Sto tysięcy złotych pozostaje w Janowie

W TYM NUMERZE

Mniej imprez, więcej rekreacji

INWESTYCJE SĄ
NAJWAŻNIEJSZE
- Budowa dróg i centrum
miasta jest priorytetem naszego programu, w którym
inwestycje zajmują najważniejsze miejsce - mówi Janusz Wolański, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
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Zamach na kulturê czy próba uporz¹dkowania zarówno finansowej, jak i kulturalnej polityki miasta? Dwa zupe³nie skrajne
stanowiska star³y siê w dyskusji na temat finansowania Domu
Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, zorganizowanej
na potrzeby audycji Radia Gdañsk. W transmitowanym na ¿ywo
spotkaniu po jednej stronie „ringu” stanêli miejscy radni, którzy
odmówili w tegorocznym bud¿ecie Rumi pieniêdzy dla SM „Janowo”. Po drugiej stronie znaleŸli siê: zastêpca burmistrza Rumi,
przedstawiciele spó³dzielni i samego domu kultury. S³ownej potyczce przys³uchiwa³a siê grupa mieszkañców osiedla. Mimo, i¿
W rejonie ulic Sabata i
Sobieskiego, na dzia³ce licz¹cej 1,6 ha przez 22 miesi¹c
budowane bêdzie nowe centrum handlowe. Koszt inwestycji wyniesie 31,5 mln euro i
obejmuje m.in. sfinansowanie
nowego uk³adu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.
Inwestor, cyli amerykañœka firma Polimeni, obiecuje otwarcie we wrzeœniu 2009 roku
atrakcyjnego miejsca zakupów,
ale tez zatrudnienie w nim
oko³o 300 osób.
Kolejne centrum handlowe
w efektownym pod wzglêdem
architektonicznym obiekcie
zapewne poprawi estetykê zaniedbanego dot¹d miejsca.
str. 5

sprawa dotyczy janowskiej spó³dzielni, w dyskusji nie wzi¹³ udzia³
ani prezes ani zastêpcy prezesa SM „Janowo”.
Temat od kilku tygodni budzi du¿e emocje, podgrzewane przez
zarz¹d spó³dzielni i radnych Gospodarnoœci, oburzonych decyzj¹
radnych PO i PiS. Ci ostatni wstrzymali dotacjê dla SM „Janowo” w wysokoœci 100 tys. z³, przeznaczaj¹c tê kwotê na koncepcjê strefy rekreacyjnej wraz z kompleksem boisk przy ul. Pomorskiej w Janowie.
Ak
Czyt na str. 5

Na terenie po dawnej garbarni

WSPOMNIENIE
KARNAWAŁU
Rozpoczął się Wielki Post,
ale my przypominamy jeszcze karnawałowe szaleństwa. W Rumi bawili się
starsi, młodsi i najmłodsi
mieszkańcy. Dzieci i ich rodzice przywdziali na tę okazję pomysłowe kostiumy.
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POWSTAJE GALERIA
HANDLOWA
WYRÓŻNIENI
PRZEZ BURMISTRZA
Bogdan Formella, były komendant Hufca ZHP, został
jednym, z laureatów tegorocznych Nagród Burmistrza. Otrzymały je cztery
osoby, pracujące na rzecz
mieszkańców.
Str. 10
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AKTUALNOŚCI

„Dobra ciocia” i „zła koalicja”

