Najwięcej pieniędzy na budowę dróg

Jest dobry budżet na 2008 rok!

W TYM NUMERZE

MIESZKAŃCY
PROTESTUJĄ

Najwiêcej w historii miasta pieniêdzy na inwestycje, przede wszystkim na budowê gminnych
dróg, przeznaczyli rumscy radni w bud¿ecie na 2008 rok. Ten najwa¿niejszy dla miasta dokument radni PO i PiS (klub Gospodarnoœci nie wzi¹³ udzia³u w g³osowaniu) uchwalili 28
grudnia na ostatniej w ub. roku, ponad dziesiêciogodzinnej sesji Rady Miejskiej.
Rekordow¹ sumê 148 mln z³ zaplanowali na wydatki, przy
dochodach 111,5 mln z³. Faktyczny deficyt bud¿etowy wyniesie
du¿o mniej, gdy¿ z powodu niezrealizowania przez burmistrz
miasta inwestycji w 2007 roku pozosta³a nadwy¿ka w wysokoœci ok. 15 mln z³. Suma ta zostanie wprowadzona do tegorocznego bud¿etu po jej dok³adnym oszacowaniu.
- Rumia ma najlepszy bud¿et w swojej historii, najbardziej
proinwestycyjny - powiedzia³ Witold Reclaf, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.
- To z³y bud¿et, bo niemo¿liwy do zrealizowania - stwierdzi³a
burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak.
Trudno siê dziwiæ niezadowoleniu burmistrza, skoro do projektu bud¿etu, przedstawionego na sesji, radni PO i PiS w Ra-

dzie Miejskiej wnieœli ponad 20 zmian. Kwoty z niektórych zadañ, ich zdaniem nie tak pilnych lub zbyt kosztownych, przeznaczyli na budowê kolejnych nieutwardzonych ulic. W sumie ma
ich powstaæ ponad 30 za ponad 40 mln z³.
Jednak nie tylko drogi wype³niaj¹ listê inwestycji w mieœcie.
Dwie szko³y - SP 10 i SP 6 otrzymaj¹ sale gimnastyczne, powstanie nowa trybuna na stadionie, zostanie oœwietlone boisko
KS Janowo, na dwóch niebezpiecznych skrzy¿owaniach pojawi
siê sygnalizacja œwietlna, a monitoring miasta bêdzie rozbudowany. Przede wszystkim rusz¹ prace zwi¹zane z budow¹ centrum miasta, tak oczekiwanego przez wielu rumian.
Ak.
str. 4-5

Zamknięte dla tirów
Tiry nie mog¹ ju¿ przeje¿d¿aæ ulicami Ceynowy i Kosynierów, o co zabiegali mieszkañcy. Po ich protestach i apelach o
ograniczenie tranzytowego ruchu ciê¿kich pojazdów, decyzjê w
tej sprawie podj¹³ w grudniu ub. r. starosta wejherowski. W
styczniu na ul. Dêbogórskiej stanê³y oczekiwane znaki zakazu
wjazdu pojazdów o wadze powy¿ej 10 ton. Przy okazji postawiono nowe znaki zakazu wjazdu w inne ulice, m.in. Derdowskiego
i Mickiewicza.
Niezadowoleni pozostaj¹ mieszkañcy ul. Starowiejskiej (droga
wojewódzka), w któr¹ teraz skrêcaæ bêd¹ ciê¿arówki. Najwiêcej
tirów bêdzie prawdopodobnie przeje¿d¿aæ ulicami Sobieskiego i
Grunwaldzk¹, a problem mo¿e rozwi¹zaæ tylko budowa obwodnicy.

Na budynku przy ul. Gdańskiej w Janowie, użytkowanym przez PWiK oraz OPEC
ma stanąć 16-metrowy
maszt telefonii komórkowej. W ostatnich dniach,
m.in. w niedzielę 13 stycznia, w sąsiedztwie budynku protestowali mieszkańcy okolicznych domków i
bloków.
Str. 2

WĘDKOWANIE
NA KAMCZATCE

Stanąć nad kamczacką
rzeką w czasie ciągu łososia, nałowić się do bólu mikiży i nie dać się zabić przez
niedźwiedzie - takie były
cele niesamowitej i wyprawy na Kamczatkę, o której
opowiada jej uczestnik z
Rumi, Rafał Słowikowski.
Str. 13

ZABAWY
MATURZYSTÓW

Rumskie kolędowanie
Kolêdy, szopki i jase³ka s¹ ozdob¹ szarych zimowych dni w
okresie œwi¹teczno-noworocznym. W rumskich koœcio³ach, szko³ach, przedszkolach i domach kultury nie brakowa³o ostatnio
okazji do kolêdowania. Koncerty kolêd doros³ych chórów i orkiestr (czytaj na str. 3) oraz konkursy i jase³ka, organizowane
przez szko³y (o których piszemy na str. 14), umili³y czas zarówno
wykonawcom, jak i publicznoœci. Jedn¹ z imprez dla najm³odszych by³ Festiwal Kolêd, zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 9. Anio³ki z tej szko³y prezentujemy na naszym zdjêciu.
W koœcio³ach w Rumi mogliœmy nie tylko s³uchaæ i œpiewaæ
kolêdy, ale te¿ nacieszyæ siê piêknymi szopkami, które pokazujemy na str. 9.

Tradycyjne studniówki odbyły się lub jeszcze odbędą
w rumskich restauracjach
Faltom i Falko. I LO oraz Salezjańskie LO mają te wielkie bale za sobą. Maturzyści z II LO szykują się dopiero do studniówki.
Str. 15
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Obrady w świątecznym nastroju

KOSZTOWNY REMONT
ULICY ODŁOŻONO
Dwukrotnie obradowa³a w grudniu rada Miejska w Rumi. Zanim 28 grudnia radni
uchwalili najwa¿niejszy dla funkcjonowania miasta dokument - tegoroczny bud¿et, spotkali siê na kilka dni przed Bo¿ym Narodzeniem, aby w œwi¹tecznej oprawie, wœród œwiec i stroików, podj¹æ kilka innych decyzji. Kilka uchwa³ podjêto
jednog³oœnie, choæ nie we wszystkich sprawach panowa³a zgoda.
To tylko czêœæ niewielka protestuj¹cych, którzy zebrali
siê w niedzielê pod budynkiem PWiK i OPEC. Na jego
dachu zaczêto ju¿ montowanie masztu telefonii.

Mieszkańcy nie chcą żyć
w cieniu anten telefonicznych
Ok. 40 mieszkańców bloków spółdzielczych i domków jednorodzinnych zebrało się w minioną niedzielę, 13 stycznia na ul. Gdańskiej w
Janowie, przed budynkiem nr 49, użytkowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i OPEC (obok skate-parku). Kilka dni
wcześniej delegacja mieszkańców była w rumskim Urzędzie Miasta na
rozmowie z zastępcą burmistrza. Wszystko po to, by zaprotestować
przeciw budowie na wspomnianym budynku masztu z urządzeniami
nadawczymi telefonii komórkowej.
- O budowie dowiedzieliśmy się przypadkowo, kiedy zobaczyliśmy ekipy montujące na dachu konstrukcje - powiedział nam jeden z
protestujących. - Gdy zwołaliśmy spotkanie mieszkańców okazało się,
że ani właściciele pobliskich domów jednorodzinnych ani lokatorzy
najbliższych bloków SM „Janowo” nie zostali powiadomieni o takiej
inwestycji. Pismo w tej sprawie otrzymał tylko właściciel położonej
najbliżej działki, który akurat tutaj nie mieszka. Wiadomo, że firma stawiająca maszt i przekaźniki lub nadajniki, ma pozwolenie na budowę,
wydane przez Starostwo Powiatowe na podstawie decyzji burmistrza
Rumi. Inwestycja ma się podobno zakończyć 18 stycznia.
Jak twierdzą mieszkańcy, w budynku gospodarczym mieszczą sie
pompy, zasilające osiedle w wodę. W pobliżu znajdują się domy i
teren rekreacyjny dla młodzieży, czyli wspomniany skate park. Obok
powstaje dom wielorodzinny, którego przyszli lokatorzy zapewne nie
wiedzą, że zamieszkają pod urządzeniami telefonii. Z tablicy informacyjnej na budynku można dowiedzieć się, że jest to budowa stacji
bazowej P-4.
- Uważamy takie działania za niezgodne z prawem, bo nie zostały
skonsultowane ze społeczeństwem - powiedziała jedna z protestujących mieszkanek. - Studium kierunków rozwoju miasta nie pozwala na
stawianie w Rumi takich obiektów.
- Wiceburmistrz Grychtoł tłumaczył nam, że nie mamy się czego
obawiać, bo maszt jest na tyle wysoki, że promieniowanie nam nie
zagraża - opowiada jeden z mieszkańców Janowa. - Jednak nie mamy
pewności, czy umieszczenie nadajników lub anten na takiej wysokości
jest bezpieczne? W wielu miejscowościach ludzie protestują przeciw
taki obiektom. Właściwie nikt nie wie, jakie mogą być skutki takiego
sąsiedztwa.
Protestujący zwrócili się o pomoc do jednego z radnych. Liczą, że
uda się powstrzymać inwestycję.
Przypomnijmy, że decyzję o lokalizacji inwestycji wydaje na wniosek inwestora burmistrz miasta. Wyposażony w nią i komplet dokumentów inwestor składa kolejny wniosek w Wydziale Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego, które wydaje pozwolenie na
budowę. Jeśli nie ma zastrzeżeń do dokumentacji, nie może wstrzymać
inwestycji.
Ponieważ ten materiał zbieraliśmy tuż przed zamknięciem tego wydania gazety i wysłaniem jej do drukarni, nie mogliśmy dowiedzieć się
więcej na ten temat. Do sprawy wrócimy w następnym numerze „Gazety Rumskiej”.
Ak
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Jednomyœlnie
radni
uchwalili m.in. nowe zasady
wspó³finansowania przez gminê inwestycji, w ramach tzw.
czynów spo³ecznych, przyjêli regulamin wynagradzania nauczycieli w miejskich placówkach, wyrazili zgodê na dofinansowanie policji i stra¿y
po¿arnej oraz na przyst¹pienie gminy do programu Szko³y Jêzyków Obcych „Yes”. Projekt zak³ada uruchomienie
bezp³atnych kursów jêzykowych dla osób w wieku powy¿ej 45 lat, nie maj¹cych wy¿szego wykszta³cenia. Radni
zgodzili siê te¿ na udzia³ gminy w innym projekcie pn. „Turystyczny Szlak Pó³nocnych
Kaszub”. W ramach projektu
powstan¹ szlaki rowerowe, w
tym pó³torakilometrowa trasa
na terenie Rumi, prowadz¹ca
do granicy z gmin¹ Kosakowo.
Dyskusjê wywo³a propozycja sprzedania w drodze bezprzetargowej dzia³ki gminnej
o powierzchni 2498 m kw. w
rejonie ul. D¹browskiego i
Dzia³kowców. O kupno staraj¹
siê w³aœciciele przyleg³ych dzia³ek: Marzena i Bogdan Szpilman. Bogdan Szpilman, prezes firmy RUBO chce zbudowaæ tam nowoczesn¹ ocynkowniê. Nale¿¹ca do miasta dzia³ka umo¿liwi tê inwestycjê i
zatrudnienie w nowym zak³adzie ok. 70 pracowników. Dzia³ka jest podmok³a i nie ma dojazdu do drogi publicznej. Rzeczoznawca wyceni³ j¹ na 124
z³ za metr kw., jednak radni
podnieœli cenê do 250 z³ za m
kw.
REKLAMA

Przewodnicz¹cy Witold Reclaf z pomoc¹ kierownik Biura
RM Marii Jankowskiej wrêczali radnym i pracownikom
urzêdu œwi¹teczne stroiki.

- Naszym zadaniem jest
pomna¿anie maj¹tku miasta
i mamy nadziejê, ¿e dojdzie do
transakcji - t³umaczy³ Piotr
Zaradny stanowisko radnych
PO i PiS (sprawa nie jest zamkniêta, bo niedawno B. Szpilman zwróci³ siê do Komisji
Gospodarczej RM z proœb¹ o
ponowne negocjowanie ceny, a
radni przychylili siê do tej propozycji).
D³ugo dyskutowano nad
punktem w projekcie uchwa³y
bud¿etowej, dotycz¹cym gruntownego remontu ul. Ceynowy,
od ronda do ul. Grunwaldzkiej.
O koniecznoœci remontu tego
odcinka drogi (kiedyœ powiatowej, a od stycznia br. gminnej)
przekonywali burmistrz, jej
zastêpca oraz radni Gospodarnoœci. Natomiast radni PO i
PiS sprzeciwili siê tak kosztownej inwestycji, poniewa¿
zgodnie z programem zaplanowali budowê kilkudziesiêciu
nieutwardzonych dróg gmin-

nych. Modernizacja ul. Ceynowy, na któr¹ burmistrz chce
przeznaczyæ a¿ milion z³ (mo¿na za to zbudowaæ kilka ulic),
musi jeszcze poczekaæ.
- Kosztowna modernizacja
jest obecnie nieuzasadniona,
bo ta czêœæ ulicy Ceynowy zosta³a zbudowana stosunkowo
niedawno i teraz wymaga bie¿¹cych remont ów, zw³aszcza
³atania pozimowych dziur powiedzia³ Witold Reclaf.
Podczas sesji przewodnicz¹cy Rady Miejskiej odczyta³
pismo radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana
Klawitera przes³ane do dyrekcji SKM w sprawie fatalnego
stanu przystanku w Janowie.
Schody, peron i inne urz¹dzenia wymagaj¹ jak najszybszego remontu, a obiecywana wiele lat temu modernizacja
wci¹¿ siê odwleka. Stacja w
Janowie jest jedn¹ z najgorszych na ca³ej trasie SKM.
Anna Kuczmarska
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RUMSKIE KOLĘDOWANIE

Rumianie koncertowali w Dworku pod Lipami.

