹ specjalistki z Przedsiêbiorstwa
Projektowo-Realizacyjnego „DOM” w Starogardzie Gdañskim, które na zlecenie Urzêdu Miasta w Rumi opracowuj¹ zmiany w „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumia”.
Podczas dwóch spotkañ z mieszkañcami, zorganizowanych w sali I LO w Rumi, dyskutowano o proponowanych zmianach, a uczestnicy nie zawsze zgadzali siê z opiniami specjalistek z firmy projektowej.
Wed³ug autorek nowego
studium, szans¹ na zmianê wizerunku „sypialni” jest odnalezienie i wyspecjalizowanie siê
w takiej siê w takiej sferze
dzia³alnoœci, która bêdzie konkurencj¹ dla miast s¹siednich.
Proponowane przez projektantki sfery dzia³alnoœci to na
przyk³ad informatyka albo turystyka i promocja miasta w
ramach Ma³ego Trójmiasta
Kaszubskiego z nastawieniem
na promowanie tradycji i kultury kaszubskiej. Rumia ma
odpowiednie walory krajobrazowo-rekreacyjne, zas³uguj¹ce
na miano Beskidów Pó³nocy.
Konkurencja dla dzielnic
Trójmiasta
Jak proponowa³y autorki
zmian w dokumencie, mo¿liwe jest równie¿ pogodzenie siê
z rol¹ zaplecza mieszkaniowego i zaanga¿owanie wysi³ków
w stworzenie jak najbardziej
atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, stanowi¹cej konkurencjê
dla oddalonych od centrów i Ÿle
skomunikowanych osiedli
wokó³ Gdyni i Gdañska. Jednym z przedsiêwziêæ, koniecznych dla podniesienia atrakcyjnoœci miasta jest urz¹dzenie wewn¹trz zabudowy ogólnodostêpnych terenów zielonych, takich jak parki i skwery, których zdaniem projektantek brakuje.
W dyskusji, w której
uczestniczyli zarówno radni i
urzêdnicy, jak i inni mieszkañ-

Studium określa politykę
przestrzenną gminy, w tym
zasady zagospodarowania
przestrzennego. Zawiera
wszystkie informacje o istniejącym stanie miasta, czyli
o obszarach zabudowanych,
terenach rolnych, istniejących drogach, uzbrojeniu
terenów w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazową, energetyczną, o stanie środowiska, obiektach zabytkowych,
warunkach i jakości życia
mieszkańców itp.
Kierunki rozwoju miasta
określają:
- tereny, które mogą być
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy produkcyjną, a które pod uprawy polowe,
- planowany przebieg dróg
na terenie miasta,
- tereny, na których obowiązują ograniczenia w zabudowie,
- obszary, dla których planowane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
itd.

Rumia jest najlepszym miejscem do zamieszkania twierdzi³ Grzegorz Szalewski (na
zdjêciu poni¿ej) w czasie dyskusji o kierunkach rozwoju miasta.
Fot. Wojtek Hintzke

WARTO WIEDZIEĆ
Podczas spotkania z mieszkañcami zaprezentowano dane,
wykorzystywane przy opracowaniu studium. Autorki zmian w
dokumencie opieraj¹ siê na nastêpuj¹cych informacjach:
* LICZBA MIESZKAÑCÓW - w Rumi mieszka ok. 44, 5
tysiêcy osób, w tym ok. 9 tys. osób w budynkach wielorodzinnych
* POTENCJALNE TERENY INWESTYCYJNE, czyli
grunty dotychczas niezabudowane w granicach administracyjnych miasta zajmuj¹ ogó³em ok. 530 hektarów. W tym:
- tereny rolne - ok. 450 ha,
- tereny niezabudowane miejskie: ok. 30ha (bez gruntów rolnych)
- tereny niezabudowane pozosta³e: ok. 52ha (bez gruntów
rolnych)
* STAN PLANISTYCZNY: procent pokrycia terenów obowi¹zuj¹cymi planami miejscowymi wynosi ok. 48 procent (wy³¹czaj¹c powierzchniê lasów).
Po uchwaleniu planów ju¿ opracowywanych, powierzchnia
pokrycia planami miejscowymi wyniesie 66 procent (wy³¹czaj¹c
powierzchniê lasów).

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jego
ustalenia są wiążące przy
sporządzaniu planów miejscowych. Studium obejmuje cały obszar gminy. Co najmniej raz w kadencji Rady
Miasta musi być oceniana
jego aktualność.

mowaæ niekontrolowan¹ zabudowê wzgórza Markowca blokami.

cy rozmawiano przede wszystkim o roli i wizerunku naszego miasta.
Mieszkaæ i wypoczywaæ
- Rumia jest najlepszym
miejscem do zamieszkania, w
aglomeracji trójmiejskiej porównywalnym z Sopotem stwierdzi³ Grzegorz Szalewski.
- Wp³ywaj¹ na to przede
wszystkim doskona³e tereny
rekreacyjne, a wiêc wzgórza, na
których mo¿na urz¹dziæ trasy
zjazdowe, rzeka, lasy i zieleñ
miejska. Moim zdaniem to
wszystko trzeba wykorzystaæ.
Natomiast mam tak¹ uwagê,
¿e nie mo¿na ³¹czyæ budownictwa jednorodzinnego na du¿ych
dzia³kach ze œwiadczeniem
us³ug medycznych. Placówki
medyczne nie powinny powstawaæ na Szmelcie, która powin-

na mieæ charakter mieszkaniowo-rekreacyjny. Moim zdaniem trzeba przenieœæ znajduj¹cy siê w tej dzielnicy zbiornik retencyjny bli¿ej kompleksów leœnych Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego.
Grzegorz Szalewski mówi³
tak¿e o zagro¿eniach, wynikaj¹cych z planowanej budowy
tzw. trasy lêborskiej, czyli obwodnicy z Lêborka do Gdyni.
Sprawi ona, ¿e wzd³u¿ obecnej
„szóstki” bêdzie zanikaæ dzia³alnoœæ handlowa i us³ugowa.
Du¿o lepszym dla Rumi rozwi¹zaniem jest budowa OPAT,
czyli obwodnicy pó³nocnej. Dobrym rozwi¹zaniem jest wydzielenie w mieœcie stref o
wyraŸnym charakterze – zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, strefy us³ug i kultury.
Trzeba te¿ zdecydowanie zaha-

M³odych ubywa
O walorach miasta, z którego pochodzi mówi³ te¿ na spotkaniu senator Edmund Wittbrodt, podkreœlaj¹c piêkne po³o¿enie Rumi. Opowiedzia³ siê
za wariantem mieszanym, w
którym mo¿na po³¹czyæ funkcjê mieszkaniow¹ z wypoczynkow¹, dopuszczaj¹c dzia³alnoœæ
ma³ych cichych firm.
Radny miejski Piotr Zaradny pyta³ projektantki z przedsiêbiorstwa „DOM” o prognozy demograficzne i zdziwi³ siê,
¿e liczba mieszkañców Rumi
wcale nie bêdzie szybko rosn¹æ.
Zdaniem autorek studium
wariant optymistyczny zak³ada ok. 46,5 tys. mieszkañców
w 2025 roku, a wariant pesymistyczny przewiduje pozostanie tej liczby na obecnym poziomie. Wp³ynie na to emigracja m³odzie¿y, która ju¿ ma
miejsce, ale jeszcze nie jest
odczuwalna w statystykach.
Nie wszyscy wróc¹ do rodzinnego miasta. O ile liczby s¹
spraw¹ kontrowersyjn¹, o tyle
ca³¹ pewnoœci¹ poprawia siê
stopniowo jakoœæ ¿ycia w mieœcie, o czym te¿ mówiono podczas dyskusji.
Ak
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Zarz¹d SM „Janowo” wydaje w³asny dwutygodnik
„Nasze sprawy”, finansowany przez wszystkich
cz³onków spó³dzielni, jednak na ³amy pisma – przez
gêste sito wewn¹trzspó³dzielczej cenzury nie przedostanie siê ¿aden tekst,
który nie jest zgodny z pogl¹dami statutowych organów SM, czyli Zarz¹du i
Rady Nadzorczej.
W kwietniu br. podczas
Zebrania Przedstawicieli zabra³am g³os krytyczny wobec
sprawozdania z dzia³alnoœci
spó³dzielni oraz z dzia³alnoœci
Rady Nadzorczej. Po miesi¹cu, na ³amach „Naszych spraw”
ukaza³ siê artyku³ Jerzego
Hoppe, nawi¹zuj¹cy do mojego wyst¹pienia na zebraniu i
polemizuj¹cy z nim. W tej sy-
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Spółdzielcza gazeta nie dla wszystkich członków

Prawo do wypowiedzi
tuacji skierowa³am do redaktor naczelnej „Naszych spraw”
swój artyku³, bêd¹cy odpowiedzi¹ na argumenty pana Hoppe. Uwa¿a³am, ¿e jako cz³onek
spó³dzielni i przedstawiciel do
najwy¿szego jej organu, mam
prawo do wypowiedzi na równi z p. Hoppe oraz ¿e czytelnicy „Naszych spraw” maj¹ prawo poznaæ opiniê innych cz³onków spó³dzielni, nie tylko pogl¹dy dzia³acza spó³dzielczego.
Niestety, by³am w b³êdzie!
Mój list nie zosta³ opublikowany do dziœ, nie otrzyma³am te¿ ¿adnej odpowiedzi.
Po kilku miesi¹cach oczekiwania zwróci³am siê do re-

dakcji „Gazety Rumskiej z
proœb¹ o opublikowanie obu
tekstów.
El¿bieta Ró¿ycka
OD REDAKCJI: Nie
mamy zwyczaju ingerowaæ w
sprawy innych gazet i czasopism ani komentowaæ ich tekstów, poniewa¿ ka¿dy wydawca (zw³aszcza prywatny) ma
pe³n¹ swobodê w wyborze publikowanych materia³ów. W
tym wypadku chodzi jednak o
pismo, finansowane przez
wszystkich cz³onków spó³dzielni, m.in. autorkê publikowanego ni¿ej tekstu. Zamieszczamy
go zatem w obszernych fragmentach, poniewa¿ jest to je-

dyna mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê cz³onka SM „Janowo”
na szerszym forum, poza zebraniem. Zreszt¹, jak widaæ
„nieodpowiednia” wypowiedŸ
na zebraniu nie pozostaje bez
echa i spotyka siê krytyk¹ w
spó³dzielczej gazecie. Rozumiemy koniecznoœæ selekcji materia³ów (wiadomo, ¿e nie da siê
zamieszczaæ wszystkich nadsy³anych do redakcji), ale w
tym wypadku chodzi³o o wa¿ny g³os w dyskusji, o czym
mog¹ siê przekonaæ Czytelnicy, m.in. mieszkañcy osiedla w
Janowie.
Anna Kuczmarska