Styczniowa sesja Rady Miejskiej

KTO NA KOGO DYBIE

Bibliotekę czeka
przeprowadzka

Przyznam się, że kiedy przeczytałem w „Gońcu Rumskim” artykuł
dotyczący rezygnacji wiceburmistrz Iwony Romanowskiej, to mną
wstrząsnęło (na marginesie - naprawdę szkoda, że pani Romanowska
odchodzi z urzędu, bo wysoko oceniałem efekty jej pracy). Pytana o
powody swojego odejścia burmistrz Romanowska mówi o złym stanie
zdrowia, natomiast w komentarzu burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
twierdzi, że prawdziwe powody są zgoła inne. Zdaniem burmistrz, za
to, że Rumia traci dobrego fachowca winna jest koalicja PO-PiS!
Analizując ostatni rok rumskiego samorządu tylko poprzez pryzmat wypowiedzi burmistrza miasta wyraźnie widać, że E. RogalaKończak jest jak przysłowiowa „dobra ciocia” o gołębim sercu, i wszystko
układałoby się idealnie, gdyby nie radni ze „złej koalicji”. Ci niedobrzy
radni ponoć nie robią nic innego, jak tylko przeszkadzają w zarządzaniu miastem.
Efekty katorżniczej pracy tej koalicji widać gołym okiem: wielka
nadwyżka w budżecie z ubiegłego roku, bo pani burmistrz nie realizowała zaplanowanych inwestycji, a w obecnym budżecie ogromna
kwota na inwestycje, o których burmistrz powiedziała, że ich nie zrealizuje. Nieustanne wciąganie radnych w bezsensowne kłótnie na sesji
Rady Miejskiej i coraz gorszy obraz naszego miasta w mediach i wśród
innych samorządów.
A może jednak to burmistrz ma rację? Zacznijmy więc od przywołania wizerunku „dobrej cioci”. Dla mnie i jak sądzę dla większości z
Państwa kojarzy się ona ze spokojną, miłą, bardzo ciepłą osobą. Podobnie jak babcia, która w mojej pamięci pozostała jako bliska i ukochana, wyrozumiała, zawsze mająca dla mnie czas.
Pytanie tylko, jak do tego wizerunki dobrej cioci lub babci wpisuje
się pani Elżbieta Rogala-Kończak? Moim zdaniem nijak. Burmistrz Rumi
jest apodyktyczna, często wręcz brutalna w zachowaniu i słownictwie, nie potrafiąca współpracować z innymi osobami. Mówią o tym w
prywatnych rozmowach (bo strach ogarnął Urząd Miasta) jej współpracownicy i pracownicy urzędu.
To właśnie z winy urzędującej burmistrz Rumia ma trzecią w trakcie ostatniego roku osobę na stanowisku wiceburmistrza miasta ds.
inwestycyjnych, a teraz rezygnuje ze współpracy zastępca ds. społecznych. Parę miesięcy temu mieliśmy do czynienia z faktem kierowania przez panią Elżbietę Rogalę-Kończak gróźb pod adresem jednego z samorządowców, jak sam publicznie stwierdził. Po drodze odbyła
się kolejna nieudana próba nawiązania współpracy koalicyjnej z większością PO-PiS w radzie miasta Rumi. A ostatnio przeciwko przyjęciu
pani Elżbiety Rogali-Kończak do Platformy Obywatelskiej wypowiedziały się miejskie, powiatowe i wojewódzkie władze tej partii. Nawet
straszenia „Donkiem” nie pomogły.
Wygląda więc na to, że z powodu bardzo trudnego charakteru i
nieustannych skłonności do konfabulacji, z panią burmistrz zdecydowana większość nie chce współpracować. Traci na tym nasze miasto
i jego mieszkańcy.
Należy w związku z tym zapytać, co nas czeka w przyszłości? Niestety, nie jestem tutaj optymistą, bo wygląda na to, że trwać będą
kłótnie, a inwestycje ważne dla Rumi trzeba będzie „przepychać” na
siłę. Za to w mediach lament będzie jeszcze większy, bo „dobra ciocia”
chce rządzić, ale nie może, bo dybie na nią „zła koalicja”. Tylko kto na
kogo?
Piotr Zaradny
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Najwiêcej emocji na ostatniej sesji Rady Miejskiej wywo³a³a sprawa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pomorskiej 11. Jak ju¿ informowaliœmy, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Janowo” podwy¿szy³a niemal czterokrotnie czynsz na u¿ytkowany
przez bibliotekê du¿y lokal. Z tego powodu burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
wnios³a o przeznaczenie na ten cel ponad 57 tys. z³ z bud¿etu miasta. Radni PiS i
PO nie zgodzili siê na ten wydatek, uznaj¹c, ¿e lepiej znaleŸæ dla placówki inn¹
siedzibê. Nie przeznaczyli równie¿ 67 tys. z³ na remont i adaptacjê nowych pomieszczeñ dla MOPS przy ul. Œlusarskiej, o co zabiega³a burmistrz Rumi.
Burmistrz nie kry³a oburzenia sprzeciwem radnych w
obu sprawach. Przekonywa³a,
¿e SM „Janowo” wypowiedzia³a bibliotece umowê najmu i
podtrzyma tê decyzjê, jeœli nie
znajd¹ siê œrodki na op³acenie
wy¿szego czynszu (w wysokoœci 20 z³ za metr kw., 6752 z³
brutto miesiêcznie).
Kosztowna adaptacja
Nowa siedziba dla Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy ul. Œlusarskiej (budynek po Przedsiêbiorstwie
Us³ug Komunalnych) wymaga
instalacji niezbêdnej sieci informatycznej i stanowisk komputerowych. Na to równie¿ potrzebne s¹ pieni¹dze z bud¿etu miasta.
Radny Piotr Zaradny,
przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej wyjaœni³,
¿e sprawa siedziby MOPS by³a
dyskutowana na posiedzeniu
komisji. Radni maj¹ zastrze¿enia co do przeznaczania na
siedzibê MOPS tak znacznej
kwoty tym bardziej, ¿e podobno s¹ to wstêpne koszty adaptacji biura przy ul. Œlusarskiej nowej siedziby. Poza tym
nadal maj¹ funkcjonowaæ placówki MOPS przy ul. Stoczniowców, Starowiejskiej, a nawet w dotychczasowej siedzibie przy ul. Abrahama. Dlatego radni PO i PiS czekaj¹ na
informacje o ca³kowitych kosztach i harmonogramie przeniesienia MOPS do nowych pomieszczeñ.
Biblioteka obok ratusza
- W przypadku biblioteki
mamy do czynienia z aktem
agresji ze strony Spó³dzielni
Mieszkaniowej - powiedzia³
Piotr Zaradny. - Nie zamierzamy spe³niæ jej oczekiwañ finansowych tym bardziej, ¿e lokal
przy ul. Pomorskiej wcale nie
zapewnia bibliotece dobrych
warunków. Przypomnê, ¿e radni PO i PiS od dawna planuj¹
wybudowanie nowej siedziby w
ramach nowoczesnego forum
miejskiego, w s¹siedztwie ratusza. W zwi¹zku z tym nale¿y jak najszybciej znaleŸæ tym-

czasowe lokum dla tej placówki, do momentu zbudowania
nowej biblioteki u zbiegu ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej.
Te s³owa wywo³a³y burzliw¹ dyskusjê, w której radny
Tadeusz Pi¹tkowski przypomnia³ sprawê wycofania dotacji dla SM „Janowo” na dzia³alnoœæ kulturaln¹, a radny
Józef Chmielewski stwierdzi³, ¿e spó³dzielnia to nie jest
dojna krowa, z której mo¿na
ci¹gn¹æ ile siê da.
- Jestem zszokowany pana
kultur¹ i u¿ywanym s³ownictwem, a tak¿e zarzutami pod
naszym adresem ze strony
radnych Gospodarnoœci i pani
burmistrz - stwierdzi³ radny
PO Eugeniusz Zwara. - Nie
mówcie nam, ¿e nie dbamy o
rozwój miasta, bo to wy panowie nie g³osowaliœcie za tegorocznym bud¿etem. Niektórzy
z was nie g³osowali nawet za
budow¹ swojej ulicy. Nikomu
nie jest potrzebna wasza populistyczna narracja. Ja bym
siê na waszym miejscu wstydzi³.
Nie wszystko na sprzeda¿
Sporo miejsca na sesji zajê³o g³osowanie projektów
uchwa³, dotycz¹cych sprzeda¿y gminnych dzia³ek. Nie
wszystkie grunty, które burmistrz Rogala-Koñczak zaproponowa³a do sprzedania,
zostan¹ wystawione na przetarg. Sprzeciwili siê temu radni PO i PiS. Nie zgodzili siê
m.in. na sprzeda¿ dwóch dzia³ek przy ul. Sobieskiego (miêdzy Sobieskiego i Podgórn¹),
przy ul. Œw. Józefa oraz przy
ul. ¯wirki i Wigury. Ich zdaniem lepiej poczekaæ i opracowaæ program inwestycyjny dla