Nie brakowa³o ostatnio
okazji do œpiewania oraz s³uchania piêknych polskich kolêd. W koœcio³ach i w domu
kultury odbywa³y siê œwi¹teczne koncerty.
Najwiêcej by³o ich w koœciele œw. Jana z Kêt, gdzie w ramach V Festiwalu „Œwiêtojañskie kolêdowanie” wyst¹pi³y
chóry z Pomorza. Zaœpiewa³
te¿ gospodarz festiwalu, dzia³aj¹cy w parafii œw. Jana z Kêt
Chór Œwiêtojañski. W tym koœciele w minion¹ niedzielê zagra³a Orkiestra Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
W Dworku pod Lipami tu¿
po œwiêtach kolêdy piêknie
zaœpiewa³ kaszubski chór Rumianie pod dyrekcj¹ Marzeny Graczyk.
Baj

Spokojnie, awarii nie było

Nie zgadzają się z decyzją prokuratora

Port Handlowy bezpieczny

Sprawa NESTE

Podobno centrum Auchan zostanie zamkniêty z powodu
awarii technicznej. Podobno pêk³a tam jedna ze œcian, bo budynek osiada - takie pog³oski kr¹¿¹ ostatnio po Rumi. Do redakcji
tego rodzaju informacje dotar³y od kilku osób. Jeden z Czytelników na pocz¹tku stycznia sam by³ œwiadkiem alarmu, og³oszonego w nowym centrum handlowym. Wszystkich klientów poproszono przez megafony o opuszczenie budynku, wiêc on równie¿ czym prêdzej wyszed³.
O przyczynê tych doniesieñ i o to, czy niepokoj¹ce wieœci s¹
prawdziwe zapytaliœmy w firmie Auchan.
- Wszelkie informacje na temat zamkniêcia obiektu s¹ ca³kowicie bezpodstawne, a bezpieczeñstwo klientów jest zagwarantowane - powiedzia³a Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji Auchan Polska. - Nie mam pojêcia sk¹d siê bior¹ te plotki
na temat Auchan w Rumi. Obiekt jest bezpieczny, czynny ca³y
czas i nie ma ¿adnych podstaw do tego typu stwierdzeñ.
Co do alarmu - owszem, mia³o miejsce takie zdarzenie, gdy¿
pracownik przez pomy³kê, w³¹czy³ system alarmowy - doda³a
Dorota Patejko. - System z automatu og³osi³ ewakuacjê obiektu,
ale ochrona od razu siê zorientowa³a, ¿e to pomy³ka i natychmiast przepraszaliœmy klientów za tê pomy³kê. Jeszcze raz zapewniam - nasz sklep jest bezpieczny i funkcjonuje ca³kowicie
normalnie.
Ak

w Sądzie Najwyższym
13 grudnia 2007 r. odby³o siê posiedzenie S¹du Rejonowego
w sprawie rozpoznania za¿alenia, które z³o¿y³o szeœciu radnych
klubu Samorz¹dnoœci poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Rumi
na zarz¹dzenie Prokuratora Rejonowego.
Jak ju¿ informowaliœmy, prokurator umorzy³ œledztwo w
sprawie przekroczenia uprawnieñ przez Burmistrza Miasta Rumi
przy bezprzetargowej sprzeda¿y (bez zgody Rady Miasta) dzia³ek przy ul. Sobieskiego pod budowê stacji paliw NESTE. Pani
burmistrz sprzeda³a dzia³ki po 270 z³ za metr kw., podczas gdy
poœrednik nastêpnego dnia sprzeda³ je w cenie oko³o 1000 z³ za
metr. kw. Tym samym miasto ponios³o straty.
Zdaniem radnych Samorz¹dnoœci, prokurator badaj¹c sprawê nie przeanalizowa³ wystarczaj¹co postawionych zarzutów i
umorzy³ œledztwo.
S¹d Rejonowy w Wejherowie bada obecnie, czy radni sk³adaj¹cy to za¿alenie s¹ stron¹ tego postêpowania. Zwróci siê on do
S¹du Najwy¿szego o wyk³adniê ustawy w przedmiocie pojêcia
pokrzywdzonego. Kluczow¹ spraw¹, jak powiedzia³ sêdzia prowadz¹cy, jest rozstrzygniecie, czy mieszkañcy Rumi s¹ pokrzywdzeni w tej sprawie.
MC.

Warto wiedzieć

FERIE W RUMI
Na rozpoczęte kilka dni temu
ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Rumi, miasto przeznaczyło ok. 25 tys. zł. Propozycji
ciekawego spędzania wolnego
czasu nie brakuje, bo w organizację dwutygodniowych wakacji włączyły się organizacje pozarządowe w mieście, placówki kulturalne, oświatowe, MOSiR oraz rumskie parafie.
Szczegółowy program imprez i zajęć można znaleźć na
stronie internetowej miasta:
www.um.rumia.pl oraz w formie broszurki w szkołach organizujących zajęcia: SP nr 1, SP
nr 6, SP 10, Gimnazjum nr 1 i 2,
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych
nr 3, Ekologiczna Szkoła Społeczna oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
O program można pytać także w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Pomorskiej,
Miejskim Domu Kultury, Domu
Kultury SM „Janowo” i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Ak

KAMERY NA
ZAGÓRZU
Dwie nowe kamery zostaną
zamontowane w lutym w dzielnicy Zagórze, na rogu ulic H.
Sawickiej i Szkolnej oraz u zbiegu ulic: Sabata, Batorego i Młyńskiej, na pograniczu Zagórza i
Szmelty.
W tym rejonie miasta będą
to pierwsze tego typu urządzenia. Do tej pory w mieście działa 16 kamer, a obraz z nich obserwują policjanci w Komisariacie Policji w Rumi, gdzie mieści
się centrum monitoringu. Jedna kamera kosztuje ok. 30 tys.
zł.
Ak
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Pierwszy tak bardzo proinwestycyjny budżet

Twarda i gładka
nawierzchnia ulic
zamiast piachu,
dziur i błota
Prawie 50 mln z³ przeznaczonych w bud¿ecie na budowê
dróg gminnych i powiatowych w Rumi to konsekwencja
programu, przyjêtego przez radnych PO i PiS na tê kadencjê. Budowa ulic od pocz¹tku zajmuje w nim priorytetowe
miejsce. Wprawdzie burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak i
radni opozycyjnej Gospodarnoœci nazwali przyjêty bud¿et
fikcyjnym lub wirtualnym, ale zdaniem rz¹dz¹cej wiêkszoœci z przewodnicz¹cym Witoldem Reclafem na czele,
to najlepszy bud¿et w historii miasta.
Problemów do rozwi¹zania
jest du¿o, ale pokonywanie ulic
po wertepach, w b³ocie lub piachu jest najwiêksz¹ bol¹czk¹
mieszkañców miasta. Miejskich pieniêdzy nie starczy na
zaspokojenie wszystkich potrzeb. Dlatego wszystko co
mo¿e poczekaæ - poczeka, a
wszystko, co mo¿na zrobiæ taniej, zostanie zrealizowane
mniejszym kosztem. Najwa¿niejsze, ¿eby poprawiæ stan
dróg w mieœcie oraz zrealizowaæ kilka innych pilnych zadañ, m.in. poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo mieszkañców oraz
bazê sportowo-rekreacyjn¹.
Czas dyskusji i czas
decyzji
Wnioski o zmiany w proponowanym przez burmistrz
prowizorium by³y zg³aszane i
dyskutowane podczas posiedzeñ komisji Rady Miejskiej.
Poniewa¿ w projekcie uwzglêdniono nieliczne z nich, pozosta³e
poprawki trzeba by³o przeg³osowaæ na sesji.
Tak w³aœnie zrobili cz³onkowie klubów PO i PiS, mimo,

¿e radni Gospodarnoœci z ca³ych si³ starli siê im przeszkodziæ. Razem z burmistrz Rumi
straszyli katastroficznymi wizjami zamkniêtych przedszkoli i pozostawionych bez opieki
dzieci, choruj¹cych uczniów i
upadku kultury w mieœcie.
Niekoñcz¹cymi siê dyskusjami
(do których maj¹ prawo, ale go
nadu¿ywaj¹) radni opozycji
przed³u¿ali obrady. Aby przebiega³y one sprawnie, wiêkszoœæ radnych nie zgodzi³a siê
na d³u¿sze przerwy, o które
zabiega³a burmistrz oraz Gospodarnoœæ. - Jest czas dyskusji i czas decyzji – powiedzia³
przewodnicz¹cy Reclaf. – Dzisiaj Rada Miejska jest gospodarzem bud¿etu i musi zadecydowaæ o jego ostatecznym
kszta³cie.
Spór o ³¹cznik
Wiceprzewodnicz¹cy RM,
Janusz Wolañski w imieniu
klubów PO i PiS odczyta³ kilka pierwszych wniosków, które po dyskusji przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów. Na budowê
dróg przeznaczono dodatkowo

Na tym skrzy¿owaniu funkcjonowaæ bêdzie sygnalizacja œwietlna.

kwoty, przesuniête z innych
wydatków, m.in. 48 tys. z³ na
promocjê miasta oraz 70 tys.
z³ - na projekt ³¹cznika przy
Szkole Podstawowej nr 1 (sam
³¹cznik mia³by kosztowaæ ponad 5 mln z³otych). Ta zmiana
w wydatkach wywo³a³a burzliw¹ dyskusjê, a radni Józef
Chmielewski i Tadeusz Pi¹tkowski z Gospodarnoœci przyjêli role ¿arliwych obroñców
nara¿onych na choroby dzieci.
Ich zdaniem uczniowie przeziêbiaj¹ siê, przechodz¹c z budynku szko³y do sali gimnastycznej i dlatego budowa ³¹cznika
jest koniecznoœci¹.
Nie przekona³y ich argumenty Janusza Wolañskiego
(PO), ¿e inwestycje i remonty
w placówkach oœwiatowych i
tak poch³onê³y w tym bud¿ecie rekordow¹ liczbê œrodków,
a nie da siê wszystkiego zbudowaæ czy naprawiæ. Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty Andrzej Januszewski (PiS) i Jaros³aw Muszyñski (PO) dodali, ¿e SP 1 otrzyma³a niema³o
pieniêdzy na remonty bie¿¹ce
oraz 200 tys. z³ na remont dachu. Piotr Zaradny przypomnia³, ¿e plan budowy ³¹cznika nie wzbudza³ powszechnej
akceptacji rodziców uczniów i

zapyta³, dlaczego nikt nie
wstawi siê za uczniami tej
szko³y, którzy chodz¹ w strojach sportowych na lekcje wf
na stadion miejski? Czy tam
te¿ bêdziemy budowaæ ³¹cznik?
Przedszkole poczeka
Eugeniusz Zwara (PO) nazwa³ wypowiedzi Józefa
Chmielewskiego demagogi¹ i
przypomnia³ mu, ¿e jako przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
poprzedniej kadencji nie stara³ siê rozwi¹zaæ tego problemu. £¹cznik nad dziedziñcem
szko³y – choæ na pewno wygodny - nie jest niezbêdny. Maria
Bochniak (PO), nauczycielka
SP nr 6 doda³a, ¿e w jej szkole
dzieci maj¹ zajêcia w starym
baraku na boisku lub w klasach urz¹dzonych w piwnicy. To
tylko jeden z przyk³adów i potrzeb niedoinwestowanych
szkó³.
Podobny spór wywo³a³
wniosek o przeznaczenie na
budowê dróg 130 tys. z³ zaplanowanych na remont Przedszkola nr 6 w Janowie. Wiceburmistrz Ryszard Grychto³
oraz radni Gospodarnoœci przekonywali, ¿e remont instalacji
co i kanalizacji w przedszkolu
jest konieczny, bo mo¿e dojœæ

do pêkniêcia rur, zalania budynku i zamkniêcia placówki.
Radni PiS (Januszewski i Zaradny) konsekwentnie twierdzili, ¿e potrzebn¹ modernizacjê
trzeba na razie od³o¿yæ, bo s¹
inne wa¿niejsze zadania.
- Musimy patrzeæ na bud¿et ca³oœciowo, a nie wyrywaæ
tort po kawa³ku – mówi³ Piotr
Zaradny.
Mniej na p³ace w MOPS
Wiêkszoœci¹ g³osów przekazano na budowê dróg 30 tys.
z³, zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników MOPS (w
tym dwa nowe etaty). Z wieloletniego planu inwestycji wykreœlono budowê basenu rehabilitacyjnego przy SP nr 6. Zdaniem radnych PO i PiS miasto nie mo¿e sobie na razie
pozwoliæ na dodatkow¹ p³ywalniê. Trzeba za to dobrze wykorzystaæ istniej¹cy basen, m.in.
do zajêæ rehabilitacyjnych.
Radni zdecydowali o
zmniejszeniu o 23 tys. z³ kwoty, wydawanej rocznie na biuletyn miejski „Rumskie Nowiny” oraz o 2,5 mln z³ wydatków na wykup gruntów pod
drogi (z przeznaczeniem na
budowê nawierzchni ulic).
Dokoñczenie na str. 5

CO Z TĄ KULTURĄ?