Idealny członek spółdzielni: bierny i milczący dostarczyciel pieniędzy

AKTYWNOŚĆ NIEPOŻĄDANA
Po wczytaniu siê w treœæ artyku³u J. Hoppe zastanawiam
siê, przed kim autor broni janowskiej spó³dzielni, z czyjej
strony grozi jej niebezpieczeñstwo? Artyku³ nie przynosi,
odpowiedzi na te pytania, wrêcz przeciwnie, zafa³szowuje
obraz spó³dzielczoœci mieszkaniowej w Polsce.
Zdumiewaj¹ce jest stwierdzenie „nie zdzier¿y³em wobec ci¹g³ych ataków jednej z mieszkanek…”. W opinii spó³dzielczego
dzia³acza, cz³onka-za³o¿yciela SM „Janowo”, atakiem jest prawo przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli do uzyskania od
w³adz spó³dzielni wyjaœnieñ, dotycz¹cych ich dzia³alnoœci, zw³aszcza przed g³osowaniem nad absolutorium dla zarz¹du. Na zarzut o rzekomym ataku odpowiem opini¹ z „Gazety Prawnej” nr
79/1949 z dn. 23.04.07: „Jak wykazuj¹ liczne orzeczenia s¹dów,
prawo krytyki przys³uguje ka¿demu cz³onkowi, a jeœli pe³ni on
okreœlon¹ funkcjê w organach spó³dzielni, to ma nawet obowi¹zek
krytyki (wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z 23.01.2001r.).”
Dostarczyciele pieniêdzy
Spojrzenie pana Hoppe na spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹ w
Polsce „zatrzyma³o” siê ponad æwieræ wieku temu i w ¿aden
sposób nie przystaje do zmian, jakie ci¹gle zachodz¹ m.in. w
spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Dla pana Hoppe idea³em cz³onka spó³dzielni jest nadal cz³onek bierny, o nic nie pytaj¹cy, g³osuj¹cy „pod dyktando” zarz¹du. Tymczasem cz³onkowi spó³dzielni
XXI wieku, gdy droga do w³asnego mieszkania nie wiedzie ju¿
wy³¹cznie przez spó³dzielniê, nie odpowiada jedynie rola dostarczyciela œrodków finansowych na funkcjonowanie SM. Chce on i
ma prawo wiedzieæ wszystko na temat jej funkcjonowania, chce
znaæ problemy i w³¹czyæ siê autentycznie w ich rozwi¹zywanie.
W³adze SM „Janowo” powo³uj¹ siê na decyzje wiêkszoœci;
niestety wiêkszoœæ cz³onków spó³dzielni jest nadal „milcz¹ca” i
bierna. W tej sytuacji w³adze spó³dzielni irytuje aktywnoœæ niewielu, a pan Hoppe (delegat cz³onków spó³dzielni na zebranie)
nie mo¿e tej aktywnoœci po prostu zdzier¿yæ. Sytuacja zaiste
kuriozalna, poniewa¿ to w³aœnie aktywnoœæ cz³onków spó³dzielni winna byæ cenion¹ wartoœci¹. Niestety w SM „Janowo” ta
aktywnoœæ cz³onków w³adzom spó³dzielni przeszkadza i jest niepo¿¹dana.
Bez wyboru
Wiedzê na temat spó³dzielczoœci autor artyku³u czerpie z
lektury „Naszych spraw”, a to za ma³o. Pos³uguje siê uszczypliwoœciami, nie maj¹cymi z prawd¹ nic wspólnego. Pisze m.in.:
„Czy ktokolwiek zmusza³ kogoœ do akcesu do spó³dzielni?...” Moja
odpowiedŸ brzmi: tak, poniewa¿ cz³onek czekaj¹cy na mieszkanie - niejednokrotnie kilkanaœcie lat - nie móg³ wybraæ sobie
spó³dzielni, której chcia³by byæ cz³onkiem. Nie wszyscy pamiêtaj¹, ¿e wielu z nas „przydzielano” do okreœlonych spó³dzielni.
Oczywiœcie mo¿na by³o zrezygnowaæ i… zostaæ bez mieszkania.
Oto wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 29.05.2001 r.
(sygn.K.5/01/Dz.U. nr 57, poz. 601) ustosunkowuj¹cy siê do sytu-
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acji przed 1990 rokiem: „Uwzglêdniæ nale¿y, i¿ swoboda tych osób
w wyborze okreœlonej spó³dzielni mieszkaniowej, jak i rodzaju
nabytego prawa do lokalu by³a wówczas w istotny sposób ustawowo, statutowo, a przede wszystkim faktycznie ograniczona. Chc¹c
uzyskaæ mieszkanie osoby te nie mia³y wyboru innej drogi jak
ubieganie siê o mieszkanie spó³dzielcze. Do tego - po przejêciu rejestracji kandydatów przez tzw. wojewódzkie spó³dzielnie mieszkaniowe, a nastêpnie przez wojewódzkie zwi¹zki mieszkaniowe osoby te zosta³y pozbawione mo¿liwoœci wyboru spó³dzielni. Mo¿liwoœæ ubiegania siê w tym czasie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu by³a wy³¹czona, skoro nawet domy jednorodzinne oddawano cz³onkom spó³dzielni podstawie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu. (…) Utworzenie nowej spó³dzielni zale¿a³o
od czynników politycznych. Decyzje dotycz¹ce wielkoœci poszczególnych spó³dzielni i terenu ich dzia³alnoœci zapada³y bez udzia³u
zainteresowanych”.
Broniæ swoich praw
Autor artyku³u troszczy siê o otoczenie budynków, los trawników, boisk, placów zabaw itp. Zupe³nie niepotrzebnie. Po zmianach w³asnoœciowych te elementy spó³dzielczej infrastruktury
nadal bêd¹ utrzymywane z comiesiêcznych czynszów. Mówi o
tym art. 4 znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i radzê siê z nim zapoznaæ.
Jerzy Hoppe w swoim artykule radzi niektórym cz³onkom
spó³dzielni „poszukaæ jakiejœ samotni zamiast u¿alaæ siê nad swoim
losem”. Mogê pana Hoppe zapewniæ, ¿e nie bêdziemy szukaæ
samotni ani u¿alaæ siê nad swym losem. W przypadku, kiedy
bêd¹ naruszane prawa cz³onków spó³dzielni, któr¹ wspó³tworzymy, bêdziemy ich dochodziæ na drodze przyjêtej w cywilizowanym pañstwie, a znowelizowana ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych jest dla nas kapitalnym wsparciem.
Spó³dzielczoœæ jest dobr¹ form¹ zrzeszania siê ludzi w celu
wspólnego, bardziej ekonomicznego gospodarowania, pod warunkiem, ¿e jest oparta na zdrowych, zgodnych z prawem zasadach,
których w spó³dzielczoœci mieszkaniowej w Polsce w ostatnich
kilkunastu latach brakowa³o.
Powo³ywanie siê przez J. Hoppe na XIX-wieczn¹ polsk¹ spó³dzielczoœæ, która mia³a patriotyczn¹ rolê, jest nadu¿yciem. Twórcom tamtej spó³dzielczoœci nie by³o znane pojêcie „spó³dzielczej
oœmiornicy”.
Zmiany w spó³dzielczoœci mieszkaniowej sta³y siê konieczne. W maju br. Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw g³osami 297 pos³ów. Czy¿by oni wszyscy chcieli pogorszyæ los polskich spó³dzielców, co sugeruje autor omawianego
artyku³u?
El¿bieta Ró¿ycka (Tekst skrócony i zredagowany)
OD REDAKCJI: Jerzy Hoppe pisze, ¿e nowe osiedla, budowane przez prywatne spó³ki trac¹ przy starych spó³dzielczych
osiedlach, bo „...jak¿e tam ciasno miêdzy budynkami”. Argument ten wobec realizowanego w³aœnie w Janowie intensywnego
zagêszczania zabudowy (na terenach miêdzy blokami budowane s¹ nowe wielorodzinne domy) jest nietrafiony i nieaktualny.

Bronię SM
„Janowo”
„Bronię naszej janowskiej spółdzielni mieszkaniowej” - taki tytuł
miał artykuł Jerzego
Hoppe, zamieszczony w
biuletynie „Nasze Sprawy” nr 272 z 11.05.2007
r. Oto jego fragmenty.
Podczas Zebrania Przedstawicieli SM „Janowo” nie
zdzierżyłem wobec ciągłych
ataków jednej z mieszkanek
i spróbowałem się temu
przeciwstawić. Zwłaszcza,
kiedy stwierdziła, że tylko Zarząd usiłuje utrzymać Spółdzielnię w dotychczasowym
kształcie. (…) Nie jest tajemnicą, że część naszych polityków chciałaby likwidacji
spółdzielczości mieszkaniowej ze względów ideologicznych, traktując ją jako relikt
PRL-u (…)Niechże entuzjaści „jedynie prywatnego”
popatrzą na powstające w tej
chwili osiedla, budowane
przez prywatne spółki np. w
Redzie czy na gdyńskim Fikakowie. Owszem, są lepsze
materiały, jest nowocześniejszy wygląd, ale jakże
tam ciasno między budynkami, bo grunty są drogie!
(…)
Mnie zaś jako członka-założyciela SM „Janowo”, z której jestem dumny, bo to był
przecież w roku 1979 ogromny sukces rumskich działaczy (…) męczy pytanie: Dlaczego ktoś, kto tu nie chce
mieszkać, po prostu stąd nie
odejdzie? Przecież to nie
obóz ani przymusowy kołchoz! Czy ktokolwiek kiedykolwiek zmuszał kogoś do
akcesu tej spółdzielni? Przypomina to sytuację, gdy
ktoś się najpierw wżeni do
licznej rodziny, a potem koniecznie chce jednego pokoju dla siebie. I wtedy obrzydza życie pozostałym. Dla
indywidualisty każda wspólnota będzie źródłem frustracji. Ale powinni poszukać jakiejś samotni zamiast użalać
się nad swym losem.
(…) Któż jeszcze może, poza
przeciwnikami ideologicznymi i skrajnymi indywidualistami, lobbować za rozwalaniem istniejących dużych
struktur spółdzielczych? (…)
Czy na dłuższą metę wyjdzie
taniej, wątpię, obserwujemy
przecież jak łączyć się muszą
drobni właściciele sklepów,
handlowych stosik, jak bezbronni bywają właściciele
małych warsztatów czy
punktów usługowych (…).
W realnym kapitalizmie to
właśnie „duże jest piękne”.
Idealne nic na tym świecie
nie jest, więc poprawiajmy,
gdzie trzeba, ale kierowanie
się zasadą „zniszczmy, a potem się zobaczy” jest co najmniej nierozsądne.
Jerzy Hoppe
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Spółdzielcy z Janowa przegrali
w gdańskim sądzie

APELACJA ODRZUCONA
W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku 17
października br. zapadł wyrok, oddalający apelację kilku członków SM „Janowo”, dotyczącą statutu spółdzielni.
Większość członków spółdzielni mieszkaniowych nie przywiązuje
większej wagi do statutów, które są „konstytucjami” spółdzielni. Od
ich treści zależy, jak układają się relacje między członkami a organami spółdzielni. Nie wolno dopuścić do tego, aby członkowie zarządów SM wraz z zatrudnionymi przez nich radcami prawnym byli
wyłącznymi autorami statutów, czyli umów cywilno-prawnych, zawieranych między członkami spółdzielni mieszkaniowej a jej zarządem.
Spółdzielcy, jako strona umowy, powinni czynnie uczestniczyć w
procesie kształtowania przepisów, występując ze stosownymi wnioskami przed ich nowelizacją. Należy uważnie przyjrzeć się aktualnemu statutowi spółdzielni i odpowiednio go modyfikować, dostosowując do zmian w spółdzielczości mieszkaniowej. Chodzi o to, aby
uczynić statut przyjaznym dla członków spółdzielni.
Mając to na uwadze, kilku członków SM „Janowo” 31 maja 2006
roku złożyło do sądu pozew o uchylenie uchwał Zebrania Przedstawicieli z 24.04.2006 r., dotyczących zmian do statutu i jednolitego
tekstu statutu SM „Janowo”. Składający pozew nie mogli pogodzić
się z wieloma niekorzystnymi przepisami statutu.
Pozew, rozpatrywany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku został oddalony w styczniu 2007 r., a w lutym br. członkowie spółdzielni wnieśli
od tego wyroku apelację. Mimo jej odrzucenia przez Sąd Apelacyjny w październiku br., członkowie skarżący statut nie czują się moralnie przegrani, ponieważ są przekonani o słuszności tej sprawy i
swoich działań.
Sąd Apelacyjny oddalił zarzuty członków spółdzielni, które dotyczyły m.in.:
- wynikającego z ustawy (Prawo spółdzielcze, zapisane w art. 59 ust.
2 pkt. 3) prawa członków spółdzielni do rozpatrywania spraw, które
mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, a także zgłaszania swoich wniosków w tej sprawie
- nieuwzględnienia notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania członka spółdzielni na Zebraniu Grupy Członkowskiej
- nieuwzględnienia bezpłatnego udostępnienia członkom spółdzielni
dokumentów
- nieuwzględniena w statucie obowiązku spółdzielni do tworzenia
nieruchomości jednobudynkowych, w związku z określeniem odrębnej własności lokali
- narzucenia członkom spółdzielni notariusza, mimo, iż to oni opłacają koszty czynności notarialnych
- brak zgody członków spółdzielni na zapis w statucie w formie
„inne koszty” czy „inne zobowiązania” - członkowie uznali bowiem,
że tak sformułowany zapis byłby niebezpieczny, ponieważ dawałby
zarządowi SM i Radzie Nadzorczej dowolność w pobieraniu opłat
od spółdzielców.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie dopatrzył się jednak żadnych nieprawidłowości w przepisach zaskarżonego statutu. Spółdzielcy mają
jednak tę satysfakcję, że niektóre ważne dla nich kwestie zostały już
uregulowane przez przepisy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku.
Przykładem jest m.in. zakaz tworzenia nieruchomości wielobudynkowych, obowiązek wydania członkom spółdzielni podstawowych
dokumentów nieodpłatnie, a innych za symboliczną opłatą.
Członkom spółdzielni, których apelację Sąd Apelacyjny oddalił,
przysługuje prawo kasacji do Sądu Najwyższego.
Elżbieta Różycka, Krystyna Rejnów

REKLAMA

Apelacja zarządu SM
wstrzymuje przekształcenia

Artykuł w „GP”
nie dotyczy Janowa

UWŁASZCZENIE Z
PRZESZKODAMI

To zupełnie
inna sytuacja

Minê³y trzy miesi¹ce od wejœcia w ¿ycie nowelizacji ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. Ustawa,
umo¿liwiaj¹ca cz³onkom spó³dzielni szybkie i proste przekszta³cenia w³asnoœciowe zajmowanych lokali, obowi¹zuje od 31 lipca
br. Ustawodawca da³ zarz¹dom spó³dzielni mieszkaniowych trzy
miesi¹ce na realizacjê wniosków spó³dzielców, chc¹cych wyodrêbniæ w³asnoœæ lokalu. Wiadomo ju¿, ¿e w wielu spó³dzielniach
w ca³ym kraju, w tym równie¿ w najwiêkszej w Rumi SM „Janowo” proces ten siê opóŸnia i tylko nieliczni zainteresowani cz³onkowie spó³dzielni podpisali akty notarialne, na podstawie których stali siê faktycznymi w³aœcicielami swoich mieszkañ.
O ile wiêkszoœæ innych spó³dzielni, m.in. równie du¿a co janowska Wejherowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa t³umaczy opóŸnienia koniecznoœci¹ wykupu gruntów pod budynkami, o tyle
takiego problemu w Rumi nie ma. Wszystkie dzia³ki, na których
stoj¹ spó³dzielcze bloki od dawna s¹ w³asnoœci¹ spó³dzielni.
Jak wiêc przedstawia siê realizacja ustawy w SM „Janowo”?
Mo¿na powiedzieæ - mizernie, a g³ównym powodem opóŸnienia
s¹ problemy z podzia³em nieruchomoœci. Problem dotyczy mieszkañców 51 bloków, którzy musz¹ czekaæ na werdykt S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Przypomnijmy, ¿e:
- 24 sierpnia 2005 r. zarz¹d SM „Janowo” podj¹³ uchwa³ê w
sprawie okreœlenia przedmiotu odrêbnej w³asnoœci w nieruchomoœci M-I, obejmuj¹cej 51 budynków
- 30 wrzeœnia 2005 r. cz³onkowie spó³dzielni, dostrzegaj¹c w tej
uchwale naruszenie ich uprawnieñ jako przysz³ych w³aœcicieli
mieszkañ zaskar¿yli j¹ do s¹du
- 31 maja 2007 r. S¹d Okrêgowy w Gdañsku uchyli³ wspomnian¹ uchwa³ê zarz¹du jako sprzeczn¹ z prawem
- 9 lipca 2007 r. zarz¹d SM „Janowo”, nie godz¹c siê z tym
wyrokiem, wniós³ apelacjê do S¹dy Apelacyjnego w Gdañsku.
Termin rozpatrzenia sprawy przez S¹d Apelacyjny wyznaczono na prze³om listopada i grudnia. Wyrok s¹du winien zapaœæ w duchu nowelizacji ustawy z 14 czerwca 2007 r.
Ak.

