W TYM NUMERZE

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE
Narodziny Dzieci¹tka
s¹ wszystkich rzeczy przyczyn¹
tego ¿e siê pojawi³eœ
¿e moja rodzina
znowu sta³a siê rodzin¹
¿e mogê ciê dotykaæ
niebezproduktywnie
bo nastêpstwem dotyku jest ¿ycie
wiêc jestem pewna
¿e Dzieci¹tko nied³ugo przyjdzie
byœmy mogli nad Nim pochyleni
znieruchomieæ w zachwycie
Adelina Œniadach

Bóg siê rodzi! Otwórzmy nasze serca
i powitajmy Go gor¹co wierz¹c,
¿e pozostanie z nami na zawsze.
Pe³nych radoœci, ciep³a i pokoju
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœcia i zdrowia w 2008 Roku
¿yczy Drogim Czytelnikom
Redakcja GAZETY RUMSKIEJ

Powstaje
ŚWIĄTECZNY
PROJEKT
KONKURS
BUDŻETU
Proponujemy Czytelnikom
udzia³ w konkursie, w którym
rozpoznaæ na zdjêciach
na 2008 rok trzeba
kilka miejsc w Rumi. Warto
Budowa ponad 30 ulic i
obiektów rekreacyjno-sportowych, poprawa bezpieczeñstwa
w mieœcie i zakup ksi¹¿ek do
biblioteki to tylko niektóre za³o¿enia bud¿etu Rumi na 2008
rok. Na temat projektu bud¿etu, nad którym radni bêd¹ obradowaæ na najbli¿szej sesji
rozmawiamy z Piotrem Zaradnym, przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etowo-Finansowej
Rady Miejskiej.
Str. 5

tez wybraæ siê tam na œwi¹teczny spacer, na który namawiamy wszystkich mieszkañców.
Bo¿e Narodzenie to nie tylko okazja do rodzinnych spotkañ przy stole i choince. Jeœli
pogoda na to pozwoli, przechadzka z rodzin¹ bêdzie dodatkow¹ atrakcj¹. Ale zanim
siê Pañstwo na ni¹ wybierzecie, pobawcie siê w odgadywanie. Nagrody czekaj¹!
Str. 14

POPRAWKI
DO PLANU

Radni uchwalili ważne poprawki do projektu miejscowego planu zagospodarowania Szmelty. Na plan przestrzenny czekają mieszkańcy
dzielnicy, którzy walczą o zachowanie jej specyficznego
charakteru. Nie podoba im
się m.in. budowa osiedla na
ul. Łąkowej.
Str. 6

ZMIANY
ODRZUCONE

Na Zebraniu Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” aktywni
mieszkańcy osiedla zamierzali wnieść wiele pożytecznych
dla spółdzielców zmian w
statucie SM. W głosowaniu
zostały one odrzucone, a statut uchwalono w wersji przygotowanej przez zarząd.
Str. 9

11 LISTOPADA
W WILNIE

O tym, że 11 Listopada jest
uroczyście obchodzony
przez Polaków na Litwie przekonali się rumianie, którzy w
tym roku uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu
Rosa w Wilnie. Odwiedzili też
miejsce narodzin Józefa Piłsudskiego w Zułowie, w którym rośnie pamiątkowy dąb.
Str.13
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BOŻE NARODZENIE

Figurka z Betlejem znajdzie się w żłóbku w rumskim kościele

Sednem świąt jest nawrócenie
O Bo¿ym Narodzeniu z ksiêdzem
W³odzimierzem Koz³owskim,
proboszczem parafii œw. Jana z Kêt
w Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Wiadomo, ¿e w Koœciele Katolickim najwa¿niejsze
s¹ Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego, czyli Wielkanoc. Jakie miejsce zajmuje i jakie ma znaczenie Bo¿e
Narodzenie?
- Mówi¹c najproœciej i najkrócej, nie by³oby Zmartwychwstania i Odkupienia bez Bo¿ego Narodzenia. Ponad dwa
tysi¹ce lat temu w Betlejem odwieczne S³owo sta³o siê ludzkim cia³em.
- Dlaczego obchodzimy rocznicê narodzin Pana Jezusa w grudniu?
- To symboliczna i umowa data, bo Chrystus na pewno
nie urodzi³ siê w grudniu. W Biblii czytamy, ¿e pasterze wypasali akurat owce i byd³o, a przecie¿ nie mogli tego robiæ
zim¹. Mimo odmiennego klimatu, o tej porze roku tam równie¿ panuje zima. Wiadomo, ¿e umowny i daleki od realiów
jest te¿ nasz polski wizerunek Bo¿ego Narodzenia z drewnian¹ stajenk¹ i siankiem w ¿³óbku, rosn¹cymi wokó³ stajenki choinkami i oœnie¿onymi wzgórzami. W tym roku by³em po raz pierwszy z pielgrzymk¹ w Ziemi Œwiêtej i mog³em przekonaæ siê, jak naprawdê wygl¹da³a grota, w której
Pan Jezus przyszed³ na œwiat. Grota Narodzenia w Betlejem
jest wprawdzie przekszta³cona w kaplicê i jako miejsce kultu ma zmieniony wystrój, ale byliœmy te¿ w innej grocie, przypominaj¹cej tê, w której schroni³a siê Œwiêta Rodzina.
Dokoñczenie na str. 3

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
rych³ego spe³nienia
ka¿dego marzenia
w nadchodz¹cym Nowym Roku,
oraz ciep³a, wiary i ¿yczliwoœci
¿ycz¹

Mieszkañcom naszego miasta
cz³onkowie ko³a
Platformy Obywatelskiej w Rumi
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Święta Bożego Narodzenia
to czas miłości, życzliwości i dobroci.
Wszystkim Mieszkańcom
naszego miasta
życzę ciepłych, radosnych
i rodzinnych Świąt,
a także wszelkich łask
płynących od żłóbka
Bożej Dzieciny.
Witold Reclaf
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rumi
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BOŻE NARODZENIE

Figurka z Betlejem znajdzie się w żłóbku w rumskim kościele

Sednem świąt jest nawrócenie
Dokoñczenie ze str. 2
- Jeœli ma ksi¹dz za sob¹ tak¹ podró¿, to muszê zapytaæ o wra¿enia?
- Podobnie, jak kilkunastu innych pielgrzymów z Rumi,
wróci³em z Ziemi Œwiêtej zachwycony tamtejszym krajobrazem, roœlinnoœci¹, architektur¹, zabytkami, ale przede wszystkim wzbogacony o wspania³e duchowe prze¿ycia. Jeszcze nie
wiem kiedy, ale muszê pojechaæ tam jeszcze raz, aby poczuæ
tê niepowtarzaln¹ atmosferê i znów znaleŸæ siê w miejscach
znanych z Ewangelii. To wielkie prze¿ycie. Dodam jeszcze, ¿e
dla wszystkich parafian przywioz³em z Betlejem figurkê Dzieci¹tka, która zosta³a z³o¿ona i poœwiêcona w Grocie Narodzenia. Po raz pierwszy figurka z Betlejem bêdzie le¿a³a w
czasie œwi¹t w ¿³óbku w naszym koœciele.
- Wracaj¹c do znaczenia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
co w nich jest najwa¿niejsze?
- Choæby to, ¿e w tym czasie czyni siê najwiêcej dobra.
Poczynaj¹c od akcji charytatywnych, takich jak Wigilijne Dzie³o Caritas, poprzez wigilie i paczki dla osób samotnych i
bezdomnych, podarki dla chorych lub biednych dzieci, a¿ do
zbiórek, organizowanych niemal w ka¿dej parafii. Dla przyk³adu, w Szkole Podstawowej nr 9 zebraliœmy niedawno zabawki dla dzieci z Ukrainy, a zawioz³a je tam zaprzyjaŸniona siostra dominikanka. W domach, w rodzinach staramy
siê byæ dla siebie lepsi i ¿yczliwi, niektórzy pamiêtaj¹ o samotnych s¹siadach czy krewnych, wszyscy ¿ycz¹ sobie jak
najlepiej, dziel¹c siê op³atkiem albo wysy³aj¹c do siebie œwi¹teczne kartki. Bo¿e Narodzenie ma charakter rodzinny, wzmacnia wiêzi, ma dobry wp³yw na wychowanie dzieci. Pod warunkiem, ¿e rodzice zadbaj¹ o podnios³y nastrój i uroczyst¹ oprawê
œwi¹t.
- A propos oprawy, czy nie przes³ania ona coraz bardziej sensu œwi¹t? Na pierwszy plan wychodzi œw. Miko³aj w amerykañskim wydaniu, prezenty i zachwycaj¹ce dekoracje...
- Wszystko jest dobre w odpowiednim czasie i odpowiednim wymiarze. •le siê dzieje, jeœli w po³owie listopada, kiedy
nawet nie rozpocz¹³ siê adwent w sklepach pojawiaj¹ siê

œwi¹teczne dekoracje i gwiazdkowe towary, kiedy symbolem
œwi¹t jest dla dzieci œw. Miko³aj z reklamy coca-coli, a najwa¿niejszym elementem Wigilii staj¹ siê prezenty. Nie znaczy to jednak, ¿e koœció³ potêpia choinki udekorowane ozdobami i œwiate³kami, prezenty i kolêdy, bo my ksiê¿a spêdzamy Wigiliê w podobny sposób. Obok wiary, wa¿na i potrzebna jest piêkna tradycja, a wiêc wigilijne potrawy, kolêdy i
op³atek, który jest tylko naszym polskim zwyczajem. Chodzi
jednak o to, ¿eby nie zapomnieæ o wymiarze duchowym œwi¹t,
poprzedzonych roratami, rekolekcjami i spowiedzi¹ œw. Sednem Bo¿ego Narodzenia jest nawrócenie, czyli zmiana we
w³asnym ¿yciu i w sercu. ¯yczê mieszkañcom Rumi takiej
duchowej przemiany oraz tradycyjnych, ciep³ych i rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

To ciekawe
Święto Bożego Narodzenia
nie zawsze obchodzone było 25
grudnia. Przed IV wiekiem, świętowano je 6 grudnia, potem
przenoszono na inne terminy.
Pierwsza kartka z życzeniami z okazji świąt Bożego
Narodzenia została wysłana w
1842 r. przez szesnastoletniego chłopca z Londynu, który
sam ją zaprojektował. W następnym roku pojawiły się w
Wielkiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie.
Ale zwyczaj wysyłania życzeń
świątecznych na specjalnych
kartonikach stał się popularny
na całym świecie dopiero w XX
wieku.
Tradycja dzielenia się
opłatkiem w Wigilię pochodzi
z XV w., kiedy to prawo ich
wypiekania otrzymały wszystkie parafie. Tradycja ta upowszechniła się jednak dopiero
w XVIII i XIX w.
Zwyczaj ustawiania w domach i przystrajania choinek
w okresie Bożego Narodzenia
pochodzi z Niemiec, gdzie pojawił się w XVI w. Choinki zaczęto wstawiać do domów i
ubierać je jabłkami oraz papierowymi ozdobami. Do Polski
choinka dotarła na przełomie
XVIII i XIX w. Zawieszane na
choinkach jabłka przypominały
kuszenie Ewy i Adam w raju
oraz odkupienie grzechu pierworodnego przez Jezusa, papierowe łańcuchy – to symbol
węża i zniewolenia przez grzech,
świeczki mają symblizować
Chrystusa jako Światło.
Pierwsze publiczna choinka
bożonarodzeniowa została postawiona na rynku starego miasta w Tallinie, stolicy Estonii, w
roku 1441.
r.

REKLAMA
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XIX sesja Rady Miejskiej - 29 listopada 2007

BURMISTRZ POZA PLATFORMĄ

Powoli do przodu!

Ostatnio rumska opinia publiczna zosta³a zaskoczona zg³oszeniem przez burmistrz El¿bietê Rogalê-Koñczak akcesu do
Platformy Obywatelskiej. Zdziwienie budzi nie tyle wybór ideowy, co sama chwila, bowiem by³o to dopiero po wielkim sukcesie wyborczym Platformy, a nie przed nim, a do tego burmistrz
Rumi jest od wielu lat w stanie silnego konfliktu z rumskimi
strukturami PO. Do tego dosz³y jeszcze trudne do zrozumienia
spory z szefem powiatowym PO, starost¹ Józefem Reszke.
W tej sytuacji z niema³ym zaciekawieniem czekaliœmy na
decyzjê Zarz¹du rumskiego ko³a.
4 grudnia na posiedzeniu Zarz¹du, w którym uczestniczyli
radni miejscy z ko³a PO, jego cz³onkowie odrzucili deklaracjê
El¿biety Rogali-Koñczak. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e osiem osób
g³osowa³o przeciw, dwie siê wstrzyma³y.
W tej sytuacji próba skutecznego odwo³ywania siê do struktur powiatowych lub wojewódzkich wydaje siê ma³o prawdopodobna.
MC

Chyba nale¿y siê ju¿ przyczaiæ, ¿e wszystkie sesje Rady
Miejskiej bêd¹ odbywaæ siê wed³ug systemu - opozycja (Gospodarnoœæ) krzyczy, a koalicja (Po - PiS) g³osuje - czyli podejmuje decyzje. Wed³ug takiego w³aœnie schematu odbywa³y siê listopadowe obrady.
Opozycja zagra³a. Ju¿ na
pocz¹tku sesji opozycja „zagra³a” projektami uchwa³ ju¿ raz
odrzuconych na poprzedniej
sesji. Chodzi³o o trolejbusy i
powo³anie przedstawiciela
Rumi w Radzie Nadzorczej
OPEC.
Jeœli chodzi o trolejbusy, to
zdaniem radnych PO i PiS,
program zwi¹zany z przed³u¿eniem linii trolejbusowej do
Rumi jest zupe³nie nieprzygotowany, a proœba o przedstawienie symulacji finansowych
nie zosta³a spe³niona i dlatego tê uchwa³ê poprzednio odrzucono. Ich zdaniem najs³uszniejszy jest kierunek inwestowania w sprawny i nowoczesny system SKM. Natomiast
sprawa OPEC-u dotyczy³a
przywrócenia do Rady Nadzorczej burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak, która na poprzedniej sesji zosta³a z tej¿e rady
wycofana, a na jej miejsce rada
wydelegowa³a Zbigniewa Labudê. Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e by³a to konsekwencja
wojny politycznej wywo³anej
przez burmistrza niedawnym
zerwaniem porozumienia i odwo³aniem Andrzeja Czaplickiego.
Gospodarnoœæ wiedzia³a,
¿e nie ma ¿adnych szans na
przeforsowanie tych uchwa³,
jednak zale¿a³o jej na d³ugiej
dyskusji politycznej i ten cel
akurat osi¹gnê³a. Zreszt¹ jest
to przywilej polityczny ka¿dej
opozycji w ka¿dym parlamencie - du¿o gadaæ, a koalicyjna
wiêkszoœæ i tak swoje przeg³osuje.

Jednak trzy minuty. Po
tych uchwa³ach nast¹pi³ drugi
akt konfrontacji politycznej,
który dotyczy³ zmiany regulaminu obrad Rady Miejskiej i
skrócenia czasu pierwszej wypowiedzi z 5 do 3 minut. Te¿
nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
koalicja chce skróciæ czas trwania dyskusji politycznej nad
ka¿d¹ uchwa³¹, bowiem opozycja nadgorliwie ten przywilej wykorzystuje, zreszt¹ ma
do tego prawo - i w ten sposób
dyskusje o drobnych sprawach
ci¹gn¹ siê w nieskoñczonoœæ, co
wybija z rytmu koalicjê. Oczywiœcie radni Po i PiS przyjêli
skrócenie czasu, a opozycja
zapowiedzia³a zaskar¿enie tej
uchwa³y do Wojewody. Obserwator ka¿dej sesji zauwa¿y, ¿e
absolutn¹ wiêkszoœæ czasu
dyskusji zabiera opozycja, bo
na tym polega jej taktyka.
Wojewoda uchyli³. Na
poprzedniej sesji koalicja przeg³osowa³a szereg uchwa³, które mia³y zmusiæ burmistrza do
przyspieszenia prac w dziedzinie inwestycji - ulice, budowa
nowego ratusza, przygotowanie
planów miejscowych. Wojewoda uzna³ tê formê uchwa³y za
niezgodn¹ z ustaw¹, wobec
powy¿szego koalicja przyjê³a te
same uchwa³y w formie apelu-oœwiadczenia.
Szmelta nadal bez planu. Od pocz¹tku kadencji wa³kuje siê sprawa przyjêcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szmelty. Koalicja uwa¿a przygotowany projekt za z³y, a burmistrz
nie chce wed³ug wskazañ uczy-

niæ poprawek. I tak trwa pat.
Projekt zosta³ poprawiony
przez radnych (ogromna praca
- ca³a uchwa³a to ok. 200 stron)
jednak wymaga powtórzenia
ca³ej procedury. Rada przyjê³a
uchwa³ê o dokonaniu zmian, co
powinno skutkowaæ uchwaleniem planu przestrzennego w
ci¹gu roku (piszemy o tym na
str. 6).
Uda³o siê natomiast przyj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania pomiêdzy ulicami ¯wirki i Wigury,
Kosynierów, Starowiejsk¹ i
Matejki.
Ksiêgarnia za 800 tysiêcy. Od pocz¹tku kadencji koalicja wnioskowa³a wykup
gruntów pod budowê nowego
centrum. Najbardziej w kolizji z przysz³ym projektem jest
budynek ksiêgarni przy ul.
Starowiejskiej. Za ten obiekt
wraz z dzia³k¹ Dom Ksi¹¿ki
chcia³ 1 milion z³otych. Jednak,
jak poinformowa³a burmistrz,
uda³o jej siê tê cenê zbiæ do
800 tysiêcy z³. Rada zaakceptowa³a tê propozycjê, co spotka³o siê z pochwa³¹ ze strony
PO-PiS, a krytyk¹ ze strony
Gospodarnoœci.
Zaradny do Rady. Kolejnym politycznym sporem by³a
próba delegowania do Rady
Metropolitarnego Zwi¹zku
Komunikacyjnego Zatoki
Gdañskiej zastêpcy burmistrza Ryszarda Grychto³a.
Ju¿ raz tê propozycjê odrzucono. Tym razem, jak siê nale¿a³o spodziewaæ, tak¿e j¹ odrzucono i w to miejsce delegowanego radnego Piotra Zaradnego. Tak wiêc naszymi
delegatami do zwi¹zku bêd¹
El¿bieta Rogala-Koñczak oraz
Piotr Zaradny.
BJ.

SYSTEM RUMSKI
Nie mylić z romskim czy rumuńskim. Po krótkim karnawale współpracy programowej i politycznej
pomiędzy burmistrz Elżbietą Rogala-Kończakową a koalicją PO-PiS, sytuacja wróciła do jeszcze mocniejszej „wojny” pozycyjnej, ale ducha nie gaśmy. Nie jest źle. Może to nawet wyjdzie Rumi na dobre.
Przypomnę, że w maju byliśmy świadkami uroczystego ogłoszenia porozumienia programowego i
politycznego. Umowa była nawet żyrowana przez autorytety kościelne i świeckie. Jednak nic z tego,
pani burmistrz szybko porozumienie zbimbała, a Andrzej Czaplicki został wysłany do domu.
Na reakcję długo nie musieliśmy czekać. Natychmiast posypały się uchwały o odwołaniu burmistrz
Kończak z Rady OPEC, odrzucenie kandydatury wiceburmistrza Grychtoła do Rady Związku Komunikacyjnego itp. Przyjęto też cały pakiet uchwał, ograniczający wolność burmistrza w podejmowaniu decyzji gospodarczych i administracyjnych. Burmistrz też musi liczyć się z jeszcze sztywniejszą uchwałą
budżetową na najbliższy rok, skupiającą się głównie na programie inwestycyjnym PO-PiS, a więc plany
zagospodarowania przestrzennego, budowa dróg, budowa centrum wraz z ratuszem. Oczywiście burmistrz będzie robiła dobrą minę i udawała, że to także jej program, ale warunki tej „wojny” są nieubłagane. Ustawa daje burmistrzowi dużą władze w zakresie wykonawstwa, ale może robić tylko to, co
wskaże lub na co się zgodzi Rada.
Należy przypuszczać, że ten stan już pozostanie do końca kadencji, a owa „wojna” wyjdzie jak sądzę
Rumi na dobre, bowiem ten stan zmusza obie strony do ogromnego wysiłku. Koalicję PO-PiS mobilizuje
do przygotowania szczegółowych programów, uchwał, wyliczeń finansowo-budżetowych (wszystko
praktycznie bez pomocy urzędu), a burmistrz Kończak będzie musiała pokazać klasę i owe projekty
dobrze wykonać, co także będzie jej sukcesem. Tę prawidłowość już się da zauważyć. Pozwolę sobie też
zauważyć, że na nieformalnej giełdzie samorządowców już się mówi o tzw. „systemie rumskim”: Rada
tworzy - burmistrz wykonuje. Ten system nie istnieje w żadnej znanej mi gminie, prawie w każdym
przypadku dochodzi do porozumienia personalno-programowego, ale Rumia często lubi być oryginalna.
Kazimierz Klawiter
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Zakończone inwestycje
Gotowy jest ju¿ mostek na ul. Zielarskiej na Szmelcie. Teoretycznie mog¹ przez niego przeje¿d¿aæ pojazdy nawet o du¿ej
masie ca³kowitej, poniewa¿ nie ma na nim ¿adnych ograniczeñ
ciê¿arowych. W praktyce jednak pierwsze dni u¿ytkowania mostka
pokaza³y, ¿e wymaga on poprawek. Zastosowana przez wykonawcê nawierzchnia ¿wirowa bardzo utrudnia przejazd lub przejœcie i dlatego trzeba j¹ wymieniæ. Inaczej samochody grzêzn¹ w
zbyt drobnym ¿wirku.
Zupe³nie z innej czêœci miasta, jeszcze przed otwarciem centrum handlowego, zakoñczono budowê koñcowego odcinka ul.
Kosynierów, utwardzaj¹c j¹ niemal do samej granicy z Red¹
(brakuj¹cy 100-metrowy odcinek bêdzie uzupe³niony na pocz¹tku 2008 r.). Inwestycjê sfinansowa³a firma Auchan.
Ak

Pożegnaj się ze starym dowodem

To ostatni moment…
... ¯eby zg³osiæ siê do urzêdu po nowy dowód osobisty. Mimo
apeli i próœb s¹ jeszcze mieszkañcy miasta, którzy dot¹d nie
za³atwili koniecznych formalnoœci w tej sprawie. Przypominamy, ¿e punkt przyjmowania wniosków o nowy dowód osobisty
mieœci siê w Biurze Obs³ugi Mieszkañców, w budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Sobieskiego 7, tel. 058 679-65-00, 679-65-17.
Magistrat jest czynny we wtorki, czwartki i pi¹tki w godzinach 7.30-15.30, a w poniedzia³ki i w œrody w godz. 9.00-17.00.
Ak.