Wertepy i b³oto znikn¹ w tym roku m.in. z tego odcinka ul. Pi³sudskiego.
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O tym, że radny Józef Chmielewski wyjątkowo troszczy się o kulturę
w mieście świadczy jego wystąpienie na sesji Rady Miejskiej (patrz
tekst wyżej) 28 grudnia ub.r. Natomiast dowodem na to, że jako
prezes SM Janowo Józef Chmielewski już takiej troski nie przejawia,
jest jego decyzja z początku stycznia br.
Kiedy radni PO i PiS postanowili wycofać dotację miasta (100 tys. zł)
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, z przeznaczeniem na działalność kulturalną, radny Chmielewski z dużym zapałem przekonywał o konieczności dofinansowania spółdzielczego domu kultury.
Decyzję większości radnych nazwał eksterminacją i przedstawił wizję upadku kultury w mieście, który będzie oczywistą konsekwencją
ograniczenia działalności DK „Janowo”.
Tymczasem już po sesji prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” Józef Chmielewski zdecydował o drastycznym, bo ponad trzykrotnym, podniesieniu wysokości czynszu Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Pomorskiej 11. Biblioteka funkcjonuje w budynku
SM „Janowo”, w sąsiedztwie wspomnianego domu kultury. Stawkę
za metr kwadratowy wynajmowanych przez bibliotekę pomieszczeń spółdzielnia podniosła z 5,90 zł do 20 zł netto, czyli o 340
procent!
Do tej pory za dzierżawę siedziby biblioteki z budżetu miasta przekazywano spółdzielni 1991 zł brutto miesięcznie. Teraz będzie trzeba wydać na ten cel 6752 zł brutto. W skali roku wydatki wzrosną o
57 tysięcy zł miesięcznie.
I co z tą troską o kulturę, panie prezesie?
Ak

BUDŻET
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Twarda i gładka nawierzchnia ulic
zamiast piachu, dziur i błota
Dokoñczenie ze str. 4
Ograniczyli te¿ o 20 tys. z³
œrodki zaplanowane na monitoring ulic. Te pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego na pó³ etatu do obs³ugi Biura Rady Miejskiej. Piotr
Zaradny wyjaœni³, ¿e radni
uzgodnili obni¿enie kwoty na
monitoring z prezesem lokalnej telewizji TTM „Chopin” w
Wejherowie, obs³uguj¹cej kamery w Rumi. Nie ma wiêc
obaw, ¿e monitoring zostanie
ograniczony, a mieszkañcy tym
samym nara¿eni na niebezpieczeñstwo.
Barbarzyñstwo czy
s³uszny wybór?
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji dotyczy³a wycofania dotacji w wysokoœci 100 tys. z³ dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” z
przeznaczeniem na funkcjonowanie nale¿¹cego do niej Domu
Kultury. Radni PO i PiS przeznaczyli tê kwotê na stworzenie koncepcji strefy rekreacji
wraz z zespo³em boisk przy ul.
Pomorskiej, a burmistrz i radni
Gospodarnoœci nie kryli swojego oburzenia. Józef Chmielewski stwierdzi³, ¿e to Dom
Kultury SM „Janowo” przez
swoj¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ
dotowa³ kulturê w mieœcie, a
decyzja radnych to przejaw
eksterminacji. - Teraz kultura

w mieœcie upadnie, a brak kultury oznacza brak podstaw do
normalnego ¿ycia - twierdzi³
radny Chmielewski.
- To jest dzia³alnoœæ barbarzyñska - doda³ Zbigniew
Rachwald (Gospodarnoœæ).
Radni PO i PiS nie po raz
pierwszy wyjaœniali, ¿e obowi¹zek organizowania imprez kulturalnych i zajêæ spoczywa
przede wszystkim na Miejskim Domu Kultury, co nie
przeszkadza dzia³aæ placówce
spó³dzielni mieszkaniowej.
Jednoczeœnie w bud¿ecie
podwy¿szono kwotê przeznaczon¹ na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z
przeznaczeniem na zakup
ksi¹¿ek.
Œwiat³a na dwóch
skrzy¿owaniach
Wnosz¹c kolejne poprawki, rz¹dz¹ca koalicja nie zgodzi³a siê na budowê w tym
roku za 620 tys. z³ parkingu
przy ul. Dêbogórskiej (przypomnijmy, i¿ w listopadzie Rada
Miejska wyrazi³a zgodê na budowê parkingu przy 20-procentowym udziale przedsiêbiorców
dzier¿awi¹cych teren, jednak
koszt inwestycji, oszacowany
wówczas na 960 tys. z³ by³ zdaniem radnych PO-PiS zdecydowanie za wysoki) ani na remont
odcinka ul. Ceynowy za niebagateln¹ sumê 1 mln 300 tys.
z³. Pierwsz¹ kwotê przeznaczo-

no w ca³oœci na budowê dróg,
natomiast drug¹ podzielono
miêdzy wydatki na nowe ulice
(800 tys. z³), a zamontowanie
sygnalizacji na skrzy¿owaniach ulic: Pi³sudskiego i D¹browskiego oraz Gdañskiej i
Katowickiej (500 tys. z³).
Z tego pomys³u niezadowolony by³ m.in. wiceburmistrz
Ryszard Grychto³. Stwierdzi³,
¿e dla poprawy bezpieczeñstwa na skrzy¿owaniu ul. Pi³sudskiego z D¹browskiego lepiej wybudowaæ rondo, natomiast w rejonie Gdañskiej i
Katowickiej nale¿y zapewniæ
kierowcom lepsz¹ widocznoœæ
i zadbaæ o dodatkowe oznakowanie. Radni Gospodarnoœci
widzieli same negatywne skutki budowy œwiate³ na ulicy
Gdañskiej, pomimo i¿ na tym
przejœciu dla pieszych dosz³o
do trzech wypadków z udzia³em pieszych.
Miasto sprzeda grunt
Jedn¹ z wa¿nych decyzji
by³o zaplanowanie w wydatkach 10 mln z³, pochodz¹cych
ze sprzeda¿y gminnych dzia³ek przy ul. Kosynierów. Propozycja nie spodoba³a siê burmistrz Rogali-Koñczak, która
polemizowa³a w tej sprawie z
wiceprzewodnicz¹cym RM Jaros³awem
Muszyñskim.
Wbrew temu, co mówi³a burmistrz, zdaniem radnego
sprzeda¿ nieruchomoœci bêdzie

mo¿liwa po zmianie miejscowego planu zagospodarowania,
a ponadto uda siê uzyskaæ
nawet wy¿sz¹ cenê ni¿ planowana. Wiêkszoœæ pieniêdzy z
transakcji zostanie przeznaczona na budowê dróg.
Na wniosek radnego Grinholca z Gospodarnoœci, poparty przez radnych PO i PiS, na
listê budowanych w tym roku
dróg wci¹gniêto ul. £okietka.
G³osowanie
bez Gospodarnoœci
Po wprowadzeniu poprawek przyszed³ czas na g³osowanie nad ostateczn¹ wersj¹
bud¿etu, ale zanim do tego dosz³o Tadeusz Pi¹tkowski odczyta³ oœwiadczenie klubu Gospodarnoœæ. Jego cz³onkowie
stwierdzili, ¿e radni PO i PiS
tworz¹ wirtualn¹ rzeczywistoœæ, a zmieniaj¹c projekt
bud¿etu, uczynili go nierealnym. Nie akceptuj¹cy tego klub
Gospodarnoœæ postanowi³ nie
braæ udzia³u w g³osowaniu nad
bud¿etem,.
Dokument ten zosta³ zatem przyjêty 13 g³osami radnych PO i PiS (jedna osoba z
tego grona by³a nieobecna).
Bud¿etu nie popar³ nawet
radny Grinholc, który chwilê
wczeœniej wprowadzi³ do projektu w³asn¹ poprawkê. Widaæ
tak bardzo nie zale¿a³o mu na
budowie ulicy £okietka.
Anna Kuczmarska

ŁAD PRZESTRZENNY I DROGI

INWESTYCJE I BEZPIECZEŃSTWO

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Jarosław
Muszyński w imieniu radnych PO odczytał podczas sesji oświadczenie, dotyczące budżetu na rok 2008 (publikujemy je z niewielkimi
skrótami):
PO idąc do wyborów samorządowych w 2006 r. jako główny cel
postawiła sobie inwestycje w mieście. Nasz kandydat na burmistrza, Janusz Wolański w drugiej turze wyborów podał jednoznaczne cele rozwoju miasta. Ówczesny program wyborczy był kwintesencją programów PO i PiS. Głosił cztery podstawowa hasła: uporządkowanie ładu przestrzennego i objęcie planami zagospodarowania całego miasta, budowa dróg gminnych, budowa ratusza z
forum miejskim u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
Budżet na 2007 rok nie został w całości zrealizowany, ale na analizę
tego budżetu, będzie czas na sesji absolutoryjnej.
W trakcje prac w komisjach nad budżetem na 2008 rok, zanim trafił
on na dzisiejszą sesję, radni z klubów PO i PiS zgłosili sporo poprawek. Cześć z nich została uwzględniona przez Burmistrza, większość
niestety nie.
Nasze propozycje sprowadzają się do trzech podstawowych zmian,
które są realizacją programu wyborczego:
Zwiększamy budżet miasta na 2008 rok z powodu jego niedoszacowania. Niedoszacowane są wpływy z podatków od nieruchomości
- i tu przypominam, że radni PO i PiS mimo wniosków, składanych
przez burmistrza i popieranych przez radnych Gospodarności, w
roku 2007 i 2008 nie dopuścili do zwiększenia tych podatków.
Zakładamy wzrost dochodów, związany z inwestycjami na terenie
miasta. Wzrost dochodów przewidujemy również w wolnych środkach.
Ponadto największy wzrost dochodów przewidujemy ze sprzedaży
nieruchomości. Planujemy wzrost dochodów w tej pozycji o 10
milionów zł i z góry zaznaczam, że jest to prawdopodobnie kwota
niedoszacowana. (…)
Przyjmujemy założenia o wysokości kredytów i pożyczek, wnioskowanych przez Panią Burmistrz choć wiemy, że takie kredyty nie
będą na razie potrzebne.
Założenia te dotyczą dochodów, natomiast sprawy dotyczące wydatków przedstawi przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miejskiej.
Myślę, że nikt nie będzie zgłaszał kontrargumentów i oponował
przeciw logicznemu zwiększeniu dochodów miasta, tak jak to miało
miejsce w lutym 2007 roku. (…)

Florian Mosa, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości odczytał oświadczenie tego klubu, które prezentujemy również ze skrótami:
Popieramy zwiększenie wydatków inwestycyjnych w budżecie na
2008 rok. Główny nacisk położymy na budowę dróg, sporządzenie
planów miejscowych zagospodarowania oraz budowę forum z
ratuszem. Nie zapomnieliśmy o bezpieczeństwie miasta, zdrowiu
mieszkańców i osobach potrzebujących wsparcia i opieki. W budżecie miasta chcemy przewidzieć środki na wykup gruntów pod
budowę dróg i centrum miasta.
Projekt budżetu, który przedkłada pani burmistrz w znacznej mierze
nie uwzględnia wniosków komisji, a szczególnie Komisji Polityki
Gospodarczej i Planowania Przestrzennego. W związku z tym te
poprawki w formie wniosków do budżetu zostaną złożone w trakcie
sesji i Klub Radnych PiS poprze je w całości. Oprócz priorytetów
inwestycyjnych chciałbym zwrócić uwagę na wnioski w sferze socjalnej budżetu. Tak jak w budżecie na 2007 rok, chcemy przeznaczyć pieniądze na zakup mieszkań komunalnych (…)
Na oświatę i opiekę wydamy największą kwotę z dotychczasowych
budżetów (…). Przeznaczamy środki na rozbudowę monitoringu,
poprawę pracy Straży Miejskiej poprzez zakup wozu patrolowego,
a także dodatkowe wyposażenie komputerowe. Przeznaczamy środki
dla policji na dodatkowe patrole oraz na promocję miasta z priorytetowym ukierunkowaniem wydatków dla organizacji pozarządowych, wolontariatu, a także klubów sportowych. Chcemy przeznaczyć środki na stworzenie strefy rekreacji sportu na terenie ujęć wody
w Janowie, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta, a
zwłaszcza osiedla w Janowie. (…) Budżet, który dzisiaj uchwalimy
będzie najbardziej proinwestycyjnym w historii miasta. Wykonanie
tego budżetu nakłada na Panią Burmistrz wiele obowiązków i pracy
oraz wymaga harmonijnej współpracy z Radą Miasta. Nie może
być tak, jak w 2007 roku, że powstaje duża nadwyżka budżetowa
(13,5 mln) głównie z powodu niezrealizowanych inwestycji na drogach. (…)
Chciałbym zaapelować do radnych wszystkich opcji, aby poparli
zgłaszane poprawki w formie wniosków i przyjęli budżet 2008 ze
zmianami, które za chwilę zostaną zgłoszone w przez radnych PO i
PiS. Nasz klub dołoży starań, aby dzisiejsza sesja przebiegała sprawnie, a w całym 2008 r. będzie monitorował realizację i sposób
wykonywania budżetu.