Poprawiamy się

SPÓŁDZIELCA ZAMIAST SPÓŁDZIELNI
W artykule „Akt notarialny jasny i zrozumiały” w „Gazecie Rumskiej”
z października 2007 r. wkradł się z pozoru drobny błąd, który jednak
istotnie zmienia sens zdania.
Zdanie zaczynające się od słów „Spółdzielnia jest taką samą stroną
umowy....” powinno brzmieć: „Spółdzielca jest taką sama stroną umowy ...”, a cały fragment tekstu zyskuje wówczas następujące brzmienie:
Akt notarialny jest umową między osobą występującą z wnioskiem
o nabycie prawa 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. Spółdzielca jest
taką samą stroną umowy jak zarząd spółdzielni i ma te same prawa.
Za błąd przepraszamy.
Redakcja

W numerze 280 „Naszych
Spraw” z 19.10.2007 roku ukazał się artykuł pt. „Brak uwłaszczenia uzasadniony”, podpisany przez zarząd spółdzielni „Janowo”. Autorzy odwołali się w
nim do tekstu „Gazety Prawnej” z 12.10.2007 r., stwierdzając, że postępowanie zarządu
jest prawidłowe i zgodne z prawem.
Otóż nie - postępowanie zarządu SM „Janowo” nie jest ani
prawidłowe ani zgodne z prawem, a cytowany tekst z „Gazety Prawnej” nie dotyczy aktualnej sytuacji w SM „Janowo”. Z tekstu jasno wynika, że
odnosi się on do sytuacji zaskarżenia uchwał zarządu spółdzielni mieszkaniowych po wejściu
w życie nowelizacji ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, tj., po 31 lipca 2007 roku.
Natomiast sytuacja, jaka ma
miejsce w SM Janowo dotyczy zaskarżenia uchwały nr 2/
2005 z 28.08.2005 r. (dotyczącej nieruchomości M-I), a więc
podjętej ponad dwa lata temu.
Do tej zaskarżonej przez
dwóch członków spółdzielni
uchwały zarządu odnosi się natomiast artykuł 42 ust. 3 pkt 1 ,
który zabrania tworzenia nieruchomości wielobudynkowych
oraz art. 7.6, który stanowi: „Do
spraw sądowych toczących się
i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem stosują się
przepisy niniejszej ustawy.”
Mimo jednoznacznego
brzmienia ustawy, Zarząd SM
„Janowo” 9 lipca br. wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31 maja br.,
przyznającego rację spółdzielcom.
Takie działania zarządu można określić jedynie jako dalszą
grę na zwłokę w uwłaszczeniu
się członków spółdzielni.
Członkowie spółdzielni oczekują na jak najszybsze wyłożenie do wglądu projektów
uchwał, dotyczących nowego
podziału nieruchomości.
E. Różycka
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AKTUALNOŚCI

Narodowe Święto
Niepodległości

11 Listopada
Święto z okazji 89. rocznicy odzyskania niepodległości przypada w
tym roku w niedzielę. 11
Listopada w Rumi jak
zwykle przebiegać będzie bardzo uroczyście.
Tego dnia o godz. 9.30 zaplanowano składanie kwiatów
pod pomnikiem JózefaWybickiego i Hieronima Derdowskiego na skwerze u zbiegu ulic
z nazwiskami tych bohaterów
w nazwie. Uroczystość odbędzie się z udziałem wojskowej
asysty honorowej. Władze
miasta i kombatanci złożą też
kwiaty w innych miejscach pamięci narodowej.
O godz. 11 w kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza przy
ul. Podgórnej odbędzie się
msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych.
Koncert Pieśni Patriotycznych
w wykonaniu Chóru Św. Cecylii z parafii św. Krzyża zaplanowano o godz. 17 w Dworku
pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19.
Kolejny koncert - Orkiestry Sinfonietta Cracovia, która jest
czołowym polskim zespołem
kameralnym, odbędzie się o
godz. 19 w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych przy
ul. Dąbrowskiego 26.
W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców Rumi
do udziału w uroczystościach
i imprezach towarzyszących
obchodom narodowego
święta.
Ak.

Nowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej

Komfortowe i bezpieczne
Œcianki dzia³owe zast¹piono szklanymi taflami, daj¹cymi poczucie przejrzystoœci i
otwarcia. Przedzia³y s¹ bardziej przestronne, co pozwala
wygodniej przemieszczaæ siê
podró¿nym. Od kilku lat SKM
w okresie od maja do wrzeœnia
przewozi bezp³atnie rowery,
dlatego ka¿dy zmodernizowany zespó³ trakcyjny posiada
przedzia³ wyposa¿ony w stojaki dla rowerów. Osoby poruszaj¹ce siê na wózkach mog¹
wjechaæ do poci¹gu po specjalnej rampie. Elektryczny zespó³
trakcyjny jest wyposa¿ony w
toaletê dla niepe³nosprawnych.
Dla bezpieczeñstwa zmodernizowane poci¹gi wyposa¿one s¹ w monitoring pozwalaj¹cy dru¿ynie obserwowaæ co
dzieje siê wewn¹trz i na zewn¹trz poci¹gu.
Zmiany techniczne to m.in.
obni¿ony poziom ha³asu emitowanego przez g³oœno pracuj¹ce urz¹dzenia. Ich praca bêdzie dla podró¿nych praktycznie nies³yszalna. Nowoœci¹ jest
tak¿e rozruch impulsowy, który pozwala na znaczn¹
oszczêdnoœæ energii elektrycznej zu¿ywanej przez poci¹g, co
ma du¿e znaczenie dla ochrony œrodowiska.
Projekt wspó³finansowany
jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ra-

Podró¿ poci¹giem SKM bêdzie bardziej komfortowa, dziêki modernizacji czterech elektrycznych zespo³ów trakcyjnych serii EN 57. Nowoczesne kolejki elektryczne, których uroczyste poœwiêcenie i pierwszy
przejazd z Gdañska do Gdyni odby³ siê pod koniec paŸdziernika s¹
bezpieczniejsze i maj¹ efektowne wnêtrza.

mach sektorowego programu
operacyjnego transport na lata
2004-2006.
- Jesteœmy œwiadkami
wejœcia w nowy etap rozwoju
SKM, po którym zarówno
klienci spó³ki, jak i jej pracownicy wiele sobie obiecuj¹ - po-

wiedzia³ podczas uroczystej
prezentacji nowych poci¹gów
prezes PKP SKM w Trójmieœcie Sp. z oo., Andrzej Osipow.
- Poci¹gi, które tu ogl¹damy
stanowiæ bêd¹ prze³om jakoœciowy w obs³udze podró¿nych,
w tym niepe³nosprawnych. Ich

przestrzenne wnêtrza lepiej
zapewniaj¹ bezpieczeñstwo
podró¿nych, ³atwiej i szybciej
mo¿na je czyœciæ. Poci¹gi te
zu¿ywaj¹ mniej energii dla
przewozów, a ich jazda jest
bardziej komfortowa i cichsza.
Ak.

Wkrótce otwarcie nowego centrum handlowego w Rumi

KOMUNIKATY

NA ZAKUPY I NA RODZINNY OBIAD

URZĄD W SOBOTĘ
Ponieważ w Zaduszki, 2 listopada br. Urząd Miasta w Rumi nie
pracował, będzie on czynny w
sobotę, 17 listopada br. w godz.
7.30-15.30. Obsługa interesantów
będzie w tym dniu całkowicie zapewniona.

Jedno z najwiêkszych centrów handlowych na Pomorzu rozpocznie wkrótce dzia³alnoœæ w Rumi. Wprawdzie
dyrekcja Auchan nie zdradza dok³adnego terminu otwarcia obiektu, ale nieoficjalnie mówi siê, ¿e pierwsi
klienci bêd¹ mogli zrobiæ zakupy w nim zakupy w ostatnich dniach listopada. 450-osobowa ekipa, przeszkolona
w sklepie Auchan w Gdañsku przygotowuje sklep do otwarcia. Na pó³kach uk³adane s¹ ju¿ towary, trwa
porz¹dkowanie i sprz¹tanie wnêtrz po budowie.
Port Rumia Centrum Handlowe Auchan, mieœci nie tylko hipermarket, ale równie¿
galeriê handlow¹ z blisko 100
sklepami oraz market budowlany Leroy Merlin.
Do Portu Rumia, którego
wystrój wnêtrz bêdzie nawi¹zywa³ do tematyki marynistycznej, „zacumowa³y” znane
marki posiadaj¹ce sieæ placówek w ca³ym kraju i na œwiecie. Swoje produkty planuj¹
sprzedawaæ równie¿ firmy lokalne i regionalne.
Klienci odwiedzaj¹cy Port
Rumia bêd¹ mogli skorzystaæ
z kilku restauracji oraz punktów us³ugowych. Nie zabraknie propozycji dla amatorów
kuchni orientalnej i staropolskiej, nie zabraknie te¿ s³odkoœci w cukierniach i dobrej
kawy. Podczas wizyty w Porcie
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Atrakcj¹ dla ca³ej rodziny
bêdzie statek w holu, z miejscem zabaw dla dzieci oraz
stolikami restauracyjnymi,
przy których mo¿na zjeœæ rodzinny obiad. Ciekawymi elementami wystroju bêd¹ akwaria i ³awki-³ajby.
Oczywiœcie, wszystko to zobaczymy w centrum Auchan
przy ul. Grunwaldzkiej 108 w
Rumi.
Ak

Rumia bêdzie mo¿na równie¿
skorzystaæ z us³ug pralni, Poczty Polskiej, banków, optyka czy
biura podró¿y. Na zmotoryzowanych klientów centrum han-

dlowego czeka 2 tys. ca³kowicie bezp³atnych miejsc parkingowych. Port Rumia jest w
pe³ni przystosowany do potrzeb niepe³nosprawnych.

Jako ciekawostkę dodajmy,
że w 12 krajach świata działa
400 hipermarketów oraz 700
supermarketów, należących
do Auchan. W Polsce pierwszy sklep tej francuskiej rodzinnej firmy został otwarty
w 1996 roku w Piasecznie
pod Warszawą. Auchan w
Rumi będzie 22 hipermarketem w Polsce.

PSYCHOLOG I PEDAGOG
U „DZIADKA”
W Ognisku Wychowawczym
im. Kazimierza Lisieckiego
„DZIADKA” w Rumi, przy ul.
Gdańskiej 2 (obok stacji SKM Janowo), dyżuruje psycholog i pedagog. Pracują oni w ramach
Centrum Interwencji Kryzysowej
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie. Dyżury
odbywają się cztery razy w tygodniu.
Psycholog przyjmuje: w poniedziałki w godz. 16-18 oraz wtorki w godz. 11-12, a pedagog w
czwartki w godz. 10-11 oraz w
piątki w godz. 17-19.
Wkrótce zostanie też uruchomiony telefon - nr (058) 679-56-32
- który będzie czynny całą dobę.
ZAGRAJ W BRYDŻA
Wszyscy chętni, zarówno gracze, jak i sympatycy gry w brydża, mogą uczestniczyć w spotkaniach brydżowych w Miejskim
Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19. Spotkania odbywają się
w piątki o godz. 16.30. Wstęp jest
wolny.
R.

BEZPIECZEŃSTWO
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Powiat

Potrzebne światła i ostrożność kierowców

BEZPIECZNE
DROGI

Dziecko ranne w wypadku

Tak¹ nazwê nosi cykl konferencji, na których spotykaj¹ siê samorz¹dowcy,
policjanci, naukowcy i
specjaliœci ró¿nych dziedzin. Niedawno z inicjatywy Starostwa Powiatowego w ramach wspomnianego cyklu dyskutowano o bezpieczeñstwie
na drogach.
Dane s¹ przera¿aj¹ce: co
roku ginie na polskich drogach
5,5 tysiêcy osób. W powiecie
wejherowskim w 2006 roku
dosz³o do 72 wypadków. W
pierwszej po³owie 2007 roku
odnotowano a¿ 96 wypadków,
w których zginê³o 14 osób (w
ub. roku by³o 9 œmiertelnych
ofiar), a 132 osoby dozna³y
obra¿eñ.
Na terenie Rumi nikt nie
zgin¹³ w wypadkach drogowych
ani w ubieg³ym, ani w tym
roku. W 2006 roku wypadków
by³o 16 (23 osoby ranne), a w
pierwszej po³owie 2007 roku
dosz³o do 13 wypadków, w których obra¿enia odnios³o 15
osób. Jeœli chodzi o kolizje drogowe, w powiecie wejherowskim w pierwszej po³owie 2007
r. by³o ich 459. W tej kategorii
zdarzeñ Rumia zajmuje drugie niechlubne miejsce po Wejherowie. W stolicy powiatu
dosz³o do 199 kolizji, a w naszym mieœcie do 123. Dla porównania w Redzie zdarzy³y
siê 49 kolizje, a w poszczególnych gminach powiatu jeszcze
mniej.
Uczestnicy konferencji analizowali przyczyny niebezpiecznych zdarzeñ i tragedii na drogach i zastanawiali siê, jak im
zapobiegaæ. Prawdopodobnie
powiat wejherowski przyst¹pi
do ogólnopolskiego programu
Gambit, którego celem jest poprawa bezpieczeñstwa na drogach. Przyst¹pi³o ju¿ do niego
wiele samorz¹dów, m.in. w
województwie pomorskim.
Wa¿ne jest, aby zwiêkszaæ
œwiadomoœæ spo³eczn¹ w zakresie bezpieczeñstwa, a temu
m.in. s³u¿¹ takie konferencje,
jak zorganizowana w wejherowskim Starostwie.
Ak.
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.

- Na oznakowanym przejœciu przy skrzy¿owaniu ulic
Gdañskiej i Katowickiej dziecko zosta³o potr¹cone przez samochód marki volkswagen caravella – informuje Anetta
Kwidziñska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. – Kieruj¹cy pojazdem
mieszkaniec powiatu puckiego,
jecha³ w kierunku ul. Dêbogórskiej. By³ trzeŸwy. Potr¹cenie
dziecka mia³o miejsce na jezdni, na pasie ruchu, którym jecha³ VW. Ch³opiec dozna³ z³amania prawego podudzia oraz
urazu czaszkowo-mózgowego.
Wed³ug wstêpnych ustaleñ
policji, winê za zdarzenie ponosi kierowca, który nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci na
drodze z ograniczeniem prêdkoœci do 40 km na godzinê oraz
przed oznakowanym przejœciem. Nie ponios¹ odpowiedzialnoœci rodzice dziecka, bowiem obowi¹zek odprowadzania uczniów do szko³y dotyczy
dzieci 7-letnich lub m³odszych.
Oczywiœcie dobrze by by³o, gdyby oœmio- czy dziewiêciolatki
nie musia³y same pokonywaæ
ruchliwej ulicy.
Wstrz¹œniêciu wypadkiem
rodzice uczniów Szko³y Podstawowej nr 9 i niektórzy
mieszkañcy okolicznych bloków przypominaj¹, ¿e w tym
miejscu ju¿ wczeœniej dochodzi³o do tragicznych wypadków.
Wprawdzie policyjne statystyki odnotowa³y w tym roku na
tym przejœciu „tylko” jeden
wypadek oraz dwie kolizje drogowe, ale to nie zaprzecza faktowi, ¿e to miejsce pozostaje
bardzo niebezpieczne.
Ulica Gdañska jest ruchliw¹ drog¹, rano ludzie mkn¹
têdy do pracy, a jednoczeœnie
przejœcie dla pieszych pokonuje du¿o dzieci. Brakuje tam
bardzo sygnalizacji œwietlnej,
bo jak widaæ oznakowanie nie
zawsze jest skuteczne.