tych dzia³ek, co przyniesie du¿o
wiêksz¹ korzyœæ dla miasta.
Kierownik Referatu Kulturty i Sportu Urzêdu Miasta,
Gra¿yna Bratnikow przedstawi³a sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdzia³ania narkomanii”
w 2007 roku, a tak¿e program
dzia³añ w tym zakresie na
2008 rok. Zarówno w poprzednim, jak i w tym roku zadania
te polegaj¹ na organizowaniu
terapii i rehabilitacji, szkoleñ,
zajêæ rekreacyjnych i kulturalnych m.in. dla dzieci i m³odzie¿y, budowie placów zabaw,
wspomaganiu rodzin z problemami alkoholowymi itp. W
tym roku zaplanowano na ten
cel 491 tys. z³.
Anna Kuczmarska
Siejemy zamęt
W czasie sesji przewijał się
temat finansowania Domu Kultury w Janowie, który poruszamy na str. 1 i 5, a także spowalniania procesu uwłaszczeniowego w SM „Janowo”. Wzburzony poruszeniem tych spraw radny i prezes spółdzielni Józef
Chmielewski odniósł się m.in.
do artykułów w naszej gazecie i
ich autorów.
– Kilka osób próbuje zaistnieć, nie mając poparcia większości - stwierdził prezes Chmielewski. - Nie uda się rozbić spółdzielni przez kilku krzykaczy. W
„Gazecie Rumskiej” piszą te
same osoby, które sieją zamęt,
a przy tym są niekompetentne.
- Cóż, dużo osób ma inne
zdanie, niż pan, Panie Chmielewski - odparł Piotr Zaradny, a
my dodajmy, że coraz więcej.
W naszej gazecie może Pan
w każdej chwili zamieścić autoryzowaną wypowiedź, czego
Pan odmawia nawet członkom
spółdzielni w swojej gazecie
„Nasze Sprawy”.
REDAKCJA
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MIASTO

Nowe zasady finansowania inicjatyw lokalnych. Mniej dla firm...

Po ponad pięciu latach

WIĘCEJ DLA MIESZKAŃCÓW

Zastępca burmistrza odchodzi

Zmieni³y siê zasady realizacji inicjatyw lokalnych, czyli inwestycji lub remontów prowadzonych z udzia³em mieszkañców i innych podmiotów. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej, na wniosek 14 radnych klubów PO i PiS podjêto uchwalê zmieniaj¹c¹ procentowy
udzia³ œrodków gminnych w tego rodzaju inwestycjach. Chodzi o to, by miasto dok³ada³o
wiêcej pieniêdzy do przedsiêwziêæ, realizowanych wspólnie z mieszkañcami, a mniej w
wypadku inwestycji, prowadzonych z innymi podmiotami (deweloperzy, buduj¹cy nowe
mieszkania, firmy dzia³aj¹ce w mieœcie, itp.).
Przypomnijmy, ¿e w ramach tzw. czynów spo³ecznych,
czyli inicjatyw lokalnych, powstaj¹ nawierzchnie ulic, urz¹dzenia wodoci¹gowe, gazowe
lub kanalizacyjne, place zabaw,
a tak¿e inne obiekty, okreœlone w uchwale Rady Miejskiej.
Wszystko po to, aby nie czekaj¹c na inwestycje gminne,
zaplanowane w bud¿ecie, polepszyæ warunki ¿ycia b¹dŸ
funkcjonowania spo³ecznoœci
lokalnej. Do tej pory w wiêkszoœci takich przypadków, gmina pokrywa³a 70 proc. kosztów
przedsiêwziêcia (czasem 60 lub
50 proc.), niezale¿nie, czy by³o
ono wspó³finansowane przez
mieszkañców, czy przez firmê
lub instytucjê.
Obecnie maksymalny
udzia³ gminy w zadaniach realizowanych wy³¹cznie z inicjatywy mieszkañców wynosi od
50 do 75 proc. Najwy¿szy 75procentowy udzia³ dotyczy najczêœciej inicjowanych przedsiêwziêæ, takich jak budowa dróg,
kanalizacji itp. 60 proc. kosztów gmina pokrywa w wypadku budowy placu zabaw lub
obiektów kulturalnych, a 50procentowy udzia³ dotyczy budowy szkó³ i innych placówek
oœwiatowcy oraz przystanków.
Gdy inicjatorem zadania s¹
przedsiêbiorstwa maksymalny

Wiele ulic w Rumi zbudowano z finansowym udzia³em
mieszkañców.

udzia³ finansowy gminy wynosi 50 proc. Wyj¹tkiem jest budowa przystanków komunikacji, w której gmina uczestniczy
w 30 proc.
- G³ównym powodem wprowadzenia nowych zasad by³a
pilna koniecznoœæ dostosowania obowi¹zuj¹cej uchwa³y do
zmienionych przepisów prawa
- mówi Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej.
- Co wa¿ne, nowe zasady s¹
bardziej przejrzyste i korzystne dla mieszkañców, gdy¿ ich
udzia³ w kosztach przedsiêwziêcia zmniejsza siê z 30 do
25%. Nowy regulamin wprowadza te¿ kilka istotnych kwestii, dotycz¹cych zasad planowania inwestycji w kontekœcie

nastêpnego roku bud¿etowego
- nie mogliœmy siê zgodziæ na
dotychczasow¹ praktykê preferowania budowy domów wielorodzinnych, budowanych
przez deweloperów. Mechanizm
by³ prosty - najpierw deweloper sprzedawa³ mieszkania w
nowej inwestycji, obiecuj¹c
now¹ piêkn¹ ulicê dojazdow¹
w ramach poniesionych nak³adów, nastêpnie po sprzeda¿y
mieszkañ zak³ada³ komitet
spo³eczny z gmin¹, która w
70% dofinansowywa³a budowê
drogi. Przez to z tej formy dofinansowania korzystali g³ównie
nowi mieszkañcy miasta, a dla
tych, którzy p³ac¹ podatki od
lat tych œrodków brakowa³o.
Baj