Są pieniądze

Ulice będą
utwardzone
W budżecie Rumi na 2008
rok zaplanowano ponad 40
mln zł na budowę ponad 30
dróg gminnych (lub ciągów
ulic). Od burmistrz Rumi i
urzędników miejskich oraz
sprawnego przeprowadzenia niezbędnych procedur
zależy, czy inwestycje zostaną zrealizowane.
Z gruntowych w utwardzone powinny zmienić się w tym
roku następujące ulice:
ciąg ulic: Zielarska, Zdrojowa, Chmielna, część Batorego, Podmokła
ciąg ulic: Lipowa, Mostowa,
Wiązowa do Borówkowej, Borówkowa do Chełmińskiej,
Chełmińska do asfaltu
ciąg ulic: Lipowa, Mostowa,
Wiązowa do Borówkowej, Borówkowa do Chełmińskiej,
Chełmińska do asfaltu
Gdyńska - od Dębogórskiej
do Sopockiej)
ciąg ulic: Słoneczna - Asnyka
Kwiatowa (ul. jednokierunkowa bez poszerzania)
Targowa - od Derdowskiego do Piłsudskiego
Różana
Okrzei
Strzelecka
Fredry z parkingiem
Kilińskiego (brakująca część)
Podgórna
Świętopełka - ul. jednokierunkowa od Dębogórskiej do
Mostowej, bez poszerzania
Św. Józefa - od Batorego do
Zielarskiej wraz z przepustem
ciąg pieszy przy ulicy Żwirki
i Wigury
Cmentarna wraz z parkingiem przy cmentarzu
Lipowa - od Placu Kaszubskiego do Mostowej
Hutnicza - od Włókienniczej
do Górniczej
Kasztanowa
łącznik pomiędzy Katowicką
a Filtrową
Płk. Dąbka wraz z łącznikiem
Topolowa - od Świętopełka
do Grabowej
Piłsudzkiego do Targowej
Łokietka
Rycerska
Wileńska dokończenie
Chrobrego
Sędzickiego
dojazd do siedziby Z.H.P przy
ul. Włókienniczej wraz z parkingiem
ul. Długa - od Grunwaldzkiej
do Sędzickiego.
Zaplanowano również rewitalizację Placu Kaszubskiego
oraz budowę ciągu pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi.
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Jak w Lourdes

W intencji
chorych
Kilka dni temu, 11 stycznia
w koœciele b³. Edmunda Bojanowskiego i œw. Antoniego w Bia³ej Rzece zosta³a
odprawiona msza œw. lourdzka w intencji ludzi chorych. Takie msze, po³¹czone z b³ogos³awieñstwem
chorych, odbywaj¹ siê tam
11 ka¿dego miesi¹ca o 12.00.
- Pomys³ zrodzi³ siê podczas moich pielgrzymek do
Lourdes, gdzie by³em dwukrotnie - mówi ks. Andrzej Gierczak, proboszcz parafii b³. E.
Bojanowskiego. - Modl¹c siê w
Grocie Objawieñ pomyœla³em
o nabo¿eñstwach o uzdrowienie u nas, w Rumi. Msze œwiête lourdzkie wprowadziliœmy
przed rokiem, 11 lutego, czyli
w Dzieñ Objawieñ i jednoczeœnie Œwiatowy Dzieñ Chorych.
Odt¹d odbywaj¹ siê one w naszej parafii co miesi¹c. Jeœli
11 dnia miesi¹ca przypada
niedziela, msza lourdzka odprawiana jest sobotê. Pó³ godziny wczeœniej, o 11.30 œpiewamy Godzinki.
Podczas mszy œw. ks. proboszcz g³osi kazanie na temat
cierpienia i jego znaczenia. Po
mszy nastêpuje wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu,
modlitwa o uzdrowienie i indywidualne b³ogos³awieñstwo
chorych. W tym czasie pozostali
wierni odmawiaj¹ ró¿aniec.
- Zapraszam nie tylko parafian, ale wszystkich mieszkañców Rumi na comiesiêczne msze œwiête - dodaje ks.
Gierczak. - W poniedzia³ek 11
lutego, w Œwiatowym Dniu
Chorych, bêdzie ona po³¹czona z namaszczeniem chorych.
Ak.
Przyznajemy siê - nasz
œwi¹teczny konkurs nie by³
³atwy. Zdjêcia, opublikowane w
grudniowym wydaniu „Gazety
Rumskiej” pokazywa³y tylko
fragmenty ulic, które trzeba
by³o rozpoznaæ. Oryginalne fotografie zawiera³y pewne szczegó³y, które w szaroœciach gazety mog³y umkn¹æ uwadze lub
sta³y siê niewidoczne - tym
wiêkszy stopieñ trudnoœci.
Nie mniej nie brakowa³o
Czytelników, którzy doskonale poradzili sobie z odgadniêciem miejsc pokazanych na
zdjêciach. Dziêkujemy za
wszystkie telefony i e-maile z
odpowiedziami, czyli za udzia³
w naszej zabawie. A by³y to:
ul. œw. Józefa na Szmelcie (dok³adnie róg ul. œw. Józefa i Batorego), ul. Górnicza, ul. Starowiejska (od strony ronda Jana
Paw³a II) i ul. Koœcielna z
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Niestety, nie wszystkich uczestników uroczystoœci uda³o siê nam sfotografowaæ, ale zapewniamy, ¿e pozosta³ym
równie¿ dopisywa³ dobry humor.
Fot. Anna Kuczmarska

Kolędy i życzenia

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE
Z POSŁAMI I SAMORZĄDOWCAMI
Na uroczystym spotkaniu op³atkowym, zorganizowanym ju¿
po œwiêtach, ¿yczenia noworoczne sk³adali sobie cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci w powiecie wejherowskim. Do restauracji
„Tequila” w Rumi zaprosili ich: Grzegorz Gaszta, przewodnicz¹cy powiatowych struktur PiS oraz g³ówny organizator spotkania - sekretarz PiS, a zarazem radny powiatu wejherowskiego, Janusz Zab³ocki.
Wiêkszoœæ uczestników uroczystoœci stanowili cz³onkowie
partii oraz jej sympatycy z Rumi. Nie zabrak³o goœci z Wejherowa i okolic, a tak¿e pos³ów PiS. W spotkaniu wziêli udzia³: Jolanta Szczypiñska, Jacek Kurski i Zbigniew Kozak.
Przy kolêdach, piêknie zaœpiewanych przez m³odzie¿ z Ogniska Muzycznego „Presto”, kilkudziesiêciu uczestników spotkania podzieli³o siê op³atkiem, ¿ycz¹c sobie nawzajem pomyœlnoœci, zdrowia i sukcesów. Zanim goœcie zasiedli do sto³u, pomodlili
siê wspólnie, a modlitwê poprowadzi³ ks. kanonik W³odzimierz
Koz³owski, proboszcz parafii œw. Jana z Kêt.
Ak.

W Nowym Roku 2008
Wszelkiej pomyślności, miłości i zgody,
zdrowia, szczęścia, pogody ducha,
a także realizacji planów i marzeń

życzy Mieszkańcom Rumi
Sekretarz powiatowy
Prawa i Sprawiedliwości
Janusz Zabłocki
oraz wszyscy członkowie koła PiS w Rumi

Świąteczny konkurs

NAGRODY ROZDANE

Miko³aj
Zocholl

drewnianym p³otem, okalaj¹cym zabytkowy cmentarz.
Na podstawie losowania,
nagrody rzeczowe, czyli iden-

Irena
Wiœniewska

tyczne zestawy zawieraj¹ce
budzik elektroniczny z radiem,
ksi¹¿kê kucharsk¹, kalendarz
i s³odycze wygrali: Miko³aj

Robert
Kosznik

Zocholl , Irena Wiœniewska,
Leszek Skutnik, Robert
Kosznik i Emilia Princ (która nie mog³a odebraæ nagrody

Leszek
Skutnik

osobiœcie i dlatego nie ma jej
na naszych zdjêciach).
Gratulujemy!
Ak.

OPŁATEK
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Spotkanie dwóch pokoleń

HARCERSKA
WIGILIA
Tradycyjna wigilia instruktorska odby³a siê tu¿ przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w Domu Harcerza w
Rumi. Starsi i m³odsi cz³onkowie ZHP dzielili siê op³atkiem oraz œpiewali przy akompaniamencie gitar.

Opłatek emerytów i rencistów

Jak w wielkiej rodzinie

Spotkanie op³atkowe w Domu Harcerza by³o okazj¹ do
odznaczenia Bogdana Formelli, by³ego komendanta Hufca
ZHP w Rumi (z prawej), Z³otym Krzy¿em za Zas³ugi dla ZHP.
Odznaczenie wrêcza Andrzej Pliszka, skarbnik Chor¹gwi
Gdañskiej ZHP. W g³êbi stoi phm Izabela Walczak, niedawno
wybrana komendantka Hufca w Rumi.

Uroczystoœci harcerskie to m.in. spotkanie pokoleñ.
Szare i zielone mundury ³¹cz¹ ludzi w ró¿nym wieku.

W licznym gronie spotkali
siê w po³owie grudnia cz³onkowie rumskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W
corocznej uroczystoœci op³atkowej w restauracji „Falko”
wziê³o udzia³ kilkaset osób.
Przemówienia goœci oraz
przewodnicz¹cej ko³a w
Rumi, Danuty Jutrzenki
poprzedzi³y wrêczenie Z³otych Odznak PZERiI zas³u¿onym dzia³aczom zwi¹zku.
Otrzymali je: Teresa Baranowska, Halina Bollin, Jan
Ganiec oraz Stanis³aw Su³kowski. Honorow¹ Z³ot¹
Odznakê wrêczono burmistrz
El¿biecie Rogali-Koñczak.
Ks. Wojciech Lange z
parafii œw. Jana z Kêt odczyta³ fragment Pisma Œwiêtego i odmówi³ modlitwê, a potem nast¹pi³ najwa¿niejszy
punkt spotkania - dzielenie
siê op³atkiem i sk³adanie
¿yczeñ. Spotkanie, które dope³ni³ poczêstunek, rozmowy
i kolêdy, up³ynê³o w œwi¹tecznej i rodzinnej atmosferze.
Fot. Anna Kuczmarska

Z³ote Odznaki PZERiI otrzymali m.in.: Teresa Baranowska,
Halina Bollin i Jan Ganiec - na zdjêciu w towarzystwie
Danuty Jutrzenki.

Harcerskie Miko³aje, a mo¿e raczej Elfy - tak czy inaczej
prezentuj¹ siê bardzo ³adnie.
Fot. Wojtek Hintzke

7

ROZMAITOŚCI

Gazeta Rumska, nr 10/20, styczeń 2008

Matka Boska z Aparecida przybyła do Rumi

Rybacy wyłowili ją z morza
Kopia cudownej figury Matki Bo¿ej z Aparecida w Brazylii trafi³a do koœcio³a œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza w
Rumi. 16 grudnia 2007 roku uroczyœcie przekaza³ j¹ parafianom ks. Edward Zielski, biskup diecezji Campo Maior.
S³ynne w œwiecie sanktuarium Aparecida le¿y miêdzy Sao
Paolo i Rio de Janeiro. Kult maryjny siêga tam XVIII wieku i
wi¹¿e siê z cudownym znalezieniem figury Matki Bo¿ej przez
trzech rybaków. Jeden z nich wyci¹gn¹³ z morza statuetkê z
czarnej terakoty, ale bez g³owy. Zarzuci³ sieæ jeszcze raz kilka
metrów dalej i zdziwiony równie¿ g³ówkê figury, maj¹cej 40 cm
wysokoœci i przedstawiaj¹cej Matkê Bo¿¹ Niepokalanie Poczêt¹.
Rybacy jeszcze raz zarzucili sieæ i wyci¹gnêli j¹ wype³nion¹ rybami, co odczytali jako znak specjalnej opieki Maryi. Przez 15
lat przechowywali figurkê w domu i modlili siê przed ni¹ razem
z s¹siadami. Kiedy w okolicy zaczê³y siê dziaæ cuda, w 1717 roku
biskup pozwoli³ wybudowaæ najpierw kaplicê, a potem koœció³.
Maryjê nazwano Aparecida (co znaczy Zjawiona).
Pochodz¹cy z Polski biskup Edward Zielski jest przyjacielem ks. pra³ata Tadeusza Guta, proboszcza koœcio³a na Zagórzu. Ta parafia od wielu lat wspiera dzie³o misyjne w Brazylii i
w³aœnie w dowód wdziêcznoœci ksi¹dz biskup ofiarowa³ rumianom kopiê cudownej figury. Po uroczystej mszy œwiêtej w koœciele i poœwiêceniu piêknego daru, Matka Boska z Aparecida zosta³a przeniesiona w procesji do kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia przy
tej œwi¹tyni.
Ak.

Złota Róża dla Królowej
W religijnej tradycji brazylijskiej Dziewica z Aparecida jest patronką kobiet brzemiennych i niemowląt, jednak Jej sanktuarium – jedno z najsłynniejszych w świecie - stało się również
miejscem pielgrzymek ludzi pracy, którzy przybywają tam corocznie w dniu święta narodowego.
W 1930 roku, naród brazylijski złożył nowy hołd Matce Bożej z
Aparecida. Było to uroczyste ogłoszenie Jej, przez papieża Piusa XI, świętą patronką Brazylii. W 1955 roku rozpoczęto budowę obecnej Bazyliki ze 100-metrową wieżą i kopułą o wysokości 70 m. Świątynia ma powierzchnię 18 tys. m kwadratowych
i może pomieścić 45 tysięcy wiernych! Jej wymiary sprawiają,
że stała się drugą, największą bazyliką na świecie, zaraz po Bazylice św. Piotra w Rzymie. Papież Jan Paweł II w 1980 roku nadał
jej tytuł Bazyliki Mniejszej. Podczas ostatniej wizyty w Brazylii
w 2007 r. papież Benedykt XVI ofiarował Maryi w Aparecida
złotą różę, oddając Jej cześć jako Królowej.