Droga do szko³y powinna byæ bezpieczna, zw³aszcza, ¿e nie wszyscy rodzice
mog¹ osobiœcie odprowadzaæ najm³odszych uczniów na lekcje. Niestety, w Rumi
Janowie coraz bardziej niebezpieczne staje siê przechodzenie przez ruchliw¹
ulicê Gdañsk¹. Rankiem 25 paŸdziernika na przejœciu dla pieszych zosta³ potr¹cony biegn¹cy do szko³y oœmioletni ch³opiec. Zosta³ powa¿nie ranny.

Oznakowanie przejœcia dla pieszych przez ul. Gdañsk¹ jest dobrze widoczne. Widoczny
na zdjêciu samochód wyraŸnie zwolni³. Niestety, nie wszyscy kierowcy zachowuj¹
nale¿yt¹ ostro¿noœæ.
Fot. Anna Kuczmarska

O tym powa¿nym problemie natychmiast po wypadku
rozmawiali nauczyciele i dyrekcja Szko³y Podstawowej nr
9.
- W szkole zebra³ siê zespó³ kryzysowy, którego zdaniem trzeba jak najszybciej
doprowadziæ do zamontowania
w tym miejscu sygnalizacji
œwietlnej – mówi Jacek Szyba, wicedyrektor Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Janowie
(w jego sk³ad wchodzi SP nr
9). – Wiemy, ¿e dzieci maj¹
problem z przejœciem na druga stronê ulicy. Zreszt¹ na nie-

bezpieczeñstwo nara¿eni s¹
równie¿ starsi uczniowie i doroœli. Pod koniec ubieg³ego
roku szkolnego potr¹cony tam
zosta³ licealista, który zosta³
powa¿nie ranny. Ch³opak straci³ nerkê. Tym razem uczeñ
drugiej klasy bêdzie musia³
przejœæ d³ugie leczenie i rehabilitacjê. Szko³a zorganizuje
dla niego indywidualny tok
nauczania.
Dyrekcja Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych wys³a³a do
Urzêdu Miasta w Rumi, Komendy Policji i Stra¿y Miej-

skiej pismo z proœb¹ o zainstalowanie na przejœciu przy
ul. Gdañskiej œwiate³ oraz zadbanie o jeszcze bardziej widoczne znaki pionowe i poziome.
- Doceniamy wszelkie inicjatywy rodziców, takie jak
poranne przeprowadzanie dzieci, ale s¹ to akcje doraŸne mówi dyrektor Jacek Szyba. Liczymy na skuteczniejsze rozwi¹zania, bo obawiamy siê
bardzo, ¿e mo¿e dojœæ do kolejnych wypadków.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

Na budowie centrum handlowego

Śmiertelny wypadek
Na placu budowy Portu Handlowego Auchan w Rumi, nieopodal granicy miasta z Red¹, zdarzy³ siê tragiczny wypadek.
Jeden z robotników zgin¹³, przygnieciony ³ych¹ koparki. Mê¿czyzna sta³ przy betonowych krêgach, a podnosz¹cy te elementy
operator koparki najwidoczniej go nie zauwa¿y³.
Do wypadku dosz³o w sobotê 27 paŸdziernika w godzinach
porannych. Okolicznoœci zdarzenia bada policja i Prokuratura
Rejonowa w Wejherowie. Obie instytucje nie chc¹ zdradzaæ szczegó³ów œledztwa ani tego, komu zostan¹ postawione zarzuty za
ewentualne zaniedbania. Nie wiadomo, czy zosta³y naruszone
przepisy bhp lub kodeksu pracy, czy by³ to raczej nieszczêœliwy
zbieg okolicznoœci.
Oczywiste jest tylko, ¿e zanim centrum handlowe w Rumi
zostanie otwarte, na jego terenie dosz³o do tragedii. Ofiara wypadku zginê³a na miejscu.
Ak.
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Od okrętów do kolei wąskotorowej

Rumianin odtworzył Żuławy
sprzed pół wieku

O utalentowanym modelarzu i jego pracach, zwi¹zanych
z Rumi¹ pisaliœmy w jednym
z poprzednich wydañ gazety.
Szkoda by³oby jednak pomin¹æ
jego makietê, poœwiêcon¹
¿u³awskiej kolei w¹skotorowej.
Jej fragmenty zachwyci³y ju¿
widzów na wystawach w kraju i za granic¹. S³awny artysta malarz Franciszek Starowieyski, ogl¹daj¹c pracê rumianina stwierdzi³, ¿e to ju¿ nie
jest modelarstwo tylko przestrzenne obrazy.
- Modelarz czêsto spe³nia
swoje dzieciêce marzenia. Tak
by³o równie¿ w moim przypadku - mówi Andrzej Sad³owski. - Z rozpoczêciem pracy, poœwiêconej kolei w¹skotorowej
¯u³aw czeka³em prawie pó³
wieku, bo ¿u³awskimi kolejami zachwyci³em siê ju¿ jako
ch³opiec.
Kilkuletni Andrzej Sad³owski, wówczas mieszkaniec Sopotu, jeŸdzi³ z ojcem, by³ym
wiêŸniem obozu koncentracyjREKLAMA
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Lokomotywa, ci¹gn¹ca mozolnie wagoniki przeje¿d¿a przez malownicze
wsie. Mija urocze domki z ogródkami, przy których krz¹taj¹ siê mieszkañcy.
Wszystko to dzieje siê na dawnych ¯u³awach, które uwieczni³, zatrzymuj¹c
dla nas tamten czas, Andrzej Sad³owski z Rumi.
nego w Sztutowie, na uroczystoœci rocznicowe zwi¹zane z
wyzwoleniem tego obiektu. W
latach 50-tych XX w. zobaczy³
po raz pierwszy ten miniaturowy poci¹g.
- Urzek³ mnie jego romantyzm, buchaj¹ca z parowozika
para, jak i ci¹gnione przez niego wagoniki - wspomina pan
Andrzej. - Marzy³em, ¿e kiedy
dorosnê bêdê budowa³ je jako
modelarz, ale modelarstwo okrêtowe, którym siê najpierw zaj¹³em, odsunê³o realizacjê tych
marzeñ na dziesi¹tki lat. Budowa Polskiej Marynarki Wojennej w skali 1:400 poch³onê³a mnie bez reszty. Zosta³em
powo³any czterokrotnie do kadry polskiej na mistrzostwach
Europy i œwiata, sk¹d wraca³em ze srebrnymi lub br¹zowymi medalami. W 2000 r. zdo-

by³em tytu³ Mistrza Polski w
klasie C-3. W tym samym roku
rozpocz¹³em budowê makiety
¿u³awskiej.
Dziêki tej pracy, która
przedstawia fragmenty linii
w¹skotorowej z przystankiem
we wsi Lichnówki oraz stacj¹
w Lisewie ko³o Tczewa, Andrzej Sad³owski sta³ siê rozpoznawalny w œrodowisku kolejowym nie tylko w kraju. Na
Miêdzynarodowych Targach
Modelarskich w Lipsku, gdzie
pojecha³ na zaproszenie Niemieckiego Zwi¹zku Modelarzy

Kolejowych, makieta ¯u³aw
wzbudzi³a du¿e zainteresowanie. Imprezê tê odwiedzi³o ponad 83 tys. osób.
- Na makiecie pokaza³em
¿ycie mieszkañców, ich pracê na
gospodarstwach s¹siaduj¹cych
bezpoœrednio z lini¹ kolejow¹,
a co najwa¿niejsze - kampaniê
buraczan¹ - mówi modelarz. Stara³em siê uchwyciæ klimat
lat szeœædziesi¹tych XX w. Aby
zbudowaæ makietê kilkakrotne
odwiedza³em Lichnówki, wykona³em dziesi¹tki zdjêæ i pomia-

rów, porównywa³em je z mapami geodezyjnymi PKP.
Pan Andrzej jak zwykle
zadba³ o szczegó³y. Na makiecie nie zapomnia³ nawet o bocianach, tak charakterystycznych dla ¿u³awskiego pejza¿u.
¯u³awy to nie tylko kolej w¹skotorowa, to równie¿ kana³y,
œluzy, mosty oraz - we wczeœniejszym okresie - wiatraki
przepompowuj¹ce wodê. ¯u³awy to przede wszystkim domy
gospodarskie z charakterystycznymi podcieniami, a tak¿e cmentarze menonitów holenderskich i stare koœció³ki.
Na to wszystko znajdzie siê
miejsce na makiecie, która liczy ponad 15 m d³ugoœci i ci¹gle siê rozrasta.
Anna Kuczmarska
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Dlaczego sympatyczny
Beethoven nie podbi³ serca
pana Alka? Bo jako przedstawiciel amerykañskiej odmiany
bernardynów nie spe³nia wymogów rasy, cenionych przez
europejskich hodowców. Mówi¹c najproœciej, nie jest idealnym bernardynem, chocia¿
nie mo¿na mu odmówiæ urody.
Idealne pod wzglêdem sylwetki, wymiarów, budowy i umaszczenia bernardyny mieszkaj¹
od lat m.in. na rumskiej
Szmelcie, gdzie przyje¿d¿aj¹
mi³oœnicy tej rasy z kraju i zza
granicy.
- Sam uczestniczê w wystawach oraz sympozjach hodowców w Niemczech, we W³oszech,
w Szwajcarii i innych krajach,
a potem goszczê u siebie zaprzyjaŸnionych hodowców - mówi
Alojzy Lademann. - By³ u
mnie czterokrotnie najwiêkszy
ekspert w tej dziedzinie, nie¿yj¹cy ju¿ doktor Antonio Morsjani, autor ksi¹¿ek o bernardynach. By³em te¿ w jego posiad³oœci ko³o Rawenny, gdzie znajduje siê muzeum bernardynów.
Dom pana Alka na Szmelcie te¿ przypomina ma³e muzeum. Na œcianach wisz¹ obrazy i zdjêcia z bernardynami
w roli g³ównej, nie brakuje figur psów, a jeden z pokoi wype³niaj¹ ksi¹¿ki, zdjêcia oraz
trofea z licznych wystaw. Dziesi¹tki medali i pucharów s¹siaduje na pó³kach z pami¹tkowymi dyplomami, przyznanymi panu Lademannowi z
okazji 40-lecia i 50-lecia
Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce. Rumski „Samarytanin” to
najstarsza hodowla bernardynów w Polsce.
- Zawsze lubi³em du¿e psy,
zajmujê siê nimi od 1949 roku
- opowiada pan Alojzy, który
w Rumi mieszka od wczesnego dzieciñstwa. - Najpierw ho-

Najstarsza hodowla tej rasy w Polsce

Jak bernardyny,
to tylko z Rumi
Najpopularniejszy na œwiecie bernardyn o imieniu Beethoven wcale nie jest ulubieñcem Alojzego Lademanna, chocia¿ ten mieszkaniec Rumi kocha bernardyny i
wie o nich wszystko. Trudno siê dziwiæ, skoro ponad piêædziesi¹t lat hoduje psy tej
rasy, a jego hodowla o nazwie „Samarytanin” jest znana nie tylko w Europie.

- To psy opiekuñczo-obronne, wbrew pozorom wcale nie
flegmatyczne - mówi rumski
hodowca. - Wystarczy popatrzeæ,
jak biegaj¹ u mnie w ogrodzie.
S¹ ³atwe w uk³adaniu, pos³uszne, lubi¹ zabawê i dzieci. Najwa¿niejsze, ¿eby okazywaæ im
du¿o serca. Bernardyny, tak jak
wiêkszoœæ psów, potrafi¹ to doceniæ i odwzajemniæ siê.
Anna Kuczmarska
Z PRZEŁĘCZY
ŚW. BERNARDA
Pochodzenie rasy nie jest
dokładnie znane, najbardziej
prawdopodobna hipoteza
mówi, iż Rzymianie przyprowadzili ze sobą w Alpy molosy, które w odmiennych
warunkach klimatycznych i
na skutek krzyżowania wytworzyły dwa typy psów:
lżejszy, od którego pochodzą
psy pasterskie i cięższy, od
którego wywodzi się m.in.
bernardyn.
Rasa ta swoją nazwę wzięła
od klasztoru na Wielkiej Przełęczy św. Bernarda w Szwajcarii, założonego w 980 r.
przez św. Bernarda z Menthon. Mnisi hodowali w XVIII
w. bernardyny na przewodników, aby odnajdywały i ratowały ludzi w górach. Pierwotnie bernardyn miał
krótką sierść, jednak dzięki
krzyżówce z nowofundlandem powstała odmiana
szorstkowłosa.
Bernardyny osiągają wysokość 70-90 cm (psy) i 65-80
cm (suki). Ważą na ogół od
50-9- kg, ale zdarzają się psy
o wadze ponad 100 kg.
Psy tej rasy są wykorzystywane w ratownictwie górskim i w poszukiwaniach.

dowa³em owczarki niemieckie,
a pierwsze bernardyny kupi³em
w 1955 roku. Liczba psów w
hodowli siê zmienia, ale mam
ich na ogó³ od kilku do kilku-

nastu. Szczeniaki szybko zyskuj¹ nabywców, ale niektórych
podopiecznych nie sprzeda³bym
nikomu. Do¿ywaj¹ u mnie staroœci i tutaj koñcz¹ swój ¿ywot.
Wiele z nich pozostaje w mojej
pamiêci na zawsze.
Za co mo¿na kochaæ bernardyny? Za ich m¹droœæ, wiernoœæ
i ³agodny charakter, chocia¿ jak
trzeba potrafi¹ stan¹æ w obronie swojego pana.

Alojzy Lademann z jednym ze swoich podopiecznych.