Zaskakuj¹c¹ informacj¹
zakoñczy³a siê ostatnia sesja
Rady Miejskiej w Rumi. Radni i goœcie dowiedzieli siê o
decyzji Iwony Romanowskiej, zastêpcy burmistrza ds.
spo³ecznych, która rezygnuje z
piastowanej funkcji.
- Odchodzê wy³¹cznie z powodów zdrowotnych - powiedzia³a nam burmistrz Iwona
Romanowska. - Mam ostatnio
m.in. k³opoty z krêgos³upem,
by³am dwukrotnie w szpitalu,
a moje stanowisko wymaga
du¿ej dyspozycyjnoœci i odpowiedzialnoœci. Dlatego postanowi³am zrezygnowaæ z pracy
w Urzêdzie Miasta w Rumi.
D³ugo siê waha³am, ale zdrowie jest najwa¿niejsze.
Iwona Romanowska zosta³a burmistrzem w grudniu
2002 roku po wygranym konkursie na to stanowisko. Zajmuje siê sprawami spo³eczny-

mi, szeroko pojêt¹ kultur¹ i
oœwiat¹ w mieœcie. W zwi¹zku trzymiesiêcznym wypowiedzeniem, bêdzie pracowa³a w
rumskim urzêdzie do kwietnia
br. Na razie nie chce zdradziæ
swoich dalszych planów zawodowych. Nie wiadomo jeszcze,
kto zast¹pi Iwonê Romanowsk¹ na tym stanowisku.
Ak

Profesor Roman Grucza

SUKCES RUMIANINA
Najwy¿szy w tej dziedzinie tytu³ profesora sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej w Gdañsku otrzyma³ wyk³adowca
tej uczelni Roman Grucza. Informujemy o tym z przyjemnoœci¹, poniewa¿ prof. Gurcza jest rodowitym rumianinem, choæ
obecnie mieszkaj¹cym w Toruniu. Taki tytu³ jest ewenementem
w skali Rumi i powiatu, zatem serdecznie gratulujemy Panu
Profesorowi i jego rodzinie, znanej w Rumi z muzycznych pasji.
Przypomnijmy, ¿e brat profesora, Tadeusz Grucza jest dyrygentem i szefem Orkiestry Dêtej w parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych, a gra w niej zarówno trzeci brat panów Gruczów,
jak i syn pana Tadeusza.
Prof. zwyczajny Roman Grucza bêdzie goœci³ w marcu w rodzinnym mieœcie, tote¿ ju¿ dziœ mo¿emy obiecaæ naszym Czytelnikom rozmowê z wybitnym artyst¹ w nastêpnym, marcowym
numerze „Gazety Rumskiej”.
Ak.
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KONTROWERSJE
O proteœcie mieszkañców
domów przy ul. Krzywoustego, £okietka i s¹siednich, a tak¿e spó³dzielczego bloku przy ul. Gdañskiej
pisaliœmy w poprzedniej
„Gazecie Rumskiej”. Protestuj¹cy domagaj¹ siê likwidacji stacji bazowej telefonii komórkowej, stawianej
na niewielkim budynku
przy ul. Gdañskiej 49 w Janowie. W tym obiekcie,
u¿ytkowanym przez PWiK
i OPEC mieszcz¹ siê m.in.
pompy, dostarczaj¹ce wodê
do pobliskich domów i
mieszkañ. Z tego powodu,
a tak¿e z obawy przed szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem mieszkañcy nie
chc¹ w s¹siedztwie swoich
domów urz¹dzeñ telefonicznych.
Zaskoczeni inwestycj¹
W po³owie stycznia, gdy na
dachu budynku pojawi³y siê
konstrukcje masztu, zebra³o
siê tam kilkadziesi¹t osób.
Zbierano podpisy pod petycj¹
do w³adz miasta. Ostatecznie
uzbierano ich ok. 300, poniewa¿ budowie masztu i urz¹dzeñ nadawczych przeciwni s¹
równie¿ mieszkañcy kilku okolicznych ulic.
- O budowie dowiedzieliœmy siê przypadkowo, kiedy
zobaczyliœmy ekipy montuj¹ce na dachu konstrukcje - powiedzia³ nam jeden z protestuj¹cych. - Gdy zwo³aliœmy spotkanie mieszkañców okaza³o
siê, ¿e prawie nikt nie zosta³
powiadomiony o takiej inwestycji. Pismo w tej sprawie
otrzyma³ tylko w³aœciciel po³o¿onej najbli¿ej dzia³ki, który
akurat na niej nie mieszka.
Tymczasem firma stawiaj¹ca
stacjê bazow¹ uzyska³a pozwolenie na budowê i rozpoczê³a
prace.
Terminy minê³y
Delegacja mieszkañców
by³a w styczniu w rumskim
Urzêdzie Miasta. O pomoc protestuj¹cy zwrócili siê te¿ do
radnego PiS Stanis³awa Pta-
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Maszt telefoniczny stanął w Janowie

Mieszkańcy protestują

Podczas styczniowej akcji protestacyjnej mieszkañcy spotkali siê m.in. z radnym
Stanis³awem Ptachem (na zdjêciu w œrodku).
Fot. Wojciech Reszczyñski

cha, który mieszka w tym rejonie miasta.
- Z protestuj¹cymi mieszkañcami spotka³em siê podczas akcji przed budynkiem
przy ul. Gdañskiej 49. Zapozna³em siê z ich argumentami, a potem tak¿e z dokumentacj¹ inwestycji. Skonsultowa³em siê w tej sprawie z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
w Rumi, Witoldem Reclafem informuje radny Stanis³aw
Ptach. - Nie mo¿na powstrzymaæ kontrowersyjnej inwestycji, poniewa¿ zosta³y wydane
odpowiednie decyzje, zezwalaj¹ce na jej realizacjê, a tak¿e
minê³y terminy odwo³ania siê
od tych decyzji. Mieszkañcy nie
maj¹ prawnej mo¿liwoœci
sprzeciwienia sie budowie stacji. I to w³aœnie jest bulwersuj¹ce. To Ÿle, ¿e Urz¹d Miasta
nie powiadomi³ mieszkañców
pobliskich domów o planach
budowy wie¿y telefonicznej.
Pozwoli³oby to unikn¹æ obec-