Artykuł o opiece przedszkolnej „Delfinek” wywołał spory odzew. W przedszkolu rozdzwoniły się telefony. Dziś
rozmawiamy z dyrektorem
placówki, Izabelą Lessnau.
- Chcielibyśmy dowiedzieć się
więcej o „Delfinku” - co się tam
konkretnie dzieje?
- W „Delfinku” dzieje się tyle
różnych rzeczy, że nie wiem od
czego zacząć. Przede wszystkim
udało nam się zorganizować w
naszej placówce sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Rumi. Ponadto dla wszystkich
babć i dziadków naszych dzieciaków organizowana jest specjalna
impreza - więcej nie powiem, bo
to niespodzianka. Odwiedzają nas
teatry z prawdziwymi aktorami,
wystawiają przedstawienia dla
dzieci, no i był u nas prawdziwy
Mikołaj, rozdając mnóstwo pre-

zentów. Była wigilia ze śpiewaniem kolęd przy gitarze i bal karnawałowy z prawdziwym
DJ’em…
- To bardzo ciekawe, ale
chcielibyśmy, aby przybliżyła
Pani misję przedszkola. O filozofii z dziećmi, logopedzie, małych
grupach i podmiotowym traktowaniu już wiemy, cóż jeszcze
proponuje „Delfinek”?
- Przede wszystkim oferujemy
gimnastykę ogólnorozwojową.
To bardzo ważne w tym wieku,
by prawidłowo kształtować postawę dzieci. Uczestniczą one w
codziennych zabawach ruchowych i raz w tygodniu w rytmice.
Gdy dzieciaki już się wybawią przychodzi pora na poważniejsze
zajęcia - muzykoterapię, biblioterapię, arteterapię. Dzieci nigdy się
nie nudzą.
- Wspomniała Pani o arteterapii. Co to jest?
- Arteterapia zakłada obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego u dziecka poprzez rysunek i
inne formy sztuki - dziecko takie
rozwija się sprawniej, jest wyciszone, bardziej skupione na zadaniu. Wiadomo, że wszechobecna
telewizja powoduje rozprzężenie
emocjonalne u dzieci - trudno im

8

się skupić na jednym, są niecierpliwe, rozkojarzone…
- Czy to znaczy, że w przedszkolu nie ma telewizora?
- (śmiech) Ależ jest! Tylko nie
służy do monotonnego oglądania bajek, a do rozwijania wyobraźni dzieci - tańczą one przy
muzyce z teledysków, a raz na
jakiś czas oglądają bajki. Jest to
forma nagrody, a nie wypełniacza czasu. Ponadto w przedszkolu jest także pracownia komputerowa, gdzie dzieci uczą się podstaw obsługi komputera, prostych
programów…Cóż będę jeszcze
mówić - zapraszam po prostu do
„Delfinka” - wszystkiego dowiecie się Państwo na miejscu.
- Kiedy się można z Panią
umówić?
- W każdej chwili. Przedszkole
czynne jest codziennie od 6.00 do
18.00, także w ferie i wakacje. Jeśli będzie taka potrzeba, nawet w
soboty. Serdecznie zapraszam!
Tekst sponsorowany
Opieka Przedszkolna
Delfinek
ul. Świętojańska 22
tel. 0 505-58-17-18
www.delfinek.neostrada.pl
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Piêkny anio³ czuwa nad tradycyjn¹ szopk¹ boóznarodzeniow¹ w koœcie Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. w starej Rumi.
Fot. Wojtek Hintzke

RUMSKIE SZOPKI

Nowa, ale równie du¿a jak poprzednie, œwi¹teczna szopka w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych w centrum miasta.
Fot. Wojtek Hintzke

W ¿³obku w koœciele œw. Jana z Kêt w Janowie po raz
pierwszy po³o¿ono figurkê Dzieci¹tka, przywiezion¹ przez
ks. proboszcza z Betlejem i tam poœwiêcon¹. Janowsk¹
szopkê prezentujemy równie¿ na zdjêciu poni¿ej.
Fot. Wojtek Hintzke

Ciekawa szopka w koœciele œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza jako jedyna w Rumi ma
elementy ruchome. Postaci u do³u przesuwaj¹ siê, wêdruj¹c do Betlejem.
Fot. Wojtek Hintzke

REKLAMA

W niedu¿ym, tymczasowym koœciele b³. E. Bojanowskiego i œw. Antoniego w Bia³ej Rzece
(obok trwa budowa œwi¹tyni) mo¿na podziwiaæ piêkn¹ szopkê na tle zaœnie¿onych wzgórz.
Fot. Wojtek Hintzke
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SPÓŁDZIELNIA

Brońcie
własności
W numerze 284 dwutygodnika „Nasze Sprawy” ukazał się artykuł Jerzego Hoppe pt. „… a skoro brzemię, to brzemię niesione
razem, we wspólnocie (Jan Paweł
II)”. Ponieważ autor odwołuje się
do autorytetu Wielkiego Polaka,
to należy przypomnieć fragment
innej papieskiej homilii: „Brońcie
swojej własności”. Członkowie
SM „Janowo”, w trosce o siebie i
o swoje rodziny, będą zgodnie z
przysługującym im prawem zabiegać o tę własność i będą jej
bronić.
Z wieloma stwierdzeniami autora artykułu nie warto nawet polemizować. Konieczne jest jednak
uświadomienie mu, że jako działacz spółdzielczy ma niewielkie
pojęcie o spółdzielczości mieszkaniowej. Braki wiedzy u autora
artykułu biorą się zapewne stąd,
że nie ma on ochoty wczytywać
się w „kilogramy urzędowych
tekstów” - do czego pośrednio się
przyznaje, a co robią i czynić będą
nadal autorki tego artykułu.
J. Hoppe, mając w przeciwieństwie do innych członków SM
możliwość publikowania w „Naszych Sprawach”, wykorzystuje
łamy pisma na dyskredytowanie
tych członków spółdzielni, którzy
domagają się od Zarządu realizacji ustawy uwłaszczeniowej. Pan
Hoppe jawi się jako obrońca Zarządu, a nie jako rzecznik praw
członków, którzy go wybrali na
swojego przedstawiciela. Obrzuca inwektywami aktywnych spółdzielców, którzy upomnieli się nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich członków - o przestrzeganie
przez Zarząd prawa.
Bez wątpienia pan Hoppe
swoim publicznym stwierdzeniem naruszył dobra osobiste
członka spółdzielni. Używając
określenia „destrukcja” pisze: „…
a jak się wydaje, taki jest właśnie
kierunek działania grupki osób,
którym lideruje p. E. Różycka.”
Absurdalne stwierdzenie autora
wiedzie do wniosku, że oto Sejm
RP uchwalił destrukcyjną ustawę, Senat ustawę poparł, a Prezydent podpisał.
Ustawa uwłaszczeniowa została uchwalona dla wielomilionowej społeczności spółdzielców,
a nie dla prezesów spółdzielni,
których obowiązkiem jest tę ustawę po prostu wdrożyć w życie.
Treść artykułu w „Naszych Sprawach” świadczy o tym, że autor
słabo „odrobił lekcję” z przepisów
prawa spółdzielczego, więc nie
jest w stanie rzetelnie przekazywać członkom SM jej zalet, a
przede wszystkim nie ma takiej
roli.
Członkowie spółdzielni będą
bacznie śledzić realizację przez
Zarząd znowelizowanej ustawy,
nie bacząc na to, ile jeszcze kubłów nie zawsze czystej wody
wyleje się na ich głowy.
Długo oczekiwanych zmian
nie da się już zatrzymać. W całej
Polsce spółdzielcy walczą o autentyczną własność swoich
mieszkań mimo rzucanych im
kłód i na pewno zwyciężą.
K. Rejnów i E. Rózycka
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KTO KIM MANIPULUJE?
W „Naszych Sprawach” z 21
grudnia 2007 r. (nr 284) zamieszczono artyku³ „Niby
prawda, a jednak nie”, podpisany przez Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Postaram siê odnieœæ do zawartych w nim
ocen oraz stwierdzeñ.
Spustoszenia, jakie w spojrzeniu na spó³dzielczoœæ spowodowane zosta³o artyku³ami,
zamieszczanymi w ci¹gu kilku lat na ³amach „Naszych
Spraw” nie siê naprawiæ szybko. Trudno siê w tej sytuacji
dziwiæ cz³onkom SM „Janowo”,
¿e nie maj¹c rzetelnej wiedzy
na temat zachodz¹cych w spó³dzielczoœci mieszkaniowej
zmian, dzia³aj¹ niejednokrotnie wbrew w³asnym interesom,
czyli na swoj¹ szkodê. Dlatego
na ³amach „Gazety Rumskiej”
staramy siê przybli¿aæ spó³dzielcom tê wiedzê, w oparciu
o prawdê i prawo, bez jakiejkolwiek manipulacji, o co pos¹dza nas zarz¹d SM „Janowo”. Mamy nadziejê, ¿e taka
praca przyniesie korzyœci cz³onkom spó³dzielni.
Zarz¹d nie jest w³adz¹
Przede wszystkim jednak
Zarz¹dowi SM „Janowo” po
raz kolejny warto uzmys³owiæ,
i¿ nie jest on dla cz³onków spó³dzielni ¿adn¹ w³adz¹. Stosunki, jakie wynikaj¹ z cz³onkowstwa w spó³dzielni maj¹ charakter cywilnoprawny, a nie administracyjnoprawny, oparty
na podporz¹dkowaniu jednej
strony drugiej - tak orzek³ Try-

buna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r.
A zatem zarz¹d spó³dzielni nie
ma ¿adnego prawa do pouczania, strofowania, a tym bardziej otwartego dyskredytowania cz³onka spó³dzielni, który
ma odmienne od zarz¹du zdanie.
Zarz¹d spó³dzielni, który
zgodnie z przepisami prawa
spó³dzielczego ma kierowaæ
dzia³alnoœci¹ spó³dzielni i reprezentowaæ j¹ na zewn¹trz,
mia³by wielk¹ ochotê sprawowaæ „rz¹d dusz” nad cz³onkami spó³dzielni. Na szczêœcie
zamiar ten siê nie uda, poniewa¿ œwiadomoœæ spó³dzielców
zmienia siê. Zarz¹d winien
sprawowaæ wobec cz³onków
rolê s³u¿ebn¹, poniewa¿ jest
przez nich op³acany, natomiast
Rada Nadzorcza powinna
sprawowaæ w³aœciwy nadzór
nad funkcjonowaniem spó³dzielni.
Wystarczy zajrzeæ
do archiwum
Choæ oskar¿a mnie o to
zarz¹d SM „Janowo”, nigdy nie
manipulowa³am, nie manipulujê i manipulowaæ nie bêdê
przepisami prawa. Wszystko,
co zosta³o przeze mnie dotychczas napisane czy powiedziane na zebraniach, by³o zgodne
z prawd i tak bêdzie zawsze.
Szeregowy cz³onek spó³dzielni
nie ma ¿adnego interesu w
przekazywaniu nieprawdy innym cz³onkom,
O tym, jak wysoki by³ stopieñ manipulacji stosowanej
przez Zarz¹d, jak i Radê Nad-

Projekt nowelizacji jest gotowy

KOLEJNY KROK
DO PRZODU
„Gazeta Prawna” opublikowała 8 stycznia br. rozmowę z jednym z
autorów projektu zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skierowanego już do kancelarii Prezydenta RP.
Proponowane zmiany są bardzo istotne. Projekt zakłada, że:
- uzyskanie członkostwa spółdzielni będzie miało charakter umowny;
- postępowanie wewnątrzspółdzielcze nie będzie obowiązkowe członek będzie mógł bezpośrednio wystąpić na drogę sądową;
- członek spółdzielni będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika;
- tryb lustracji spółdzielni będzie określać rozporządzenie rady Ministrów, a to oznacza kontrolę ze strony rządu;
- za złośliwe i uporczywe naruszanie praw członków SM przez członka
organu spółdzielni będą groziły sankcje karne;
- będzie możliwość listownego głosowania na zebraniach spółdzielczych, jeśli członek nie może osobiście przybyć na zebranie.
Obecnie oczekujemy na dalsze losy złożonego projektu. Będziemy
o nich informować na łamach „Gazety Rumskiej”. Niestety, biuletyn
SM „Janowo”, wydawany za pieniądze spółdzielców, nie jest zainteresowany publikacją informacji o zmianach, korzystnych dla nas
wszystkich, lecz wykorzystywany jako propaganda sukcesu zarządu.
Danuta Białas