Takie obrazki mo¿na co jakiœ czas zobaczyæ w hodowli na Szmelcie.
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Serce Jezusa na wielobarwnym tle

Mozaika gotowa

¯eby zobaczyæ, jak piêkne jest to dzie³o pod wzglêdem
kolorystycznym, trzeba wybraæ siê do koœcio³a NMP
Wspomo¿enia Wiernych przy ul. D¹browskiego.
Fot. Anna Kuczmarska

Piêkna mozaika oraz figura Chrystusa ozdobi³y jedn¹ ze
œcian koœcio³a Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych. W paŸdzierniku zakoñczy³y siê wszelkie prace zwi¹zane z
tym przedsiêwziêciem, które jest elementem wiêkszego dzie³a.
Nowy wspania³y wystrój otrzymaj¹ tak¿e pozosta³e œciany prezbiterium i bocznych o³tarzy œwi¹tyni, zmieniaj¹cej stopniowo
swój surowy i skromny wygl¹d.
Œcianê, poœwiêcon¹ Sercu Pana Jezusa, ozdobi³ ks. salezjanin Henryk Kaszycki z Bydgoszczy. W przysz³ym roku podobne
dzie³o, tym razem przedstawiaj¹ce œw. Jana Bosko powstanie
na œcianie po lewej stronie o³tarza. W kolejnych latach ogromna
i zapewne wspania³a mozaika, przedstawiaj¹ca niebo i anio³y
ozdobi g³ówn¹, pó³okr¹g³¹ œcianê prezbiterium, a w jej centralnym punkcie pozostanie cudowny obraz Maryi Wspomo¿ycielki.
Przypomnijmy, ¿e projekt nowego wystroju koœcio³a wybrali
sami parafianie spoœród kilku propozycji, a jego autorem jest
ks. prof. Tadeusz Furdyna.
Zmiany wnêtrza œwi¹tyni rozpoczê³y siê kilka lat temu od
wstawienia witra¿y w górne i boczne okna. Jeœli starczy œrodków
(przedsiêwziêcie wspó³finansuj¹ parafianie poprzez specjalne
zbiórki) i si³, wszystkie prace zakoñcz¹ siê do 2010 roku.
Ak
REKLAMA
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Muzyka i poezja królowały w niedzielny
wieczór w kościele św. Jana z Kęt.
Fot. Anna Kuczmarska

Jan Pawe³ II obroñca godnoœci cz³owieka - takie has³o
przyœwieca³o obchodom VII
Dnia Papieskiego, przypadaj¹cego 16 paŸdziernika. Jak co
roku, postaæ wielkiego papie¿a Polaka przypominano z tej
okazji przez kilka dni, m.in. w
poprzedzaj¹c¹ Dzieñ Papieski
niedzielê. We wszystkich rumskich koœcio³ach odby³y siê specjalne nabo¿eñstwa, uroczystoœci, a trak¿e inne formy oddania ho³du Janowi Paw³owi II,
takie jak koncerty i wystawy.
W parafiach zorganizowano
zbiórki pieniêdzy na rzecz fundacji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”. Dzia³alnoœæ fundacji jest
¿ywym pomnikiem Papie¿a, a
jej szczytny cel to pomoc zdolnej, ale ubogiej m³odzie¿y.
Najciekawszym wydarzeniem kulturalnym, zwi¹zanym
z Dniem Papieskim, a zorganizowanym przez Dom Kultury SM „Janowo”, by³ koncert w
koœciele œw. Jana z Kêt. Spektakl poetycko-muzyczny pt. „Z
ob³oków na ziemiê” przyci¹gn¹³
do janowskiej œwi¹tyni t³umy
wiernych. Wszyscy z uwag¹
s³uchali nie tylko utworów instrumentalnych w wykonaniu
krakowskich muzyków, ale
przede wszystkim piêknej poezji Jana Paw³a II i ks. Jana
Twardowskiego. Tym bardziej,
¿e wiersze recytowa³ znakomity aktor, Jan Nowicki.
Z kolei w koœciele NMP
Wspomo¿enia Wiernych odby³
siê koncert symfoniczny oraz
Apel Jasnogórski z wystêpem
Chóru Lira, a tak¿e wystawa
prac Krzysztofa W³odkowskiego, poœwiêconych Ojcu
Œwiêtemu. Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe i Apel Maryjny w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II, podczas którego z recytacjami wyst¹pi³a m³odzie¿, odby³y siê w Dzieñ Papieski w
koœciele œw. Józefa i Judy Tadeusza na Zagórzu. Podobnych
nabo¿eñstw i modlitw w intencji Ojca Œwiêtego nie brakowa³o
w parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego oraz w parafii b³.
E. Bojanowskiego i œw. Antoniego.
Ak.

Dzień papieski w rumskich kościołach

Modlitwa, muzyka i poezja

Aktor Jan Nowicki otrzyma³ oklaski i kwiaty.
Fot. Zbigniew Gie³a¿yn

W koœciele Wspomo¿ycielki wierni ogl¹dali prace
rumskiego artysty Krzysztofa W³odkowskiego, przygotowane z myœl¹ o kalendarzu.

Modlitwy i aktualności w Internecie

www.parafiarumia.pl
Cotygodniowe ogłoszenia parafialne można nie tylko usłyszeć podczas niedzielnej mszy św. lub przeczytać w gablocie w przedsionku
kościoła. Wiele parafii stara się docierać do wiernych również w inny
sposób, korzystając z nowoczesnych form komunikacji.
Własne witryny w internecie mają niektóre rumskie parafie. Pod
adresem www.parafiarumiazagorze.pl możemy dowiedzieć się, co
dzieje się w parafii św. Józefa i św. Judy Tadeusza na Zagórzu. Są tam
nie tylko bieżące ogłoszenia i informacje o wydarzeniach we wspólnocie parafialnej, ale też dużo dobrych i ciekawych zdjęć z pielgrzymek,
nabożeństw, uroczystości, spektakli i zabaw w klubie parafialnym itp.
Podobnie jest w parafii św. Jana z Kęt, o której wszystkiego dowiemy
się, zaglądając na stronę www.parafiarumiajanowo.com.pl. Są tam
zdjęcia, komunikaty, ważne informacje, historia kościoła oraz kontakt z
biurem parafialnym.
Informacji o dwóch parafiach salezjańskich trzeba szukać na ogólnopolskiej witrynie www.salezjanie.pl. Strona kościoła bł. Edmunda
Bojanowskiego jest wprawdzie w likwidacji i nie zawiera aktualnych
wiadomości, ale można poczytać o historii parafii i budowie nowej
świątyni przy ul. Fredry.
Ak.
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XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi

Grali i śpiewali Panu

Chór mêski Canticum Novum z Sopotu pod dyrekcj¹ Arkadiusza Wanata by³ najlepszy
wœród zespo³ów kameralnych. W jego sk³adzie rozpoznaliœmy rumianina, Wojciecha
Grudnowskiego.

Trzy dni uczty dla mi³oœników muzyki organowej i chóralnej
ofiarowali nie tylko rumianom organizatorzy XIX Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego w Rumi. Ta ciesz¹ca siê renom¹ impreza, przyci¹gnê³a w
tym roku rekordow¹ liczbê wykonawców z Polski i Rosji. O nagrody walczy³o a¿ 24 organistów, 13 chórów i 6 zespo³ów kameralnych. Festiwal by³ wyj¹tkowy, bo przypada³ w roku trzech
jubileuszy: 70-lecia salezjanów w Rumi, 50-lecia parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych oraz 20 rocznicy œmierci ks. prof. Ormiñskiego.
Wysoki poziom prezentacji muzycznych podczas tego festiwalu jest ju¿ regu³¹. Tak by³o i w tym roku, wobec czego jury,
z³o¿one z wybitnych muzyków i specjalistów w tej dziedzinie
mia³o trudne zadanie wy³onienia najlepszych z najlepszych, bo
tylko tacy chórzyœci i muzycy wyst¹pili w rumskim koœciele.
Oprócz uczestników konkursu, zagrali w nim i zaœpiewali równie znakomici wykonawcy dodatkowych koncertów: organowego
w wykonaniu Pierre Pincemaille z Francji oraz fina³owego z udzia³em solistów i Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej.
Szczególne uznanie nale¿y siê dyrektorowi festiwalu Danielowi Ptachowi, dyrektorowi artystycznemu prof. Romanowi
Peruckiemu oraz przewodnicz¹cej Komitetu Organizacyjnego El¿biecie Waœkowskiej.
Tekst i zdjêcia:
Anna Kuczmarska

Zespó³ Con Fuoco z Pszczyny, laureat II miejsca w kategorii zespo³ów kameralnych
nie tylko piêknie œpiewa³, ale te¿ œwietnie siê prezentowa³.

G³ówn¹ laureatk¹ konkursu muzyki organowej zosta³a
Evgeniya Galyan z Rosji.

Jan Klawiter, radny Sejmiku Woj. Pomorskiego, wrêcza
nagrodê Jaros³awowi Krenzowi, dyrygentowi zwyciêskiego Chóru Mieszanego „Metrum” z Gniezna.

20 paŸdziernika podczas uroczystej mszy œw., og³oszenia wyników festiwalu i koncertu laureatów, koœció³ NMP Wspomo¿enia Wiernych „pêka³ w szwach”.
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Nauczycielki rumskich szkó³ otrzyma³y nagrody burmistrza…

Uroczyście obchodzono Święto Edukacji Narodowej

Nagrody i kwiaty
dla nauczycielek
¯yczenia, podziêkowania, kwiaty i nagrody zawsze s¹ nieod³¹cznymi elementami Dnia Nauczyciela. Tak by³o równie¿ w tym roku we wszystkich rumskich szko³ach. Okazji do podziêkowañ, wzruszeñ i radoœci nie zabrak³o zw³aszcza w Gimnazjum nr 2 w Rumi, gdzie odby³a siê miejska
uroczystoœæ z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej.
W szkole przy ul. Œwiêtojañskiej spotkali siê dyrektorzy
wszystkich miejskich szkó³ oraz przedszkoli, a tak¿e zaproszeni
nauczyciele i siostry katechetki. Jedenaœcie nauczycielek wyró¿nionych w tym roku nagrodami pieniê¿nymi burmistrza Rumi,
otrzyma³o podczas uroczystoœci kwiaty i dyplomy z r¹k Iwony
Romanowskiej, zastêpcy burmistrza miasta. Trzem nauczycielkom wrêczono Z³ote Odznaki Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast wszystkie nauczycielki i nauczyciele odbierali dla
siebie i swoich nieobecnych kole¿anek i kolegów ¿yczenia.
W rumskich szko³ach i przedszkolach, których organem prowadz¹cym jest gmina pracuje ok. 450 nauczycieli, a doliczaj¹c
do tego kilka szkó³ powiatowych oraz spo³ecznych mo¿na stwierdziæ, ¿e nauczycieli jest w Rumi ponad 500. To z pewnoœci¹ jeden
z najliczniej reprezentowanych zawodów w mieœcie.
Dodajmy, ¿e w Zespole Szkól Zawodowych w Redzie odby³a
siê powiatowa uroczystoœæ z okazji Dnia Nauczyciela, gdzie równie¿ nagrodzono rumskich pedagogów: Mariolê Jurkiewicz z Oœrodka Pracy Pozaszkolnej, Janusza Wolañskiego - dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadginazjalnych nr 1, Andrzeja Januszewskiego –
nauczyciela Zespo³u Szkó³ Ponadginazjalnych nr 2 oraz Jolantê
Kazimierczak-Bu³awsk¹, równie¿ z ZSP nr 2 w Rumi.
Tekst i zdjêcia: Anna Kuczmarska

Kwiaty dla nauczycieli od uczniów.
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Nagrodę Burmistrza Rumi
otrzymały:
Katarzyna Bruhn - Szkoła Podstawowa nr 6
Ewa Andruszkiewicz - Zespół
Szkół Ogólnokształcących
Grażyna Schreier - Zespół
Szkół Ogólnokształcących
Małgorzata Konieczka - Gimnazjum nr 2
Elżbieta Ambo - Gimnazjum
nr 4
Krystyna Trzebuniak - Przedszkole nr 6 „Janowiaczek”
Jolanta Staszewska - dyrektor
Gimnazjum nr 2
Adela Łuczak - dyrektor Przedszkola nr 2 „Bajka”
Bożena Dąbrowska - Szkoła
Podstawowa nr 10
Irena Bartosewicz - Szkoła
Podstawowa nr 10
Złote Odznaki ZNP
otrzymały:
Krystyna Marcjasz - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2
Małgorzata Szatkowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Aleksandra Szmytkiewicz Szkoła Podstawowa nr 6

… oraz Z³ote Odznaki ZNP.

¯yczenia nauczycielom z³o¿y³ m.in. Witold Reclaf,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Rumi.

Ciekawy i zabawny spektakl przygotowali gimnazjaliœci.
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Jubileusz II LO

10. urodziny

Dyrekcja Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Rumi
Janowie, grono pedagogiczne i
Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich absolwentów
na uroczyste obchody 10-lecia
istnienia II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi.
Uroczystoœci jubileuszowe
rozpoczn¹ siê 1 grudnia 2007
r. o godz. 10.00 w budynku
szko³y. Dziesiêciolecie szko³y to
œwietna okazja, ¿eby siê spotkaæ z by³ymi wychowawcami
i nauczycielami, powspominaæ
szkolne lata. To okazja do radoœci i wzruszeñ.
W programie jubileuszu II
LO zaplanowano akademiê,
zwiedzanie szko³y i bal absolwenta. Szczegó³y na stronie
internetowej szko³y.
Organizatorzy prosz¹
wszystkich chêtnych o zalogowanie siê http://www.rumia.edu.pl/2lo lub o telefon do
sekretariatu szko³y 058 67129-17.
Ewentualne w¹tpliwoœci
wyjaœni Komitet Organizacyjny w sk³adzie: Magda Foltyñska (tel. 0 662-089-996); Monika Godlewska (tel. 0 694275-185); Mateusz Rybczonek
(tel. 0 501-353-929); Adrian
Kowalik (0 790-018-181); Piotr
Grabowski (0 667-575-391).
Ak.

Stypendia dla
zdolnych uczniów

ZGŁOŚ SIĘ
Wydzia³ Edukacji Urzêdu
Miasta Rumi przypomina, ¿e
do 15 listopada br. m³odzi i
zdolni mieszkañcy Rumi, mog¹
staraæ siê o uzyskanie stypendium burmistrza Rumi.
Stypendia przyznawane s¹
uczniom oraz studentom za
osi¹gniêcia artystyczne i sportowe. W ubieg³ym roku takie
stypendia otrzyma³o 25 osób.
Szczegó³owe informacje
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej miasta: www.rumia.eu lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Rumi. Wystarczy
zadzwoniæ pod nr tel. (058)
679-65-18.
Ak.