APARTAMENTY
w centrum Rumi wynajmę
- trzypokojowy o pow. 73 m kw.
- czteropokojowy o pow. 106 m kw.

TEL.: 0 601-610-733
NORD AUTO-SERWIS Sp. z o.o.
zatrudni mechaników, elektromechanika
w serwisie samochodów ciężarowych.
Zapewniamy bardzo dobre warunki
pracy i płacy - praca k/Rumi.

Kontakt tel. 608410210.

WYWIAD
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Z Piotrem Zaradnym,
przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etowo-Finansowej
Rady Miejskiej Rumi rozmawia Anna Kuczmarska

- Trwaj¹ prace zwi¹zane
z przygotowaniem bud¿etu
miasta na rok 2008. Jakie
s¹ jego najwa¿niejsze za³o¿enia?
- Od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci w Radzie Miejskiej
realizujemy program koalicji
PO-PiS dla Rumi, skupiaj¹cy
siê na trzech priorytetach: budowa dróg gminnych, stworzenie centrum miasta z nowym
ratuszem oraz z zapleczem kulturalno-rozrywkowym, a tak¿e przyjêcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby ograniczyæ
chaos architektoniczny w naszym mieœcie. Bud¿et na przysz³y rok bêdzie te priorytety
uwzglêdnia³. Oznacza to przyspieszenie budowy dróg gminnych, których projekty zosta³y
przygotowane w tym roku. Planujemy budowê ponad 30 ulic,
m.in. tak wa¿nych jak ul. Podgórna, ul. Ró¿ana (na odcinku
od Kosynierów do Partyzantów), ci¹g ulic Lipowa, Mostowa, Wi¹zowa, do Borówkowej,
Borówkowa do Che³miñskiej i
Che³miñska do istniej¹cego
asfaltu, który z pewnoœci¹
usprawni ruch w Starej Rumi,
ale tak¿e Wileñska (brakuj¹cy odcinek), S³oneczna wraz z
Asnyka, Fredry wraz z parkingiem przy koœciele, Gdyñska
(od Dêbogórskiej do Sopockiej),
Targowa (od Derdowskiego do
Pi³sudskiego), która wraz z ul.
Pi³sudskiego usprawni ruch w
centrum miasta, czy te¿ ci¹g
ulic Polna i Garbarska na Zagórzu. Na proœbê mieszkañców
planujemy wybudowaæ nawierzchniê z kostki brukowej
na ulicy Cmentarnej i parkingu przy cmentarzu oraz na

Jaki będzie budżet na rok 2008

AMBITNE PLANY
INWESTYCYJNE

W przysz³ym roku powstanie projekt budowy w tym miejscu nowego centrum miasta.

³¹czniku miêdzy ulicami Katowick¹ i Filtrow¹ w Janowie.
Plan na rok 2008 przewiduje
te¿ m.in. wykonanie ci¹gu spacerowego wzd³u¿ Zagórskiej
Strugi oraz wzd³u¿ ulicy ¯wirki i Wigury, a tak¿e opracowanie koncepcji terenu rekreacyjnego przy ulic Pomorskiej w
Janowie.
- A co z nowym centrum
miasta?
- Zamierzamy przyspieszyæ
dzia³ania, zwi¹zane z jego budow¹, mamy nadziejê, ¿e
wkrótce zostanie podpisana
umowa dotycz¹ca zakupu
dzia³ki przy ulicy Starowiejskiej (z ksiêgarni¹), s¹ ju¿ przygotowane warunki zabudowy i
w przysz³ym roku rozpoczn¹
siê prace projektowe. Mam

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
kom. 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

www.gazetarumska.pl

nadziejê, ¿e planowane centrum miasta z nowym ratuszem, ale tak¿e z siedzib¹
miejskiego domu kultury, miejskiej biblioteki, sal¹ widowiskow¹ oraz kafejkami, pubami i restauracjami bêdzie wizytówk¹ naszego miasta oraz
przedmiotem dumy mieszkañców Rumi. Mieszkañcy z pewnoœci¹ na to zas³uguj¹.
- Czego dotycz¹ inne
wa¿ne pozycje w bud¿ecie?
Chcemy poprawiæ bezpieczeñstwo w mieœcie, m.in. doprowadziæ jak najszybciej do
zamontowania sygnalizacji
œwietlnej na skrzy¿owaniach
ulic D¹browskiego i Partyzantów, Kosynierów, ¯wirki i Wigury oraz Koœciuszki, a tak¿e
Gdañskiej i Katowickiej, gdzie
mia³y miejsce tragiczne wypadki z udzia³em pieszych. Planujemy rozbudowê systemu monitoringu wizyjnego (chocia¿ nie
obêdzie siê bez renegocjacji
umowy z telewizj¹ kablow¹
Chopin) oraz zwiêkszenie nak³adów na stra¿ miejsk¹ i na
policjê. Wiêksze œrodki przewidujemy tak¿e na kulturê, w
tym na zakup ksi¹¿ek dla
miejskiej biblioteki. Zaplanowaliœmy dla biblioteki wiêk-

sze œrodki, ni¿ te, o które wyst¹pi³a pani dyrektor. W sferze sportu bêdzie wiêcej pieniêdzy na promocjê miasta
poprzez sport. Zamierzamy
zbudowaæ trybuny wraz z sanitariatami i oœwietleniem na
stadionie miejskim (program
na lata 2008-2010) oraz wykonaæ oœwietlenie na boisku
przy ul. Wroc³awskiej w Janowie, po uregulowaniu praw
w³asnoœciowych ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Janowo”.
- Plany inwestycyjne s¹
ambitne, ale czy realne?
- Przyznam siê, i¿ sam sobie zadajê to pytanie szczególnie, ¿e w tym roku narzekaliœmy na tempo przygotowania
inwestycji. Jestem jednak optymist¹ i mam nadziejê, i¿ zastêpca burmistrza, pan Ryszard Grychto³ oraz naczelnik
Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej,
pan Andrzej Oglêcki postaraj¹
siê, aby praca rumskich urzêdników by³a bardziej efektywna. Tego oczekujemy od pracowników magistratu oraz od
burmistrza miasta. Postaramy
siê zapewniæ urzêdnikom jak
najlepsze warunki do pracy,
dlatego planujemy w 2008
roku kolejn¹ podwy¿kê p³ac.

- Panie przewodnicz¹cy,
na koniec zapytam o budz¹c¹ du¿e emocje sprawê
trolejbusów...
- Do komunikacji miejskiej
co roku dop³acamy oko³o miliona z³otych. Uwa¿amy, i¿ nieracjonalne jest wydawanie z
miejskiej kasy prawie piêciu
milionów z³ na budowê trakcji
trolejbusowej, nawet, je¿eli
tak¹ sam¹ kwotê uda siê pozyskaæ z Unii Europejskiej.
Proszê zauwa¿yæ, i¿ kwota dotacji z bud¿etu miasta pozwala na dofinansowanie komunikacji przez ponad cztery lata.
Rozumiemy jednak postulaty
mieszkañców, dotycz¹ce polepszenia komunikacji, dlatego na
posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej poprosi³em
o wyliczenie ZKM, ile bêdzie
kosztowa³o zwiêkszenie czêstotliwoœci kursowania linii
173? Zapyta³em te¿ o ewentualne koszty uruchomienia dodatkowej linii autobusowej,
³¹cz¹cej Rumiê z centrum Gdyni biegn¹cej ul. Sobieskiego.
Mam nadziejê, i¿ po otrzymaniu danych uda siê nam radnym zastanowiæ, w jaki sposób jak najmniejszym kosztem
zwiêkszyæ po³¹czenia autobusowe z Gdyni¹. Nie zmienia to
faktu, i¿ docelowo bêdziemy
zmierzaæ do systemu metropolitalnego z SKM jak¹ alternatyw¹ komunikacyjn¹ wzd³u¿
ca³ej aglomeracji oraz z sieci¹
komunikacji umo¿liwiaj¹c¹
szybkie dotarcie od stacji SKM
do oddalonych dzielnic. Marzy
mi siê model z parkingami
obok stacji kolejowych, na których mieszkañcy Rumi zostawialiby samochody, aby siê
przesi¹œæ do czystych i nowoczesnych kolejek, a potem do
autobusów. I do tego jeden bilet na wszystkie œrodki transportu publicznego na obszarze
aglomeracji, bilet, nad którym
pracujemy ju¿ z innymi gminami.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
- Pozwoli pani, i¿ z³o¿ê
mieszkañcom naszego miasta
najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne.
¯yczê Pañstwu prawdziwie rodzinnej atmosfery
podczas wigilijnej kolacji,
ale nade wszystko du¿o
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym 2008
roku.

REKLAMA
ATRAKCYJNE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE:
25 tys. złotych rata 291 złotych,
50 tys. - 582, 100 tys. - 1165,
rrsp 7,08 % rocznie,
bez zaświadczeń.
Gdańsk 058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21,
Gdynia 058/ 781-68-60,
058/ 781-68-61,
Słupsk 059/ 842-70-98.
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Zmiany w planie zagospodarowania Szmelty

Lepiej poprawić niż zaszkodzić
Piêkne po³o¿enie, œwie¿e powietrze, zieleñ i spokój - to zalety rumskiej
Szmelty. Ze wzglêdu na wolne tereny ta dzielnica bêdzie siê rozwijaæ i
zmieniaæ, jednoczeœnie z powodu walorów przyrodniczo-krajobrazowych
i funkcji rekreacyjnych ta czêœæ miasta wymaga szczególnej ochrony.
Przed chaotyczn¹ zabudow¹ lub decyzjami, szkodliwymi dla œrodowiska
naturalnego mo¿e j¹ ochroniæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który trafi³ ostatnio pod obrady Rady Miejskiej. Radni klubów PO i PiS wnieœli do projektu planu kilka istotnych zmian.
Uchwa³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia planu zagospodarowania czêœci Szmelty
(chodzi o obszar wzd³u¿ Zagórskiej Strugi wraz z wysuniêt¹
na po³udnie czêœci¹ dzielnicy)
zosta³a przyjêta przez samorz¹d poprzedniej kadencji. W
styczniu tego roku plan przedstawiono radnym do uchwalenia, jednak nie zosta³ przez
nich zaakceptowany.
- Nie przyjêliœmy tej
uchwa³y ze wzglêdu na protesty mieszkañców i uwagi samych radnych - wyjaœnia Florian Mosa, przewodnicz¹cy
Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego
Rady Miejskiej. - Uznaliœmy,
Kontrowersje mieszkañców Szmelty budzi budowa osiedla Sosny przy ul.
£¹kowej, gdzie poœród domów jednorodzinnych i
piêknej przyrody wyros³o
osiedle budynków wielorodzinnych. Przedsiêwziêcie przypomina karygodn¹
zabudowê Góry Markówcowej, opisywan¹ kilkakrotnie w naszej gazecie.
Szmelta cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem inwestorów
ze wzglêdu na piêkne po³o¿enie. Wielu deweloperów stara
siê pozyskiwaæ atrakcyjne tereny w malowniczej dolinie Zagórskiej Strugi, zw³aszcza w jej
po³udniowej czêœci. Szmelta
nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy wydawaniu decyzji o
warunkach zabudowy wiele
zale¿y od interpretacji przez
urzêdników przepisów ustawy.
Zdaniem cz³onków proekologicznego Stowarzyszenia
Doliny £¹kowa, za³o¿onego
przez mieszkañców Szmelty,
interpretacja ta skutkuje niekiedy koszmarn¹ zabudow¹,
nielogiczn¹ z dotychczasow¹
architektur¹ dzielnicy. Prawo
budowlane, dalekie od doskona³oœci nie podaje precyzyjnej
definicji „zabudowy jednorodzinnej”. Dochodzi wiêc do absurdów, takich jak budowa pod
szyldem domu jednorodzinnego ogromnych bliŸniaków z
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¿e nale¿y wnieœæ do projektu
poprawki. Nie mo¿na bowiem
przyj¹æ dokumentu, wywo³uj¹cego tyle kontrowersji. Treœæ
poprawek rozpatrywaliœmy
m.in. na posiedzeniach komisji w maju i w czerwcu br. W
miêdzyczasie powsta³o Stowarzyszenie Doliny £¹kowa, którego cz³onkowie aktywnie w³¹czyli siê w opracowanie propozycji zmian.
Koñcowe zredagowanie
wniosków, które wp³ynê³y do
Rady Miejskiej nast¹pi³o 5 listopada br. podczas kilkugodzinnego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Gospodarczej. Wnioski zosta³y opracowane w formie „Uchwa³y w
sprawie stwierdzenia koniecz-

noœci dokonania zmian w
przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy
Szmelta”. Na listopadowej
sesji uchwalono ten dokument.
Uchwa³a zawiera bardzo
dok³adne zapisy, dotycz¹ce poszczególnych obszarów Szmelty. Najogólniej jednak wprowadzone do projektu zmiany mo¿na sprowadziæ do kilku za³o¿eñ. Po pierwsze radni uznali,
¿e na terenach niezabudowanych nie bêd¹ uruchamiane
nowe placówki us³ugowe. Dopuszcza siê tylko us³ugi ju¿
istniej¹ce.
Drug¹ wa¿n¹ zmian¹ jest
przeznaczenie objêtego planem

terenu wy³¹cznie pod budownictwo jednorodzinne, w dodatku typu rezydencjonalnego
(du¿e posesje i domy). Wyklucza to mo¿liwoœæ zabudowy
szeregowej i bliŸniaczej. Jednoczeœnie zwiêksza siê wielkoœæ dzia³ek zabudowy rezydencjonalnej od 1500 m kw (na
terenach do wysokoœci ul. Zielarskiej) do 3000 m kw (dalej
na po³udnie).
Kolejna poprawka dotyczy
zmiany przebiegu ul. M³yñskiej, która do ul. œw. Józefa
bêdzie wiod³a wzd³u¿ krawêdzi lasu. Zmieni siê te¿ lokalizacja zbiornika retencyjnego,
przeniesionego z rejonu stawów
rybnych na terenu leœne.
Radni z³o¿yli wniosek do
projektantów o ponowne
uzgodnienia planu w zmniejszonym obszarowo zakresie
ochrony konserwatorskiej. Zaproponowali równie¿ wykreœlenie z planu gruntów rolniczych
i przeznaczenia tych terenów
pod zabudowê.
Po naniesieniu zmian
przez projektantów, plan bêdzie ponownie wy³o¿ony do
wgl¹du w Urzêdzie Miasta, a

mieszkañcy bêd¹ mogli jeszcze raz mu siê przyjrzeæ i
wnieœæ uwagi. Procedury mog¹
trwaæ oko³o 6-8 miesiêcy, wiêc
ostateczne uchwalenie planu
powinno nast¹piæ najdalej w
ci¹gu roku. Daje to mo¿liwoœæ
zawieszenia na rok przez
Urz¹d Miasta decyzji o warunkach zabudowy, wydawanych
na wniosek inwestorów.
Zw³aszcza w wypadku projektów inwestycji, budz¹cych kontrowersje i niezgodnych z za³o¿eniami projektu planu przestrzennego.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest
bardzo potrzebnym i wa¿nym
dokumentem, dlatego warto
przemyœleæ go i przedyskutowaæ dok³adnie, rozpatruj¹c
wszystkie uwagi - mówi radny
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Rumi. - Lepiej uchwaliæ raz
dobry plan, ni¿ potem wielokrotnie go poprawiaæ. Z³e zapisy mog¹ tylko przynieœæ szkody mieszkañcom i przysz³emu
wizerunkowi dzielnicy.
Barbara Jackowiak

Aktywni mieszkańcy Szmelty bronią swojej dzielnicy

SZKODLIWE DECYZJE URZĘDNIKÓW
dwiema klatkami schodowymi
i czterema mieszkaniami.
- Brak planu miejscowego
nie zwalnia urzêdnika od poprawnoœci i przyzwoitoœci w
wydawaniu decyzji, które psuj¹
architektoniczny krajobraz
miasta - twierdz¹ dzia³acze
wspomnianego Stowarzyszenia. - Naci¹ganie prawa pod
potrzeby dewelopera jest dziœ
nagminne. Interes innych obywateli miasta, czêsto d³ugoletnich, nie jest brany pod uwagê. Osiedle Sosny zlokalizowane przy ulicy £¹kowej w ogóle
nie wpisuje siê w krajobraz
s¹siaduj¹cej, ekstensywnej
zabudowy. Dzielnica w obowi¹zuj¹cym do 2003 roku planie
miejscowym, jak i w obecnych
studium przestrzennym dla
Szmelty wy³¹czona jest z zabudowy osiedlowej.
Mieszkañcy nowego osiedla bêd¹ korzystaæ bêd¹ z infrastruktury stworzonej w latach 1998-2004 w czynie spo³ecznym, czyli przy udziale
mieszañców. Wspó³finansowali oni utwardzenie ulicy, oœwietlenie i inne instalacje w 50
procentach, a wiêc pó³ na pó³ z
Urzêdem Miasta.
- Ulica £¹kowa jako nieliczna w tym rejonie Szmelty

ma utwardzon¹ nawierzchniê
- dodaj¹ mieszkañcy. - Nasze
wnioski skierowane do burmistrza o zabezpieczenie interesu fundatorów, ale i maj¹tku
miasta, zosta³y wielokrotnie
zignorowane. Dlaczego inwestor nie zosta³ zobowi¹zany do
ulepszenia infrastruktury ulicy, skoro korzystaæ z niej bêd¹
jego klienci? Droga jest niszczona przez ciê¿arówki z materia³ami budowlanymi i po
roku budowy nadaje siê do roz-

biórki i naprawy. Burmistrz
zapewni³a nas o zobowi¹zaniu
inwestora do naprawy nawierzchni po zakoñczeniu inwestycji, ale jednoczeœnie zdecydowa³a o dopuszczeniu wjazdu w ulicê pojazdów z 3,5 ton
do 10 ton, mimo naszego sprzeciwu. Ma³o tego - inwestor posiada zezwolenie umo¿liwiaj¹ce wjazd bez jakichkolwiek
ograniczeñ w ulicê £¹kow¹,
roz³adunek materia³ów przy
u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu.

Mieszkañcy, zrzeszeni w
Stowarzyszeniu
Doliny
£¹kowa Rumia s¹ zbulwersowani obecn¹ sytuacj¹. Staraj¹
siê chroniæ swoj¹ dzielnicê
przed chaotyczn¹ zabudow¹ i
walcz¹ o zachowanie specyficznego charakteru Szmelty. Zainteresowanych wspó³prac¹
rumian prosz¹ o kontakt pod
e-mail: dolina_lakowa_rumia(at)o2.pl.
Anna Kuczmarska
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CENTRUM HANDLOWE

Nowoczesny salon optyczny

PORT RUMIA JUŻ OTWARTY

FIELMANN w Rumi
Nowy salon optyczny Fielmann zosta³ otwarty w
Rumi w Porcie Handlowym
Auchan przy ul. Grunwaldzkiej. Na 180 metrach kw.
Fielmann prezentuje ca³y
œwiat optyki okularowej ponad 2500 par okularów s³ynnych marek po gwarantowanej korzystnej cenie.
To dziewi¹ty w Polsce i
drugi na Pomorzu (pierwszy
otwarto niedawno w Galerii
Ba³tyckiej w Gdañsku) salon
niemieckiej firmy, która docelowo otworzy w naszym kraju
oko³o 40 placówek. W salonie

w Rumi, którego kierownikiem
jest pan £ukasz Kasperowicz, zatrudniono 14 wykwalifikowanych pracowników. W
ca³ej Polsce jest ich 207.
Fielmann wykorzystuje
najnowsz¹ technologiê. Pracownicy salonu badaj¹ wzrok
w dwóch pomieszczeniach refrakcji, dopasowuj¹ soczewki
kontaktowe, prowadz¹ porady
przy 6 stolikach oraz w warsztacie, wyposa¿onym w wysoce
precyzyjne automaty szlifierskie. System pomiarowy firmy
Zeiss - CEN-F1 gwarantuje
dok³adne dopasowanie równie¿
skomplikowanych szkie³ oku-

larowych. Dioptriomierz firmy
Zeiss, okreœlaj¹cy wartoœci
mocy szkie³, dysponuje miernikami promieni ultrafioletowych.
Fielmann gwarantuje
klientom najkorzystniejsz¹
cenê i udziela gwarancji zwrotu pieniêdzy, jeœli w ci¹gu szeœciu tygodni klient zobaczy ten
sam produkt, gdzie indziej taniej. Jednoczeœnie oferuje 3 lata
gwarancji na wszystkie okulary korekcyjne. Wszystkie oprawy z kolekcji Fielmann spe³niaj¹ wymogi normy EN ISO
12870, s¹ odporne na korozjê
i nie wydzielaj¹ niklu. Fielmann udziela te¿ ubezpieczenia okularów korekcyjnych w
przypadku uszkodzenia, kradzie¿y, a nawet zgubienia.
W³aœciciel salonów jest równie¿ producentem okularów, co
pozwala omin¹æ handel hurtowy. Klient otrzymuje okulary
marki Fielmann w cenie nawet o 70 proc. ni¿szej od cen
innych marek. W siedmiu salonach Fielmann w Polsce w
2006 roku sprzedano ponad
105 000 par okularów i osi¹gniêto obrót w wysokoœci 23,4
miliona PLN.
AK.