zorcz¹ SM „Janowo” w wa¿nej
dla cz³onków kwestii uw³aszczenia, mo¿na siê przekonaæ,
siêgaj¹c do artyku³ów w „Naszych Sprawach”, które ukazywa³y siê po wejœciu w ¿ycie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (24.04.2001 r.). Wielu cz³onków SM ma w swoich
domowych archiwach tamte
numery dwutygodnika, wiêc
mo¿na udowodniæ , jak¹
„prawdê” o uw³aszczeniu przekazywa³y nam Zarz¹d i Rada
Nadzorcza.
Precyzyjne zasady
We wspomnianym artykule w „Naszych Sprawach”, w
punkcje 1. Zarz¹d SM powo³uje siê artyku³ 22 ust. 2, dotycz¹cy iloœci budynków, jak¹
mo¿e byæ zabudowana jedna
nieruchomoœæ – w kontekœcie
znowelizowanej ustawy. Tymczasem ustawa nowelizuj¹ca
z czerwca ub.r. nie wymienia
art. 22 ust. 2, poniewa¿ nie by³
on nowelizowany i ma dotychczasow¹ treœæ. Ustawa natomiast wyraŸnie doprecyzowuje zasady ustanawiania nieruchomoœci w zwi¹zku z okreœleniem odrêbnej w³asnoœci
mieszkañ. W art. 42 ust. 3 pkt.
1 zobowi¹zuje spó³dzielnie do
tworzenia nieruchomoœci jednobudynkowych i okreœla, kiedy mo¿e byæ utworzona nieruchomoœæ wielobudynkowa. Tego
przepisu ustawy Zarz¹d SM
nie wprowadzi³ do Statutu
spó³dzielni, a zgodny z prawem
wniosek w tej sprawie zosta³
na zebraniu przedstawicieli
odrzucony.
Zarz¹d SM argumentuje,
¿e zawarte ju¿ zosta³y akty notarialne z cz³onkami spó³dzielni z nieruchomoœci M-II (17 budynków) i M-III (4 budynki).
Ten argument nie wytrzymuje
krytyki, poniewa¿ przy dobrej
woli Zarz¹du mo¿na dokonaæ
zmian aktów notarialnych poprzez aneksy i ustanowiæ nieruchomoœci jednobudynkowe.
Zapis w statucie nie mo¿e s³u¿yæ celom doraŸnym, poniewa¿
statut ma funkcjonowaæ w
d³u¿szej perspektywie czasowej. Nie jest te¿ prawd¹ koniecznoœæ poniesienia dodatkowych kosztów podzia³u geodezyjnego, poniewa¿ koszty te,
przy odpowiednio umotywowanym wniosku, mog¹ byæ zrefundowane przez Urz¹d Wojewódzki, zw³aszcza, ¿e znowelizowana ustawa znosi ograniczenie czasowe dla refundacji
tych kosztów.
Mog¹ wybieraæ zarz¹dcê
W zwi¹zku z rozbie¿nymi
interpretacjami dotycz¹cymi
funduszu remontowego (ad. 2
wspomnianego artyku³u) - gru-

py inicjatywne cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych wyst¹pi³y do parlamentarzystów o precyzyjn¹ interpretacjê stosownego zapisu, aby zarz¹dy spó³dzielni nie mog³y
dowolnie go stosowaæ. W przeciwnym razie cz³onek spó³dzielni nadal nie bêdzie wiedzia³, jak wydatkowane s¹ jego
pieni¹dze.
Odnoœnie punktu 3 artyku³u Zarz¹du SM w „Naszych
Sprawach” nale¿y wyjaœniæ, ¿e
nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z czerwca 2005 r., (art. 24 ust. 1) da³a
w³aœcicielom lokali wyodrêbnionych – cz³onkom spó³dzielni mo¿liwoœæ wyboru zarz¹dcy
ich nieruchomoœci. Uregulowania te maj¹ dla w³aœcicieli
du¿e znaczenie, poniewa¿ przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych pozwalaj¹ dyscyplinowaæ
zarz¹dy spó³dzielni w przypadku stwierdzenia z³ego zarz¹dzania, marnotrawienia
œrodków pieniê¿nych, wnoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci itp. W³aœciciele zawsze
mog¹ podj¹æ uchwa³ê, ¿e w
zakresie ich praw i obowi¹zków oraz zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy o
w³asnoœci lokali. Takiej interpretacji przepisu, korzystnego
dla cz³onków spó³dzielni a
wkrótce pe³noprawnych w³aœcicieli mieszkañ, Zarz¹d SM „Janowo” woli nie dostrzegaæ.
Niemo¿liwa wspó³praca
Kwestia poruszona w
punkcie 4, dotycz¹ca rad nieruchomoœci zosta³a ca³kowicie
zignorowana przez Zarz¹d,
radczyniê prawn¹ i Przedstawicieli na ZP. Wnioski, dotycz¹ce powo³ania rad nieruchomoœci nie zosta³y na zebraniu
nawet odczytane. Tymczasem
takie rady nieruchomoœci funkcjonuj¹ od dawna w wielu spó³dzielniach, a ich spo³eczna
dzia³alnoœæ jest widoczna i akceptowana przez mieszkañców.
Wobec zarzutu Zarz¹du
SM „Janowo” o mojej niechêci
do wspó³pracy z organami spó³dzielni wyjaœniam, wspó³praca z tym Zarz¹dem i z t¹ Rad¹
Nadzorcz¹, która mia³aby polegaæ na bezkrytycznym akceptowaniu decyzji tych organów
- nie jest mo¿liwa. Moja liczna
korespondencja z tymi organami, wielokrotnie ignorowana i
pozostawiona bez odpowiedzi,
œwiadczy o tym, ¿e Zarz¹d i
Rada nie s¹ sk³onne do wspó³pracy z cz³onkami spó³dzielni
na zasadzie partnerstwa.
El¿bieta Ró¿ycka
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Kasa i biuro obsługi pracują w różnych godzinach

PRAWNIK RADZI

Kłopoty petentów magistratu

ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY
JEDNEGO MAŁŻONKA

W poniedzia³ek, 31 grudnia (w Sylwestra) Biuro Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Miasta w
Rumi by³o czynne do godz. 17 po to, aby obs³u¿yæ spóŸnionych mieszkañców, ubiegaj¹cych siê o
nowy dowód osobisty. Przy porannym t³oku innym petentom trudno by³o dostaæ siê m.in. do kasy
oddzia³u Banku Spó³dzielczego, przy której sta³a d³uga kolejka. W godzinach popo³udniowych
interesantów ju¿ nie by³o, czynne by³y dwa okienka kasowe, ale przyjmowano w nich tylko wp³aty
w wysokoœci 30 z³ na dowód osobisty, wiêc innych spraw, wymagaj¹cych op³at za³atwiæ nie by³o
mo¿na.
W œrodê, 2 stycznia biuro urzêdowa³o w godz. 9-17. Interesanci, którzy od rana za³atwiali
sprawy, zwi¹zane z op³atami (m.in. dowody osobiste), od kasy odchodzili z kwitkiem. Okaza³o siê
¿e oddzia³ Banku Spó³dzielczego pracowa³ w tym dniu od godz. 12. Informacja o godzinach pracy
banku w urzêdzie w okresie œwi¹teczno-noworocznym, zamieszczona by³a bardzo nisko, z prawej
strony okienka wiêc trudno by³o j¹ zauwa¿yæ. Zreszt¹, wynika³o z niej, ¿e w Sylwestra oddzia³ mia³
pracowaæ do godz. 12 ...
Skoro w urzêdzie jest oddzia³ banku, spe³niaj¹cy rolê kasy, to powinien swoj¹ dzia³alnoœæ
dostosowaæ do godzin pracy biura. Inaczej petent traci czas, udaj¹c siê do innego banku, aby
dokonaæ wp³aty lub rezygnuje z za³atwienia sprawy, bo jego czas jest ograniczony.
R.H.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na wniosek jednego z małżonków orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.
Jeżeli zaś winnym rozpadu małżeństwa był wyłącznie jeden z małżonków, to brak jego zgody na orzeczenie rozwodu nie stanowi przeszkody do rozwiązania małżeństwa przez Sąd.

SYGNAŁY

Niedostatki komunikacyjne

CZYTELNIKÓW

ZA MAŁO AUTOBUSÓW

W SYLWESTRA
ZA GŁOŚNO
Radośnie witano Nowy Rok na
stadionie - fajerwerki, szampan,
zabawa. Jednak jest i druga strona tak głośnego i hucznego obchodzenia Sylwestra: przebudzone od huku petard, płaczące
małe dzieci, przestraszone psy
oraz wypłoszone, fruwające o północy kaczki i inne ptaki. Do tego
kilkadziesiąt tysięcy złotych, puszczonych z dymem w ramach miejskiego pokazu sztucznych ogni.
Podobno są miasta, w których
Nowy Rok wita się dźwiękiem
dzwoneczków…
Pozostaje jeszcze pytanie, jak
alkohol na obiekcie sportowym
ma się do wychowania w trzeźwości?
Rumianin

KOSZMAR
NA PODGÓRNEJ
W Gazecie Rumskiej pisaliście
o zniszczonej przez dewelopera
ulicy Podgórnej. Jestem jednym
z jej mieszkańców i chciałbym
dodać, że podczas budowy nowych bloków przeżywaliśmy tu
prawdziwy koszmar. Nie chodzi
tylko o to, że stan tej nieutwardzonej ulicy się pogorszył (nie pamiętamy żadnego wyrównywania jej, o którym mówił w gazecie
wiceburmistrz Grychtoł). Deweloper woził ciężkim sprzętem materiały budowlane i nierzadko zastawiał drogę, wyładowując je za
pomocą dźwigu. Palety z pustakami stały tak, że nie można było
przejechać. Latem kawałki styropianu fruwały w powietrzu i opadały do naszych ogródków.
W czasie budowy przeżywaliśmy same utrudnienia. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mieszkańcy jakiejś ulicy czy osiedla
muszą cierpieć tylko dlatego, że
ktoś buduje kolejne domy. Co innego remont czy budowa samej
drogi - wtedy uciążliwości są zrozumiałe.
Miasto powinno na przyszłość
bardziej dbać o to, aby firmy budowlane przestrzegały pewnych
zasad i nie przeszkadzały innym
żyć.
Mieszkaniec

Kilka różnych sygnałów, które dotarły do redakcji dotyczyą niedostatecznej zdaniem mieszkańców Rumi
komunikacji autobusowej w mieście.
Jedna z mieszkanek osiedla Janowo zwraca uwagę na brak połączenia tej części miasta z ul. Derdowskiego, gdzie mieści się duży
ośrodek zdrowia.
- Wprawdzie w Janowie też mamy przychodnię, ale w NZOZ nr 1
jest więcej specjalistów, m.in. chirurg i ortopeda oraz gabinet rentgenowski - mówi Czytelniczka. - Funkcjonuje tam również przychodnia
rehabilitacyjna. Jak zauważyłam, coraz więcej mieszkańców Janowa
korzysta z tej placówki, ale dojechać tam nie sposób. Trzeba albo
wędrować pieszo albo zamawiać taksówkę.
W imieniu starszych osób, odwiedzających cmentarz przy ul. Górniczej zwróciła się do nas się inna Czytelniczka. Apeluje ona do przewoźnika (i do władz miasta o interwencję w tej sprawie), aby kursy autobusu
173 zsynchronizować z odjazdami autobusu, jeżdżącego na cmentarz.
Tak, aby przy dworcu albo w dolnej części ul. Górniczej można było się
przesiąść, ponieważ starszym ludziom trudno jest wchodzić pod stromą
górę.
Kilka osób dzwoniło w sprawie dojazdu do nowego centrum handlowego Auchan. Potencjalni klienci hipermarketu są rozczarowani, że
nie wprowadzono tam specjalnych autobusów. Skarżą się na to również pracownicy licznych sklepów i obsługi. Jeśli Auchan o tym nie
pomyślał, może ZKM mógłby przedłużyć trasę R-ki z Gdyni do parkingu przy Auchan? Przynajmniej niektóre kursy mogłyby się tam kończyć.
Przekażemy wszystkie te uwagi i prośby dyrekcji ZKM w Gdyni.
Ak

CZEKAMY NA SYGNAŁY
Listy do redakcji prosimy przesyłać na adres: Gazeta Rumska, ul.
Piłsudskiego 52/5, 84-230 Rumia lub e-mailem na adres elektroniczny: redakcja@gazetarumska.pl
Aby porozmawiać lub umówić się z dziennikarzem można dzwonić
pod nr tel.: 058 710-22-03 lub 0 691-700-273.
Dyżury redakcyjne odbywają się w środy w godz. 14-16.
Zapraszamy.
REKLAMA