Wspólne, polsko-niemieckie zdjêcie przed szko³¹ w Rumi Janowie.
Fot. Archiwum szko³y

Licealiści zaprosili do Rumi niemieckich rówieśników

Gospodarze i goście zadowoleni
Goœcie z Niemiec, a konkretnie z Jackob-Treu-Gymnasium w Lauf ko³o Norymbergi przybyli tej jesieni do Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rumi
Janowie. Dziesiêcioosobowa grupa z Niemiec by³a
goœæmi uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wchodz¹cego w sk³ad zespo³u szkó³.
Obie szko³y wspó³pracuj¹ z sob¹ od trzech lat.
- Wizyta by³a bardzo udana, a program zosta³ zrealizowany w stu procentach - mówi
Lucyna Penkowska, wicedyrektor szko³y, koordynator wspó³pracy z niemieck¹ szko³¹. M³odzie¿, a dok³adnie oœmioro uczniów w wieku od 14 do
16 lat oraz ich opiekunowie
byli zachwyceni naszymi propozycjami, przygotowanymi na
czas pobytu.
Niemieccy goœcie mieszkali
w domach polskich kole¿anek
i kolegów, mogli wiêc poznaæ
ich rodziny i domy. Wspólnie
zwiedzali Gdañsk, Gdyniê i
Sopot, a tak¿e Puck i Rzucewo, byli te¿ w Malborku i na
Westerplatte. M³odzie¿ odwiedzi³a Akademiê Morsk¹ w
Gdyni i przyjrza³a siê edukacji na Wydziale Nawigacji tej
uczelni. Nie mog³o zabrakn¹æ
w programie zwiedzania rumskiego liceum i udzia³u goœci
w lekcjach w polskiej szkole, a
tak¿e w zajêciach rekreacyjnosportowych.
Wszystko to by³o dla m³odzie¿y i jej opiekunów spor¹
dawk¹ atrakcji, wiêc po tygo-

dniu wracali do Niemiec pe³ni
wra¿eñ.
- M³odzie¿ niemiecka by³a
u nas drugi raz. Wczeœniej trzy-

krotnie goœciliœmy z m³odzie¿¹
w Niemczech, a w czerwcu
przysz³ego roku wybieramy siê
tam ponownie - dodaje Lucyna Penkowska. - W kwietniu
goœciliœmy u nas oficjalnie dyrekcjê szko³y. Celem wspó³pracy jest promocja naszego regionu, dlatego w programie znalaz³y siê m.in. przedstawienia
w jêzyku niemieckim, promuj¹ce Kaszuby. Z kolei polska
m³odzie¿ mog³a poznaæ œrodkow¹ Frankoniê i Bawariê.

Chodzi równie¿ o zmotywowanie naszych uczniów do nauki
jêzyków obcych, w szczególnoœci jêzyka niemieckiego.
Niemieckie Gimnazjum
jest jedn¹ z trzech typów szkó³,
które mo¿na wybraæ po 4-letniej szkole podstawowej. Nauka w gimnazjum trwa 8 lat,
a z wizyt¹ do Umi przyjechali
uczniowie najstarszych klas
tej szko³y.
Ak.

Grupa z rumskiego liceum z wizyt¹ w niemieckiej Frankonii.
Fot. Archiwum szko³y
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Październik - miesiąc różowej wstążeczki

Amazonki pomagają sobie
i innym kobietom
Akcje i prelekcje, marsze ¿ycia i bezp³atne badania - o profilaktyce chorób nowotworowych, mówi siê coraz czêœciej i coraz g³oœniej. I bardzo dobrze, bo dziêki temu
wiêcej osób decyduje siê na badania. S¹ wœród nich kobiety, które poddaj¹c siê
mammografii lub USG zwiêkszaj¹ swoje szanse na wyleczenie w razie wykrycia
raka piersi. Te, które zachorowa³y, przesz³y operacjê, leczenie i rehabilitacjê pomagaj¹ sobie nawzajem, a tak¿e innych kobietom. Poprzez swoje doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e trzeba siê badaæ i leczyæ, bo mo¿na pokonaæ chorobê. To jednak nie jedyny
cel dzia³alnoœci klubów „Amazonek”. Jeden z nich od piêciu lat dzia³a w Rumi.

Olga Kaliñska ze statuetk¹ poœród swoich prac.
Fot. Anna Kuczmarska

Sukces utalentowanej Olgi Kalińskiej

Czarodziejski świat na kartonie
Wielki sukces odnios³a rumianka, Olga Kaliñska na V
Festiwalu „Pozapozy” w Gdañsku, bêd¹cym przegl¹dem
twórczoœci osób niepe³nosprawnych z Pomorza. Przedstawicielka Warsztatów Terapii Zajêciowej „Caritas” w
Rumi zdoby³a Grand Prix w kategorii plastycznej.
Olga uczestniczy w zajêciach pracowni plastycznej od oœmiu
lat, a ostatnio pracuje pod kierunkiem instruktor Marii Sobczyk, która jest dumna ze swojej podopiecznej.
- Olga jest pracowita, sumienna i precyzyjna - mówi Maria
Sobczyk. - Z zapa³em maluje, rysuje, lepi z gliny. Jest dociekliwa, chêtnie s³ucha i uczy siê, a przy tym niekonfliktowa i zawsze
uœmiechniêta.
Olga Kaliñska potwierdza, ¿e bardzo lubi zajêcia plastyczne, chocia¿ na pocz¹tku nie sprawia³o jej to radoœci i nie dawa³o
satysfakcji. Owszem, przychodzi³a do pracowni, stara³a siê pracowaæ jak najlepiej, ale nie bardzo wierzy³a w swoje zdolnoœci i
umiejêtnoœci. Z czasem rysowanie i malowanie sprawia³o Oldze
coraz wiêksz¹ przyjemnoœæ, a jej prace by³y coraz ³adniejsze,
ciekawsze i bardziej dojrza³e.
- Uczy³am siê d³ugo proporcji, przejœcia z jednego koloru do
drugiego, ró¿nych technik i widzia³am coraz lepsze efekty - mówi
Olga. - Pochwa³y i nagrody w konkursach przynosz¹ mi satysfakcje. Teraz bardzo lubiê tworzyæ, ci¹gle siê uczê i rozwijam.
Malowanie mnie pasjonuje, czasem uspokaja i poprawia nastrój, czasem dodaje pewnoœci siebie.
Na festiwal w Gdañsku Olga namalowa³a temperami na
kartonie czarodziejsk¹ krainê, a dok³adnie kulê ziemsk¹, otoczon¹ morzem, po którym p³ywaj¹ statki, ryby, syreny i bardzo
nietypowy wieloryb. Wiruj¹ce s³oñce przypomina tam œlimaka,
a gdzieœ w przestworzach leci koñ z jeŸdŸcem. Ten bajkowy œwiat
zamykaj¹ - niczym rama obrazu - fruwaj¹ce dooko³a mewy. Obraz Olgi, wyró¿niony g³ówn¹ nagrod¹, by³ prezentowany na scenie podczas uroczystego wrêczania nagród w gdañskim Teatrze
Wybrze¿e. W czasie uroczystoœci, prowadzonej przez Jasia Melê,
z udzia³em podró¿nika Marka Kamiñskiego i prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza, mieszkanka Rumi prze¿ywa³a wielkie emocje. Podobnie, jak towarzysz¹ce jej instruktor Maria Sobczyk oraz mama Olgi. Wszystkie trzy panie mia³y powód do
dumy i radoœci, gdy laureatkê z Rumi obdarowano statuetk¹,
dyplomem, sztalugami i farbami.
- By³am do g³êbi wzruszona - wspomina Olga. - Czu³am
radoœæ i zadowolenie, jak¹ odczuwaj¹ artyœci.
Olga Kaliñska, która obecnie pracuje nad portretem siostry
Faustyny, patronki rumskiego Centrum Caritas, nie tylko maluje. Z chêci¹ uczestniczy równie¿ w zajêciach teatralnych w ramach Warsztatów Terapii Zajêciowej. Zagra³a ju¿ w kilku integracyjnych przedstawieniach, a teraz wspólnie z kole¿ankami i
kolegami przygotowuje siê do kolejnej premiery. Bêdzie to „Œwietoszek” Moliera. To nie koniec artystycznych zainteresowañ, poniewa¿ Olga równie¿ œpiewa, m.in. w chórze parafialnym w koœciele œw. Jana z Kêt.
Dodajmy, ¿e na festiwalu twórczoœci w Gdañsku prezentowano pracê inne reprezentantki rumskiego Centrum Caritas Ewy Maroszek. Jej obraz, zatytu³owany „Smok” podziwiali
uczestnicy uroczystoœci w teatrze.
Anna Kuczmarska
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Amazonki z Rumi na sprtakiadzie w S³upsku

PaŸdziernik by³ dla „Amazonek” szczególnie aktywnym
miesi¹cem, bo w³aœnie w tym
czasie ka¿dego roku odbywaj¹
siê akcje profilaktyczne w ramach walki z rakiem piersi.
Symbolicznym kolorem tych
akcji jest ró¿owy, dlatego w
ró¿owych kapeluszach i z ró¿owym transparentem rumskie „Amazonki” wziê³y udzia³
w gdyñskim tradycyjnym ju¿
„Marszu ¯ycia”. Mimo deszczu
i ch³odu dzielnie przemaszerowa³y ulicami miasta i razem
z kole¿ankami z ca³ego Pomorza wziê³y udzia³ w spotkaniu
w Hotelu „Gdynia”.
- Jak co roku, w pierwsz¹
sobotê paŸdziernika modli³yœmy siê z kobietami z ca³ego
kraju w Czêstochowie, a po
drodze odwiedzi³yœmy Kraków,
Wieliczkê i £agiewniki - mówi
Krystyna Góral, prezes Klubu Amazonek w Rumi. Zreszt¹ wyjazdy, m.in. na turnusy rehabilitacyjne oraz na
spartakiady, zjazdy i konferencje zdarzaj¹ siê nam bardzo
czêsto. Poza tym organizujemy
liczne spotkania, m.in. towarzyskie w Rumi. Jesteœmy bardzo zaprzyjaŸnione, dlatego
wspólnie obchodzimy imieniny
lub urodziny, urz¹dzamy Andrzejki, Walentynki, pikniki,
majówki i inne imprezy, ale
podstawowym celem naszej
dzia³alnoœci jest pomoc i wzajemne wspieranie siê, podtrzymywanie na duchu, dodawanie
si³ w walce z chorob¹. Cieszê
siê, ¿e nasze dzia³anie wspieraj¹ w³adze miasta. Mo¿emy

spotykaæ siê, pracowaæ oraz
korzystaæ z rehabilitacji dziêki dotacji z Urzêdu Miasta.
Cz³onkinie klubu co tydzieñ spotykaj¹ siê na basenie oraz na zajêciach z gimnastyki. Korzystaj¹ tak¿e z masa¿y. Rehabilitacja jest dla nich
bardzo wa¿nym elementem
dbania i sprawnoœæ fizyczn¹ i
zdrowie. Co jakiœ czas organizowane s¹ spotkania z psychologiem i lekarzami, a poza tym
Amazonki maj¹ ³atwiejszy
dostêp do informacji medycznych.
- Staramy siê te¿ bardzo
pomagaæ innym kobietom,
zw³aszcza tym, które spêdzaj¹
trudny czas w szpitalu po operacji - dodaje Krystyna Król. W naszym klubie mamy piêæ
przeszkolonych ochotniczek,
które rozmawiaj¹ z pacjentkami w szpitalach i wspieraj¹ je

psychicznie w najtrudniejszych
chwilach. Zachêcamy te¿ inne
panie do przy³¹czenia siê do
nas. Serdecznie zapraszamy
wszystkie rumianki, maj¹ce
podobne jak my problemy.
Sama z w³asnego doœwiadczenia mogê powiedzieæ jedno: nigdy nie mia³am tylu przyjació³
i nie doœwiadczy³am tyle pomocy, ile znalaz³am w klubie
Amazonek. Zapraszam inne
panie.
Anna Kuczmarska
Rumskie „Amazonki” spotykają we wtorki o godz. 15.30
w Miejskim Domu Kultury
(Dworek pod Lipami) przy ul.
Mickiewicza 19. Panie, które wolą najpierw poradzić
się, porozmawiać, zasięgnąć
informacji, mogą zadzwonić
pod numer telefonu zaufania w Rumi: 058 671-38-22
lub 0 660-301-784.

Podczas „Marszu ¯ycia” w Gdyni cz³onkinie Klubu
Amazonek w Rumi by³y bardzo widoczne.
Fot. archiwum klubu

INTERWENCJE I SYGNAŁY
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SYGNAŁY OD
CZYTELNIKÓW

WIĘCEJ
SZACUNKU
13 października br. odbyła się
inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi. Nie wierzę
w pechowe trzynastki, ale coś jest
na rzeczy.
Od momentu inauguracji
miałam pewne zastrzeżenia - powitały nas, czyli ok. 100 osób, dwie
anonimowe panie (...). Wyrażając
szacunek dla wiedzy wygłaszającego wykład profesora Politechniki Gdańskiej, ośmielam się wyrazić odczucie nie tylko moje większość pań (a mężczyzn było
ok. 10 proc.) była tematem wykładu rozczarowana. Dziękujemy
panu profesorowi - senatorowi za
jego troskę, ale prosimy o wykłady odpowiadające naszym oczekiwaniom, tj. dostosowane
przede wszystkim do naszego
wieku i do naszego poziomu intelektualnego. Jeżeli osoba odpowiedzialna za dobieraniu tematów wykładów dla osób w podeszłym wieku nie zna psychiki tych
osób - niech zasięgnie rady psychologa. Co jest w stanie zrozumieć kobieta, która ukończyła 70
lat z licznych słupków, wykresów,
procentów i turbin wodnych?
Jest tyle interesujących zagadnień z medycyny, zwłaszcza geriatrii czy na przykład zasad zdrowego żywienia. (...)
Jestem zbulwersowana
sprawą rozpoczętych 15 października warsztatów, ponieważ
tego dnia wykład z języka angielskiego rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem, natomiast zapowiedziany (w ulotce) na 16 października wykład z jęyka niemieckiego nie odbył się wcale. Przybyło na te zajęcia siedem osób,
niektórzy z dalekich odległości.
Niestety, po 20 minutach zainteresowani rozeszli się do domów,
ponieważ pani wykładowca nie
zaszczyciła nas swoją obecnością.
Czy tak ma wyglądać nasza
edukacja? Gdzie szacunek dla ludzi, a tym bardziej dla osób starszych? Mam nadzieję, że na zapowiedzianym na 17 listopada
spotkaniu ktoś odpowiedzialny
udzieli nam odpowiedzi na nasze wątpliwości. A może zapytają
nas o nasze zainteresowania?