Z poœlizgiem i perturbacjami, ale wreszcie Port Rumia Centrum Handlowe Auchan
otworzy³ swoje podwoje dla
klientów. Mog¹ oni wybraæ siê
na zakupy zarówno do hipermarketu Auchan, jak i blisko
stu sklepów ró¿nych bran¿ w
galerii handlowej. W nowym
centrum nie brakuje miejsc na
pogawêdkê przy kawie lub na
rodzinny obiad.
Zanim do Portu Rumia trafili pierwsi klienci, odby³a siê
tam uroczystoœæ dla pracowników i zaproszonych goœci. By³y
przemówienia, podziêkowania
i ¿yczenia. By³a te¿ modlitwa
o bezpieczne i spokojne funkcjonowanie centrum, z po¿yt-

kiem dla handlowców i konsumentów oraz poœwiêcenie
obiektu, którego dokona³ ks.
Andrzej Gierczak, proboszcz
parafii b³. E. Bojanowskiego i
œw. Antoniego w Rumi - Bia³ej
Rzece.
mc.

REKLAMA
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Święto Niepodległości w Rumi

Skromnie pod pomnikami, uroczyście
w kościołach
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e 11 Listopada jest jednym z najwa¿niejszych œwi¹t narodowych, obchodzonych
szczególnie uroczyœcie. Tegoroczne uroczystoœci w Rumi
wzbudzi³y kontrowersje i zastrze¿enia, zw³aszcza pierwsza czêœæ obchodów. Poranne sk³adanie kwiatów - wed³ug
relacji nielicznych uczestników - odby³o siê w wyj¹tkowo
skromnej oprawie, niegodnej takiego œwiêta.
W niedzielny poranek pod
pomnikiem Józefa Wybickiego
i Hieronima Derdowskiego,
wybitnych synów Ziemi Kaszubskiej, zebra³o siê kilkanaœcie osób. W ciszy, bez zapowiadanej w programie asysty
wojskowej, dwoje zastêpców
burmistrza, skarbnik miasta
i troje radnych z³o¿y³o wi¹zanki kwiatów. Towarzyszy³o im
kilku kombatantów, ale zabrak³o pocztów sztandarowych,
zarówno organizacji kombatanckich, jak i szkó³. Nie by³o
nag³oœnienia, nie by³o programu w wykonaniu m³odzie¿y.
Dobrze, ¿e skarbnik miasta,
by³y organista i chórzysta zaintonowa³ hymn, który odœpiewa³o kilkoro urzêdników, radnych i kombatantów. Podobnie
skromnie i cicho, tyle, ¿e w asyœcie pe³ni¹cych wartê harcerzy
z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem
na ul. Che³miñskiej oraz na
¿o³nierskich grobach na starym
cmentarzu. Dlaczego wzorem
obchodów 3-majowego Œwiêta
¿adna szko³a nie uœwietni³a
obchodów stosownym programem? Dlaczego zabrak³o dyrektorów szkó³ i m³odzie¿y, a
tak¿e przedstawicieli organizacji, w tym w³adz Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego?
Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkó³
pojawi³y siê na uroczystej mszy
œw. w koœciele œw. Józefa i œw.
Judy Tadeusza, gdzie ks. proboszcz Tadeusz Gut odprawi³
mszê œw. koncelebrowan¹ za
Ojczyznê. Ksi¹dz pra³at z pewnoœci¹ stan¹³ na wysokoœci zadania, podobnie jak mieszkañ-

cy, licznie uczestnicz¹cy w tej
czêœci obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci.
Wieczorem mi³oœnicy muzyki wys³uchali wspania³ego
koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia w koœciele NMP
Wspomo¿enia Wiernych, natomiast w Dworku pod Lipami
z koncertem pieœni patriotycznych wyst¹pi³ najstarszy rumski Chór Œw. Cecylii z parafii
Œw. Krzy¿a.
MC.
Fot. Wojtek Hintzke

Mieszkañcy licznie uczestniczyli w mszy œw. za Ojczyznê w koœciele œw. Józefa i Judy
Tadeusza.

BEZ ASYSTY – PO RAZ PIERWSZY
O odpowiedź na zarzuty dotyczące porannych uroczystości poprosiliśmy Iwonę Romanowską, zastępcę burmistrza Rumi. Oto
jej wyjaśnienie:
Zgodnie z ustaleniami z Dowództwem Marynarki Wojennej, w programie obchodów umieszczono w dniu 11.11 br. złożenie kwiatów
pod pomnikiem J. Wybickiego i H. Derdowskiego w Rumi, z udziałem władz miasta i asysty żołnierzy o godz.9.30. Niestety z wyjaśnień dowódcy Garnizonu Gdynia wynika, że mylnie przepisano
godzinę na 10.30 i rzeczywiście delegacja żołnierzy była w tym
dniu o godz. 10.15 w Rumi i złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem. Następnie z udziałem tejże asysty władze Rumi złożyły
wiązanki pod pomnikiem w Łężycach. Taka sytuacja miała miejsce
po raz pierwszy w ciągu kilkuletniej współpracy z Marynarką Wojenną.
Jeśli chodzi o program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży,
od 3 lat organizujemy miejską akademię z okazji Święta Niepodległości w jednej ze szkół. W tym roku odbyła się 9 listopada w Szkole
Podstawowej nr 1, gdzie przedstawiono program artystyczny oraz
odbyło się spotkanie z kombatantami. Ze względu warunki atmosferyczne o tej porze roku oraz biorąc pod uwagę zarówno wiek
kombatantów jak i dzieci, organizowanie programu pod pomnikiem nie znajduje uzasadnienia. Szczególnie, że w tym roku pod
pomnikiem nie było mieszkańców. Taki program organizowany
jest w maju z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Udział w miejskich obchodach świąt państwowych jest dobrowolny, a stosowne informacje przekazano do szkół i mediów. W szkołach odbyły się apele lub akademie, więc uczniowie są objęci wychowaniem patriotycznym. Obowiązkowo delegacje szkół wraz z
pocztami sztandarowymi, a także Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ZHR i ZHP uczestniczą we Mszy Św. za Ojczyznę. Tak było i tym
razem. Wszystkie miejsca pamięci i główne ulice miasta były oflagowane.

Muzycy z Krakowa zagrali dla rumskiej publicznoœci w koœciele NMP WW.
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W koœciele nie zbrak³o pocztów sztandarowych, których
nie by³o pod pomnikiem Wybickiego i Derdowskiego.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Nowelizacja statutów w spółdzielniach mieszkaniowych

Apelacja Zarządu SM „Janowo”

Trzydzieści wniosków
aktywnych spółdzielców

Była rozprawa, nie ma wyroku

Znowelizowana ustawa o
spó³dzielniach mieszkaniowych, która obowi¹zuje od
31 lipca 2007 r. na³o¿y³a na
zarz¹dy spó³dzielni obowi¹zek dokonania zmian w obowi¹zuj¹cych statutach. Termin up³ywa³ 30 listopada br.,
dlatego nad zmianami w
statucie obradowali w ub.
miesi¹cu cz³onkowie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi.
Na pocz¹tku listopada odby³y siê Zebrania Grup Cz³onkowskich, na których mieszkañcy zg³osili szereg wniosków
do projektu nowego statutu,
przedstawionego przez Zarz¹d
SM „Janowo”. Po dyskusjach
grupy cz³onkowskie przeg³osowa³y wnioski i skierowa³y na
Zebranie Przedstawicieli, które odby³o siê 26 listopada (piszemy o tym na tej stronie).
Wracaj¹c do Zebrañ Grup
Cz³onkowskich w janowskiej
spó³dzielni, zauwa¿alny jest
wyraŸny wzrost zainteresowa-

nia ze strony cz³onków spó³dzielni. Dziêki temu, ¿e stosowne materia³y zosta³y wy³o¿one
przez zarz¹d spó³dzielni z odpowiednim wyprzedzeniem,
cz³onkowie i mogli zapoznaæ
siê z zapisami w projekcie statutu i przedstawiæ propozycje
zmian.
Na zebraniach wniesiono
oko³o 30 wniosków, odnosz¹cych
siê m.in. do:
- nie umieszczenia przez
zarz¹d wynikaj¹cego z ustawy
zapisu dot. ustanawiania nieruchomoœci jednobudynkowych
- nie umieszczenia zapisów,
dotycz¹cych odrêbnego prowadzenia dla ka¿dej nieruchomoœci ewidencji przychodów i kosztów, jak te¿ wp³ywów i wydatków funduszu remontowego.
- nie wyra¿enia przez cz³onków spó³dzielni zgody na zapisu o wyborze notariusza
przez zarz¹d
- nie wyra¿enia zgody na
bezterminowy zapis , ¿e jako
zarz¹dcê nieruchomoœci wspólnej ustanawia siê zarz¹d spó³dzielni

- zmiany zapisu, dotycz¹cego wysokich diet dla przewodnicz¹cego i cz³onków Rady
Nadzorczej
- wprowadzenia zapisu, ¿e
posiedzenia Rady Nadzorczej
s¹ jawne dla cz³onków Spó³dzielni.
W oddzielnym wniosku,
skierowanym do Zebrania
Przedstawicieli cz³onkowie zaproponowali, aby Walne Zgromadzenie (które w myœl ustawy od przysz³ego roku zast¹pi
zebrania grup cz³onkowskich
oraz zebrania przedstawicieli)
obradowa³o jako jedna ca³oœæ
bez podzia³u go na czêœci (co
wed³ug ustawy jest mo¿liwe).
Poniewa¿ frekwencja na zebraniach cz³onkowskich w ci¹gu
ostatnich kilku lat nie przekracza³a 3 procent, zwo³anie jednego walnego zebrania jest
mo¿liwe. Umo¿liwi³oby to integracjê cz³onków i nawi¹zywanie wiêzi spo³ecznych, obecnie
bardzo kruchych, co w spó³dzielczoœci jest bardzo wa¿ne.
K. Rejnów, E. Ró¿ycka

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podczas rozprawy 29 listopada
2007 r. w sprawie apelacji Zarządu SM „Janowo” w Rumi,
wniesionej 9 lipca br., odroczył ogłoszenie wyroku, nie określając terminu. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zobowiązał Sąd
Okręgowy w Gdańsku do usunięcia uchybień w sporządzonym przez niego protokole z rozprawy z dnia 10.10. 2007 r.
Przypomnijmy, że 31 maja br. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał
wyrok w sprawie wniesionej przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Sąd uznał, że utworzenie przez Zarząd SM 51-budynkowej nieruchomości (w związku z wnioskami członków o odrębną własność mieszkań) jest sprzeczne z prawem, ponieważ ogranicza wpływ
spółdzielców na decyzje dotyczące wspólnej nieruchomości. W uzasadnieniu sąd przypomniał, że tworzenie nieruchomości wielobudynkowych jest możliwe w szczególnych sytuacjach, gdy budynki tworzą
jeden zespół architektoniczny i trudno wyodrębnić każdy z osobna.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia ochronę członków w sytuacji, gdy większość przegłosuje uchwałę, która narusza interesy tego członka i stanowi dyktaturę większości. „…wola większości
członków zebrań grup członkowskich nie upoważnia zarządu spółdzielni do realizowania uchwał sprzecznych z prawem i interesem
spółdzielców” - czytamy w uzasadnieniu wyroku. Sąd zwrócił uwagę,
że intencją ustawodawcy było „…upodmiotowienie członków spółdzielni, przyznanie im większych praw decyzyjnych i związanie posiadaczy spółdzielczych praw do lokalu z najbliższym otoczeniem, rozumianym jako budynek, gdzie dany członek mieszka” oraz „ przyznanie
członkom bezpośredniego bezwzględnego tytułu prawnego do lokalu
i gruntu - prawa własności”. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
umożliwia właścicielom kilku nieruchomości, stanowiących całość lub
ze sobą graniczących połączenie ich w księdze wieczystej w jedną
nieruchomość, jednak „…51 budynków nie stanowi całości gospodarczej, ani nie graniczy ze sobą”.
Zdaniem sądu zaskarżona przez spółdzielców uchwała zarządu narusza uprawnienia przyszłych właścicieli, zwłaszcza w zakresie sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi.
Od takiego wyroku Sądu Okręgowego odwołał się Zarząd SM „Janowo”. Fakt złożenia apelacji opóźnia proces uwłaszczeniowy dla mieszkańców wspomnianych 51 bloków, objętych zaskarżona uchwałą. Z
powodu apelacji wyrok sądu pierwszej instancji wciąż nie jest prawomocny. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować na łamach
„Gazety Rumskiej”.
R.

Ustawa pozostanie martwa, jeśli spółdzielcy nie będą korzystać z jej przepisów

PROPOZYCJE ZMIAN ODRZUCONE
W sposób opisany wyżej, na
zebraniu 26 listopada br. 90 procent przedstawicieli - w imieniu
członków spółdzielni - zdecydowało o treści statutu. Odrzucenie
wszystkich wniosków o poprawki i zmiany oznacza, że:
- w statucie nie będzie zapisu
o ustanawianiu nieruchomości
jednobudynkowych mimo jednoznacznie brzmiącego przepisu
ustawy
- utrzymany został centralny
fundusz remontowy; członek spółdzielni nie będzie zatem wiedział,
jak zostały wydatkowane kwoty
funduszu, a to było m.in. jednym z
celów nowelizacji ustawy
- fundusz remontowy nie będzie rozliczany w ciągu jednego
roku
- Zarząd SM wybierze notariusza, a koszt aktu notarialnego wyniesie 765 zł. Według naszych
wyliczeń przy wyborze innego
notariusza dokument ten mógłby
kosztować 625,48 zł (koszt wypisu aktu może wynosić od 0 do
maksymalnej stawki regulowanej,
jednak nie powinien być zbyt wygórowany; niektórzy notariusze
nie pobierają opłaty za wypisy)
- w statucie pozostanie zapis o
zarządzaniu przez spółdzielnię nieruchomościami wspólnymi,
mimo iż członkowie spółdzielni
mają prawo zgodnie ze swoją
wolą w określonych sytuacjach
powierzyć zarząd nieruchomością wspólna innemu zarządcy
- nie zostaną powołane rady
nieruchomości, które miały być

autentycznymi ciałami społecznymi, współdziałającymi z zarządem i Radą Nadzorczą w sprawowaniu kontroli nad administrowaniem
nieruchomością
wspólną, jak też współuczestniczącymi w decyzjach o sposobie
wykorzystania środków z funduszu remontowego.
- diety członków Rady Nadzorczej pozostają na bardzo wysokim poziomie, narzuconym przez
Zarząd SM - przewodniczący RN
w 2008 roku będzie pobierał dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 80 proc. Minimalnego wynagrodzenia za pracę,
czyli 900 zł 80 gr, a członkowie 60
proc. Tego wynagrodzenia, czyli
675 zł 60 gr.
- walne zgromadzenie zostanie podzielone na części (osobne
zebrania dla różnych jednostek
osiedla), co oznacza zbędne rozproszenie członków spółdzielni
zamiast ich konsolidacji, a także
dodatkowe koszty obsługi zgromadzeń. Argument T. Piątkowskiego, że chcąc powołać jedno
walne zgromadzenie (taki był
wniosek) zamykamy członkom
SM możliwość uczestnictwa w
nim jest populistyczny i sztuczny,
ponieważ frekwencja na zebraniach wynosi na ogół 3-4 proc., a
w Rumi jest możliwość zorganizowania licznego zebrania np. w
hali MOSiR.
Bezkrytyczna akceptacja
Statut SM Janowo jako „dzieło” Zarządu, radcy prawnego (a

dokładnie radczyni) i Rady Nadzorczej spółdzielni w sposób bezkrytyczny został zaakceptowany
przez przedstawicieli członków.
Pozostaje tylko „pogratulować”,
a o tym, jak jego przepisy będą
służyć interesom członków, przekonamy się wkrótce.
Przebieg zebrania w SM „Janowo” udowodnił po raz kolejny,
jak chora jest polska spółdzielczość mieszkaniowa i jak pilnej
wymaga kuracji. Pewnym remedium na te dolegliwości jest znowelizowana ustawa, obowiązująca od kilku miesięcy. Pozostanie

ona jednak zbiorem martwych
przepisów, jeżeli sami członkowie
nie będą chcieli z nich skorzystać.
Wkrótce bez pośrednictwa
Przepisy znowelizowanej ustawy kończą z pewną fikcją - odchodzą w przeszłość zebrania
grup członkowskich i zebrania
przedstawicieli. Począwszy od
2008 roku każdy członek spółdzielni będzie mógł głosować
osobiście, a nie za pośrednictwem przedstawicieli, którzy i tak
nie wsłuchiwali się w zgłaszane
przez niego postulaty.

Okiem obserwatora

STARE WRÓCIŁO
Jesteśmy po Zebraniu Przedstawicieli Członków, poprzedzonym Zebraniami Grup
Członkowskich. Uczestnicy
ZGCz, czyli członkowie SM „Janowo” zmobilizowali się i przystąpili do naprawy statutu spółdzielni, zgłaszając ponad 30 wniosków, zmierzających w głównej
mierze do zagwarantowania
swoich uprawnień.
Zaświtała nadzieja, że może
wreszcie uda się coś osiągnąć!
Ale była też obawa, że przedstawiciele będą odmiennego zdania niż członkowie, których reprezentują. Tak właśnie się stało. To,
co można było zaobserwować 26

listopada w sali spółdzielczego
domu kultury podczas Zebrania
Przedstawicieli przerosło wszelkie
obawy. Zainteresowanie tematem ze strony przedstawicieli
członków, poza czterema osobami z tego grona, było żadne. Bardziej interesowały ich przyjacielskie pogawędki niż problematyka, nad którą należało się zastanowić, przedyskutować i przegłosować.
Wyglądało na to, że materiały, które otrzymali z wyprzedzeniem, nie zostały przez nich
przestudiowane i zrozumiane.
Takie wrażenie można było odnieść, obserwując przebieg ob-

Majątek spółdzielców
Wszyscy powinniśmy mieć
świadomość, że spółdzielnia nie
jest prywatną firmą, a zarząd nie
jest jej właścicielem. Zarząd SM,
sowicie przez członków opłacany, musi realizować słuszne wnioski spółdzielców zgodnie z prawem, a Rada Nadzorcza, jako ustawowy i statutowy organ ma obowiązek nadzoru nad zarządem.
Spółdzielcy w całym kraju stanowią ok. 12-milionową siłę dysponują olbrzymim majątkiem,
który powstał z ich pieniędzy. Ten
majątek jest oddany zarządom
jedynie w zarząd. Członkowie
spółdzielni powinni więc interesować się, co się z tym majątkiem
dzieje.
E. Różycka

rad. Widać było, że nikt nie poszukiwał różnic między tekstem
statutu proponowanego przez
zarząd SM „Janowo” a treścią
poprawek, wnoszonych przez
członków spółdzielni.
Kiedy padało hasło: „Głosujemy!” - podnosił się las czterdziestu czterech mandatów (oprócz
wspomnianych czterech) koloru
czerwonego, jak za dawnych dobrych czasów.
Większością głosów zgodnie
odrzucano kolejne poprawki.
„Są tak bezwolni, jakoby chochoły, /Kłaniać się będą wszystkim i każdemu, /Dla siebie ochłap
zdobędą z mozołem, /Lecz nie
pomogą Krajowi całemu” – napisał W. Mielczarek w „Odezwie do
mojego Narodu” (Nasz Dziennik”
nr 281, 1-2 grudnia 2007 r.)
Krystyna Rejnów
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BOŻE NARODZENIE