Do mojej kancelarii przyszła
pani Mariola R., która zamierzała
wnieść do sądu pozew o rozwiązanie jej małżeństwa z Krzysztofem R. Poinformowała, iż jej małżeństwo zostało zawarte pięć lat
temu, a małżonkowie nie mają
wspólnych małoletnich dzieci. Po
około dwóch latach od zawarcia
związku, małżeństwo Marioli R. i
Krzysztofa R. zaczęło się psuć. Mąż
coraz mniej czasu spędzał w
domu, a coraz więcej czasu poświęcał pracy. Krzysztof R. przestał interesować się domem i
żoną, zaś spotkania małżonków
kończyły się coraz częstszymi kłótniami. Z czasem zaczął on nadużywać alkoholu i dopuszczał się rękoczynów w stosunku do Marioli R. Sytuacja stała się na tyle nieznośna i trudna do wytrzymania, iż Mariola R. postanowiła wyprowadzić się od męża do rodziców. Jednocześnie dała mężowi czas na przemyślenie, czy nadal
chce być jej mężem. Jeżeli tak, to warunkiem jest zmiana jego
„niewłaściwego” postępowania. Niestety Krzysztof R. nie zmienił
się, a jak się później okazało, przyczyną jego nieobecności w domu
i sporów między małżonkami była nie praca, lecz inna kobieta, z
którą Krzysztof R. wdał się w wieloletni romans.
Gdy dowiedziała się o tym Mariola R., uznała małżeństwo za
zakończone i z czasem zaczęła układać sobie życie od nowa. Poznała Pawła G., z którym po kilku miesiącach znajomości zamieszkała.
Ponieważ planowała z nim zawrzeć związek małżeński, zwróciła się
do swojego męża Krzysztofa R. by rozwiązać prawnie ich nieistniejące już małżeństwo. Jednakże Krzysztof R. – na wieść, że żona
chce się z nim rozwieść i ułożyć sobie życie z innym mężczyzną
zapowiedział, iż nigdy nie da jej rozwodu. Twierdził, że ją kocha i
chce być nadal jej mężem. Ponieważ wielokrotne próby nakłonienia go do zgodnego rozwiązania małżeństwa zakończyły się niepowodzeniem, Mariola R. zwróciła się do mnie.
Wysłuchawszy mojej klientki poinformowałem ją, iż nie widzę
żadnych przeszkód, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie wyroku rozwodowego, zaś brak zgody jej męża, który w mojej ocenie
był wyłącznie winnym rozpadu ich małżeństwa, nie mógł stanowić przeszkody do odmowy orzeczenia przez sąd rozwodu. Ponieważ podjęte przeze mnie próby ugodowego rozwiązania zaistniałej sytuacji także zakończyły się niepowodzeniem, skierowany
został do Sądu pozew o rozwiązanie małżeństwa, w którym w
imieniu moje klientki wniosłem o orzeczenie rozwodu, jako wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa wskazując Krzysztof R.
Po kilkumiesięcznym postępowaniu, podczas którego sąd przesłuchał licznych świadków obu stron, sąd doszedł do przekonania,
iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia
małżeńskiego, a wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa uznany
został Krzysztof R. Mimo braku jego zgody na rozwiązanie małżeństwa sąd uznając go wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa, orzekł
o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.
Radca Prawny Dariusz Budnik
z Kancelarii Radców Prawnych w Gdańsku
przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (0 58) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i
prawo spółek), prawo cywilne (w tym prawo spadkowe,
nieruchomości), prawo pracy, prawo przewozowe i postępowanie egzekucyjne.
Pytania do prawnika można przesyłać do redakcji „Gazety
Rumskiej” lub bezpośrednio do Kancelarii Dariusza Budnika.
Art. 56 § 1 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy
z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez
rozwód. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek
wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek
wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.
Art. 57 § 1 krio „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z
małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”.
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Rumscy

W latach międzywojennych w Rumi wypoczywali wczasowicze i kuracjusze

poeci UZDROWISKO ZAGÓRZE

W naszej rubryce, poświęconej twórczości poetyckiej, prezentujemy kilka
kolejnych wierszy młodych twórców. Utwory
przygotowała rumska poetka Stenia Mazurek, prowadząca sekcję dla piszącej młodzieży w Miejskim
Domu Kultury.
***
Gdybym był pewny
swojego istnienia
żyłbym pełnią życia
A tak codziennie
zadaje sobie pytanie:
Czy żyję naprawdę
czy tak długo śnię?
Aleksander Odowski

***
Samotność to kamień
na drodze
W otchłani wstającego dnia
Niepotrzebny chwast
w ogrodzie
Bezwartościowy czek
Szara codzienność
Góra opuszczonych serc
Amika Wojewska

* **
W tym zagmatwanym świecie
brak czasu na wszystko.
Zegar odmierza
za krótkie godziny,
człowiek nerwowo
trawi czas
W kołowrotku własnego losu
nie słyszy melodii,
śmiechu dziecka,
śpiewu ptaków
W układankę życia
Wplata łzy i trud.

Jeden z okaza³ych pensjonatów na Szmelcie nosi³ nazwê „Uzdrowisko”.

Po³o¿enie Rumi nad rzek¹ Zagórzank¹, w otoczeniu zalesionych wzgórz morenowych, a jednoczeœnie przy wa¿nym szlaku
komunikacyjnym, ci¹gn¹cym siê od Berlina, przez Pomorze
Zachodnie do Gdañska i dalej przez Elbl¹g do Królewca,
sprzyja³o rozwojowi turystyki. Dotyczy³o to szczególnie dzisiejszych dzielnic Rumi - Zagórza i Szmelty, które do sierpnia 1934 roku by³y niezale¿nymi jednostkami administracyjnymi. Do tych miejscowoœci chêtnie przyje¿d¿ali letnicy.
Pod koniec XIX wieku,
dziêki turystyce, powsta³o szereg nowoczesnych jak na tamte czasy goœciñców, karczm, hoteli i restauracji. Pisaliœmy ju¿
na naszych ³amach o hotelu
„Dolina Szmelty” (Zajazd Sobieskiego), by³ tak¿e Hotel
Classena (Bia³y Dworek) wraz
z nale¿¹c¹ do niego sezonow¹
leœn¹ restauracj¹, nazywan¹
Auerhahn (Pod G³uszcem), przy
której by³a scena koncertowa.
Powsta³ te¿ Hotel Ba³tycki,
pensjonat „Uzdrowisko” i
mniejsze restauracje ogrodowe.

Turyœci mieli równie¿ do dyspozycji pokoje w domach prywatnych.
Kurort klimatyczny
W Zagórzu rozwin¹³ siê
handel i rzemios³o. W³aœciciel
hotelu Edward Classen, posiada³ równie¿ destylarniê wódek,
prowadzi³ handel alkoholem,
wyrobami tytoniowymi, towarami kolonialnymi, farbami i
artyku³ami metalowymi
(K.Wajda „Dzieje Rumi”).
Zagórze wraz z piêkn¹ Dolin¹ Szmelty zyska³o miano

kurortu klimatycznego. Zdrowe leœne powietrze cisza, œcie¿ki spacerowe w okolicznych lasach, ryby w rzece, walory przyrodnicze i krajobrazowe, sprawi³y, ¿e letnicy, wczasowicze i
kuracjusze chêtnie tu przyje¿d¿ali. Odzyskanie po I wojnie œwiatowej przez Polskê czêœci Pomorza spowodowa³o nap³yw letników i turystów do
miejscowoœci nadmorskich. Na
szlaku tych wêdrówek znalaz³a siê Rumia.
Loty nad Rumi¹
W 1923 roku Rumia i Zagórze goœci³y ok. 200 letników
i wczasowiczów. W Zagórzu
przed II wojn¹ œwiatow¹, przy
ul. Sobieskiego sta³a stacja
benzynowa (której po wojnie w
Rumi nie by³o jeszcze w latach
szeœædziesi¹tych XX wieku).
W dwudziestoleciu miêdzywojennym istnia³a komu-

A zegar odmierza…
Amika Wojewska

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
redakcja@gazetarumska.pl
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl
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Tak wygl¹da³a w latach trzydziestych willa doktora Timma.

nikacja autobusowa, ³¹cz¹ca
Rumiê z s¹siaduj¹cymi miejscowoœciami, co te¿ mia³o
wp³yw na rozwój ruchu turystycznego.
Na ruch turystyczny i popularyzacjê Rumi wp³yw mia³o tez powstanie w Rumi lotniska. Tu wielu pasa¿erów koñczy³o i rozpoczyna³o podró¿.
Ludzi przyci¹ga³y te¿ imprezy lotnicze na lotnisku i
mo¿liwoœæ odp³atnego podziwiania Rumi i okolic z lotu
ptaka. Czêœæ z tych osób zostawa³a klientami rumskich
restauracji i hoteli.
Willa doktora Timma
W Zagórzu w roku 1905
powsta³ zak³ad leczniczy dla
alkoholików, za³o¿ony przez
ewangelików, gdzie g³ównym
medykiem by³ doktor Friedrich
Timm. Studiowa³ on na Uniwersytecie w Rostocku i tam
odbywa³ praktykê, nastêpnie
pracowa³ w innych miejscowoœciach Meklemburgii i Pomorza Przedniego. W 1897 roku
trafi³ na Kaszuby i do Rumi.
Doktor F. Timm mieszka³ przy
ul. Sobieskiego w Zagórzu, prowadzi³ tam praktykê lekarsk¹,
a opiek¹ medyczn¹ obejmowa³
te¿ s¹siedni¹ Redê. By³a tam
tak¿e apteka, na otwarcie której doktor Timm uzsyka³ zgodê w 1910 roku. Wczeœniej
najbli¿sze dla Rumi apteki
znajdowa³y siê w Wejherowie
i w Sopocie.
Willa doktora Timma przy
ul. Sobieskiego nale¿y dzisiaj
do fabryki okien i mieœci biura
firmy. Du¿o wczeœniej by³a w
niej przychodnia, a nastêpnie
¿³obek. Obecny w³aœciciel odnowi³ ten zabytkowy budynek.
Ryszard Hinc

PASJE
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Miki¿a - wpisany w Czerwon¹ Ksiêgê, kamczacki
pstr¹g têczowy jest ostatnim
na œwiecie, którego obecnoœæ
nie wynika ze sztucznych zabiegów ludzi, lecz z gestu Bo¿ej rêki. W³aœnie wystêpowanie silnej populacji tej ryby
kaza³o nam wybraæ rzekê Opalê na po³udniowym zachodzie
Kamczatki. Wybraliœmy siê
tam siódemk¹ - z po³udnia Polski Krzysztof i Janusz, z Pomorza Mariusz, Artur i ja, ze
Szkocji wróci³ Grzegorz a z Sao
Paolo przylecia³ Leon - Klub
Wêdkuj¹cych Globtroterów
„Bayan-go³” niemal¿e w komplecie.
NiedŸwiedŸ na powitanie
Czeka³y nas dwa tygodnie
sp³ywu pontonami miêdzy
oœnie¿onymi wulkanami, dwa
tygodnie emocji i wspania³ych
prze¿yæ, ale te¿ wzmo¿onej troski o w³asne ¿ycie. Skarby rzeki, jakimi niew¹tpliwie s¹ miki¿e, pilnowane s¹ przez s³usznej wagi stra¿ników - niedŸwiedzie grizzli!
Ju¿ pierwszego dnia po
wyl¹dowaniu w Petropawlovsku i kilkugodzinnej jeŸdzie
Uralem po raz pierwszy patrzy³em na grizzli. Zapadaj¹cy zmrok i para buchaj¹ca z
nozdrzy - wielka niedŸwiedzica z podniesionym ³bem zaczê³a wêszyæ - by³em za blisko.
Serce klêka! Odt¹d przez wiêkszoœæ nocy budzi³y nas niedŸwiedzie, skacz¹ce do wody.
Tak jak my - by³y tu z powodu
³ososi. W rzece trwa³o intensywne tar³o kety, koñczy³o siê
nerki i w ka¿dej chwili spodziewaliœmy siê wejœcia srebrnych
ki¿uczy.
Rzeka kipia³a
Ruszaliœmy od gor¹cych
Ÿróde³ w górnym biegu Opali,
która na tej wysokoœci jest szeroka i p³ytka. Siêgaj¹ca kolan
woda pozwala³a dojœæ w ka¿de miejsce, a najmniejszy g³êboczek, pe³en by³ ket. A¿ skóra cierp³aby siê do nich dobraæ,
ale w s¹siedztwie obozu na
³ososie polowa³a niedŸwiedzica z dwójk¹ ma³ych. Nie nale¿y wchodziæ jej w drogê
Na szczêœcie chwilê przed
startem sp³ywu uda³o mi siê
zapoznaæ z si³¹ kety. Ryba ta
walczy d³ugimi silnymi zrywami. Jej sino-fioletowe ubarwie-

Wielkie emocje, wspaniała przyroda i niebezpieczne misie

ŁOWIENIE Z GRIZZLI
Cele wyprawy by³y trzy - stan¹æ nad kamczack¹ rzek¹ w czasie ci¹gu ³ososia, na³owiæ siê
do bólu miki¿y i nie daæ siê zabiæ przez niedŸwiedzie - mówi rumianin, Rafa³ S³owikowski,
uczestnik niesamowitej wyprawy na Kamczatkê. O swojej kolejnej przygodzie wêdkarskiej
opowiada na ³amach styczniowego magazynu „Wêdkarski œwiat”. Naszym Czytelnikom
prezentujemy fragmenty tej ciekawej opowieœci.