Znak na środku chodnika

Można go nie zauważyć
Nasi Czytelnicy zwrócili nam uwagê na znaki informacyjne,
umieszczone na niektórych wyremontowanych chodnikach na ul.
Starowiejskiej, m.in. w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Wybickiego.
Znaki, informuj¹ce o drodze dla rowerów i dla pieszych do niedawna sta³y tam na samym œrodku. W³aœnie wtedy dzwonili do
redakcji zaniepokojeni mieszkañcy. Jakiœ czas temu niefortunnie ustawione znaki zosta³y przestawione na pobocze lub trawnik. Jeden tylko znak nadal tkwi na œrodku chodnika i obawiamy siê, ¿e mog¹ go nie zauwa¿yæ poch³oniêci rozmow¹ przechodnie albo biegn¹ce, nie zawsze uwa¿ne dzieci. Ktoœ mo¿e siê boleœnie uderzyæ. Wspomniany znak dostrzegliœmy i sfotografowaliœmy na rondzie Jana Paw³a II, na chodniku, prowadz¹cym od ul.
Starowiejskiej.
Ak.

Pisz lub dzwoń
Listy do redakcji prosimy
przesyłać na adres:

Prosimy o więcej wyrozumiałości dla naszego wieku! Prosimy
traktować nas serii
Potencjalna słuchaczka
Od redakcji: ze względu na
ograniczone miejsce, list od Czytelniczki został skrócony.

Gazeta Rumska
ul. Piłsudskiego 52/6
84-230 Rumia
lub na adres elektroniczny:
redakcja@gazetarumska.pl

Aby porozmawiać lub
umówić się z dziennikarzem można dzwonić
pod nr tel.:
058 710-22-03
lub 0 691-700-273.
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SALON FRYZJERSKO
-KOSMETYCZNY
Kosmetyka profesjonalna,
Pielęgnacja dłoni i stóp
Zabiegi na ciało, makijaże
FRYZJERSTWO
Tel. 058 679-37-31 ul. Ceynowy 43A

· Niebezpieczne
skrzy¿owanie
G³adka asfaltowa nawierzchnia ulicy Koœcielnej, po
miniêciu garbów na wysokoœci
szko³y, pozwala na rozwiniêcie
sporej prêdkoœci. Gdy rozpêdzony samochód doje¿d¿a do
skrzy¿owania z ul. Mostow¹,
nagle koñczy siê asfalt i dalej
ul. Koœcielna jest drog¹ gruntow¹. Niezorientowani kierowcy ostro hamuj¹, a naniesiony
z s¹siednich ulic piach powoduje, ¿e auto toczy siê trochê
jak po lodzie. Niektórzy byæ
mo¿e traktuj¹ to nawet jak
dobr¹ zabawê, ale takie sytuacje stwarzaj¹ zagro¿enie dla
innych u¿ytkowników, zw³aszcza zaœ dla dzieci. W³aœnie
têdy do Szko³y Podstawowej nr
1 zmierzaj¹ uczniowie. Zdaniem mieszkañców w tym
miejscu przyda³yby siê jakieœ
znaki drogowe, informuj¹ce o
zagro¿eniu. Poza tym na odcinku ul. Koœcielnej od ul. Chopina do Mostowej, powinien
byæ zamontowany garb spowalniaj¹cy jazdê.
Na pewno bezpieczniej by³oby, gdyby w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Mostow¹ na ul.
Koœcielnej zrobiono oznakowane przejœcie dla pieszych. Dzieci i doroœli, id¹cy od ul. Mostowej na ogó³ w tym miejscu przechodz¹ na druga stronê ul. Ko-

œcielnej, bo tam jest wygodny,
szeroki chodnik.
R.H.
· Nie ma na co czekaæ
Od kilku dni na brzegu Zagórzanki na przeciw siedziby
Caritasu w Rumi le¿y wyrwana i przewrócona przez chuliganów ³awka. Dziwiê siê, ¿e
s³u¿by miejskie tak d³ugo zwlekaj¹ z podniesieniem jej i ustawieniem na miejscu. Tym bardziej, ¿e aleja nad rzeka czêsto przechodz¹ patrole Stra¿y
Miejskiej, która ma siedzibê
w pobli¿u. To, ¿e wandale
niszcz¹ mienie miasta, to
skandal, ale myœlê, ¿e odpowiednie instytucje mog³yby
szybciej porz¹dkowaæ takie
sprawy. Nie ma na co czekaæ.
Czytelnik
z ul. Zawadzkiego

£awka tkwi³a w tym
miejscu przez kilka dni w
ub. tygodniu.

Wracamy do tematu. Sąsiedzki spór na Szmelcie

Podział działki podzielił sąsiadów
W poprzednim wydaniu
pisaliœmy o nieporozumieniach mieszkañców dwóch ulic
na Szmelcie, dotycz¹cych podzia³u miejskiej dzia³ki, przylegaj¹cej do ich posesji (artyku³ „Spór o miedzê i trudne
negocjacje”). W³aœciciele domów przy ul. Janczarskiego i
Makuszyñskiego chc¹ kupiæ
w¹ski pas terenu na zapleczu
swoich dzia³ek, aby go ogrodziæ
i wyeliminowaæ nieproszonych
goœci. Chodzi tez o utrzymanie porz¹dku w tym miejscu.
Mimo zgody Urzêdu Miasta na
sprzeda¿ gruntu, sprawa okaza³a siê trudna. Niektórzy spoœród kilkunastu zainteresowanych w³aœcicieli maj¹ zastrze¿enia do podzia³u gminnej
dzia³ki, o czym pisaliœmy w poprzednim numerze gazety. Po
naszym artykule do redakcji
zadzwonili inni mieszkañcy
wspomnianych ulic, pragn¹cy
wyraziæ swoj¹ opini¹.
Nasi rozmówcy s¹ roz¿aleni postaw¹ dwóch niezadowolonych s¹siadek i ich rodzin,

poniewa¿ po d³ugich negocjacjach wszyscy w³aœciciele rok
temu podpisali siê zgodnie pod
protoko³em uzgodnieñ. Zgodnie
z nim op³acony przez mieszkañców geodeta dokona³ podzia³u dzia³ki, przeprowadzaj¹c granicê œrodkiem w¹skiego i d³ugiego terenu, przez który przep³ywa ciek wodny. To on
sta³ siê przyczyn¹ konfliktu.
Jak informowaliœmy, niektórzy
mieszkañcy zarzucili pozosta³ym niesprawiedliwy podzia³ i
brak równego dla wszystkich
dostêpu do cieku wodnego.
- Te zarzuty s¹ nieuzasadnione - t³umaczy mieszkaniec
ul. Makuszyñskiego. - Ka¿dy
mo¿e mieæ dostêp do rowu z
wod¹, poniewa¿ zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami, mo¿e
zmieniæ jego bieg w taki sposób, aby przebiega³ na granicy
dzia³ki. Niektórym s¹siadom
nie zale¿y na strumyku, dlatego na podstawie indywidualnych uzgodnieñ miêdzy w³aœcicielami granicz¹cych z sob¹
dzia³ek, na niektórych odcin-

kach ciek nie przebiega wzd³u¿
granicy. Wszystko odbywa siê
zgodnie z wymaganymi i zapisanymi w protokole uzgodnieñ
parametrami technicznymi.
Jak mówi wiêkszoœæ w³aœcicieli, zale¿y im na jak najszybszym doprowadzeniu do
transakcji i uporz¹dkowaniu
sytuacji na tym terenie.
- W³o¿yliœmy w to wiele starañ i pieniêdzy - mówi jeden z
w³aœcicieli, zainteresowany
kupnem dzia³ki. - Nowe dzia³ki, które chcemy kupiæ nie s¹
równe, bo ich wymiary zale¿¹
m.in. od szerokoœci posesji. Taki
podzia³ nie powinien byæ dla
nikogo zaskoczeniem. Sam t³umaczy³em wczeœniej s¹siadom,
jak bêdzie przebiega³a granica.
Ich sprzeciw przed³u¿a formalnoœci.
Niezadowoleni z podzia³u
gruntu mieszkañcy z³o¿yli
skargê do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w
Gdañsku. Wszyscy czekaj¹ na
odpowiedŸ SKO w tej sprawie.
Anna Kuczmarska
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KULTURA I HISTORIA

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 058 677-61-02
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedziele i święta
przez całą dobę
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta w Rumi
ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
058 671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady
Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
058 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
Wejherowo, ul. Jagalskiego
058 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1 ul. Derdowskiego 24, 058 671-15-11
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum ul. Katowicka 16, 058 671-72-10
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Urząd zrealizuje postulaty mieszkańców

Doczekamy się koła młyńskiego i alei lipowej
O inicjatywie, dotycz¹cej umieszczenia w Parku Starowiejskim ko³a m³yñskiego pisaliœmy kilka miesiêcy
temu (w maju ni w czerwcu). Wszystko wskazuje na
to, ¿e wiosn¹ ko³o wodne na jazie w parku, przy Domku Kaszubskim zostanie zamontowane.
Ko³o m³yñskie jest bardzo wa¿nym symbolem naszego miasta. Obok rzeki i pieczêci ksiêcia Œwiêtope³ka zosta³o uwiecznione w herbie Rumi. Upamiêtnia czasy, kiedy nad wartkimi wodami Zagórskiej Strugi funkcjonowa³o wiele m³ynów. Ko³o, zamontowane w parku, bêdzie zapewne atrakcj¹ miasta.
Jak nas poinformowa³ Ryszard Grychto³, zastêpca burmistrza Rumi, zlecono wykonanie projektu ko³a, który po konsultacji zostanie zrealizowany.
Realizacji doczeka siê te¿ druga inicjatywa spo³eczna. Chodzi o posadzenie lip na terenie zabytkowego cmentarza, na którym kiedyœ ros³y te piêkne drzewa, ale zosta³y zniszczone.
Z³o¿y³em w tej sprawie wniosek w Urzêdzie Miasta i otrzyma³em zapewnienie, ¿e zostanie odtworzona historyczna aleja
lipowa, prowadz¹ce kiedyœ do koœcio³a. W bud¿ecie miasta przeznaczono na ten cel pieni¹dze, przedsiêwziêcie uzgodniono z konserwatorem zabytków, a urz¹d czeka jeszcze na decyzjê ksiêdza
proboszcza parafii pw. Œwiêtego Krzy¿a. Drzewa zostan¹ posadzone albo jeszcze tej jesieni albo na wiosnê, w zale¿noœci od
sfinalizowania uzgodnieñ.
Ryszard Hinc
Na zdjêciu: Ko³o m³yñskie obok stylizowanego na stary m³yn
Domku Kaszubskiego pojawi³o siê na obrazie Ryszarda Hinca.

Wielki triumf pod Oliwą miał miejsce dokładnie 380 lat temu

Bitwa na obrazie rumskiego artysty
Bitwa na redzie gdañskiej, znana jako bitwa pod Oliw¹ by³a jednym z epizodów wojny o ujœcie Wis³y,
bêd¹cej fragmentem kilkudziesiêcioletnich zmagañ polsko-szwedzkich w pierwszej po³owie XVII wieku.
Bitwa ta zakoñczona zwyciêstwem m³odej polskiej floty nad eskadr¹ okrêtów szwedzkich, by³a pierwszym
na tak du¿¹ skalê polskim triumfem na morzu. Zwyciêstwo spowodowa³o zniesienie blokady Zatoki
Gdañskiej przez Szwedów. Mia³o tak¿e ogromne znaczenie dla polskiego eksportu p³odów rolnych i leœnych drog¹ morsk¹ do krajów Europy zachodniej, a tak¿e dla rozwoju Gdañska i ¿eglugi na Wiœle.
Nasz¹ flotê budowa³ król
Zygmunt III Waza, okrêty powstawa³y w Gdañsku i Pucku.
Eskadra okrêtów, bior¹ca
udzia³ w tej bitwie sk³ada³a
siê z dziesiêciu jednostek. By³y
to okrêty typu galeon, pinka i
fluita z odpowiednio wyszkolon¹ za³og¹ i uzbrojone w dzia³a, w zale¿noœci od kalibru zwane kanonami, kolubrynami,
bastardami, œredniakami, falkonami, falkonetami. Najwiêkszymi z polskich okrêtów
by³y „Król Dawid” i „Rycerz

Œwiêty Jerzy”, który by³ zarazem okrêtem admiralskim
polskiej floty, uzbrojonym w 31
dzia³. Bitw¹ dowodzi³ admira³
Arend Dickmann, który pod
koniec bitwy poniós³ œmieræ
podczas aborda¿u szwedzkiego okrêtu „Tigern”. Poza zdobytym przez Polaków „Tigernem”, Szwedzi utracili okrêt o
nazwie „Solen”, który podczas
bitwy zaton¹³. Pozosta³e okrêty szwedzkie ratowa³y siê
ucieczk¹. Bitwa pod Oliw¹
mia³a miejsce dok³adnie 380

lat temu, 28 listopada 1627
roku.
Zwyciêsk¹ bitwê morsk¹
uwieczni³ na obrazie znany
rumski artysta Alfons Zwara. Praca nad obrazem o wymiarach 130x250 cm zajê³a artyœcie cztery miesi¹ce. Jednak
zanim przyst¹pi³ do malowania, aby wiernie odtworzyæ sytuacjê, wygl¹d okrêtów i wiele
innych szczegó³ów, du¿o godzin
spêdzi³ na zbieraniu materia³ów, na wertowaniu Ÿróde³ historycznych, map, opisów. Ob-

raz ten trafi³ do Stanów Zjednoczonych, do pochodz¹cego z
Rumi kolekcjonera obrazów, na
których przedstawione s¹ zwyciêskie bitwy Polaków.
Alfons Zwara zdradzi³
nam, ¿e obecnie, gdy zbli¿a sie
okres zimowy, wolny od plenerów i wyjazdów, przystêpuje do
pracy nad kolejnym obrazem
przedstawiaj¹cym bitwê
morsk¹ pod Oliw¹. Bêdzie to
nieco inna praca, z nowym ujêciem i nowym spojrzeniem na
bitwê, jednak o podobnym formacie (o wym. 130x240 cm).
Znany jest te¿ obraz „Bitwa pod Oliw¹” gdyñskiego
artysty Mariana Mokwy, malowany w cyklu „Apoteoza Polski Morskiej”, o wymiarach
110x215 cm. Marian Mokwa
zmar³ 15 czerwca 1987 roku,
a wiêc w tym roku minê³a dwudziesta rocznica jego œmierci.
Ryszard Hinc
•ród³o: „Bitwa pod
Oliw¹” Eugeniusz Koczorowski, Wydawnictwo Morskie
Gdynia 1968 r.
Zdjêcie: Ten obraz Alfonsa Zwary trafi³ do kolekcjonera w Stanach Zjednoczonych.
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Po publikacji artyku³u
pod takim tytu³em otrzymaliœmy kolejne ciekawe
informacje, które uzupe³niaj¹ nasz¹ wiedzê. Tak
jak obiecaliœmy, podzielimy sie ni¹ z Czytelnikami.
Dwa pasy startowe mia³y
swój pocz¹tek w okolicy obecnej ul. I Dywizji Wojska Polskiego i przebiega³y w s¹siedztwie ul. S³owackiego, w kierunku Redy. W tym kierunku odbywa³y siê starty samolotów.
Oprócz wspomnianego w naszych artykule schronu dla samolotu w miejscu dzisiejszej
pêtli autobusowej, wzd³u¿ ul.
I Dywizji WP istnia³y jeszcze
dwa podobne obiekty - jeden u
wylotu ul. Tysi¹clecia, a drugi
na wysokoœci ul. Konopnickiej.
Pierwszy drewniany hangar sta³ w rejonie ul. M. Sk³odowskiej-Curie. Schron dla samolotu, budowany z betonowych elementów w kszta³cie
litery C znajdowa³ siê równie¿
przy obecnej ul. Sêdzickiego,
wzd³u¿ której usypany by³ wa³
ziemny. Podobny wa³ istnia³
wzd³u¿ ul. D³ugiej, gdzie znajdowa³a siê tak¿e strzelnica
wojskowa - strzelano zaœ w
kierunku wa³u przy ul. Sêdzic-

HISTORIA

Nowe informacje na temat historycznego obiektu

PORT LOTNICZY W RUMI

Rumskie lotnisko ok. 1936
roku.
Zdjêcie ze zbiorów Mariusza
Konarskiego udostêpni³ A.
Sad³owski.

kiego. Strzelnica dla wojska
by³a te¿ na ³¹kach, w okolicy
Kana³u Leniwego pod wzniesieniem, zwanym Lisi¹ Gór¹.