Każdy ma takie wyjątkowe Boże Narodzenie

Punkt charytatywny

MOJE SZCZEGÓLNE ŚWIĘTA

OFIARUJ
żywność dla
potrzebujących

Wiêkszoœæ z nas z sentymentem wspomina kolejne Bo¿e Narodzenia. Pamiêtamy rodzinne spotkania przy stole, wœród kolêd i wigilijnych zapachów, pamiêtamy Pasterkê w koœciele,
¿³óbek i œwi¹teczne dekoracje. Ka¿dy z nas ma jednak œwiêta,
które zapamiêta³ szczególnie. O takich Wigiliach i Bo¿ym Narodzeniu rozmawiamy z kilkoma mieszkañcami Rumi.
Alfons Zwara, artysta
malarz najbardziej zapamiêta³ radoœæ pierwszych powojennych œwi¹t.
- Œwiêta w 1945 roku,
pierwsze w naszym rodzinnym
domu, który musieliœmy opuœciæ na czas okupacji. Mieliœmy wtedy prawdziw¹ dwumetrowej wysokoœci choinkê, któr¹
sam wypatrzy³em, œci¹³em i
przynios³em do domu. Pod choink¹ nie by³o prezentów, a ona
sama by³a przybrana piernikami w kszta³cie serduszek i
gwiazdek upieczonych przez
mamê, jab³kami z naszego
ogrodu i ³añcuchami, które zrobiliœmy z ró¿nych kolorowych
papierów. Na choince by³o piêæ
œwieczek, bo tyle mieliœmy
¿abek do ich mocowania.
Œwieczki zosta³y odlane w³asnorêcznie w specjalnej formie.
By³em dumny z tego drzewka.
W mieszkaniu by³o ciep³o od
nagrzanego pieca. Roznosi³ siê
zapach ciasta dro¿d¿owego pieczonego w tego dnia przez
mamê. Siedzieliœmy przy wieczerzy, jedliœmy jeszcze ciep³e
ciasto i œpiewaliœmy kolêdy. To
by³ piêkny ciep³y wieczór wigilijny. Po szarych i biednych latach okupacji byliœmy wreszcie w swoim, czêœciowo zrujnowanym, jednak w³asnym
domu.
D³uga droga do domu
Jeszcze wczeœniejsze Bo¿e
Narodzenie wspomina Stanis³aw Urawski, spo³ecznik, za³o¿yciel Bractwa Mestwina,
którego pasj¹ jest historia
Rumi.
- By³ rok 1939, mieszkaliœmy w miejscowoœci Pod³ê¿ w
województwie warszawskim.
W sierpniu, w zwi¹zku z zagro¿eniem wojennym, mojego
ojca powo³ano do wojska, do I
Pu³ku Strzelców Konnych w
Baranowiczach na Kresach
Wschodnich. Pu³k bra³ udzia³
w kampanii wrzeœniowej i w
ostatniej, nierównej bitwie z
Niemcami, poszed³ w rozsypkê. Towarzysz broni ojca, który wczeœniej wróci³ do rodzinnej miejscowoœci powiedzia³
nam, ¿e ojciec prawdopodobnie
zgin¹³. Poniewa¿ nie dawa³
znaku ¿ycia, rodzina z bólem
przyjê³a tê wiadomoœæ. Jakie
by³o nasze zaskoczenie, gdy po
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d³ugim milczeniu, kilka dni
przed Bo¿ym Narodzeniem
ojciec stan¹³ w drzwiach naszego domu. Wszyscy byliœmy
szczêœliwi, wzruszeni, p³akaliœmy ze szczêœcia. Ojciec podczas d³ugiej wêdrówki do domu
ukrywa³ siê u ró¿nych dobrych
ludzi. Teraz by³ z nami i mimo,
¿e trwa³a wojna, spêdziliœmy
radosne, niesamowite œwiêta
Pasterka w domu
- Szczególnych œwi¹t w
moim ¿yciu by³o kilka, choæby
takie, podczas których oczekiwa³am rych³ego przyjœcia na
œwiat córki, urodzonej w styczniu - mówi Anna Kuczmarska, redaktor „Gazety Rumskiej”. - Wyj¹tkowe Bo¿e Narodzenie prze¿y³am jednak w
dzieciñstwie, w wieku 11 lub
12 lat. Mieszka³a wówczas z
nami schorowana i nie wychodz¹ca z domu babcia. Na œwiêta przyjecha³ do nas z Poznania jej brat oraz bratanek kuzyn mojego taty, który by³
ksiêdzem. Chorej cioci i naszej
piêcioosobowej rodzinie sprawi³ wielk¹ niespodziankê, uzyskuj¹c pozwolenie biskupa na
odprawienie mszy œw. w domu.
Dziêki temu w Wigiliê o pó³nocy mój wujek ksi¹dz, ubrany w liturgiczne szaty odprawi³ w naszym mieszkaniu Pasterkê. Stó³, przykryty bia³ym
obrusem s³u¿y³ mu za o³tarz.
Dla mnie, najm³odszego
uczestnika tej uroczystoœci, by³o
to niesamowite prze¿ycie.
Zreszt¹, ca³e œwiêta okaza³y siê
bardzo weso³e, bo nie¿yj¹cy ju¿
wujek wniós³ du¿o radoœci,
œmiechu i œpiewu.
Wigilia w koszarach
Kolejnym rozmówcom najbardziej utkwi³y w pamiêci
œwiêta w 1981 r., tu¿ po wprowadzeniu stanu wojennego.
- Wszystkie œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdza³em z
najbli¿sz¹ rodzin¹, z jednym
wyj¹tkiem - mówi Janusz Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej i dyrektor I LO.
- Po studiach, od stycznia 1981
roku odbywa³em s³u¿bê wojskow¹, która mia³a siê zakoñczyæ 15 grudnia. We wrzeœniu
o¿eni³em siê i z niecierpliwoœci¹ czeka³em na powrót do
domu oraz rozpoczêcie cywil-

nego ¿ycia. Moje plany leg³y w
gruzach, kiedy w nocy z 10 na
11 grudnia w jednostce w Braniewie og³oszono alarm bojowy. Ca³y pu³k wyruszy³ w zimowej scenerii i w siarczystym
mrozie na poligon pod Olsztynem, a kolejnej nocy znaleŸliœmy siê w Puszczy Kampinoskiej. Rankiem stoj¹ca na drodze kolumna us³ysza³a przemówienie gen. Jaruzelskiego
emitowane z wojskowych
„szczekaczek”. Tydzieñ spêdziliœmy na mrozie i œniegu w
puszczy. Byliœmy prawdopodobnie odwodem - na wszelki
wypadek. Dopiero 21 grudnia
zostaliœmy zakwaterowani na
terenie AWF na Bielanach,
sk¹d pe³niliœmy s³u¿bê patrolow¹ w Warszawie. 24 grudnia
spêdziliœmy na tzw. wigilii
pu³kowej w sto³ówce, gdzie przy
op³atku i kolacji têskniliœmy
bez wyj¹tku za domami rodzinnymi. W drugi dzieñ œwi¹t
spotka³a mnie niespodzianka
- przyjecha³y moja ¯ona i
Mama i mog³em podzieliæ siê
z Nimi op³atkiem. Do cywila
wyszed³em pod koniec marca
- na Œwiêta Wielkanocne.
Œwi¹teczne rozstanie
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w tym samy roku
1981 by³a œwie¿o upieczon¹
mê¿atk¹. M³odzi ma³¿onkowie
zamieszkali w Gdañsku, oboje z dala od rodzinnych domów.
- Gdy w grudniu og³oszono
stan wojennych, straciliœmy
kontakt z rodzinami, co nas
przerazi³o - mówi pani Krystyna. - Nie dzia³a³y telefony, nie
wiedzieliœmy co siê dzieje u
najbli¿szych. Postanowiliœmy
na œwiêta do nich pojechaæ i
niestety, musieliœmy rozstaæ
siê na ten czas. Przez szeœæ
godzin staliœmy w kolejce po
specjalne zezwolenie, upowa¿niaj¹ce do upuszczenia sta³ego miejsca zameldowania, bo
taki by³ wymóg. Spêdziliœmy
wówczas raczej smutne œwiêta osobno. Wracaj¹c, musia³am pokonaæ pust¹ i ciemn¹
drogê na dworzec przed 6 rano,
czyli jeszcze podczas godziny
milicyjnej. Bardzo siê wtedy
ba³am. Oczywiœcie pamiêtam
te¿ wiele wspania³ych œwiat,
zw³aszcza z dzieciñstwa. Na

moich rodzinnych Mazurach
Bo¿e Narodzenie by³o zawsze
œnie¿ne i mroŸne. Teraz mi
tego brakuje.
Ostatni raz z babci¹,
po raz pierwszy z córk¹
Z innego powodu swoje
szczególne œwiêta zapamiêta³
Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi.
- Pamiêtam dobrze Bo¿e
Narodzenie w 1994 roku. Odwiedzi³em swoj¹ babciê, która
mieszka³a w Starej Rumi. I u
której bywa³em czêsto. Kiedy
siedzieliœmy przy stole zauwa¿y³em jak ciê¿ka choroba odciska swoje piêtno na babci, ale
rozmawiaj¹c z nami siedzia³a
pogodnie i zarazem godnie, nie
daj¹c po sobie poznaæ, jak bardzo cierpi. Kiedy wraca³em do
domu czu³em, ¿e to ju¿ kres
ziemskiej wêdrówki babci. Dwa
tygodnie póŸniej babcia zmar³a...
Bogdan Formella, radny
i d³ugoletni komendant Hufca
ZHP w Rumi opowiada o radosnych œwiêtach, które spêdza³ z rodzina, m.in. z ¿ona i
kilkumiesiêczn¹ córeczk¹
Maj¹.
- Moja pierwsza córka tu¿
przed Wigili¹ zaczê³a raczkowaæ, wiêc samodzielnie przemieszcza³a siê m.in. wokó³ choinki - mówi Bogdan Formella.
- Byliœmy z niej bardzo dumni. Po raz pierwszy spêdzaliœmy Bo¿e Narodzenie z w³asnym dzieckiem. Wiêkszoœæ
moich wczeœniejszych œwiat
by³a do siebie podobna, ale te
by³y wyj¹tkowe i niepowtarzalne.
Barbara Jackowiak
Ryszard Hinc

Ciepłe swetry, płaszcze i
kurtki, buty i ubranka dla dzieci,
a nawet zabawki - wszystko to
można znaleźć w punkcie charytatywnym, działającym od
kilkunastu lat w parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych. Odzież, przeznaczona dla osób ubogich i potrzebujących jest wprawdzie używana, ale w dobrym stanie. To
warunek dla wszystkich ludzi
dobrej woli, oddających niepotrzebne rzeczy. Wprawdzie zdarza się, że przynoszą ubrania
zbyt zniszczone, aby przekazać
je innym, ale takie rzeczy są eliminowane przez panie, pracujące społecznie w punkcie.
- Segregujemy przynoszone rzeczy, czasem naprawiamy
drobne uszkodzenia odzieży i
układamy wszystko na półkach.
Osoby potrzebujące przychodzą do nas i wybierają dla
siebie odzież lub buty - informuje Jadwiga Kwiatkowska,
od wielu lat kierująca działalnością placówki. - Korzystający z
pomocy pokazują nam dowód
osobisty, zapisujemy ich wizyty w zeszycie, m.in. po to, żeby
zapobiec handlowi oferowanymi tu za darmo rzeczami. Oczywiście większość osób przychodzi po rzeczy dla swojej rodziny, ale zdarzają się nieuczciwi.
Odzieży w punkcie jest teraz sporo i nie jest ona obecnie
tak bardzo potrzebna, jak żywność oraz słodycze. Co roku
przed świętami trwa zbiórka
żywności na świąteczne paczki
dla potrzebujących. Chodzi o
produkty, które nie zepsują się
zbyt szybko, np. cukier, mąka,
ryż, makarony, konserwy i słodycze. Te ostatnie są mile widziane, bo wszystkie te artykuły trafią do świątecznych paczek
dla najuboższych rodzin z dziećmi. Bardzo przydadzą się też artykuły chemiczne - środki czystości i pielęgnacyjne.
- Dysponujemy pieniędzmi,
zbieranymi w kościele na cele
charytatywne, dlatego paczki
robimy nie tylko z produktów
podarowanych przez parafian.
Na pewno dokupimy różne rzeczy, żeby pomoc była właściwa, żeby obdarowani mieli z
niej korzyść i radość - dodaje
pani Jadwiga.
Wszyscy, którzy mogą się
podzielić przed świętami z innymi mieszkańcami miasta,
mogą przynosić do parafii żywność, słodycze, zabawki.
Z całą pewnością takie akcje
prowadzone są również w innych parafiach w Rumi. Wystarczy posłuchać ogłoszeń lub zapytać w kościele.
Punkt charytatywny w kościele NMP Wspomożycielki
jest czynny w każdą środę w
godz. 16-17 (w zależności od
potrzeb czasami dłużej) na zapleczu dolnego kościoła. Do placówki wchodzi się bocznym
wejściem do kościoła i schodami w dół.
Ak.
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BOŻE NARODZENIE

Moje podróże do Betlejem

Skalna grota zamiast stajenki
- Kiedy w 1987 roku zobaczy³em miejsce narodzin Pana
Jezusa poczu³em siê tak, jakby dopiero skoñczy³o siê moje
dzieciñstwo - mówi Miros³aw
S³owikowski. - Jako ma³e
dzieci, wszyscy wyobra¿amy
sobie drewnian¹ stajenkê,
sianko, czasem nawet oœnie¿one œwierki dooko³a. Wielu z
nas ten obraz towarzyszy równie¿ w doros³ym ¿yciu, choæ
dobrze wiemy, ¿e zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ egzotyczne krajobrazy Izraela i Palestyny.
Tam na miejscu nastêpuje konfrontacja wizji z dzieciñstwa z
prawdziwym obrazem.
Wszyscy siê k³aniaj¹
Chrystus przyszed³ na
œwiat w skalnej jaskini nieopodal ma³ego miasteczka z glinianymi domami. Dzisiaj miejsce jego narodzin kryje siê w
podziemiach ogromnej bazyliki, w œredniej wielkoœci wspó³czesnym mieœcie. Jedno siê nie
zmieni³o. Od wieków to miejsce wywo³uje ogromne emocje
i niezwyk³e prze¿ycia duchowe
u ludzi, którzy maj¹ szczêœcie
je odwiedziæ.
- Aby wejœæ do Bazyliki
Narodzenia Pañskiego, trzeba
siê z pokor¹ nisko pok³oniæ opowiada rumianin. - Do przestronnego wnêtrza prowadz¹
bowiem tak ma³e drzwi, ¿e
niemal ka¿dy musi siê schyliæ. Poniewa¿ bazylik¹ opiekuj¹
siê ksiê¿a prawos³awni, wszêdzie pe³no jest bogato zdobionych lamp oliwnych. Z tego
powodu okopcone œciany, m.in.
w Grocie Narodzenia Pana Jezusa a¿ siê klej¹ od t³uszczu.
To nadaje budowli specyficznego klimatu i przywo³uje skoja-

Jak wygl¹da³o i jak wygl¹da dzisiaj miejsce narodzin Pana
Jezusa? Ciekawi tego wierni z ca³ego œwiata t³umnie odwiedzaj¹ Betlejem, zw³aszcza podczas Œwiat Bo¿ego Narodzenia.
W mieœcie, le¿¹cym na terenie Autonomii Palestyñskiej by³ kilkakrotnie Miros³aw S³owikowski, uczestnik i wspó³organizator
parafialnych pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej. Rumski przedsiê-

Tak wygl¹da obecnie miejsce narodzin Pana Jezusa.

rzenia z Pismem Œwiêtym. W
pó³okr¹g³ej podziemnej grocie
miejsce narodzin Zbawiciela
oznacza umieszczona w marmurze gwiazda. Na ni¹ znajduje siê o³tarz.
To niezwyk³e miejsce, w
którym spotykaj¹ siê nie tylko chrzeœcijanie. Do Bazyliki
przychodz¹ te¿ muzu³manie,
bo w ich religii Chrystus by³
prorokiem. Co ciekawe, Grota
Narodzenia jest jedynym miej-

scem na œwiecie, gdzie przez
ca³y rok ludzie œpiewaj¹ w ró¿nych jêzykach kolêdy.
Pielgrzymi wrócili
Betlejem jest typowym
arabskim miastem z dominuj¹c¹ nisk¹ zabudow¹. Kilka lat
temu miasto pe³ne pielgrzymów opustosza³o, bo konflikt
izraelsko-palestyñski oraz niebezpieczeñstwo ataków terrorystycznych odstraszy³y przy-

jezdnych. Teraz powróci³y tysi¹ce pielgrzymów i turystów.
- Moim zdaniem nie ma siê
czego obawiaæ - mówi rumianin. - Poza tym, ¿e wierzê g³êboko w opiekê Bo¿¹ nad pielgrzymami, to zarówno w Jerozolimie, jak i w innych miastach policja kontroluje i pilnuje, aby nie dosz³o do zamachów. Na pewno jednym z
uci¹¿liwych skutków konfliktu
i politycznych podzia³ów jest

fakt przekraczania granicy w
drodze z Jerozolimy do Betlejem, które znajduje siê po stronie palestyñskiej. Na przejœciu
trzeba przejœæ kontrolê dokumentów, a czasem równie¿
baga¿y. Bywa, ¿e traci siê tam
sporo czasu. Natomiast tamtejsza ludnoœæ, m.in. arabska,
jest bardzo ¿yczliwa i dobrze
nastawiona do przybyszów.
Grota Mleczna
W Ziemi Œwiêtej spotyka
siê du¿o grup polskich, ale równie¿ bardzo wielu Filipiñczyków. S¹ te¿ pielgrzymi z Japonii i Korei. W Betlejem pielgrzymi zwiedzaj¹ nie tylko
Bazylikê Narodzenia. Ciekawym miejscem jest Pole Pasterzy z grot¹, w której Anio³
obwieœci³ narodziny Pana Jezusa. Jest w mieœcie jeszcze
jedna jaskinia, tzw. Grota
Mleczna. Legenda g³osi, ¿e tam
schroni³a siê Matka Boska po
urodzeniu Chrystusa i gdy go
karmi³a, na ziemiê spad³a kropla mleka. Do groty pielgrzymuj¹ kobiety ciê¿arne lub takie, które modl¹ siê o dziecko.
Obok doznañ religijnych,
bardzo ciekawa dla przyjezdnych jest egzotyczna przyroda
i przepiêkne krajobrazy.
- Ziemia Œwiêta jest dla
mnie najwa¿niejszym miejscem na ziemi, jest jak dom,
do którego muszê wracaæ. Zawsze odkrywam tam coœ nowego - mówi Miros³aw S³owikowski. - Betlejem nale¿y do
najwa¿niejszych miejsc w Ziemi Œwiêtej, do której zawsze
jadê w okreœlonych intencjach,
wypraszaæ o ³aski dla mnie,
moich bliskich i znajomych.
Anna Kuczmarska

BOŻE NARODZENIE W INNYCH KRAJACH
Wigilijne wróżby, pończochy na kominkach i prezenty od Jezuska
Jul - bo tak nazywają się Święta Bożego Narodzenia w Szwecji to czas obdarowywania
się prezentami. Podaje się je przez lekko uchylone drzwi albo wrzuca do pokoju tak,
żeby nie było wiadomo, kto to zrobił. W Danii zamiast św. Mikołaja królują krasnoludki
w czerwonych kubraczkach. Mają one przypominać dobre duszki, strzegące domu,
zagrody i pola. W Holandii św. Mikołaj w haftowanym płaszczu i wysokim szpiczastym
nakryciu głowy, z pastorałem w ręce, płynie statkiem z Hiszpanii, kraju pomarańczy
(kilkaset lat temu hiszpański król rządził Niderlandami).
Prezent dla listonosza
W Anglii wszyscy chętnie śpiewają kolędy. Nie ma tam Wigilii, a dzieci otrzymują
prezenty otrzymują w pierwszy dzień świąt. Znajdują je w wywieszonych na kominkach
pończochach. Do uroczystego posiłku, którego głównym daniem jest indyk a tradycyjnym deserem pudding z rodzynkami, rodzina zasiadaj 25 grudnia. Tradycja każe obdarować podarunkami osoby, które w ciągu roku świadczyły rodzinie jakieś usługi, a więc
listonosza, sprzątaczkę, mleczarza.
Pieniądze zamiast sianka
W Czechach na wieczerzę wigilijną podaje się zupę rybną lub grzybową, smażonego
karpia, chałkę wigilijną z bakaliami oraz cukrovi - malutkie ciasteczka o różnych kształtach, pieczone pod koniec adwentu. Pod obrus kładzie się pieniądze, aby ich nie zabrakło w nadchodzącym roku. Po wieczerzy rodzina gromadzi się wokół choinki. Dzieciom
w Czechach prezenty przynosi mały Jezus (Jezisek). W wieczór wigilijny nie może
zabraknąć tradycyjnych wróżb, u nas stosowanych w Andrzejki, m.in. lania wosku czy

rzucania przez młode dziewczęta pantoflem.
Słowacy też zasiadają do Wieczerzy oraz dzielą się opłatkiem, innym niż u nas. Jest to
cienkie, kruche ciasto z miodem. Pod obrus trafia cienko pokrojony chleb, a domy na
święta strojone są sztucznymi kwiatami wykonanymi z kolorowej bibuły.
Wieprzowina na Wigilię
Na Węgrzech w Wigilię obrus posypuje się ziarnami soczewicy, która jest symbolem
dobrobytu. Do tradycyjnych potraw wigilijnych należy zupa rybna, smażona ryba,
gołąbki, zawijaniec z makiem i orzechami oraz ciasto z makiem.
W Austrii w Wigilię, dokładnie o piątej po południu, w domach odzywa się dzwoneczek
oznajmiający, że czas zasiąść do wieczerzy (a więc inaczej niż u nas, gdy ten czas
tradycyjnie wyznaczała pierwsza gwiazdka na niebie). Na stole pojawiają się rozmaite
rodzaje ryb oraz, co może wielce dziwić nas, przyzwyczajonych do postnych potraw
tego wieczoru, sznycel wiedeński i pieczona wieprzowina
Pierniki i ostrygi
Niemcy lubują się w bogatym strojeniu choinek nie tylko ozdobami, ale i łakociami.
Lubią też śpiewać kolędy. Potrawy na stole wigilijnym są inne w północnych Niemczech, inne w południowych. Na północy głównym tradycyjnym daniem jest karp, na
południu - gęś lub kaczka. We wszystkich regionach Niemiec królują pierniki saskie,
strucle makowe i orzechowe.
We Francji Wigilijna Wieczerza zaczyna się ok. godziny 1.30 w nocy. Rodzina zasiada
do stołu dopiero po powrocie z pasterki. Kuchnia jest typowo francuska: ostrygi, indyk
nadziewany kasztanami i potrawy mięsne. Wszyscy najadają się do syta i idą spać. Ak.
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Micha³ Kry¿a
i Krzysztof
Kohnke przy
pracy.