nych protestów, a byæ mo¿e
doprowadzi³oby do rozwi¹zania problemu i znalezienia innego dogodnego miejsca na
zamontowanie tych urz¹dzeñ.
Nowe mieszkania
- Mieszkañcy obawiaj¹ siê,
czy nie bêd¹ one mia³y szkodliwego wp³ywu m.in. na dostarczan¹ do ich domów wodê
– dodaje radny Ptach. - W s¹siedztwie budynku znajduje
siê ujêcie wody, a w samym
obiekcie pracuj¹ pompy PWiKu. Wprawdzie ekspertyzy naukowe mówi¹, ¿e nie ma niebezpieczeñstwa dla zdrowia
ludzi, ale mimo to takie s¹siedztwo budzi niepokój. Podobnie jak s¹siedztwo terenu
rekreacyjnego dla m³odzie¿y,
czyli skate parku. Mieszkañcy
zostali zaskoczeni inwestycj¹,
a to oni tam ¿yj¹ na co dzieñ,
niektórzy bardzo blisko stawianych urz¹dzeñ. Przyszli lokatorzy budowanego obok domu

wielorodzinnego tak¿e zupe³nie
nieœwiadomie kupili mieszkania w s¹siedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej. Raczej nie bêd¹ z tego s¹siedztwa zadowoleni.
GroŸne pola bêd¹ wysoko
W piœmie, odpowiadaj¹cym na petycjê, z³o¿on¹ w styczniu urzêdzie, burmistrz miasta pisze m.in. ¿e: „ …Pola
elektromagnetyczne o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych bêd¹ wystêpowaæ na wysokoœci minimalnej 16,20 metrów nad poziomem terenu. W
zwi¹zku z tym stwierdzono, ¿e
zasiêg obszaru wystêpowania
pól elektromagnetycznych o
wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych dla planowanego przedsiêwziêcia bêdzie wystêpowaæ w miejscach niedostêpnych dla ludzi. Tym samym eksploatacja instalacji
nie bêdzie powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œro-

dowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku,
o których mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z
dnia 30 paŸdziernika 2003 r.
(Dz.U. Nr 192 poz. 1883). Pañstwa obawy co do zagro¿enia
zdrowia mieszkañców s¹ nieuzasadnione.
Burmistrz Miasta Rumi
wyda³ decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê inwestycji, w której okreœli³, jakie warunki musi
spe³niaæ stacja bazowa, aby nie
zagra¿a³a zdrowiu mieszkañców w oparciu o obowi¹zuj¹cy
stan prawny. Do wniosku o
wydanie decyzji œrodowiskowych uwarunkowañ zgody na
realizacjê inwestycji inwestor
do³¹czy³ raport o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko...”
Domagaj¹ siê rozbiórki
W piœmie, skierowanym do
mieszkañców czytamy te¿, ¿e
wspomniany raport jest do
dyspozycji w urzêdzie, a inwestor bêdzie móg³ przyst¹piæ do
u¿ytkowania stacji dopiero po
przeprowadzeniu przez Powiat
Inspektora Nadzoru Budowlanego obowi¹zkowej kontroli
zgodnoœci wykonanej stacji z
projektem. W tej sprawie odby³o siê te¿ spotkanie w magistracie, na którym urzêdnicy
uspokajali zbulwersowanych
mieszkañców, ¿e stacja nie
stanowi dla nich ¿adnego zagro¿enia. Mimo to mieszkañcy domagali siê rozbiórki stacji i grozili, ¿e jeœli nie zleci jej
burmistrz, sami doprowadz¹
do zlikwidowania tej konstrukcji.
Do Urzêdu Miasta w Rumi
oraz do Starostwa Powiatowego w Wejherowie (które na podstawie decyzji burmistrza w
Rumi wyda³o pozwolenie na
budowê) przekazali kolejne
pisma, apeluj¹ce o rozbiórkê
stacji bazowej. Mieszkañcy czekaj¹ na odpowiedŸ i planuj¹
kolejne przedsiêwziêcia, byæ
mo¿e konsultacje z ekspertem
z tej dziedziny.
Anna Kuczmarska

Komunikaty
Zmieniony rozkład jazdy SKM

NOWE PLACÓWKI POCZTOWE

KOLEJNE UTRUDNIENIA
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście informuje, że trwające w ostatnim czasie ograniczenia w ruchu
pociągów SKM i utrudnienia w podróżowaniu, spowodowane są realizowaniem inwestycji torowych i
sieciowych.
Inwestorem strategicznym prac, których celem jest rozbudowa stacji Gdynia Główna i modernizacja linii
kolejowej E 65, są PKP Polskie Linie Kolejowe. Jednocześnie PKP SKM zajmuje się przebudową peronu
SKM Gdynia Główna.
W drugiej połowie lutego br. przez około 10 dni, w godz. 22.00-4.00, konieczne będzie odcięcie dopływu
energii elektrycznej do sieci trakcyjnej. W tym czasie, na odcinku Gdynia Główna - Gdynia Orłowo,
zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. O planie zamknięć, PKP SKM poinformuje pasażerów.
Od 3 marca do 31 maja br. planowana jest zmiana organizacji ruchu pociągów SKM, pomiędzy stacjami
Gdynia Orłowo - Gdynia Główna, związana z drugim etapem przebudowy stacji Gdynia Główna. W tym
okresie, pociągi SKM będą kursować wg zmienionego rozkładu jazdy. SKM planuje prowadzić ruch
pociągów po jednym, czynnym torze wahadłowo, z częstotliwością 25-30 minut. Spółka przewiduje
uruchomienie dodatkowych pociągów SKM po torach dalekobieżnych na odcinku Gdynia Główna Gdańsk Główny.
Baj
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W tym miesi¹cu w Rumi otwarto dwie nowe placówki pocztowe, a w³aœciwie filie Urzêdu Pocztowego nr 1:
- w Zagórzu przy ul. Sobieskiego 14 (wejœcie od ul. Sabata).
Poczta czynna jest od poniedzia³ku do wtorku w godz. 8-15, i od
œrody do pi¹tku w godz. 10-17;
- w Bia³ej Rzece, w Galerii Centrum Handlowego Auchan. Ta
placówka czynna jest w dni robocze w godz. 10.30-17.30 oraz w
soboty w godz. 8-15.