Przy ul. Grunwaldzkiej i ul.
Królowej Jadwigi znajdowa³y
siê schrony dla okolicznych
mieszkañców. Przy ul. Ceyno-

Rumianie ogl¹daj¹ samoloty podczas lotniczego œwiêta w Rumi.
Ze zbiorów A. Sad³owskiego

wy, w po³owie odcinka od ul.
¯wirki i Wigury do ul. Grunwaldzkiej usytuowana by³a
druga brama na teren lotniska,
przy której pe³ni³ s³u¿bê wartownik.
W s¹siedztwie, pomiêdzy
ul. Ceynowy a budynkiem Szko³y Podstawowej nr 6, rozmieszczone by³y wojskowe gara¿e i
warsztaty. Z kolei w okolicy ul.
Reja sta³y budynki koszar z betonowymi uliczkami miêdzy
nimi i placem apelowym.
Wzd³u¿ ul. Partyzantów usytuowanych by³o kilka stanowisk myœliwców, które w przypadkach spodziewanych nalotów wyprowadzano ul. Ró¿an¹
w kierunku Kazimierza na
tamtejsze ³¹ki. Dwa baraki i
sta³a obs³uga trzech dzia³ oraz
dwóch karabinów dla ochrony
lotniska znajdowa³y siê przy
ul. ¯urawiej. Miejsce to by³o otoczone wa³em ziemny, zlikwidowanym ca³kiem niedawno.
Poza obszarem lotniska
by³y zamontowane reflektory o
ogromnej mocy, które podczas

nalotów rozœwietla³y niebo,
u³atwiaj¹c zadania obronie
przeciwlotniczej. Jeden z nich
umieszczono na ³¹kach- na
koñcu ul. Ró¿anej, drugi w Janowie, a trzeci u podnó¿a góry
Markówcowej.
Po II wojnie œwiatowej
czêœæ terenu lotniska oddano
okolicznym rolnikom z przeznaczeniem na wypas byd³a,
natomiast czêœæ obiektu u¿ytkowano do celów szkoleniowych wojska. W 1948 lub 1949
roku, gdy lotnisko w Gdañsku
by³o w remoncie, przez pewien
czas z Rumi - raz lub dwa razy
dziennie - startowa³y na krótkie trasy samoloty jedno- lub
dwusilnikowe. W tym czasie
powsta³ te¿ barak, pe³ni¹cy
rolê dworca.
Ryszard Hinc
Serdecznie dziêkujê
mieszkañcom Rumi za
wszelkie informacje. Proszê
o dalsze uwagi i opinie na
adres redakcji.

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
bezpłatnym lokalnym miesięczniku o nakładzie 8 tys.
egzemplarzy
OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY ZA OGŁOSZENIA I REKLAMY
- 20 ZŁ ZA MODUŁ ORAZ ATRAKCYJNE RABATY
ZAPEWNIAMY DOTARCIE DO SZEROKIEGO KRĘGU
ODBIORCÓW W RUMI
KONTAKT: redakcja: tel. 058 710-22-03
wydawca: 058 671-21- 84, 671-98- 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl lub biuro@vegarumia.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl
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ZADUSZKI

CHWILA ZADUMY
Już mur ostatnią cegłą
Trzyma się pamięci
Z resztką złoceń figury
Pół twarzy pół szaty
To co było świętością
Pod gruzami legło
Bluszcz porasta krzywe krzyże
I wczepia się w mury
W zadumie niby straże
Stoją stare drzewa
Na wysokich konarach
Wiatr godzinki śpiewa
Czasem na dół opadnie
Zawyje rozpaczą
Gdzie w zaroślach nagrobki
Dawny cmentarz znaczą
/z pamiętnika/
Stanisława „Stenia” Mazurek
- na gruzach starego kościoła w lipcu 1962 roku

***

W Dzieñ Zaduszny, 2 listopada na starym zabytkowym cmentarzu przy ul. Koscielnej
odby³a siê procesja i modlitwy za zmar³ych.
Fot. Anna Kuczmarska

od myślenia o śmierci
rosną nam siwe włosy
jak nitki
łączących nas z wiecznością pajęczyn
od kombinowania jak przeżyć
przybywa na czole zmarszczek
jak bruzd
w zaoranej pod uprawę ziemi
od kochania
nabrzmiewają krwią serca
chcą pęknąć
a kiedy się modlimy
szamoczą się w nas dusze
przez szparę w złożonych dłoniach
chcą uciec
Adelina Śniadach

***
Niech ktoś
raz jeszcze
przeczyta moje
epitafium
tak by oddać mu
duży ładunek emocji
niech nikt nie myśli
że takich jak ja
śmierć kasuje
- bez echa
Marcin Jach

Na zdjêciu powy¿ej:
Przed 1 Listopada w
ruinach koœcio³a mo¿na
by³o obejrzeæ niecodzienny spektakl. Plenerowe,
interesuj¹ce i nastrojowe
Zaduszki Literackie
przygotowali m³odzi
aktorzy i tancerze z
Miejskiego Domu Kultury
pod kierunkiem Agnieszki
Skawiñskiej.
Fot. Wojtek Hintzke

Na zdjêciach obok:
Dzieñ Zaduszny na
cmentarzu parafialnym w
starej Rumi.
Fot. Anna Kuczmarska
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***
Zapalam świeczkę niech rozświetli
ciemności nocy
Układam chryzantemy niech radość
przyniosą
I jeszcze
jedna „zdrowaśka”
za Twoją duszyczkę
Do zobaczenia w niebie
Aleksander Odowski

***
Na kładce przeciskają się tłumy
w wyścigu na jakiś brzeg
ciągną się
pchają w łańcuchu
w kierunku gdzie najmniej łez
świat i za-świat czekają
na dokonanie wyboru
ktoś powie jeden frazes klaśnie w dłonie
upadnie
inny wzrokiem ogarnie jedyną przestrzeń nad głową
mężczyzna podparł się innym
byle wytrwać do końca
oni wszyscy się tłoczą ...bo niezdecydowani
Fantazja...............Realizm
a wybrać trzeba niezwłocznie
dlatego się męczą
bo TRZEBA
i wiecznie pytają „dlaczego?”
balansują na moście
kołyszą w prawo
i w lewo
balansują na moście....
Daria Węsierska
Wiersze znanej poetki rumskiej Steni Mazurek oraz jej podopiecznych, młodych poetów z sekcji literackiej Miejskiego Domu
Kultury, która wznawia swoja działalność od 7 listopada br.

SPORT
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VIII Puchar Polski W ARMWRESTLINGU

Wielkie siłowanie w Rumi
W ostatni weekend w hali
MOSiR w Rumi odby³y
siê emocjonuj¹ce zawody.
Po raz pierwszy w naszym mieœcie rozegrano
VIII Puchar Polski w Si³owaniu na Rêce - drug¹
najwiêksz¹ w Polsce imprezê w tej dyscyplinie.
- Federacja Armwrestling
Polska od 2000 roku jest organizatorem najbardziej presti¿owych zawodów w tej dyscyplinie sportu – mówi Pawe³
Podlewski z FAP. – Nie zawiedliœmy siê na Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Rumi,
WYNIKI
W poszczególnych kategoriach wagowych seniorów pierwsze miejsca
zajęli:
Dawid Groch - Wiking,
Piotr Kajstura - Tytan,
Chrystian Rieger - Złoty
Tur, Piotr Bartosiewicz Złoty Orzeł, Mariusz Grochowski - Tytan, Lucjan
Fudała - Tytan, Bartłomiej Bednarski - Tytan,
Dawid Bartosiewicz Złoty Orzeł, Marcin Lachowicz - Armfight, Artur Głowiński - Złoty
Orzeł, Andrzej Głąbała Złoty Tur.
Wśród seniorek w poszczególnych kategoriach
najlepsze były:
Małgorzta Mielczarek Tytan, Aleksandra Zwolak - UKS 16, Beata Stelmaszczyk - PACO, Katarzyna Banach - UKS 16,
Milena Snoch - UKS 16 i
Aleksandra Zwolak UKS 16.

bo zawody zosta³y przygotowane profesjonalnie. Wziê³o w
nich udzia³ ok. 150 zawodników z ca³ego kraju.
Zawodnicy, podczas dwudniowej rywalizacji zmierzyli
siê w 20 kategoriach wagowych
na rêkê lew¹ i w 20 kategoriach wagowych na rêkê praw¹.
W ramach tych kategorii znaleŸli siê juniorzy (zawodnicy do
18 roku ¿ycia), seniorzy (zawodnicy powy¿ej 18 roku ¿ycia)
oraz mastersi (zawodnicy powy¿ej 40 roku ¿ycia).
Od zesz³orocznej rywalizacji prawo startu w rozgrywkach
pucharowych maj¹ tylko i wy³¹cznie zawodnicy zrzeszeni w
klubach, czyli sportowcy posiadaj¹cy licencjê zawodnicz¹ Federacji Armwrestling Polska.
Do Rumi przyjecha³a wiêc

sama czo³ówka polskiego si³owania na rêce, czyli zawodnicy, startuj¹cy na zawodach
miêdzynarodowych. Poziom rywalizacji by³ naprawdê wysoki. Tym bardziej cieszy nas
kolejny sukces jedynego zawodnika z Rumi. Andrzej G³¹ba³a
wygra³ w kategorii masters
zarówno na praw¹, jak i na
lew¹ rêkêczyli zdoby³ na tych
zawodach dwa z³ote medale.
Brawo!
Przypomnijmy, ¿e rumianin jest mistrzem Polski i zdobywc¹ Pucharu Polski, a tak¿e br¹zowym medalist¹ Mistrzostw Europy w si³owaniu
na rêkê
Oprócz zmagañ o presti¿owe medale i tytu³y Najsilniejszego Polaka w danej kategorii wagowej zawodnicy walczy-

li o prawo startu na przysz³orocznej „Polskiej Lidze zawodowców”.
Ak.
Fot. Anna Kuczmarska
i Wojtek Hintzke

Nasza gazeta by³a obecna na zawodach, a wydawca
znalaz³ siê w gronie fundatorów nagróð.

Dziewczyny te¿ potrafi¹ byæ bardzo silne, co pokaza³y
w Rumi.

Andrzej G³¹ba³a równie¿ sêdziowa³ m³odszym zawodnikom.

Rumianian, Andrzej G³¹ba³a wygra³ w si³owaniu na
praw¹ i na lew¹ rêkê w kategorii masters.

Pojedynki by³y emocjonuj¹ce i wyczerpuj¹ce dla zawodników. Emocji nie brakowa³o.
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UROCZYSTOŚĆ
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Wspólne pami¹tkowe zdjêcie jubilatów i ksiêdza proboszcza tu¿ po mszy œw. Na zdjêciu poni¿ej fragment uroczystoœci, podczas której pary
odnowi³y ma³¿eñsk¹ przysiêgê.
Fot. Anna Kuczmarska

Jubileuszowa uroczystość w kościele

TRZYNAŚCIE SREBRNYCH PAR
Ma³¿onkowie, którzy obchodz¹ w tym roku 25-lecie
œlubu, a mieszkaj¹ w parafii
Najœwiêtszej Marii Panny
Wspomo¿enia Wiernych w
Rumi, wspólnie œwiêtowali jubileusz w koœciele. Ksi¹dz proboszcz Jan Oleksiuk zaprosi³
21 paŸdziernika br. na uroczyst¹ mszê œwiêt¹ ma³¿onków
i ich rodziny.
Z zaproszenia skorzysta³o
trzynaœcie par, które wspólnie
REKLAMA
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dziêkowa³y Bogu za 25 lat
ma³¿eñstwa i jeszcze raz przyrzeka³y sobie mi³oœæ i wiernoœæ.
Jubileusz 25-lecia zawarcia œlubu, czyli Srebrne Gody,
obchodzili uroczyœcie: Anna i
Andrzej GwiaŸdziñscy; Wies³awa i Zbigniew Labuda;
El¿bieta i Stanis³aw Owsianik; Ewa i Zdzis³aw Pachulicz; Hanna i Henryk Pazik;
El¿bieta i Franciszek Samula; Halina i Jan Sobociñscy;

El¿bieta i Arkadiusz Wo³osewicz; Barbra i Jan Toppa;
Alicja i Leszek Widawscy;
Janina i Roman Falkiewicz;
Miros³awa i Tadeusz Kwiatkowscy; Jolanta i Krzysztof
Szczy¿owscy.
Wszystkim Srebrnym parom gratulujemy piêknego jubileuszu i sk³adamy serdeczne ¿yczenia dalszych d³ugich
lat razem, w zgodzie i mi³oœci.
Redakcja