Powstaje nowa szopka
Od po³owy listopada w salach na zapleczu koœcio³a NMP
Wspomo¿enia Wiernych pracowicie spêdza wieczory kilku parafian. Panowie trudz¹ siê i spiesz¹, aby na Bo¿e Narodzenie stanê³a w koœciele nowa szopka. Nie bêdzie to ju¿ znana wszystkim piêkna drewniana chata, kryta trzcin¹. Œwiêta Rodzina,
trzej królowie i pastuszkowie „zamieszkaj¹” w tym roku w innej
szopce, która na dodatek stanie w nowym miejscu, ze wzglêdu
na ukoñczony jesieni¹ boczny o³tarz Serca Pana Jezusa.
- Szopkê budujemy ze styropianowych klocków, które wycinamy i sklejamy, tworz¹c z nich œciany - informuje Micha³ Kry¿a, który razem z Waldemarem Jankowskim zaprojektowa³
ca³¹ konstrukcjê. - Wszystko bêdzie siê opieraæ na trwa³ych, metalowych stela¿ach, ale szczegó³ów na razie nie zdradzê. Pracy
mamy du¿o, a czasu ma³o. Oby tylko uda³o siê wszystko zrobiæ.
My te¿ tego budowniczym ¿yczymy, a efekty bêdziemy podziwiaæ podczas œwi¹t.
Ak.
REKLAMA
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„Delfinek” - kompleksowa opieka przedszkolna
Agnieszka, lat 32: - Jestem ksiêgow¹. Mam trzyletnie dziecko. M¹¿ pracuje od
7.00 nierzadko do 17.00, ja co
prawda pracujê w domu, ale
obecnie jest tyle zleceñ, ¿e
muszê malucha i tak oddawaæ
do babci na kilka godzin. Moja
mama te¿ czasem pragnie odpocz¹æ… Co mam zrobiæ?
- To przecie¿ proste - nale¿y oddaæ dziecko do
przedszkola na kilka godzin,
tak by i Pani i babcia mia³y
chwilê dla siebie.
- W przedszkolach publicznych nie ma miejsc, poza tym
nie podoba mi siê uk³ad dwie
wychowawczynie na dwadzieœcioro dzieci…
- Dla Pani bardzo prost¹
ofertê ma opieka przedszkolna „Delfinek” - nasze
przedszkole otwarte jest od
6.00 do 18.00, wiêc deklaruje Pani przedzia³ czasowy,
w którym dziecko bêdzie u
nas przebywaæ i to wszystko. Poza tym w opiece
przedszkolnej „Delfinek”
jedna wychowawczyni
przypada œrednio na 8-9
dzieci, wiêc ma czas na podmiotowe traktowanie ka¿dego z nich.
- No tak, ale czy „Delfinek”
oferuje coœ ponad standardow¹
opiekê? Wiadomo, ¿e zale¿y mi
na rozwoju dziecka…

- Oczywiœcie. Realizujemy trzy programy zatwierdzone przez MEN - zró¿nicowane wiekowo, ponadto:
ka¿dego dnia oferujemy
naukê jêzyka angielskiego i
niemieckiego, raz w tygodniu dzieciaki maj¹ logopedê, zajêcia z rytmiki, gimnastykê korekcyjn¹. W
ka¿d¹ œrodê prowadzone
jest „filozofowanie z dzieæmi” - nowatorski program,
który dopiero raczkuje w
polskim systemie przedszkolnym. Ponadto oferujemy wiele atrakcji dodatkowych - teatrzyki dla dzieci,
imprezy okolicznoœciowe…
- Przekona³a mnie pani.
Wyœlê dziecko do „Delfinka”.

Mam tylko ostatnie pytanie:
moja siostra chcia³aby kilka
razy w miesi¹cu posy³aæ dziecko do przedszkola „na godziny”. Czy „Delfinek” oferuje te¿
tak¹ opcjê?
- Pewnie, ¿e tak. Niech
siostra skontaktuje siê z
nami (0 505-58-17-18), porozumiemy siê w szczegó³ach.
Tekst sponsorowany

PODRÓŻE
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Œwiêto Niepodleg³oœci jest uroczyœcie obchodzone nie tylko w Polsce. Przekonali siê o tym rumianie, którzy w tym
roku uczestniczyli w uroczystoœciach 11 Listopada na cmentarzu Rosa w Wilnie. Narodowe œwiêto spêdzili tam: radna
powiatu wejherowskiego £ucja S³owikowska wraz z mê¿em Miros³awem, a tak¿e Joanna i Grzegorz Partyka, który jest przewodnicz¹cym ko³a ZCHN w Rumi. Zamieszczamy relacjê ze ich krótkiej wizyty na Litwie.
O wyjeŸdzie w listopadzie
na Litwê pomyœleliœmy z ¿on¹
i przyjació³mi nie tylko dlatego, ¿e kochamy Polskê i jej historiê, ale równie¿ z tego powodu, ¿e byliœmy kiedyœ zwi¹zani z administracj¹ miasta
Œwiêciany. Rumia utrzymywa³a z tym miastem przyjacielskie kontakty (szkoda, ¿e teraz nie), a my staraliœmy siê
m.in. pomagaæ tamtejszej m³odzie¿y.
Tradycja nakazuje, aby rozpocz¹æ wizytê w Wilnie od najœwiêtszego dla nas Polaków
miejsca, jakim jest Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Bo¿ej, w którym nadal
brzmi¹ s³owa wieszcza Adama Mickiewicza „ Panno Œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy i w Ostrej œwiecisz bramie!”. W Kaplicy w tych dniach
odbywa³y siê uroczystoœci ku
czci Matki Bo¿ej, po³¹czone z
obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci. Stoj¹c na ulicy z zadartymi g³owami, s³uchaliœmy w
naszych sercach s³ów Inwokacji. Tam spotkaliœmy siê z
pani¹ Barbar¹ Ogonowsk¹,
jedn¹ z najs³ynniejszych przewodników wileñskich. Ile¿ polskoœci jest w tej kobiecie mo-

gliœmy siê przekonaæ, kiedy
przemierzaliœmy z ni¹ uliczki
Wilna i podró¿owaliœmy do
Zu³owa, miejsca urodzin Józefa Pi³sudskiego.
Na s³ynnym cmentarzu na
Rossie przed grobem matki
Marsza³ka, w którym pochowane jest tak¿e Jego Serce,
zapaliliœmy znicze i odmówiliœmy modlitwê za spokój Jego
duszy oraz ¿o³nierzy, poleg³ych
w obronie naszej Ojczyzny.
Harcerze, którzy przybyli z
Polski i okolic Wilna odœnie¿ali ¿o³nierskie groby, umieszczaj¹c na ka¿dym pomniku
œwiat³o pamiêci o ich odwadze
i mêczeñstwie. W tym dniu
pad³o wiele podnios³ych s³ów.
Jedna z wypowiedzi utkwi³a
nam g³êboko w pamiêci. M³ody cz³owiek oœwiadczy³: „ ...jestem dumny, ¿e jestem Polakiem, ¿e zosta³em chor¹¿ym i
trzymam sztandar weteranów,
którzy walczyli za wolnoœæ Polski przeciwko hitlerowcom oraz
stalinowskim przestêpcom.”
Pomyœla³em, jak wiele Ojczyzny jest w sercu tego Polaka
¿yj¹cego na Litwie.
Nasze serca rozradowa³y
siê, kiedy stanêliœmy w Zu³owie, na ruinach fundamentu

Rumianie świętowali 11 Listopada w Wilnie

ILEŻ TAM POLSKI…

£ucja S³owikowska i Grzegorz Partyka z weteranami przy grobie Matki i Syna na Rossie.

domu rodzinnego Marsza³ka i
ujrzeliœmy nowy obelisk. Wyryto na nim s³owa: DA£ POLSCE WOLNOŒÆ, GRANICE,
MOC I SZACUNEK. POLSKA
POWSTA£A BY ¯YÆ.
Obok obelisku roœnie d¹b,
symbol wiecznoœci, posadzony
10 paŸdziernika 1937 roku
przez Prezydenta RP Ignacego Moœcickiego i Marsza³kow¹,
Aleksandrê Pi³sudsk¹. Z dêbem tym wi¹¿e siê historia, dotycz¹ca rumian. Podczas jednej z wizyt delegatów z Rumi
w Zu³owie, ówczesny wiceburmistrz miasta Roman Knop z
przera¿eniem, nie bêd¹c w stanie krzyczeæ wyszepta³: „ratujmy d¹b Pi³sudskiego, bo go
wycinaj¹.” Okaza³o siê, ¿e ludzie, którzy chcieli siê tego dopuœciæ byli bardzo biedni i nie
zdawali sobie sprawy, co czyni¹. Do dziœ d¹b nosi œlady
pi³y, ale rumianom uda³o siê
skutecznie interweniowaæ.
Odwiedziliœmy te¿ koœció³
œw. Kazimierza w Powiewiórce, gdzie 15 grudnia A.D. 1867
zosta³o ochrzczone 10-dniowe
niemowlê p³ci mêskiej o imie-

D¹b posadzony w miejscu, gdzie urodzi³ siê Józef Pi³sudski.

niu Józef. W koœciele tym
ochrzczono te¿ siedmioro innych, spoœród dwanaœciorga
dzieci Józefa i Marii Pi³sudskich.
W Wilnie przed cudownym
obrazem „Jezu ufam Tobie”
modliliœmy siê za nasze rodziny i za wolnoœæ Ojczyzny. Podczas dwudniowego pobytu w
tym mieœcie i okolicy na ka¿dym kroku spotykaliœmy siê z

ogromn¹ przychylnoœci¹ Polaków oraz Litwinów. Wilno, inne
ni¿ to, które po raz pierwszy
odwiedzi³em 15 lat temu, jest
wci¹¿ odnawiane. Na starym
mieœcie, w koœcio³ach czuje siê
wci¹¿ Polskê i Polaków. S³yszy siê te¿ nasz jêzyk ojczysty,
którego nikt siê nie wstydzi,
…ile¿ tam Polski.
Tekst i zdjêcia:
Miros³aw S³owikowski

Rumianie z wileñsk¹ przewodniczk¹ (w œrodku) przed
Ostr¹ Bram¹.
REKLAMA

Polskie uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci na cmentarzu Rossa w Wilnie.
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Karnawał za pasem

Świąteczny spacer

Nie tylko gwiazdy
mogą tak tańczyć

Mimo niesprzyjaj¹cej zimowej aury, warto wykorzystaæ wolny czas
i wybraæ siê na œwi¹teczny spacer w rodzinnym gronie. Ka¿demu
dobrze zrobi ruch na œwie¿ym powietrzu, a przy okazji mo¿na
odwiedziæ dawno nie widziane albo w ogóle nieznane zak¹tki Rumi.
Na co dzieñ niewielu z nas ma czas i okazjê pospacerowaæ po
parku, œcie¿kach na obrze¿ach lasu albo po najstarszych ulicach
miasta, które maj¹ niepowtarzalny urok.
Zanim wyruszycie Pañstwo na œwi¹teczny spacer, zapraszamy do naszej zabawy.
Obok proponujemy dziesiêæ
tras spacerów, czyli dziesiêæ
ulic i miejsc, które warto odwiedziæ. Cztery z nich przedstawiamy na zdjêciach. Zadanie konkursowe polega na rozpoznaniu tych miejsc i odgadniêciu, któr¹ trasê spacerow¹
pokazuj¹ poszczególne fotografie.
Trzeba wybraæ z listy cztery miejsca, zaprezentowane na
zdjêciach i zaznaczyæ odpowiednie litery. Potem wystarczy tylko zadzwoniæ do redakcji albo
wys³aæ odpowiedŸ poczt¹ elektroniczn¹. Wystarczy napisaæ
(lub wymieniæ przez telefon)
numery zdjêæ i dopowiadaj¹ce
im litery, np. 1-B, 2-E, 3-C, itp.
Aby nie fatygowaæ Pañstwa wysy³aniem kartek pocztowych, prosimy o telefon podczas konkursowego dy¿uru - w
poniedzia³ek 17 grudnia lub
we wtorek 18 grudnia w
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godz. 12-14, pod numer: 058
710-22-03. Nazwiska osób,
które podadz¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ zostan¹ wpisane na
karteczki i wrzucone do specjalnego pojemnika. Trafi¹ tam
równie¿ nazwiska Czytelników, którzy wyœl¹ odpowiedzi
e-mailem na adres: redakcja@gazetarumska.pl do
wtorku 18 grudnia do godz.
15. Wysy³aj¹c odpowiedŸ trzeba koniecznie napisaæ swoje
imiê, nazwisko i numer telefonu.
Spoœród wszystkich kartek
z nazwiskami uczestników
konkursu, wylosujemy piêæ,
wy³aniaj¹c w ten sposób zwyciêzców. Otrzymaj¹ oni upominki o wartoœci 100 z³ ka¿dy.
O wygranej powiadomimy laureatów telefonicznie i - jeszcze
przed œwiêtami zaprosimy po
odbiór nagród Fundatorem
nagród jest wydawca „Gazety
Rumskiej” - Firma Prywatna VEGA w Rumi.
Ak.

Oto miejsca,
w których warto
pospacerować:
A – Góra Markowcowa
i teren wokół
B – Ulica Górnicza i sąsiednie uliczki Zagórza
C – Park przy ul. Filtrowej w Janowie
D – Ulica Pomorska i
Gdańska w Janowie, w
sąsiedztwie łąk
E – Ulica Starowiejska
oraz park o tej samej
nazwie
F – Ulica Mickiewicza
obok parku i stadionu
G – Ulica Kościelna z zabytkowymi obiektami i
starymi domami
H – Plac Kaszubski i sąsiednie ulice Starej
Rumi
I – Ulice Lotniska pośród
ogrodów
J – Ulica św. Józefa i sąsiednie na Szmelcie

Zajęcia prowadzi Daniel
Bartelik, mistrz tańca
towarzyskiego.

Telewizyjne programy spopularyzowały taniec towarzyski, ale i bez tego szkoły tańca od lat cieszą się dużym
zainteresowaniem dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Tradycyjny walc czy tango, gorąca salsa i mambo, taniec
nowoczesny, hip-hop i inne gatunki mają wielu zwolenników. Taniec to przyjemność oraz umiejętność, którą
warto zdobyć, choćby dla satysfakcji zaprezentowania jej
podczas balu, dyskoteki, prywatki albo wesela.
- Taniec to nie tylko ruch, sprawność fizyczna, gibkość i dobra
kondycja - mówi Maria Bartelik, właścicielka Centrum SportowoTanecznego w Rumi Janowie. - Taniec uczy ładnego poruszania
się, ośmiela, uczy koncentracji i partnerstwa. Dlatego uważam, że
tańca powinno się uczyć od najmłodszych lat, m.in. w szkole. Na
lekcjach w-f więcej czasu powinno się poświęcać gimnastyce, bo
dzieci głównie grają w piłkę. W konsekwencji nie są wygimnastykowane ani rozciągnięte, nie potrafią się ruszać, mają problemy z
głębokim skłonem czy podniesieniem nogi.
Na pewno mogą te braki nadrobić na zajęciach tanecznych przy
ul. Stoczniowców, pod okiem profesjonalnej instruktorki. Dla dorosłych przygotowano tam kursy tańca w parach i zajęcia indywidualne w ramach latino solo. Nauczyciel, Daniel Bartelik, ma za
sobą sukcesy na turniejach tańca i dysponuje najwyższą klasą taneczną S. Pan Daniel prowadzi też zajęcia aerobiku oraz uczy sztuki
walki, m.in. widowiskowej i połączonej z tańcem brazylijskiej capoeiry.
- Mamy kursy tańca dla narzeczonych, przygotowujących się
do wesela albo dla młodzieży, która chce lepiej wypaść na studniówce lub na balu maturalnym - dodaje Maria Bartelik. - Rozpoczęliśmy kurs dla nauczycieli, a planujemy zajęcia dla seniorów,
którzy chętnie uczestniczą w wieczorkach tanecznych. Sami również organizujemy zabawy przy muzyce, m.in. Andrzejki i Sylwestra. Zresztą, w każdą niedzielę będzie można u nas potańczyć, a do
tego wziąć udział w półgodzinnej darmowej lekcji tańca.
Dodajmy, że ciekawą inicjatywą było uruchomienie świetlicy
dla dzieci, działającej do godz. 15. Maluchy mogą z niej korzystać
codziennie, ale można też zostawić dziecko od czasu do czasu, na
godzinę lub dłużej. Ciekawy program zajęć świadczy o tym, że nie
jest to „przechowalnia”, tylko świetlica z prawdziwego zdarzenia.
Ak.
REKLAMA
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„Ty i ja - teatry to są dwa”

W II Liceum Ogólnokształcącym świętowano jubileusz

Dziesiąte urodziny szkoły
„Szanuj ka¿de wspomnienie, z nich sk³adaj¹ siê wielkie historie” - pod takim has³em, bêd¹cym cytatem
Tadeusza Ró¿ewicza, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Józefa Konrada Korzeniowskiego œwiêtowa³o, jubileusz dziesiêciolecia pracy edukacyjnej.
Na uroczystoœæ przybyli
przedstawiciele w³adz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, Kuratorium Oœwiaty
oraz Akademii Morskiej w
Gdyni, z któr¹ szko³a wspó³pracuje, a tak¿e wielu innych
znakomitych goœci. Po uroczystej mszy œw. w koœciele œw.
Jana z Kêt wszyscy przeszli do
piêknie udekorowanej szko³y,
gdzie na korytarzach prezentowano prace uczniów i wystawê, poœwiêcon¹ patronowi liceum. Jubileusz uœwietni³ koncert zaprzyjaŸnionego ze szko³¹
chóru miejskiego „Canto Gracioso” pod batut¹ p. Miros³awy Barczewskiej z Brodnicy.
O historii i dorobku placówki opowiada³a d³ugoletnia
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rumi - Lucyna Oglêcka. Towarzyszy³a
temu multimedialna prezentacja zdjêæ i fragmentów filmów, ilustruj¹cych dzia³alnoœæ
placówki.

Chwil¹ ciszy zebrani uczcili pamiêæ dwojga zmar³ych
nauczycieli - wicedyrektor œp.
Lucyny Rzechu³y-Walczak i
Krzysztofa Olejnika.
Monta¿ s³owno-muzyczny
w wykonaniu absolwentów i
uczniów liceum przygotowa³a
polonistka Dorota DubielStojek, a o stronê muzyczn¹
zadba³a Marzenna Taube.
Widzowie brawami nagrodzili
nie tylko œpiewaj¹c¹ i recytuj¹c¹ m³odzie¿, ale tak¿e pary
tañcz¹ce walca do muzyki z
filmu „Noce i dnie”, przygotowane przez nauczycielkê liceum i mistrzyniê tañca towarzyskiego, Annê Rogowsk¹.
Prof. Daniel Duda, prezes
Towarzystwa Nautologicznego
mówi³ o ciekawej historii pomnika Józefa Konrada Korzeniowskiego w Gdyni. Tekst referatu i towarzysz¹c¹ mu multimedialn¹ prezentacjê z mo¿liwoœci¹ wykorzystania na lekcjach, prof. Duda podarowa³

KLASY AKADEMICKIE
To, co wyróżnia II LO w Rumi
Janowie, to wprowadzenie do
programu edukacji klas akademickich pod patronatem Akademii Morskiej w Gdyni. Niektóre zajęcia w tych klasach
prowadzone są przez nauczycieli akademickich wspomnianej uczelni. Szkoła współpracuje też z Politechniką Gdańską
w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć fakultatywnych z chemii doświadczalnej.
Tradycją liceum jest też szeroko rozumiana edukacja europejska, uzupełniona o międzynarodową współpracę ze
szkołami w Niemczech.

szkole. By³ to jeden z licznych
prezentów, które tego dnia
przekazali szkole goœcie.
Absolwenci II LO, przybyli na uroczystoœæ z niecierpliwoœci¹ czekali na spotkanie z
wychowawcami w dawnych
salach lekcyjnych. Z uœmiechem
podziwiali osi¹gniêcia swojej
szko³y, opowiadali o sobie, o
rodzinie, dzieciach. Wzruszeni
¿egnali siê s³owami: do zobaczenia za kolejne 10 lat!
Dodajmy, ¿e absolwenci
byli autorami p³yt na temat
szko³y, które otrzymali w darze wszyscy odwiedzaj¹cy. R.

W „Dworku pod lipami” 30 listopada zdarzyły się III Rumskie Spotkania Teatralne.
Szacowne jury w osobach p. J. Ryduchowskiej-Wrzałek (znakomitej animatorki życia kulturalnego naszego miasta) i p. J. Tartyłły (znanego scenografa, inscenizatora, aktora wielu polskich
scen teatralnych) oceniało występy rumskich teatrów amatorskich.
Organizatorką i sprawczynią „Spotkań” była Agnieszka Skawińska, od lat kilku działająca w Miejskim Domu Kultury.
W przeglądzie widzieliśmy propozycje zróżnicowane pod względem wieku, doświadczenia, obranej estetyki, środków wyrazu scenicznego.
Grand Prix przeglądu przyznano połączonym w mezaliansie grupom teatralnym - „Bez nazwy”, prowadzonej przez Małgorzatę
Meronk z I LO i „W rozproszeniu” Tomasza Jurkiewicza (nauczyciela I LO) z PZPOW, prezentującym widowisko „Teraz już całość
otoczona murem”.
Pierwsze miejsce przyznano A. Grabowskiemu i A. Skawińskiej za monodram „Wyrwane z kontekstu”, natomiast wyróżnienie otrzymało Gimnazjum nr 2 za spektakl „Tacy przyjaciele” w
reżyserii p. K. Meyer.
Wszystkich, zainteresowanych teatrem i kulturą cieszy samo
zaangażowanie, poziom wrażliwości młodych wykonawców i ich
preceptorów (a trzeba tu jeszcze pogratulować zespołowi „Wybryk”, grupie „Siła” p. B. Awsiukiewicz z Gimnazjum Nr 1 w Rumi).
Szkoda jedynie, że w przeglądach teatralnych od lat nie widzimy
reprezentantów dwóch innych rumskich liceów - II LO i Salezjan.
Warto dodać, iż następnego dnia w Redzie odbył się VI Powiatowy Przegląd Teatrów Małych Form, na którym to zwycięski spektakl z Rumi w wykonaniu grup „Bez nazwy” i „W rozproszeniu”
zdobył II nagrodę, a monodram A. Grabowskiego i A. Skawińskiej
- wyróżnienie (I Nagrodę przyznano grupie księdza Dunajskiego z
Tuchlina za adaptację „Ożenku” Gogola).
M.M., T.J.