Jedna z cennych zdobyczy Rafa³a - najd³u¿sza miki¿a wyprawy, czyli 67 centymetrów
kropkowanego srebra.

nie jest równie imponuj¹ce co
uzêbienie.
Opala w po³owie biegu z³amana jest progiem z silnym
spadkiem - keta nie ma z nim
k³opotu, o czym œwiadczy³a
obfitoœæ jej wystêpowania w
górnym biegu. Widok ryb umykaj¹cych spod pontonu sta³ siê
z czasem powszechny. Rzeka
kipia³a od przesytu!
„Golec orkiestra”
NiedŸwiedziom póki co sz³o
znacznie lepiej ni¿ nam. No
chyba, ¿eby pod uwagê braæ
golce, gatunek palii zwany te¿
Dolly Varden. Na ca³ej d³ugoœci rzeki golce bra³y bardzo
ochoczo i walczy³y niezmordowanie. Ta ryba po prostu siê
nie mêczy! Nawet po d³ugiej
walce m³ynkuje w nieskoñczonoœæ. Nasze d³onie ju¿ po
dwóch dniach wygl¹da³y makabrycznie - poharatane kotwicami b³ystek.
Dziennie p³ynêliœmy po
cztery godziny, potem rozbicie
obozu i ryba³ka. Brzegi Opali
wydeptane by³y przez niedŸwiedzie jak brzegi Parsêty przez
wêdkarzy. Nawet jeœli jakiegoœ
niedŸwiedzia nie mieliœmy w
zasiêgu wzroku, to wszêdzie

napotykaliœmy resztki niedojedzonych ³ososi, tropy, wyœcielone bar³ogi. Nale¿a³o chodziæ
przynajmniej w parach, co kula³o, jeœli chcia³o siê po³owiæ w
œwiêtym spokoju.
Tañcz¹ce miki¿e
Wp³ynêliœmy w Zonê Miki¿y. Wielkie, grube i we wspania³ej kondycji têczaki zaczê³y
tañczyæ na koñcu ¿y³ek niczym
gejzery. Ich hole by³y tak widowiskowe, ¿e ³ososie przesta³y
dla nas istnieæ, nawet piêkne,
krwistoczerwone nerki , choæ i
te potrafi³y kilkakrotnie skakaæ.
Miki¿e zajmowa³y typowe,
pstr¹gowe miejsca, choæ wola³y g³êbokie, wolniejsze odnogi.
Na jednej z nich uda³o mi siê
z³owiæ najd³u¿szego têczaka
wyprawy - 67cm. Trzy razy
mnie okrêci³, nim w koñcu
wpakowa³em go w podbierak.
Postanowi³em ruszyæ samotnie w odnogi niedaleko
obozu. Rozs¹dek i zasady bezpieczeñstwa przegra³y z rz¹dz¹
kolejnych emocji. Z³owione tu¿

pod namiotami trzy piêædziesi¹taki wstrzyknê³y w krwiobieg dawkê adrenaliny. Strumieñ mia³ oko³o 7 m szerokoœci z przeciêtn¹ g³êbokoœci¹
oko³o 70cm, ruszy³em po œladach niedŸwiedzi. Wraca³em
ju¿ po ciemku z bij¹cym mocno sercem. Wspomnienia licznych wyskoków do przynêty,
agresywnych zwrotów wprost
na mnie i kropli wody ciekn¹cych po policzkach d³ugo nie
pozwala³y usn¹æ. W jeden wieczór z³owi³em œredni¹ iloœæ
miki¿y ³owionych przez wêdkarzy na Opali w ci¹gu ca³ego
sp³ywu.
Œladem or³ów
Gdy po kilku dniach minêliœmy pe³en ³ososi Savan –
najwiêkszy dop³yw Opali,
wp³ynêliœmy w Zonê ki¿ucza.
Tak jak w Polsce pstr¹ga potokowego potrafi przepowiedzieæ turkusowy zimorodek,
tak na Kamczatce ki¿ucza zapowiada krzyk or³a. P³ynêliœmy pomiêdzy skarpami, gdy
na jednej z brzóz usiad³ orze³

Stellera. Wyl¹dowa³ tu¿ przy
samicy. Gdy ucich³ ich ostatni
krzyk, zza chmur wysz³o s³oñce, a Mariusz zapi¹³ pierwszego ki¿ucza. Zaczê³o siê! Wp³ynêliœmy w stado „zwiadowców”. Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e
w górskich rzekach, uchodz¹cych do Pacyfiku wystêpuje ciekawe zjawisko: z uwagi na
nastêpuj¹ce po sobie tar³a kilku gatunków ³ososi, ryby instynktownie po dop³yniêciu do
rzeki staj¹ w jej ujœciu. Wp³ywa niewielkie stado, które
sprawdza sytuacjê w rzece.
Gdy d³ugo nie wracaj¹, np.
przegonione przez inne gatunki ³ososi, reszta ryb rusza w
górê rzeki.
I zgadza³oby siê - ki¿ucze
by³y intensywnie ró¿owe, musia³y spêdziæ w s³odkiej wodzie
kilka dni. Wystêpowa³y w niewielkich iloœciach i wp³ywa³y
w spokojniejsze dop³ywy, wolne od ket.
W blasku srebra Opali
Ostatnie trzy dni obozowaliœmy w opuszczonej bazie geologów w samym œrodku tundry. Grizzli w nocy podchodzi³y
pod obóz, wêszy³y i... na szczêœcie odchodzi³y. ZnaleŸliœmy siê
blisko ujœcia w trakcie startu
srebrniaków. Œwie¿e ki¿ucze
praktycznie nie ró¿ni¹ siê od
srebrnej troci wêdrownej, mo¿e
dlatego zwane te¿ s¹ Silverami. Chyba nigdy ¿eœmy siê tak
nie na³owili – nasze przynêty
skusi³y prawie tysi¹c ki¿uczy!
Na szczêœcie, wyci¹gnêliœmy
jedynie 1/3 tej liczby. Masywne ryby we wspania³ej kondycji udowodni³y, ¿e sztaby srebra zaopatrzone w p³etwy te¿
potrafi¹ p³ywaæ.
Czy têsknimy za Kamczatk¹? Nie, bo nosimy j¹ w
sobie - ¿arzy siê w pamiêci i w
sercach, niczym wêgle w ognisku. W 2008 roku znów bêdziemy patrzeæ jak ³ososie mkn¹
pod pr¹d kamczackich rzek i
zapolujemy na tajemniczego
salmonida - kund¿ê.
Rafa³ S³owikowski
Zainteresowanych tematem, a tak¿e wspania³ymi
zdjêciami z wypraw odsy³amy
na stronê internetow¹ klubu:
www.bayangol.pl.
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KULTURA

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
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
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
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Po raz szósty Szko³a Podstawowa nr 9 w Rumi, a
dok³adnie nauczycielka
muzyki - Marzena Taube by³a organizatorem grudniowego Festiwalu Kolêd.
Wziê³y w nim udzia³ dzieci ze wszystkich szkó³ podstawowych w Rumi.
Soliœci i zespo³y prezentowa³y siê w grudniu na scenie
Domu Kultury SM „Janowo”,
natomiast jury w sk³adzie: Beata Awsiukiewicz, Iwona
Bieliñska i Leszek Bolibok
wy³oni³o zwyciêzców konkursu
wokalnego.
W kategorii zespo³ów klas
0 i I - pierwsze miejsce zaj¹³
Duet z SP nr 9, drugie by³y Promyczki z SP 10, a trzecie Urwiski z SP nr 10. Najlepszym najm³odszym solist¹
okaza³ siê Maciek Skwierawski z SP nr 1.
W kategorii zespo³ów z
klas II i III pierwsze miejsce
zajê³y Anio³ki z SP 9, drugie Gwiazdeczki z SP 10, a trzecie - Cantele z SP nr 6.
Wœród solistów w tej kategorii wiekowej wygra³ Szymon Drwal z SP nr 9, a kolejne miejsca zajê³y Sara Helak z tej samej szko³y i Agata
Machula z SP nr 10.

Festiwal w Janowie

Najmłodsi śpiewali kolędy

Na scenie chór ze Szko³y Podstawowej nr 9, która zorganizowa³a VI Festiwal Kolêd.
Fot. Anna Kuczmarska

Zwyciêzcami w kategorii
zespo³ów z klas IV, V i VI zosta³y Urwisy z SP nr 10. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ Lira z
SP nr 6, a trzecie - Accollada z
SP nr 10.

Pierwsze miejsce wœród
najstarszych solistów przypad³o Joannie Grabowskiej z
SP nr 6, drugie zajê³a A. Rutkowska, a trzecie D.Uhlenberg - oboje z SP nr 10.

Wœród chórów najlepsze
by³y: Crescendo z SP nr 1 oraz
chór szkolny z SP nr 9, które
zajê³y pierwsze miejsce ex
aequo.
Ak.

Jasełka w I Liceum Ogólnokształcącym

Dużo humoru i pięknie zaśpiewane kolędy
2

Katechetka Beata Chlewicka, przy wsparciu Barbary
Czarkowskiej i ks. Micha³a Subis³awskiego, przygotowa³a
szkolne jase³ka, które w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi maj¹ d³ugoletni¹ tradycjê.
Pani Beata jest autork¹ humorystycznego i uwspó³czeœnionego tekstu jase³ek oraz re¿yserem przedsiêwziêcia, ale nie mog³o

by siê ono odbyæ bez m³odzie¿y. Licealiœci wspaniale opowiedzieli historiê, która wydarzy³a siê w Betlejem, a jeszcze piêkniej
zaœpiewali tradycyjne kolêdy.
Jase³ka zaprezentowali nauczycielkom oraz kole¿ankom i
kolegom tu¿ przed œwiêtami, a ¿eby wszyscy mieli szansê je
obejrzeæ, przedstawienie pokazano kilkakrotnie.
Baj.

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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Zachęcamy do lektury. Czekamy na opinie. Polecamy archiwum i cennik reklam.

CZYTAJ NAS I OGLĄDAJ W INTERNECIE
Przypominamy internautom, że „Gazeta Rumska” jest dostępna także na stronie internetowej: www.gazetarumska.pl, gdzie

czekamy m.in. na opinie i uwagi Czytelników. Można tam znaleźć
wszystkie archiwalne numery miesięcznika.
Nasza witryna zawiera także szczegółowe informacje na temat
zamieszczania reklam i ogłoszeń. Warto się z nimi zapoznać, bo
ceny mamy konkurencyjne wobec innych lokalnych wydawnictw.
Zapraszamy!
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IMPREZY

W Rumi zebrano ok. 25 tysięcy zł

ZAGRAŁA ORKIESTRA
W niedzielê 13 stycznia w Rumi nie tylko siê wypogodzi³o,
ale te¿ zaczerwieni³o - oczywiœcie od czerwonych serduszek, rozdawanych na ulicy licznym uczestnikom XVI fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Mieszkañcy
miasta otwierali swoje serca i portfele dla chorych dzieci,
a wolontariusze wracali z pe³nymi puszkami do sztabów.

Uczniowie III d podczas poloneza. Na pierwszym planie Anna Wenta.

Pierwszy taki bal

W pierwszej parze wychowawca III a, polonista Tomasz
Jurkiewicz i Katarzyna Klorek.

Przerywnik w polonezie, czyli pokaz tañca, który mile
zaskoczy³ widzów.

pokazy poloneza, odtañczonego przez uczniów poszczególnych klas. Ta tradycja ma siê
dobrze w przeciwieñstwie do
skromnych, na ogó³ czarnobia³ych strojów, jakie obowi¹zywa³y na studniówkach przed laty.
Najwa¿niejsze, ¿eby m³odzie¿
dobrze siê bawi³a, bo potem
przychodzi czas intensywnej
nauki i stresu, zwi¹zanego z
egzaminami maturalnymi. A
studniówkê, podobnie jak maturê, wspomina siê ca³e ¿ycie.
Ak.
Fot. Anna Kuczmarska
(zdjêcia pochodz¹ ze
studniówki I LO)

Ju¿ nie tylko czarne, bia³e
lub granatowe, ale czerwone,
z³ote i inne suknie dziewcz¹t
mieni³y siê kolorami i po³yskiwa³y w sali balowej Hotelu
„Faltom”. Uczennice i uczniowie przemienili siê na ten wieczór w prawdziwe damy i eleganckich kawalerów, bo to ich
pierwszy taki bal w ¿yciu i
ostatni przed wytê¿on¹ nauk¹,
stresem i emocjami, zwi¹zanymi z matur¹. Studniówka,
bo o niej mowa, odby³a siê z
zachowaniem tradycji i zapewni³a wszystkim dobr¹ zabawê.
Na studniówce I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Rumi
bawi³o siê 11 stycznia 180
uczniów szeœciu klas, a z partnerami, rodzicami i gronem
nauczycielskim bal liczy³ ok.
350 osób. By³a to 56 studniówka w historii najstarszego rumskiego liceum.
Po raz dziesi¹ty do studniówki przygotowuj¹ siê maturzyœci z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Pierwszy bal tegorocznych maturzystów odbêdzie siê 1 lutego w sali rumskiego Hotelu „Falko”. W tym
samym miejscu bawili siê 5
stycznia uczniowie Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi.
Wszystkie studniówki wygl¹daj¹ podobnie, a to, co ³¹czy
je najbardziej - to wspania³e

Miejski sztab mieœci³ siê jak zwykle w hali Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, po po³udniu wype³nionej niemal po brzegi
mieszkañcami miasta. Mnóstwo by³o zarówno m³odzie¿y, jak i
doros³ych uczestników kilkugodzinnej imprezy. Na koncerty, licytacje i pokazy, zorganizowane w ramach WOŒP przychodzi³y
ca³e rodziny.
Jeden ze sztabów orkiestry mieœci³ siê w prywatnym przedszkolu „Delfinek”, gdzie odby³o siê m.in. przedstawienie teatralne, a pod wieczór przedszkolaki i ich rodzice uczestniczyli w
akcji „Œwiate³ko do nieba”. Z kolei mieszkañcy Janowa spêdzali
czas w Spó³dzielczym Domu Kultury, w którym atrakcji nie brakowa³o. Na scenie wyst¹pi³y dzieci z janowskich przedszkoli oraz
m³odzie¿owa grupa taneczna „EMBI”.
Baj

Tancerki z zespo³u „Spineczki” wzbudzi³y aplauz widowni.
Wolontariuszki - na
co dzieñ pracuj¹ce w
placówce „Delfinek” przy pracy.

Wolontariuszki z I LO
w hali MOSiR.

Po szaleñstwach na parkiecie, odpoczynek przy stole.
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SYLWESTER W OBIEKTYWIE

Mieszkańcy Rumi składali sobie noworoczne życzenia m.in. na
miejskim stadionie, gdzie w sylwestrową noc MOSiR zorganizował zabawę na świeżym powietrzu. Były życzenia od przedstawicieli władz miasta, muzyka oraz
efektowny pokaz sztucznych ogni.
Do wielu serdecznych i ciepłych słów, wypowiadanych nie
tylko w Sylwestra z okazji rozpoczęcia Nowego Roku dołączamy
nasze:
„Gazeta Rumska” życzy rumianom Dobrego Roku 2008!
Niech przyniesie wiele radości i
miłości, rodzinnego szczęścia, ciekawej pracy i udanego wypoczynku. Życzymy zdrowia i pomyślności!

REKLAMA
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