AUTOBUS 03 ZLIKWIDOWANY
Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni wycofa³ kursowanie
bezp³atnego autobusu 03. Autobus kursowa³ z Rumi do centrum handlowego TESCO w Gdyni Cisowej.
Kontrole ZKM wykaza³y, ¿e wiele osób korzysta³o z bezp³atnych przejazdów „trójk¹”, niekoniecznie udaj¹c siê do TESCO,
co nie podoba³o siê przewoŸnikowi.
Baj

MIASTO
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Pieniądze z budżetu miasta nie trafią do kasy Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”

STO TYSIĘCY NA BOISKA
O tym, jak bardzo spó³dzielczy Dom Kultury i jego bywalcy stracili na decyzji
radnych PO i PiS przekonywa³ w audycji Radia Gdañska Leszek Winczewski.
Kierownik placówki przypomina³, ¿e za jej prowadzenie by³ nagradzany, a przedstawiciele w³adz miasta
chêtnie przekazywali na ten
cel pieni¹dze.

- Nikt nie ma zastrze¿eñ
ani do dzia³alnoœci placówki
ani do pracy jego szefa - odpowiadali przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej
Rady Miejskiej Piotr Zaradny oraz Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Przypominali równie¿, ¿e
Dom Kultury przy ul. Pomorskiej 11 nale¿y do spó³dzielni,
a przeznaczone na kulturê pieni¹dze z bud¿etu miasta powinny trafiaæ do placówek zarz¹dzanych przez miasto.
Coraz wiêcej œrodków
na kulturê
Zdaniem wiêkszoœci radnych, to Miejski Dom Kultury

jest powo³any do organizowania imprez i zajêæ kulturalnych
w mieœcie. Zw³aszcza, ¿e pieni¹dze z miejskiej kasy nie trafia³y bezpoœrednio do Domu
Kultury SM „Janowo”, tylko do
spó³dzielni mieszkaniowej, w
dodatku bez wskazania na co
konkretnie zostan¹ przeznaczone.
- To budzi nasze w¹tpliwoœci, w opinii wielu prawników
miasto nie powinno przekazywaæ œrodków spó³dzielni, a dotychczasowe praktyki nie s¹
zgodne z prawem - stwierdzi³
Piotr Zaradny. - S¹ jednak inne
mo¿liwoœci przyznania ich
spó³dzielczej placówce kulturalnej. Dom kultury móg³by przecie¿ przekszta³ciæ siê w organizacjê po¿ytku publiczbego i
korzystaæ z miejskich pieniêdzy na takich samych zasadach, jak inne stowarzyszenia,
organizuj¹ce dzia³alnoœæ kulturaln¹, rekreacyjn¹ czy sportow¹. Móg³by te¿ zapewne skorzystaæ ze œrodków w ramach
programu przeciwdzia³ania alkoholizmowi w mieœcie.
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy RM przypomnia³, ¿e miasto stara³o siê

kiedyœ przej¹æ janowski dom
kultury. Jako placówka miejska móg³by on byæ finansowany w pe³ni z bud¿etu miasta.
- Nikt nie obcina pieniêdzy
na kulturê - mówi³ Jaros³aw
Muszyñski, podaj¹c konkretne
liczby z bud¿etu miasta. Wrêcz przeciwnie, od kilku lat
pula œrodków, przeznaczanych
na dzia³alnoœæ kulturaln¹ systematycznie roœnie.
O kulturze niekulturalnie
Te argumenty nie przekona³y przedstawicieli spó³dzielni, a wrêcz ich oburzy³y. Ireneusz Leœniak, by³y kierownik DK SM „Janowo”, artysta
i obroñca kultury, w zupe³nie
niekulturalny sposób zaatakowa³ przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Witolda Reclafa.
Zmieniaj¹c ton dyskusji na
bardzo ostry, zarzuci³ mu metamorfozê, poniewa¿ przed laty
jako wiceburmistrz Rumi, Witold Reclaf wspiera³ placówkê
w Janowie.
Witold Reclaf w odpowiedzi podtrzyma³ tezê o niezgodnoœci dotacji z prawem, a ponadto zarzuci³ kierownikowi
Leszkowi Winczewskiemu

Ruszyła budowa nowego centrum handlowego w Rumi

AMERYKANIE
INWESTUJĄ
Wmurowaniem kamienia wêgielnego firma Polimeni
rozpoczê³a oficjalnie budowê Galerii Rumia. Nowe
centrum handlowe powstaje na terenie dawnej garbarni w rejonie ulic Sobieskiego, Sabata i Hanki Sawickiej. Otwarcie zaplanowano na wrzesieñ 2009 roku.
Galera, zaprojektowana
przez firmê WoŸniak Projekt
bêdzie mia³a 3 poziomy handlowe i 4 poziomy gara¿u zamkniêtego na 459 samochodów, po³¹czonego z galeri¹. Powierzchnia u¿ytkowa liczyæ

bêdzie 39.030 m kw., z czego
pod najem przeznaczono
15.300 m kw. Zapytany o to,
które trójmiejskie centrum
handlowe mo¿na porównaæ z
budowan¹ galeri¹, wiceprezes
Polimeni International Karol

Kalicki wymieni³ gdyñski Klif.
Doda³ te¿, ¿e centrum w Rumi
bêdzie z pewnoœci¹ nowoczeœniejsze i o wy¿szym standardzie.
Z wiceprezesem Kalickim
oraz prezesem amerykañskiej
firmy, inwestuj¹cej w Rumi
Vincentem Polieni mieliœmy
okazjê rozmawiaæ podczas konferencji w Urzêdzie Miasta. W
spotkaniu uczestniczy³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji - firmy budowlanej Doraco z Gdañska.
Dziennikarze pytali inwestora przede wszystkim o rozwi¹zania komunikacyjne, bo
ju¿ teraz nie³atwo wyje¿d¿a siê
z ul. Sabata w ul. Sobieskiego.