Próbna matura w I LO
W dniach 5-7 grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Książąt Pomorskich
przeprowadziliśmy próbny egzamin maturalny z części obowiązkowej. Do egzaminu przystąpiło 183 uczniów naszych sześciu klas trzecich. Pierwszego dnia uczniowie pisali język polski, a
drugiego język angielski (177 osób) i język niemiecki (7 osób).
Kolejnego dnia odbył się egzamin z wybranego przedmiotu obowiązkowego - na tym egzaminie największą popularnością cieszyła się matematyka 56 osób, geografia 43 osoby, WoS 36 osób,
biologia 28 osób, historia 12 osób, chemia 7 i fizyka 2. Większość
uczniów pisała egzamin na poziomie rozszerzonym, bowiem wynik i poziom egzaminu zadecydują o przyjęciu na studia.
Chciałbym podziękować Wydawnictwu OPERON, które przygotowało ogólnopolski projekt „Matura z Operonem”. W ramach
tego projektu wydawnictwo przygotowało arkusze egzaminacyjne, które zostały dostarczone tuż przed egzaminem do szkoły. Było
to dla szkoły dużym ułatwieniem organizacyjnym i zapewniało
równocześnie zewnętrzny charakter egzaminu.
Janusz Wolański
Od redakcji: Dodajmy, że w drugim największym rumskim
liceum, czyli w II LO im. Józefa Korzeniowskiego próbne matury
odbyły się w listopadzie br.
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Powiatowa olimpiada w Rumi

Uczniowie wiedzą dużo

O KASZUBACH
I POMORZU

VIII Międzyszkolny Przeglądu Piosenki Turystycznej

Górą uczniowie z Rumi

Tegoroczna VIII edycja Powiatowej Olimpiady Wiedzy o
Kaszubach i Pomorzu w kategorii szkó³ ponadpodstawowych odby³a siê po raz pierwszy w auli I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi. Konkurs
rozegrano 23 listopada. Do rywalizacji przyst¹pi³o 9 szkó³
ponadpodstawowych z Rumi, Redy oraz Wejherowa.

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi odby³
siê VIII Miêdzyszkolny Przegl¹d Piosenki Turystycznej, w którym wziêli udzia³ wykonawcy z 14 szkó³ podstawowych z Rumi, Redy i Wejherowa.

Nasze miasto by³o reprezentowane przez dru¿yny wszystkich szkó³ tego szczebla, a wiêc I i II LO, Liceum Salezjañskie i
Zepó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2.
Wszyscy uczestnicy olimpiady brali udzia³ w czêœci pisemnej, w której rozwi¹zywali test, a wy³onieni w ten sposób finaliœci uczestniczyli w drugiej czêœci konkursu. Polega³a ona zespo³owej prezentacji, poœwiêconej walorom krajoznawczym i turystycznym Kaszub. Pracê uczniów oceniali jurorzy: Jerzy Hoppe
(przewodnicz¹cy jury) i Ryszard Hinc - aktywni dzia³acze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi.
Emocjonuj¹ca i nie³atwa rywalizacja, w której trzeba by³o
siê wykazaæ spora wiedz¹ o historii, kulturze i tradycjach Kaszub, wy³oni³a zwyciêzców indywidualnych i zespo³owych.
W kategorii zespo³owej poszczególne miejsca zajêli:
1. I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie - w
nagrodê dru¿yna otrzyma³a bony o wartoœci 150 z³
2. ZSP nr 4 w Wejherowie (V LO) - bony o wartoœci 100 z³
3. Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rumi - bony o
wartoœci 50 z³
4. I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi
5. ZSP nr 2 w Wejherowie

Po wys³uchaniu 35 wykonawców (14 solistów i 21 zespo³ów w trzech kategoriach),
komisja przyzna³a pierwsze,
drugie i trzecie miejsca kilkunastu wykonawcom.
Zwyciêzcami festiwalu
zostali:

- w kategorii klas 0-I Maciej Skwierawski z SP nr
1 w Rumi oraz zespó³ „Urwiski” z SP nr 10 w Rumi
- w kat. klas II-III - Filip
Gesse z SP nr 1 w Rumi i grupa „Ma³e zardzewia³e” z SP nr
3 w Redzie

- w kat. klas IV-VI - Joanna Grabowska z SP nr 6 w
Rumi oraz ex aequo zespo³y:
„Gama” z SP nr 2 w Redzie i
„Misie Sabinki” z SP nr 3 w
Redzie.
Organizatorki, nauczycielki Jolanta Gronek, Hanna
Wojtaœ i Jolanta Labudda
serdecznie dziêkuj¹ sponsorom
przegl¹du - Urzêdowi Miasta
oraz p. Krzysztofowi Bohm.
Jolanta Labudda

Święto Niepodległości w I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi

PATRIOTYCZNE PRZEDSTAWIENIE

Indywidualnie konkurs wygra³a Mariola Gruba ze zwyciêskiej dru¿yny I w Wejherowie. Laureatka otrzyma³a bon o wartoœci 100 z³.
Janusz Wolañski,
dyrektor ZSP nr 1,
organizator olimpiady

Uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi,
uroczyœcie obchodzili 89.
rocznicê odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci.
Tego dnia na budynku
szko³y za³opota³y bia³o-czerwone flagi, a nauczyciele i licealiœci przybyli na zajêcia w galowych strojach.
Szczególny charakter uroczystoœci zawdziêczamy szkol-
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nej akademii. W scenografii
wykorzystano symbole narodowe i portret Józefa Pi³sudskiego.
M³odzie¿ z klas pierwszych,
pod kierunkiem nauczyciela historii Gra¿yny Górak, przedstawi³a inscenizacjê s³ownomuzyczn¹, przypominaj¹c¹
wydarzenia z 1918 roku. W
spektaklu wykorzystano korespondencjê Józefa Pi³sudskiego oraz wzruszaj¹ce legionowe
pieœni, takie jak „My Pierwsza

Brygada”, „Wojenko, wojenko”
i inne. Szczególnie przejmuj¹co zabrzmia³a „Rota” oraz
wspólnie odœpiewany hymn
pañstwowy.
M³odzie¿ z aplauzem przyjê³a wystêp kole¿anek i kolegów. Uroczystoœæ podsumowa³
dyrektor I LO, Janusz Wolañski. Dziêkuj¹c twórcom patriotycznego przedstawienia podkreœli³ jego wartoœæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i artystyczn¹.
GG.
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Delegaci na VII Zjazd Hufca ZHP Rumia wybrali
nowe w³adze. Komendantem, a w³aœciwie komendantk¹ hufca zosta³a phm
Izabela Walczak. 29 listopada br., po 15 latach s³u¿by instruktorskiej na funkcji komendanta rumskich
harcerzy, hm Bogdan Formella przekaza³ obowi¹zki swojej m³odszej kole¿ance. Delegaci wybrali
tak¿e 6-osobow¹ Komendê Hufca oraz 4-osobow¹
Komisjê Rewizyjn¹.
Ustêpuj¹cy komendant
podziêkowa³ wszystkim instruktorom oraz sympatykom
ZHP. Upominki otrzymali tak¿e przedstawiciele w³adz powiatu i miasta oraz lokalnych
mediów, które promowa³y i
opisywa³y dzia³alnoœæ harcerzy.
- Serdecznie dziêkuje za
pomoc nie tylko materialn¹,
finansow¹, duchow¹, ale równie¿ za szczere wspieranie w
¿yciu codziennym i przy podejmowaniu trudnych decyzji powiedzia³ hm Bogdan Formella. - Bez waszej pomocy i
wspólnej pracy osi¹gniêcie tego
wszystkiego nie by³oby mo¿liwe. Jestem dumny, i¿ przekazuj¹c funkcjê komendanta w
dobre rêce, mogê równie¿ przekazaæ Dom Harcerza w Rumi,

ROZMAITOŚCI

Wybory w Hufcu ZHP w Rumi

Bogdan przekazał władzę Izie

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi
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

Uczestnicy zjazdu podczas g³osowania.

jacht pe³nomorski Vector ZHP
oraz 20 dru¿yn. Przez 15 lat
Bogdan Formella (obecnie tak¿e radny miejski) wspólnie z
harcerzami organizowa³ obozy
dla dzieci, m³odzie¿y, zuchów i
harcerzy. Organizowa³ ¿ycie w
Domu Harcerza i wspiera³ lo-

kalne przedsiêwziêcia spo³eczne. Zjazd rumskiego ZHP nakreœli³ nowe cele i zadania na
najbli¿sze 4 lata. Zatwierdzi³
strategiê rozwoju hufca na lata
2007-2011 oraz w podjêtych
uchwa³ach zdecydowa³, ¿e:
- nale¿y przyst¹piæ do rozbu-

Fot. Wojtek Hintzke

dowy Domu Harcerza w Rumi
- jak najszybciej wykonaæ i zrealizowaæ projekt budowy drogi
wewnêtrznej, parkingu, terenów zielonych na terenie bazy
w Rumi - utworzyæ now¹ bazê
harcersk¹ w Potêgowie.
MC.

Sukcesy I LO, Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 9

SPORTOWA RYWALIZACJA SZKÓŁ
W listopadzie uroczyœcie podsumowano klasyfikacjê szkó³ powiatu wejherowskiego w ramach wspó³zawodnictwa w
poprzednim roku szkolnym. Nie bez powodu uroczystoœæ odby³a siê w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi. Ta szko³a oraz Gimnazjum nr 1 i Szko³a Podstawowa nr 9 maj¹ powody do dumy,
bo s¹ siê najlepsze w mieœcie w swoich kategoriach wiekowych, a niektóre z nich – najlepsze w powiecie.
Rumianie gór¹
Sportow¹ klasyfikacjê
szkó³ prowadzi Powiatowy Zespó³ Placówek Oœwiatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Jego dyrektor, Andrzej Byczkowski og³osi³ wyniki rywalizacji w ró¿nych dziedzinach
sportu.
Wœród szkó³ ponadgimnazjalnych najlepsze w powiecie
okaza³o siê I LO w Rumi, funkcjonuj¹ce w ramach Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
1. Szko³a zdoby³a ³¹cznie 963
punkty. Na ósmym miejscu w
powiecie znalaz³ siê Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
2 w Rumi („Hipolit”), a na dziewi¹tej pozycji - II LO w Rumi
Janowie.
Zwyciêzc¹ w kategorii gimnazjów zosta³o Gimnazjum nr
3 w Wejherowie, ale tu¿ za nim
uplasowa³o siê Gimnazjum nr
1 w Rumi.
Niestety, zabrak³o rumskich placówek wœród najlepszych w sporcie szkó³ podstawowych. Najwy¿ej uplasowa³a siê Szko³a Podstawowa nr
9, zajmuj¹c ósme miejsce.

RUMSKI
NIEZBĘDNIK

TALENTIADA
„Dziewi¹tka” triumfowa³a
natomiast w grudniu podczas
sportowej rywalizacji uczniów
szkó³ podstawowych. „Talentiadê” zorganizowa³ dla nich
Miejski Oœrodek Sportu i rekreacji oraz Szko³a Podstawowa nr 6. Po emocjonuj¹cych
konkurencjach wœród dru¿yn z
klas czwartych, najlepszy okaza³ siê zespó³ SP nr 9, drugie
miejsce zajê³a SP nr 1, trzecie

- SP nr 10 i czwarte - SP nr 6.
W kategorii klas pi¹tych tak¿e zwyciê¿y³a „dziewi¹tka”.
Drugie miejsce ex aequo zajê³y dru¿yny SP nr 6 i SP nr 1, a
na trzecim miejscu uplasowali siê uczniowie z „dziesi¹tki”.
- Na takich imprezach wy³awiamy talenty sportowe –
mówi Jolanta Król z MOSiR.
- Mamy zamiar utworzyæ w naszym oœrodku sekcjê tenisa
ziemnego dla m³odzie¿y. Byæ

Zawodnicy podczas tegorocznej „Talentiady”.

mo¿e w Rumi objawi¹ siê kolejne talenty w tej dyscyplinie.
Najlepsza sztafeta z Rumi
Zawodników z rumskich
szkó³ nie zabrak³o rumskich
podczas powiatowego fina³u w
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych, gdzie na dystansie 800
m oraz 1000 m rywalizowa³o
ponad 600 uczniów. W kategorii dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych drugie miejsce zajê³y zawodniczki ZSP nr 1 (I
LO) w Rumi. Natomiast ich
koledzy z tej samej szko³y zajêli w swojej kategorii pierwsze miejsce. Zwyciêska sztafeta ch³opców z rumskiego LO i
wyst¹pi³a w sk³adzie: Artur
Niwczyk, Mateusz Szybu³a,
Bartosz Bichowski, Robert
£atkowski, Damian Madej,
£ukasz Orze³, Dawid Kasprzyk, Jakub Hoge, Bartosz
Szyszko, Bartosz Szajerna.
Opiekun: Piotr Taube. W Finale Wojewódzkim w Garczynie sztafeta ch³opców z ZSP nr
1 w Rumi zdoby³a br¹zowy
medal.
AK

Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118 C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
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
im. F. Ceynowy w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielę i święta
całą dobę
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
058 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
058 671-72-10
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Dobiegają końca prace drogowe przy sklepie NETTO

Jest szansa na budowę Podgórnej

Czy to kres drogowego

Będzie nowa nawierzchnia

bałaganu?

W grudniu prace drogowe nabra³y tempa.

Kiedy pod koniec listopada na ul. D¹browskiego, w
s¹siedztwie ronda i obok
nowego sklepu, zaczê³y
siê prace drogowe, niektórzy kierowcy westchnêli
„nareszcie!” Inni obawiali siê, ¿e znów bêd¹ mieli
do czynienia z utrudnieniami w ruchu i ba³aganem. Trudno siê dziwiæ
jednym i drugim, skoro
przebudowa tego odcinka
drogi wojewódzkiej ci¹gnie siê od wiosny.

W maju tego roku z powodu robót drogowych na zjeŸdzie
z ronda do nowo wybudowanego obiektu handlowego, dosz³o
do sporego zamieszania. Ekipy budowlane rozpoczê³y powa¿n¹ przebudowê drogi, wywo³uj¹c kontrowersje wœród
kierowców, mieszkañców pobliskich bloków oraz w³aœcicieli
sklepów, którym utrudniono
dojazd do pawilonów handlowych. Kierowcy zostali nara¿eni na niebezpieczeñstwo, bo
zje¿d¿aj¹c z ronda nagle z
dwóch pasów wje¿d¿ali w jeden. Do tego dochodzi³o fatalne oznakowanie prac. Zdumienie by³o tym wiêksze, gdy okaza³o siê, ¿e Urz¹d Miasta nie
zosta³ powiadomiony o inwestycji, a inwestor - firma handlowa NETTO - rozpocz¹³ przebudowê ulicy bez pozwolenia
na budowê!
W tej sytuacji Inspektor
Nadzoru Budowlanego wstrzyma³ prace, a inwestor zosta³
zobowi¹zany do przywrócenia
poprzedniego stanu drogi, a
tak¿e do przedstawienia nowego projektu i ponownego uzyskania pozwolenia na budowê.
Od tego momentu bardzo
d³ugo nic siê na D¹browskiego
nie dzia³o, w myœl zasady, ¿e
prowizorka trwa najd³u¿ej.
Jesieni¹ próbowaliœmy siê cze-
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goœ dowiedzieæ u inwestora, ale
w firmie NETTO nikt nie chcia³
udzieliæ ¿adnych informacji.
Niewiele dowiedzieliœmy siê w
po³owie listopada w dyrekcji
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku, czyli u w³aœciciela
drogi.
- Inwestor jest na etapie
zdobywania pozwolenia na
budowê, które wydaje Urz¹d
Wojewódzki – poinformowa³
in¿. W³odzimierz Kubiak, dyrektor ZDW. – Potem u nas
musi uzyskaæ pozwolenie na
zajêcie pasa drogowego. Jako
zarz¹dcê drogi, bardzo niepokoi mnie fakt, ¿e sprawa siê
tak przeci¹ga.
Po takiej odpowiedzi zdziwiliœmy siê niezmiernie, kiedy kilka dni póŸniej na ul.
D¹browskiego robotnicy drogowi wylewali asfalt. W Urzêdzie
Miasta w Rumi, otrzymaliœmy
zupe³nie inne, ni¿ w Zarz¹dzie
Dróg informacje.
- Interesujemy siê t¹ inwestycj¹, kontaktujemy siê z Rejonowym Zarz¹dem Dróg w
Pucku oraz z inwestorem –
poinformowa³ nas Ryszard
Grychto³, zastêpca burmistrza
Rumi. – Bezczynnoœæ i odk³aREKLAMA

danie prac bardzo nas irytowa³a, tote¿ systematycznie
pytaliœmy o termin rozpoczêcia inwestycji. Oko³o dwóch
tygodni temu otrzyma³em kopiê pozwolenia na budowê, które dosta³ inwestor, podobnie
jak pozwolenie na zajêcia pasa
ruchu. Rozwi¹zanie komunikacyjne, które zostanie w tym
miejscu zrealizowane zosta³o
uzgodnione m.in. w Urzêdem
Miasta i mo¿na powiedzieæ, ¿e
nowy zjazd z ronda zostanie
zbudowany w najbardziej racjonalny sposób, na ile pozwalaj¹ na to warunki, jakie tam
s¹. Zostanie utrzymany podwójny pas ruchu z dodatkowym skrêtem w stronê nowego sklepu. Pojawi siê te¿ skrêt
do sklepu dla samochodów,
wje¿d¿aj¹cych od strony ul.
Starowiejskiej. Wiele wiêcej
zrobiæ siê tam nie da. Tempo
prac rokuje szybkie ich zakoñczenie, ale nie znam dok³adnego terminu realizacji inwestycji. Nie jesteœmy w³aœcicielem tej drogi, a nasza rola
sprowadza siê do roli obserwatora.
Ak.

Ulica Podgórna, biegn¹ca od ul. Sabata do ul. Leœnej, jest
drog¹ gruntow¹, tote¿ mieszkañcy zawsze musieli znosiæ niewygody, zwi¹zane z jej pokonywaniem. Jednak odk¹d przy tej ulicy
rozpoczê³a siê budowa bloków, stan drogi zdecydowanie siê pogorszy³. Mieszkañcy tej i s¹siednich ulic coraz czêœciej brnêli w
b³ocie lub jeŸdzili po wybojach, bo ciê¿ki sprzêt potrzebny na
placu budowy rozje¿d¿a³ tê drogê jeszcze bardziej. Niektórzy
mieli nadziejê, bo takie kr¹¿y³y s³uchy, ¿e po zakoñczeniu budowy domów wielorodzinnych, ulica zostanie zbudowana przy finansowym udziale dewelopera. Niestety, tak siê nie sta³o.
O szansê na budowê tej drogi zapytaliœmy Ryszarda Grychto³a, zastêpcê burmistrza Rumi.
- Ulica Podgórna zawsze by³a z³ej jakoœci, a w trakcie budowy nast¹pi³a jej dalsza dewastacja, Tym bardziej, ¿e w trakcie
inwestycji konieczne by³o uzbrojenie dzia³ki i po³o¿enie instalacji wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, a tym samym rozkopanie ulicy - przyznaje Ryszard Grychto³. - Co jakiœ czas inwestor
reagowa³ na nasze sugestie, wyrównuj¹c i poprawiaj¹c stan drogi. Oczywiœcie z czasem ten stan znowu siê pogarsza³. Teraz
ulica Podgórna jest znów w trochê lepszym stanie, ale wymaga
budowy. Dlatego umieœciliœmy j¹ w planie inwestycji na 2008
rok. Mamy ju¿ gotowy projekt budowy ulicy. Musimy tylko uzyskaæ pozwolenie na budowê. Wykonanie nawierzchni tej drogi
jest potrzebne nie tylko mieszkañcom Zagórza. Ulica Podgórna
jest wa¿na dla uk³adu komunikacyjnego miasta, bo mo¿e nieco
roz³adowaæ ruch pojazdów, wyje¿d¿aj¹cych z ul. Sabata na ul.
Sobieskiego.
Ak.

KOMUNIKACJA
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Protest rumskich radnych wobec decyzji ministra

Rząd nie chce dać pieniędzy
na budowę obwodnicy
Korki na g³ównych ulicach Rumi s¹ zmor¹ kierowców nie tylko latem. Najbardziej
obci¹¿ona ruchem samochodowym droga krajowa nr 6, biegn¹ca ulicami Sobieskiego i Grunwaldzk¹, musia³a przyj¹æ na siebie kolejny ciê¿ar - klientów nowo
otwartego Portu Handlowego Rumia. Podczas wakacji dojdzie do tego ruch turystyczny. Koszmar korków czeka zarówno miejscowych i przybywaj¹cych z daleka
kierowców, jak i mieszkañców wspomnianych ulic.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e Rumi, a tak¿e s¹siedniej Redzie, potrzebna jest
obwodnica, której budowa by³a
planowana od dawna. Informacja o wycofaniu siê z tego
projektu rz¹du zbulwersowa³a zatem wiele osób, w tym
tak¿e rumskich radnych. Jak
ju¿ informowaliœmy, stanowczo
zaprotestowali oni przeciw
krzywdz¹cym dla mieszkañców miasta decyzjom. 14 radnych koalicyjnych klubów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoœci przedstawi³o na poprzedniej sesji projekt uchwa³y w tej sprawie.

Uchwa³a zosta³a przyjêta jednomyœlnie przez wszystkich
radnych.
„Rada Miejska Rumi wyra¿a zdecydowany protest, dotycz¹cy uznania przez Ministerstwo Transportu inwestycji drogowej Obwodnica Pó³nocna
Aglomeracji Gdañskiej (OPAT)
za inwestycjê regionaln¹, a tym
samym wyra¿a zdecydowany
protest dotycz¹cy odmowy
wspó³finansowania tej inwestycji ze œrodków bud¿etu centralnego” - czytamy w uchwale. „Rada Miejska Rumi stoi na
stanowisku, i¿ nie wpisanie planowej inwestycji na listê inwe-

Korki w kierunku Trójmiasta zaczynaj¹ siê ju¿ w Redzie.

stycji wspó³finansowanych z bud¿etu centralnego oddala w czasie lub wrêcz uniemo¿liwia jej
wykonanie ze wzglêdu na wielkoœæ œrodków, jakimi dysponuj¹
jednostki samorz¹du terytorialnego. Rada apeluje do Ministra
Transportu o zmianê podjêtej
decyzji oraz o wpisanie Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej na listê dróg krajowych
i zaplanowanie œrodków w bud¿ecie centralnym na lata 20082010 przeznaczonych na wspó³finansowanie tej inwestycji.”
We wspomnianej uchwale
radni wskazuj¹, ¿e budowa
obwodnicy usprawni dojazd do
nadmorskich terenów rekreacyjnych, a tak¿e po³¹czenie
pó³nocno-zachodnich obszarów
województwa, zredukuje
uci¹¿liwoœci ruchu tranzytowego nie tylko w Rumi, ale i s¹siednich miastach (spodziwany spadek natê¿enia ruchu
ulicznego wyniesie nawet 75
proc.). Dziêki OPAT poprawi
siê bezpieczeñstwo ruchu drogowego, zmniejszy siê liczba
wypadków.
Radni Rumi zapraszaj¹
ministra transportu do przyjazdu na jedn¹ z sesji Rady
Miejskiej i publicznej dyskusji z mieszkañcami. Apeluj¹
tak¿e do samorz¹du powiatu
wejherowskiego i innych s¹siednich samorz¹dów o podjêcie analogicznych uchwa³.
MC.

Jesteśmy rozczarowani i zdziwieni decyzją rządu
Witold Reclaf
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
- Budowa Obwodnicy Pó³nocnej nie tylko rozwi¹za³aby problemy komunikacyjne miast i gmin powiatu wejherowskiego oraz
puckiego, ale da³aby te¿ szansê na szybszy rozwój gospodarczy
pó³nocnych obszarów województwa. Rada Miejska Rumi wielokrotnie dawa³a wyraz swoim oczekiwaniom, dotycz¹cym jak najszybszego rozpoczêcia tej wa¿nej dla mieszkañców Pomorza inwestycji. W kwietniu tego roku radni wyrazili zgodê na zawarcie
porozumienia z samorz¹dem województwa pomorskiego i innymi samorz¹dami w sprawie wspólnej realizacji i wspó³finansowania zadania. 24 maja br. uroczyœcie podpisano porozumienie
w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej. Dokument
podpisali: marsza³ek i wicemarsza³ek województwa oraz przedstawiciele samorz¹dów Wejherowa, Pucka, Gdyni, Rumi, Redy
oraz kilku nadmorskich gmin. W tym wydarzeniu uczestniczy³
minister transportu, co œwiadczy³o o poparciu rz¹du dla tej inwestycji.
Tym bardziej jesteœmy rozczarowani decyzj¹, uznaj¹c¹ j¹ za drogê lokaln¹ i odmow¹ wspó³finansowania jej przez bud¿et centralny. Koszty budowy inwestycji s¹ zbyt du¿e, aby mog³y je
udŸwign¹æ samorz¹dy lokalne. Z obwodnicy korzystaæ bêd¹ mieszkañcy ca³ej Polski, dlatego protestujemy przeciw uznaniu jej za drogê lokaln¹.

Władze powiatu zabiegają o obwodnicę
Józef Reszke
Starosta wejherowski
Władze powiatu wejherowskiego już od pierwszej kadencji
czynią starania o budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Nasz samorząd
poniósł koszty wykonania studium przebiegu OPAT w kwocie 115 tys. zł. Jesteśmy w pełni
zdeterminowani w sprawie budowy tej drogi.
Z mojej inicjatywy doszło do
zwołania Rady Metropolitalnej w
Wejherowie, tylko w tej sprawie- z udziałem Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i
Autostrad. To spotkanie w konsekwencji doprowadziło do przyjazdu ministra i przedstawienia jemu konieczności budowy obwodnicy. Również wówczas zainteresowane samorządy podjęły pewne zobowiązania i ustaliły harmonogram ich wykonania. W budżecie powiatu wejherowskiego na 2008 rok będą przewidziane środki na niezbędną dokumentację do realizacji budowy Obwodnicy
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

Będziemy wytrwale przekonywać
Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni
Samorząd Gdyni uznał Obwodnicę Północną Aglomeracji
Trójmiejskiej za inwestycję najwyższej rangi. Wyrazem tego było
m.in. podpisanie, wespół z 12 samorządami, dla których także ma
ona ogromne znaczenie -porozumienia mającego charakter finansowego zobowiązania. Zadeklarowaliśmy w nim konkretne kwoty
przeznaczone na opracowanie dokumentacji. W projekcie budżetu
tylko naszej gminy na 2008 r. zapisaliśmy na ten cel kwotę 2,5 mln zł.
Dokumentacja projektowa inwestycji będzie opracowana według standardów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż
ranga tej inwestycji daleko wykracza poza region. Jesteśmy absolutnie
przekonani o konieczności włączenia OPAT do systemu dróg krajowych i będziemy wytrwale, aż do skutku przekonywać o tym resortowych ministrów. Mam świadomość odpowiedzialności za finał tych
rozmów, gdyż Gdynia jest koordynatorem przygotowań.
Ufam, ze nasze argumenty trafia do decydentów i uzyskamy niezbędne gwarancje finansowania całości tej inwestycji mającej kapitalne znaczenie dla rozwoju naszej aglomeracji.

Czeka nas paraliż na szóstce
Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Redy
Budowa OPAT to najważniejsze zadanie zachodniej części naszej
aglomeracji i jednocześnie przyszłego Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. To jedyne rozwiązanie, które uwolni nas od problemów
na krajowej „szóstce”. Jej wydolność na odcinku od wylotu z obwodnicy w Gdyni do skrzyżowania z drogą 216 w Redzie jest na wyczerpaniu. Pokazuje to codzienna praktyka i liczby. Na najbardziej zatłoczonym odcinku od ronda w Rumi do skrzyżowania w Redzie, jakiekolwiek
zakłócenie ruchu powoduje wielokilometrowe korki. Średniodobowe
natężenie ruchu na tym odcinku w roku 2001 przekroczyło 40 000 pojazdów na dobę, a 50 000 pojazdów na dobę oznacza paraliż komunikacyjny! To widmo zbliża się do nas wielkimi krokami!
Mieszkańcy Redy od lat walczą o wyprowadzenie ruchu samochodowego poza obszar centralny miasta. Obecny układ komunikacyjny
przecinający miasto przez środek stanowi barierę jej rozwoju. Niestety,
Reda nie jest w stanie uporać się z tym problemem, nawet gdyby
zaangażować nasz budżet w ciągu 10 lat to i tak nie wystarczy na
realizację przedsięwzięcia, szacowanego na ponad 1 miliard zł. Została wykonana, uzgodniona i zatwierdzona koncepcja przebiegu OPAT
przez nasze miasto, rozwiązanie to wprowadzono do studium uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego, obecnie pracujemy nad zmianą planu pod OPAT. Uchwalenie planu nie będzie możliwe bez decyzji, dotyczących finansowania inwestycji z środków centralnych. Bariery finansowej nie są w stanie pokonać samorządy Redy,
Rumi i Gdyni, a nawet wszystkie samorządy zachodniej części województwa, z samorządem wojewódzkim włącznie. Samorządy jednak
są zdeterminowane, i należy mieć nadzieję, że sprawa nie zostanie
odłożona po raz kolejny ad acta, bo czasu na podjęcie decyzji i rozpoczęcie konkretnych działań naprawdę już nie ma. Liczby, z których
część przetoczyłem są nieubłagalne, a zegar wciąż tyka.
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PRAWNIK RADZI

Schody tylko dla zdrowych, bez małych dzieci i roweru

Umowa przedwstępna Brakuje podjazdu dla wózków
Przedwstêpna umowa sprzeda¿y nieruchomoœci zawarta w formie aktu notarialnego jest wystarczaj¹c¹
podstaw¹ domagania siê przed s¹dem przez „nabywcê” zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda¿y, gdy
„sprzedawca” nieruchomoœci rozmyœli³ siê i nie chce
sprzedaæ danej nieruchomoœci.
We wrzeœniu 2006 r. do mojej kancelarii zg³osi³ siê pan Piotr
K., który zawar³ z pani¹ Danut¹
£. przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y nale¿¹cego do niej domu w
Gdañsku. Z informacji uzyskanych od Piotra K. oraz z dokumentów wynika³o, i¿ w styczniu
2006 r. przed notariuszem zawar³ on z pani¹ Danut¹ £. przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y jednorodzinnego domu mieszkalnego, bli¿ej opisanego w sporz¹dzonym przez notariusza akcie notarialnym. Na poczet przysz³ej
umowy Piotr K. uiœci³ zaliczkê w kwocie 20 000 z³. Sama zaœ
umowa przedwstêpna okreœla³a, i¿ definitywna umowa sprzeda¿y (umowa przyrzeczona) mia³a zostaæ zawarta do 30 czerwca
2006 r. Nieruchomoœæ mia³a zostaæ sprzedana za kwotê 450 000
z³. Mimo up³ywu wyznaczonego terminu i wielokrotnych próœb
skierowanych do Danuty £. odmawia³a ona zawarcia ostatecznej umowy sprzeda¿y.
Pan Piotr K. chcia³ dowiedzieæ siê, czy przy takiej postawie
pani Danuty £, ma on mo¿liwoœæ zostania w³aœcicielem wspomnianego jednorodzinnego domu.
Po przeanalizowaniu sprawy, ku zadowoleniu pana Piotra
K., udzieli³em odpowiedzi twierdz¹cej. Zawarta bowiem przed
notariuszem przedwstêpna umowa sprzeda¿y nale¿¹cego do
Danuty £. domu by³a wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do ¿¹dania, by
na Piotra K. przenieœæ w³asnoœæ nieruchomoœci, za zap³at¹ przez
niego ceny ustalonej w umowie przedwstêpnej. Poniewa¿ podjête przeze mnie rozmowy z pani¹ Danut¹ £. nie doprowadzi³y do
ugodowego rozwi¹zania konfliktu, w grudniu 2006 r. skierowany
zosta³ do S¹du pozew, w którym Piotr K. domaga³ siê wydania
przez S¹d orzeczenia, na podstawie którego w/w nieruchomoœæ
mia³a staæ siê jego w³asnoœci¹.
Po kilkumiesiêcznym postêpowaniu w prawomocnym ju¿
orzeczeniu S¹d zobowi¹za³ Danutê £. do z³o¿enia oœwiadczenia
woli o zawarciu umowy przyrzeczonej. Orzeczenie S¹du w istocie
skutkowa³o zawarciem definitywnej umowy sprzeda¿y (umowy
przyrzeczonej) i zastêpowa³o tê umowê. Na skutek orzeczenia
S¹du Piotr K. po uiszczeniu ustalonej w umowie przedwstêpnej
ceny sprzeda¿y sta³ siê w³aœcicielem jednorodzinnego domu w
Gdañsku. Ostatecznie tak¿e pani Danuta £. zrozumia³a swoje
niew³aœciwe postêpowanie i mimo rozstrzygniêcia sprawy przez
S¹d, dalsze jej relacje i kontakty z panem Piotrem K. u³o¿y³y siê
pozytywnie.
Radca prawny Dariusz Budnik
z Kancelarii Radców Prawnych w Gdañsku
przy ul. Œwiêtojañskiej 47/48, tel. (0 58) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: nieruchomoœci, prawogospodarcze (w tym
prawo handlowe i prawo spó³ek), prawo cywilne, prawo pracy,
prawo przewozowe, postêpowanie egzekucyjne.
Pytania do prawnika prosimy kierowaæ listownie lub
poczt¹ elektroniczn¹ bezpoœrednio do kancelarii D. Budnika lub do redakcji „Gazety Rumskiej”.
Art. 390 kodeksu cywilnego
§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej
uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia
szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.
§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
§ 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej,
roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem
roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
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- Niemal codziennie prze¿ywam koszmar pokonywania
z dzieciêcym wózkiem schodów,
prowadz¹cych na k³adkê nad
torami i peronami w Janowie
- mówi m³oda mieszkanka
Zagórza. - Z ma³ym dzieckiem
w wózku muszê czasem dostaæ
siê do kolejki, ale czêœciej chodzi o przedostanie siê na drug¹
stronê miasta. Podobny problem jest z przejœciem przez
tunel na dworcu g³ównym PKP.
Tam równie¿ na schodach brakuje podjazdów dla wózków. W
tej sytuacji muszê kogoœ prosiæ o pomoc, ale nie zawsze
znajdzie siê ¿yczliwa osoba.
Czasem ludzie bywaj¹ obojêtni i tylko patrz¹, jak sama
dŸwigam wózek, bo takie sytuacje mia³y miejsce. Czasem
po prostu nikogo nie ma w pobli¿u. Napiszcie o tym, zaapelujcie do w³adz miasta, aby
pomyœla³y o nas, matkach z
wózkami, ale nie tylko. Problem dotyczy przecie¿ równie¿
osób niepe³nosprawnych na
wózkach inwalidzkich, albo
mieszkañców, je¿d¿¹cych na
rowerach. Widujê starsze osoby wpychaj¹ce rowery po schodach. Du¿o ³atwiej by³oby im
prowadziæ je po podjeŸdzie. Dotyczy to równie¿ baga¿y na
kó³kach, z których korzystaj¹
w³aœnie starsi ludzie.
Tory dziel¹ Rumiê na dwie
czêœci i problem z przechodzeniem z jednej strony na drug¹
by³ ju¿ wiele razy poruszany
w lokalnej prasie. Szefowie

Tylko sprawnym i nieobarczonym wózkiem osobom
³atwo wejœæ na te schody. Pozostali musz¹ siê namêczyæ,
aby je pokonaæ.
Fot. Barbara Jackowiak

odpowiednich jednostek PKP
oraz SKM obiecywali rumianom wybudowanie podjazdów,
chocia¿ niektórzy twierdzili, ¿e
schody w Janowie s¹ na to zbyt
strome. Zarówno schody prowadz¹ce na k³adkê dla pieszych w Janowie, jak i schody
w dworcowym tunelu nale¿¹ do
infrastruktury kolejowej, a nie
do miasta. Niemniej w imie-

Latarnia pozostała na środku

Chodnik ma służyć
niepełnosprawnym
Na proœbê mieszkañców
miasta w tym roku zbudowano chodnik, prowadz¹cy od ul.
D¹browskiego w centrum
Rumi do siedziby Caritas przy
ul. Zawadzkiego (nad Zagó-

rzank¹). Osoby korzystaj¹ce z
tej placówki ucieszy³y siê, ¿e
nie bêd¹ musia³y wêdrowaæ po
asfaltowej jezdni i obawiaæ siê
potr¹cenia przez samochód.
Zadowolenie nie jest pe³ne.

niu mieszkañców apelujemy do
burmistrza Rumi o interweniowanie w odpowiednich instytucjach i spowodowanie, aby
podjazdy wreszcie zbudowano.
Baj
Na sygnały Czytelników czekamy pod nr tel.: 058 710-2203 lub 0691-700-273 albo osobiście we wtorki w godz.
15.00-17.00

- By³em jednym z tych, którzy zabiegali o chodnik, poniewa¿ do Caritasu chodzê na
posi³ki, ale ju¿ w czasie wykonywania inwestycji zauwa¿y³em pewien mankament mówi Edmund Stoja³owski.
- Otó¿ podczas uk³adania p³yt
pozostawiono na œrodku chodnika latarniê, co œwiadczy o
bezmyœlnoœci wykonawcy. W
czasie robót zwróci³em na to
uwagê pracownikom, ¿eby zawczasu przesunêli lampê na
pobocze, ale tak siê nie sta³o.
Prosi³em te¿ o pomoc radnego,
który w swoich ulotkach wyborczych zaznacza³, ¿e bêdzie pomaga³ niepe³nosprawnym. Niestety, okaza³o siê, ¿e niektórzy
tylko na plecach niepe³nosprawnych robi¹ karierê. Latarnia zosta³a i przeszkadza
dzisiaj przede wszystkim osobom niepe³nosprawnym, poruszaj¹cym siê na wózkach.
Wprawdzie na wysokoœci
latarni poszerzono chodnik,
aby mo¿na by³o j¹ wymin¹æ,
ale czy nie by³oby lepiej i porz¹dniej, gdyby s³up w lamp¹
wczeœniej przesuniêto?
Baj
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Osiedle
zamiast
parkingu
Pozbywają się domowych odpadów na nasz koszt, zaśmiecając miasto

Uliczne pojemniki wciąż
toną w śmieciach
Powa¿ny i trudny do rozwi¹zania problem to wiecznie przepe³nione uliczne pojemniki, z których wysypuj¹ siê odpady.
Nie dlatego, ¿e nikt tych betonowych koszy nie opró¿nia, ale z winy niektórych mieszkañców miasta, którzy w ten
naganny sposób pozbywaj¹ siê domowych œmieci. Po pierwsze zaœmiecaj¹ miasto, po drugie – koszt wywozu w³asnych
œmieci przerzucaj¹ na nas wszystkich, bo za oczyszczanie ulic p³aci miasto, czyli my - mieszkañcy.
W jeden z poranków w rejonie œródmieœcia Rumi wiêkszoœæ
betonowych pojemników wygl¹da³a odra¿aj¹co. Z wystaj¹cych z
nich worków i plastikowych siatek wypada³y na chodnik plastikowe i szklane butelki, papiery, skorupki od jajek, ziemniaczane
obierki, puszki i inne œmieci - typowe odpady z gospodarstw
domowych. Wiatr i ptaki roznosi³y ca³y ten ba³agan po ulicy. W
niektórych miejscach, na przyk³ad na ul. Pi³sudskiego w s¹siedztwie koœcio³a (blisko skrzy¿owania z ul. Abrahama) ktoœ nie
tylko zape³ni³ pojemnik na chodniku, ale jeszcze postawi³ obok
wielki czarny worek ze œmieciami. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e ten
odra¿aj¹cy widok funduj¹ niemal codziennie przechodniom i
s¹siadom niektórzy mieszkañcy. Nie obchodzi ich estetyka i porz¹dek, skoro mo¿na w ten sposób zaoszczêdziæ na op³atach za
wywóz œmieci …
- To rzeczywiœcie powa¿ny problem - potwierdza Katarzyna
Bieliñska, naczelnik Wydzia³u Polityki Gospodarczej i Ochrony
Œrodowiska UM. – Ekipy PUK wywo¿¹ odpady z tych pojemników trzy razy w tygodniu, ale w niektórych miejscach w ca³ym

mieœcie s¹ one notorycznie zape³niane przez okolicznych mieszkañców. Dobrze by by³o, ¿eby na takie zauwa¿one praktyki reagowali inni rumianie, zawiadamiaj¹c Stra¿ Miejsk¹. Stra¿nicy
w ramach kontroli umów o wywóz œmieci i liczby pojemników na
posesjach staraj¹ siê znaleŸæ i ukaraæ ba³aganiarzy, ale to nie³atwe zadanie.
Haniebny proceder pokazuj¹ nasze zdjêcia, zrobione na rogu
ulic Pi³sudskiego i Wybickiego. W listopadowy poniedzia³ek pojemnik w tym miejscu wygl¹da³ tak jak na pierwszym zdjêciu,
na drugi dzieñ by³o jeszcze gorzej. We wtorek pod po³udniu œmieci uprz¹tniêto, ale wieczorem pojemnik znów by³ pe³en. Na drugi
dzieñ odpady „wala³y siê” dooko³a - a¿ do pi¹tku, kiedy znów
zosta³y wywiezione. Przez ca³y tydzieñ to uczêszczane przez mieszkañców miejsce w centrum miasta wygl¹da³o okropnie, a takich
miejsc jest w mieœcie mnóstwo. Mo¿na wywnioskowaæ, ¿e w ich
s¹siedztwie mieszkaj¹ ba³aganiarze i niechluje. WSTYD!
Anna Kuczmarska

SYGNAŁY

Uciążliwa budowa

BŁOTO PO
KOSTKI

CIEMNO
I GRZĄSKO

Mieszkam przy ul. GoŸdzikowej na Lotnisku i podobnie jak moi s¹siedzi z trudem znoszê uci¹¿liwoœci,
zwi¹zane z budow¹ ul. Partyzantów - mówi Krystyna
Bistram. - Wiem, ze takie
inwestycje zawsze s¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców, ale
naszym zdaniem mamy
zbyt du¿e problemy.

Kieruj¹c siê od przychodni
przy ul. Derdowskiego w stronê ul. Bohaterów Kaszubskich
wchodzimy na drogê gruntow¹
z ogromnymi ka³u¿ami, dodatkowo nieoœwietlon¹. Zmierzch
zapada szybko i nieoœwietlona ulica stanowi ogromne
utrudnienie dla licznych przechodniów. Dziwne te¿, dlaczego ten odcinek drogi nie jest
przed³u¿eniem ul. Bohaterów
Kaszubskich i nie ma takiej
nazwy.