przeznaczenie œrodków na promocjê polityczn¹ swojego ugrupowania „Gospodarnoœæ”.
- Mieszkañcy Janowa
p³ac¹ takie same podatki jak
pozostali mieszkañcy, a s¹
traktowani gorzej - grzmia³ z
kolei radny Tadeusz Pi¹tkowski, przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej Spó³dzielni i z
oczywistych powodów orêdownik idei przekazywania jej dodatkowych œrodków.
Zdaniem zastêpcy burmistrza Iwony Romanowskiej,
przekazywanie 100 tys. z³ w
formie umowy z zarz¹dem SM
„Janowo” by³o dobrym rozwi¹zaniem.
- Rada Miasta ma Komisjê Rewizyjn¹ i mo¿e kontrolowaæ sposób wydawania tych
pieniêdzy - powiedzia³a burmistrz Romanowska.
O tym, ¿e zdania mieszkañców osiedla na ten temat
s¹ podzielone œwiadczy³y wypowiedzi do mikrofonu, jak i
kuluarowe rozmowy...
A co z uw³aszczeniem?
Przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etowej Piotr Zaradny zauwa¿y³, ¿e podgrzewanie tema-

tu pieniêdzy dla janowskiego
Domu Kultury ma na celu odwrócenie uwagi mieszkañców od du¿o powa¿niejszych
k³opotów SM „Janowo”. Do
g³ównych problemów nale¿y
uw³aszczenie cz³onków spó³dzielni, a w³aœciwie zaleg³oœci
w realizacji ustawy uw³aszczeniowej. Radny przypomnia³, ¿e
miasto przekaza³o dzier¿awione przez spó³dzielniê grunty na
w³asnoœæ po to, aby umo¿liwiæ
przekszta³cenia w³asnoœciowe.
Jednak w SM „Janowo” proces ten jest bardzo spowolniony, a zarz¹d spó³dzielni spiera
siê z w³asnymi cz³onkami w
s¹dzie.
Wracaj¹c do dzia³alnoœci
Domu Kultury „Janowo”,
wstrzymanie miejskiej dotacji
nie oznacza zaprzestania jego
dzia³alnoœci. G³ównym Ÿród³em
finansowania osiedlowej kultury s¹ nadal œrodki spó³dzielni, która wœród statutowych
zadañ ma m.in. dzia³alnoœæ
kulturaln¹. DK SM „Janowo”
mo¿e siê równie¿ ubiegaæ o
dofinansowanie w ramach konkursu grantowego.
Anna Kuczmarska

Prezes Vincent Polimeni i wiceprezes
Karol Kalicki podczas wmurowania
kamienia wêgielnego pod budowê
centrum.

Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e po
otwarciu centrum ruch samochodowy w tym rejonie bêdzie
wiêkszy. Obaj prezesi Polimeni zapewniali, ¿e dojazd do
centrum i poruszanie siê w
tym rejonie miasta bêdzie
wygodne i bezpieczne.
Gotowa jest ju¿ koncepcja
uk³adu komunikacyjnego. Jednym z jej elementów bêdzie
przeniesienie przejœcia dla pieszych na ul. Sobieskiego na
drug¹ stronê skrzy¿owania, na
wysokoœci dawnego domu kultury. To umo¿liwi p³ynne wy-

je¿d¿anie z ul. Sabat w kierunku wiaduktu. Dojazdy do
nowego centrum odbywaæ siê
bêd¹ od ul. H. Sawickiej oraz
od ul. Sabata, przez nowy mostek. Zagórska Struga, p³yn¹ca obok obiektu, zostanie zagospodarowana i podœwietlona.
To druga, po trwaj¹cej od
roku inwestycji w S³upsku, budowa galerii handlowej w województwie pomorskim prowadzona przez amerykañskiego
inwestora.
Ak.
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SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

KOMU I CZEMU SŁUŻY?
Cz³onkowie spó³dzielni, którzy wniknêli w strukturê organizacyjn¹ spó³dzielczoœci
mieszkaniowej w Polsce wiedz¹, ¿e spó³dzielnie mog¹ zak³adaæ zwi¹zki rewizyjne.
Koszt przynale¿noœci do takiego zwi¹zku ponosi spó³dzielnia. Jeœli jednak cz³onek
SM s¹dzi, ¿e w sprawach spornych ze statutowymi organami spó³dzielni uzyska w
Zwi¹zku Rewizyjnym jak¹kolwiek pomoc - to jest w b³êdzie.
W listopadzie 2007 roku
skierowa³am pismo do Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie (którego cz³onkiem jest
SM „Janowo”) oraz do Krajowej Rady Spó³dzielczej. Opisa³am szereg nieprawid³owoœci,
jakie mia³y miejsce podczas
Zebrania Przedstawicieli SM

„Janowo” w kwietniu 2007 r.
Chodzi m.in. o uniemo¿liwienie przedstawicielkom na ZP
przez przewodnicz¹cego Zebrania pe³nego wypowiedzenia siê
przed g³osowaniem nad absolutorium dla Zarz¹du, nie poddanie przez przewodnicz¹cego
pod dyskusjê wniosku o odwo³anie Rady Nadzorczej oraz

W nawiązaniu do pisma z 21 listopada 2007 r. w sprawie niektórych problemów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi - Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przedstawia następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 240 par. 5 ustawy Prawo spółdzielcze związki rewizyjne nie
mają uprawnień stanowiących ani nadzorczych wobec zrzeszonych spółdzielni, a co za tym idzie
- nie mogą wypełniać roli arbitra w sprawach między spółdzielniami a ich
członkami
- nie mogą decydować o słuszności merytorycznej i skuteczności prawnej
uchwał organó samorządowych spółdzielni.
Prowadzone przez związek badania lustracyjne w spółdzielniach nie mają
charakteru kontrolno-sanacyjnego, lecz charakter analityczno-ekspertowy.
Każda spółdzielnia jest środowiskiem społecznym, w którym ujawniają się
istotne różnice poglądów, a także interesów, szczególnie ekonomicznych.
Oddziaływanie Związku na spółdzielnie ma charakter doradczo-instruktażowy.
Identyfikacja merytorycznych i prawnych rozwiązań konkretnych problemów działalności spółdzielni należy do wyłącznej kompetencji organów
spółdzielni, wybieranych przez członków spośród nich samych. Ocena
legalności i efektywności rozwiązań może być dokonana:
- w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa statut spółdzielni
- na drodze sądowej.
Przedstawione przez Panią informacje są ilustracją takiego właśnie procesu
krystalizacji decyzji w sprawach o istotnym znaczeniu dla ogółu członków
spółdzielni.
Dokonanie przez Związek oceny poprawności działania Spółdzielni w konkretnych sprawach przedstawionych w Pani piśmie możliwe jest tylko w
trybie lustracji, której zlecenie Związkowi zależy od woli organów samorządowych Spółdzielni.
Pełnomocnik Zarządu, dyrektor Biura Związku - Ryszard Jajszczyk