Nasza ma³a boczna uliczka pos³u¿y³a budowniczym
jako sk³adowisko równych
materia³ów. Jest rozje¿d¿ana
przez ciê¿kie samochody, a
mieszkañcy brn¹ w b³ocie po
kostki. W mroŸne dni jest
³atwiej, ale w cieplejsze trudno przejœæ ulic¹. Najwiêkszy
problem maj¹ matki z wózka-

mi. Prosiliœmy w Urzêdzie
Miasta o po³o¿enie tymczasowych p³yt, ale na pró¿no. Powiedziano nam, ¿e nie ma na
to pieniêdzy. Boimy siê, ¿e gdy
budowa siê skoñczy, nasza ulica pozostanie rozkopana i wyboista.

Obawiamy siê, ¿eby o nas
nie zapomniano. Mamy nadziejê, ¿e ekipy budowlane
uprz¹tn¹ oraz wyrównaj¹ ul.
GoŸdzikow¹ po zakoñczeniu
prac na Partyzantów.
mc

Ka³u¿e i brak oœwietlenia
to równie¿ bol¹czka osób, przechodz¹cych ulic¹ Targow¹ pomiêdzy ul. Derdowskiego a
Mickiewicza, o czym informuj¹
nas Czytelnicy.
RH

W lokalnej prasie czytamy o
konieczności zahamowania
chaosu urbanistycznego w
Rumi. Niestety niektórzy są zainteresowani tylko dużym zyskiem z budownictwa mieszkaniowego. Jak najszybciej, jak
najwięcej i byle gdzie - dla budujących nie liczą się potencjalni nabywcy i to, w jakiej okolicy
będą mieszkać, nie liczą się co,
którzy się tam wcześniej pobudowali, a tym bardziej mieszkańcy bloków spółdzielczych,
którzy do końca lat 90-tych nie
mieli wyboru lokalizacji swoich
mieszkań. Tak jest w przypadku mieszkańców bloku nr 5
przy ul. Stoczniowców, naprzeciw którego ma powstać nowe
osiedle.
Zarząd SM „Janowo” nie
informował mieszkańców, że
osiedle powstanie na użytkowanym przez nich parkingu.
Krótka informacja z małą niewyraźną fotką planu przyszłego osiedla, zamieszczone w
„Naszych sprawach” nie budziła naszego niepokoju, ty, bardziej, że przy ul. Stoczniowców
jest sporo wolnych terenów.
Zadziwiające jest, kto wydał
zgodę na taką lokalizację w
pobliżu dużej i uciążliwej (hałaśliwej) fabryki kotłów (...).
Okna mieszkań w naszym,
nietypowym bloku wychodzą
tylko na jedną stronę, nasze
akurat na ruchliwą ulicę Stoczniowców. Nowe bloki zabiorą
nam przestrzeń oraz wzmogą
hałas i tak już utrudniający nam
życie. Dla nas do przyjęcia byłby zabudowa jedno lub dwukondygnacyjna, a nie czteropiętrowe budynki.
My mieszkańcy ul. Stoczniowców 5 czujemy się ignorowani i lekceważeni przez Zarząd SM „Janowo” (w tej sytuacji również przez władze miejskie, wydające taką zgodę).
Traktowani jesteśmy gorzej
dlatego, że mieszkamy w tym
nietypowym bloku. Czekaliśmy
na swoje M po 10, 15 lat i zostaliśmy oszukani przez ówczesne SMY – wszyscy zaprzeczali, że będzie to hotelowiec. Budynek jest pomijany w remontach, a przecież nikt nam mieszkań nie dał za darmo, płacimy
tak samo jak w normalnych domach (...)
Nam nie zależy na budowie
mieszkań, przynoszących zysk
tylko władzom spółdzielni „Janowo”. Chcielibyśmy żyć na
godnym poziomie, a tymczasem musimy znosić niewygody specyficznego bloku. Dodatkowo niemal pod oknami wyrasta nam nowe osiedle, zbudowane na parkingu. Trudno
się z tym pogodzić.
Mieszkanka
ul. Stoczniowców 5
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Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Powstał razem z niepodległą Polską
Pierwsza rumska parafia posiada bogat¹ i d³ug¹, bo siêgaj¹c¹ XIII wieku historiê. W ogromnym skrócie mo¿na
ja poznaæ, czytaj¹c tekst na tablicy obok ogrodzenia zabytkowego cmentarza i ruin koœcio³a przy ul. Koœcielnej. Na przeciw stoi najstarszy w mieœcie koœció³ œw. Krzy¿a, którego historiê w tym artykule przedstawiamy.
Na pocz¹tku XX w. parafia Rumia nale¿a³a do dekanatu puckiego, podobnie jak 12
innych parafii. W 1904 r. liczy³a 947 „dusz” z czterech miejscowoœci: m.in. Rumi, Janowa
i Kazimierza. W tym czasie Zagórze, Szmelta, Ludwichowo i
Bia³a Rzeka nale¿a³y do parafii w Redzie. W 1907 r. £ê¿yce oraz Zagórze ze Szmelt¹
przesz³y do parafii rumskiej.
Stary, o skromnych rozmiarach
koœció³, którego ruiny ogl¹damy przy ul. Koœcielnej okaza³
siê za ma³y dla coraz liczniejszej rzeszy wiernych. Przyspieszy³o to decyzjê o budowie nowego wiêkszego koœcio³a w pobli¿u starej œwi¹tyni, ale po
drugiej stronie drogi.

B³yskawiczne tempo
budowy
W 1910 roku projekt nowego koœcio³a by³ gotowy, jednak ze wzglêdów finansowych
do budowy przyst¹piono dopiero w kwietniu 1913 roku. Ju¿
w paŸdzierniku tego¿ roku w
iœcie b³yskawicznym tempie,
koœció³ by³ gotowy - jak podaj¹
kroniki- w stanie surowym,
³¹cznie z dachem i otynkowaniem zewnêtrznym ceglanych
œcian.
W nastêpnych latach œwi¹tyniê wyposa¿ano koœció³, a
tak¿e prowadzono prace wykoñczeniowe. Budowê ostatecznie zakoñczono w 1918 r. Konsekracja œwi¹tyni nast¹pi³a
dopiero 19 czerwca 1921 roku.

Organy maj¹ 89 lat
Koœció³ zosta³ usytuowany
na planie krzy¿a z naw¹ g³ówna i nawami bocznymi, bêd¹cymi ramionami krzy¿a. G³ównym wejœciem wchodzimy do
kruchty i przez nastêpne drzwi
do œwi¹tyni pe³nej z³oceñ, bogato wyposa¿onej w piêkne o³tarze, a tak¿e organy z 1918
roku, zdobion¹ ambonê i balustradê chóru. Ca³oœci dope³niaj¹ witra¿e oraz malowid³a
œcienne.
Na wykonanym w stylu
barokowym o³tarzu g³ównym
znajduje siê obraz przedstawiaj¹cy zdjêcie Pana Jezusa z
krzy¿a. Na prawym o³tarzu
bocznym widzimy obraz Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych, patronki
salezjanów, którzy prowadz¹ tê
parafiê (podobnie jak parafiê
pw. NMP Wspomo¿enia Wiernych) i w bie¿¹cym roku obchodzili 70-lecie pobytu w Rumi.
Religia i historia
Boczny o³tarz po lewej stronie, przeniesiony ze starego
koœcio³a poœwiêcony jest Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Tylko czêœæ okien witra¿owych, jak i malowide³ wykonano w pocz¹tkowym okresie istnienia koœcio³a (dotyczy to prezbiterium), a wiêkszoœæ witra¿y zaprojektowanych i wykonanych ju¿ po II wojnie œwiatowej jest darem mieszkañców
Rumi. W latach 50-tych wykonano prace przy malowaniu
œcian i sufitu koœcio³a, a malowid³a œcienne przedstawiaj¹
sceny religijne oraz sceny zwi¹zane z powstaniem Pañstwa
Polskiego.

Tak wygl¹da³a koœcielna wie¿a przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹, do momentu zdemontowana przez Niemców
dodatkowej wie¿yczki.
REKLAMA
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Wie¿yczka zamiast krzy¿a
Dwa najwiêksze z czterech
dzwonów, znajduj¹cych siê na
wie¿y koœcielnej, wykonano i
zawieszono w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. Na wspomnianej wie¿y, na której dzisiaj umieszczony jest du¿y

To unikatowe, nigdzie wczeœniej nie publikowane zdjêcie
przedstawia budowê koœcio³a w 1913 roku.

krzy¿, przed II wojn¹ znajdowa³a siê wie¿yczka, zdemontowana przez Niemców na pocz¹tku wojny.
Na placu przykoœcielnym,
otoczonym murem znajduje siê
kaplica z drewnian¹ figura œw.
Jana Nepomucena. Figura ta
pochodzi z kapliczki, stoj¹cej
niegdyœ w pobli¿u Szko³y Podstawowej nr 1.
Przy parafii dzia³aj¹ bractwa, stowarzyszenia i najstarszy w mieœcie Chór Œwiêtej
Cecylii z przedwojenn¹ tradycj¹.
Proboszcz i budowniczy
Wspominaj¹c ksiê¿y proboszczów tej parafii nale¿y
przypomnieæ, ¿e budowniczym
koœcio³a by³ urodzony 2 czerwca 1869 roku w Pucku i wyœwiêcony 24 marca 1895 roku
ksi¹dz Wojciech Ziemann.
Swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹
w Rumi pe³ni³ od 25 czerwca
1901 a¿ do swojej œmierci w

dniu 29 wrzeœnia 1916 roku.
O jego zaanga¿owaniu narodowym pisa³ w grudniu 1903 roku
landrat wejherowski w zwi¹zku z wyborami do sejmu pruskiego: „…prawie wszyscy katolicy w Rumi g³osowali pod
wp³ywem proboszcza Ziemanna na kandydata polskiego”
(Zarys Dziejów Rumi, K.Wajda).
Ksi¹dz proboszcz Wojciech
Ziemann spoczywa na starym
cmentarzu, obok ruin koœcio³a.
Od 1941 roku proboszczami parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêta byli ksiê¿a: ks.
Ludwik Warnecki, ks. Jan Cybulski, ks. Henryk Jaceniuk,
ks. Jan Styrna, ks. Zbigniew
Mroczkowski, ks. Ireneusz
Trzeszczak, ks. Jan Darmograj.
Obecnie proboszczem salezjañskiej parafii Podwy¿szenia Krzy¿a œw. jest ks. Józef
Paliwoda.
Ryszard Hinc

KULTURA
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Kończy się rok księdza Bernarda Sychty

Kaszubskie wiersze,
dramaty i słownik
Dobiegaj¹cy koñca rok 2007 zosta³ og³oszony rokiem ks.
Bernarda Sychty, który pochodzi³ z Kaszub i Kaszubom
poœwiêci³ swoje ksi¹¿ki. Ks. pra³at B. Sychta urodzi³ siê
21 marca 1907 roku w Puzdrowie ko³o Sierakowic.
Maturê zda³ w Wejherowie, ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Pelplinie i w roku 1932 otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie. Krótko po II wojnie obroni³ w Poznaniu pracê doktorsk¹, by³a to rozprawa pt. „Kultura materialna
Borów Tucholskich”. W dorobku literackim ks. B. Sychty
znajduj¹ siê sztuki teatralne, m.in. „Hanka siê ¿eni” i
„Œpi¹ce wojsko”, jak i wiersze oraz pieœni.
Ks. Sychta opublikowa³
szereg artyku³ów z zakresu
etnografii i jêzykoznawstwa,
jednak najwa¿niejszym jego
dzie³em jest siedmiotomowy
„S³ownik gwar kaszubskich”,
wydany w 1967 r. przez Komitet Jêzykoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk i Gdañskie Towarzystwo Naukowe. Od tamtej pory nie by³o kolejnych wydañ s³ownika, mimo zapowiedzi, ¿e w tym roku doczekamy
siê nowego wydania.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ na
rzecz Kaszub i Pomorza ks.
Bernard Sychta by³ wyró¿niany wieloma nagrodami, takimi jak Medal Stolema, Honorowe Cz³onkostwo Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Uniwersytet Gdañski
nada³ mu godnoœæ Doktora
Honoris Causa.
Doceniaj¹c jego trud i pracê dla Kaszub, z okazji przypadaj¹cej w 2007 roku setnej
rocznicy urodzin, mijaj¹cy rok
zosta³ og³oszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rokiem ks. Bernarda Sychty. Rok
by³ okazj¹ do spotkañ i prezentacji sylwetki ksiêdza Sychty oraz jego twórczoœci.
W zwi¹zku z niedawnymi
dniem popularnych imienin
Barbary, przypadaj¹cymi 4
grudnia, zajrza³em do „S³ownika gwar kaszubskich” pod

***
dla Cienie Panie
stoję przed domem
z lampą płonącą
przedsionki serca otwieram na oścież
wszystkie pory roku
w tobołku czasu skłębione
zakładają na mnie swoje stroje
złoto jesieni
brylanciki roratnich świateł
w koronkowym
na szybie plecionym welonie
zatknięty we włosy
ledwo rozwinięty wiosenny
kwiata pączek
i berło owoc soczysty
co przed chwilą wpadł w Twoje dłonie
Adelina Śniadach

Rys. Aleksander Odowski
W drodze do Wieczerzy
na twarzy apatia zawisła
grymasem
gwiazda zygzakiem
opadła na ziemię
wędrowiec podróż przerywa w połowie
bo nagle ciemność
na drodze do nikąd
śnieg na choince
stół głodem nakryty
w dłoni
opłatek niespełnionych
życzeń
któż zliczy tych
którym Święta Noc
nie będzie cicha.
grudzień 1994
Stanisława Mazurek

has³o Barbara. Cytujê: ... Na
Kaszubach spotykamy siê z
wybitnym kultem œw. Barbary.
Specjalnej czci doznaje ona u
rybaków, którzy prosz¹ j¹ o
dobry po³ów i uciekaj¹ siê do
niej o pomoc w razie gro¿¹cego
niebezpieczeñstwa na morzu. Tê
opiekê œw. Barbary wyra¿aj¹
rybacy w przys³owiu „Barbara
œwiêta o rybakach pamiêta”.
Wed³ug podañ kaszubskich œw.
Barbara opiekuje siê tak¿e rycerzami, którzy œpi¹ w górze,
zwanej Garecznic¹ i czekaj¹, a¿
œwiêta Barbara powie temu
wojsku, kiedy ono ma wstaæ.
Przys³owia zwi¹zane z imieniem Barbara i grudniow¹
dat¹ imienin: „Jak na Barbarê
mróz, schów ch³opie sanie, a
wystaw wóz”, „Barbara po lodzie, Bo¿e Narodzenie po wodzie”, „Barbara albo topi, albo
szczypie w uszy”.
Ryszard Hinc

GRUDNIOWE PROPOZYCJE

MALARSTWO I FOTOGRAFIA
W Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 otwarto wystawę
malarstwa olejnego. Autorami prac są: Alicja i Bronisław Melcerowie.
Wystawa będzie czynna do końca grudnia br.
Także do końca tego roku można oglądać obrazy olejne Andrzeja
Sobieraja. Prezentuje je „Galeria u Bibliotekarek” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Pomorskiej 11 w Janowie. Tematem prac są kwiaty.
„Irak jakiego nie znacie” - to tytuł wystawy zdjęć autorstwa Radosława Tyślewicza - doradcy ekonomicznego polskiej misji wojskowej w
Iraku. Można ją obejrzeć w Galerii „Signum” w Domu Kultury SM Janowo, przy ul. Pomorskiej 11.
Turniej scrabbli. W Rumi nie brakuje miłośników tej gry planszowej,
w Dworku pod Lipami działa aktywnie sekcja scrabbli, która organizuje
co jakis czas emocjonujące zawody, najbliższe odbędą się w niedzielę
16 grudnia o godz. 12 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza
19. Będzie to Turniej o Puchar Dyrektora MDK.
Kolędnicy i chór. W Dworku pod Lipami (MDK), w czwartek 20
grudnia, zaplanowano Miejski Przegląd Zespołów Kolędniczych (od
godz. 10), a już po świętach, 29 grudnia o godz. 17 będzie tam można
posłuchać kolęd w wykonaniu Chóru Kaszubskiego „Rumianie”.
Festiwal Kolęd organizuje też, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr
9, Dom Kultury SM „Janowo”. Imprezę zaplanowano 18 grudnia o
godz. 10.
baj

Rys. Adelina Œniadach
***
jest przeraźliwie zimno
zamarzam od czerwoności nosa
po dziesięciopalczastość stóp
z ciepłych oparów oddechu
układam trójwymiarowe witraże
peron pustoszeje
i czekam na pociąg do Nieba
jest przeraźliwie zimno
nie mogę znaleźć pracy
pogłębiam rodzicom zmarszczki
chwytam się każdej czynności
żeby poczuć własną przydatność
zamykam się w pokoju
i czekam aż babcia zrobi
kolejny obchód klatki schodowej
jest przeraźliwie zimno
podglądam jak zamarznięty promień
rysuje znajomą twarz
na szybie wspomnień
zamykam oczy
i czekam aż przyjdzie wieczór
upstrzony w adwentowe lampki
jest przeraźliwie zimno
i nie wiem, czy mam siłę
żeby latem wyjść za mąż
myślę o maleńkim chłopcu
ze złocistymi lokami
i czekam
Bóg się w końcu narodzi.
Adelina Śniadach

Rys. Aleksander Odowski

PRZEDWCZESNA ZIMA
To miał być pejzaż jesieni
Zamazałeś go
zimnymi, białymi farbami
Odeszła jesień
z barwami liści
Przyszła sroga zima
w majestacie bieli
Aleksander Odowski
Niby
jestem
człowiekiem
a jednak
z lekkością
ptaka
LECĘ
I PATRZĘ
na rozsypany
mak
człowieczeństwa
Aleksander Odowski
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KIERMASZ CARITAS
Przynajmniej raz w roku Centrum Caritas im. œw. Siostry Faustyny w Rumi organizuje kiermasze przedmiotów ozdobnych oraz u¿ytkowych, wykonanych
przez podopiecznych oœrodka. Dwa takie kiermasze
mia³y miejsce w grudniu.

Danuta Majchrowicz po raz pierwszy sama prowadzi³a licytacjê i poradzi³a sobie œwietnie.

Aukcja „Rumianie dzieciom”

Szczęśliwe dziewiątki
W sali rumskiego Dworku
po Lipami zasiedli w minion¹
sobotê ludzie dobrej woli, którzy chc¹ pomóc niepe³nosprawnym dzieciom. O podopiecznych
Stowarzyszenia „Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym Duet” nie zapominaj¹ organizatorzy corocznej aukcji charytatywnej „Rumianie dzieciom”,

REKLAMA
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a zw³aszcza Danuta Majchrowicz, g³ówna sprawczyni
przedsiêwziêcia.
Dziewi¹ta aukcja tradycyjnie rozpoczê³a siê wystêpem
wspania³ym dzieci ze stowarzyszenia, a potem przyst¹piono do licytacji 29 prac, g³ownie
obrazów podarowanych przez
artystów lub przez dotychcza-

sowych w³aœcicieli. By³a te¿
bi¿uteria, wyroby ze szk³a,
rzeŸby i chatka z piernika,
upieczona przez g³ówn¹ organizatorkê.
Uczestnicy aukcji nie ¿a³owali pieniêdzy dla dzieci i kupili niemal wszystkie wystawione prace, p³ac¹c od ponad
stu do ponad tysi¹ca. Za najwiêksz¹ sumê 1560 z³ akwarelê Zbigniewa Szczepanka
kupi³ Witold Reclaf, od lat pocz¹tku wspó³organizator tej
imprezyi.
Podczas IX aukcji zebrano
9400 z³, czyli by³y a¿ dwie
szczêœliwe dziewi¹tki. Za rok
odbêdzie siê dziesi¹ta, jubileuszowa impreza, jak zapowiadaj¹ organizatorzy - ju¿ ostatnia. Na poprzednich oœmiu
zebrano prawie 80 tys. z³, wiêc
jest szansa, ¿e na przysz³orocznej aukcji zostanie przekroczona suma 100 tys. z³.
Anna Kuczmarska

Na kiermaszu w klubie parafialnym pracowa³y wolontariuszki z Gimnazjum nr 1, Natalia Nadolska i Agnieszka
Murzyñska.

Pierwszy, skromniejszy odby³ siê w pierwsz¹ niedzielê adwentow¹ w Klubie Parafialnym przy koœciele œw. Józefa i œw.
Judy Tadeusza, a drugi kiermasz - z bogatsz¹ ofert¹ i opraw¹
muzyczn¹ mia³ miejsce w minion¹ niedzielê w siedzibie Caritas
przy ul. Zawadzkiego.
Wszystkie wyroby - piêkne, oryginalne i niepowtarzalne powsta³y w pracowniach Warsztatów Terapii Zajêciowej, przede
wszystkim plastycznej, tkackiej i galanterii papierniczej. Autorami prac s¹ osoby niepe³nosprawne, rozwijaj¹ce pod okiem instruktorów i talent artystyczny i umiejêtnoœci manualne. Jak
zwykle na kiermaszach przedœwi¹tecznych dominowa³y przedmioty zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem, a wiêc ozdoby i stroiki,
kartki œwi¹teczne i upominki na prezenty. Pieni¹dze zebrane z
ich sprzeda¿y s¹ przeznaczone na dzia³alnoœæ oœrodka Caritas
w Rumi, a zw³aszcza Warsztatów Terapii Zajêciowej, w których
uczestniczy ok. 40 osób.
Dodajmy, ¿e podopieczni warsztatów mog¹ siê pochwaliæ innym sukcesem. Ostatnio przygotowali i zaprezentowali w Gdañsku (na uroczystoœci z okazji Dnia Niepe³nosprawnych) przedstawienie „Œwiêtoszek” Moliera, przygotowane wspólnie z wolontariuszami z Gimnazjum nr 4 w Rumi. To kolejne takie przedsiêwziêcie pracowni teatralnej. Miejmy nadziejê, ¿e spektakl
bêdzie mo¿na obejrzeæ tak¿e w Rumi.
Ak