Prawa i obowiązki właścicieli mieszkań

CO Z BALKONAMI?
W zwi¹zku z umowami o odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkañ, zawieranymi przez cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych z zarz¹dami spó³dzielni, pojawi³ siê problem balkonów i potraktowania tej sprawy w aktach notarialnych.
W aktach tych niejednokrotnie figuruje narzucony przez zarz¹d spó³dzielni zapis, ¿e w³aœciciel lokalu, z którego jest wyjœcie
na balkon, bêdzie na w³asny koszt dokonywaæ konserwacji i napraw ewentualnych szkód, powstaj¹cych na balkonie oraz jego
remontów.
Z takim zapisem mo¿na by siê zgodziæ, gdyby sprawa dotyczy³a tylko drobnych napraw i remontów, takich jak po³o¿enie
terakoty na balkonie. Sytuacja jednak nie jest jednoznaczna
jeœli chodzi o balkon jako element konstrukcji budynku, bowiem
na wadliw¹ konstrukcjê balkonu, na przyk³ad wyginanie siê podpór konstrukcyjnych czy kruszenie siê i odpadanie po³aci elewacji, lokator lub w³aœciciel nie ma ¿adnego wp³ywu. Znane s¹
przecie¿ nawet przypadki urwania siê balkonu.
Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e balkon, który przynale¿y do konkretnego lokalu, z którego korzysta tylko jego w³aœciciel, stanowi jednoczeœnie przykrycie dachowe ni¿ej po³o¿onej
kondygnacji. Dlatego sprawa ta powinna byæ skonsultowana z
cz³onkami spó³dzielni - przysz³ymi w³aœcicielami mieszkañ - i
ostatecznie rozstrzygniêta poprzez uchwa³ê zarz¹du. Nale¿y w
niej jasno okreœliæ granice odpowiedzialnoœci stron, tj. zarz¹du i
uw³aszczaj¹cego siê cz³onka spó³dzielni, a co za tym idzie precyzyjnie ustaliæ, kto za co odpowiada i kto za co p³aci.
Pozwoli to unikn¹æ ewentualnych sporów s¹dowych na tym
tle.
Danuta Bia³as
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inne sprawy. W piœmie przedstawi³am nieprawid³owoœci,
jakie wystêpuj¹ w SM „Janowo” w zwi¹zku z ustanawianiem odrêbnej w³asnoœci lokali, czyli z realizacj¹ znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych.
Kó³ko siê zamknê³o
W odpowiedzi na zarzuty
pod adresem Zarz¹du i Rady
Nadzorczej oraz przewodnicz¹cego ZP (równie¿ cz³onka RN)
otrzyma³am ze Zwi¹zku Rewizyjnego pismo, które przytaczamy w ramce obok. Jego
treœæ œwiadczy o tym, ¿e cz³onkowie spó³dzielni nie mog¹ liczyæ na organizacjê, któr¹ sami
op³acaj¹.
Krajowa Rada Spó³dzielcza by³a natomiast tak
„oszczêdna” w swojej odpowiedzi, ¿e kserokopiê mojego pisma przekaza³a do Zwi¹zku
Rewizyjnego, aby ten udzieli³
mi odpowiedzi. Uzasadnieniem by³ fakt, ¿e to Zwi¹zek
przeprowadza³ w SM „Janowo”

lustracjê. Jednym s³owem
„kó³ko siê zamknê³o”.
A zatem, cz³onku spó³dzielni, jeœli chcesz rozwi¹zaæ problem, zwi¹zany z twoim cz³onkostwem w spó³dzielni musisz
radziæ sobie sam albo iœæ do
s¹du.
Lustracja czy laurka?
Nale¿y zatem powróciæ do
tytu³owego pytania: komu i
czemu s³u¿y Zwi¹zek Rewizyjny? Jak wynika z korespondencji, dla szeregowego cz³onka nic
zrobiæ nie mo¿e. Zwi¹zek potrzebny jest tylko zarz¹dom
spó³dzielni, aby mog³y one
funkcjonowaæ zgodnie z
ustaw¹. Raz na trzy lata (a w
okresie budowania budynków
corocznie) spó³dzielnie zobowi¹zane s¹ poddaæ siê lustracji przez lustratorów, wyznaczonych przez Zwi¹zek. Listy
polustracyjne, kierowane do
spó³dzielni, s¹ laurkami wystawionymi zarz¹dom, mimo
nieprawid³owoœci w spó³dzielniach, o których donosz¹ media.
Kontrole w spó³dzielczoœci
mieszkaniowej, aby byæ wiarygodne, powinny byæ przeprowadzane przez niezale¿nych
lustratorów spoza Zwi¹zku
Rewizyjnego. Trudno sobie bowiem wyobraziæ sytuacjê, kiedy lustrator op³acany przez
spó³dzielniê wyda o niej negatywn¹ opiniê.

Jak kontrole, to tylko NIK
Spó³dzielnie, zarz¹dzaj¹ce
olbrzymim maj¹tkiem, winny
podlegaæ kontroli NIK - instytucji zaufania publicznego o
kilkudziesiêcioletniej tradycji.
Aby tak siê sta³o, potrzebna
jest zmiana Konstytucji i o to
spó³dzielcy bêd¹ zabiegaæ. Coraz czêœciej mówi¹ o tym pos³owie i senatorowie oraz polscy eurodeputowani.
Nie wytrzymuj¹ krytyki
argumenty przeciwników lustracji przez NIK, utrzymuj¹cych, ¿e skoro maj¹tek spó³dzielni jest prywatn¹ w³asnoœci¹ jej cz³onków, NIK nie ma
prawa kontroli. Tymczasem
warto przypomnieæ, ¿e maj¹tek spó³dzielni mieszkaniowych powsta³ przy udziale i
pomocy pañstwa w formie np.
przekazywania gruntów pod
budowê osiedli czy dop³aty z
bud¿etu pañstwa do dociepleñ
budynków spó³dzielczych, a
tak¿e refundacja kosztów podzia³ów geodezyjnych w zwi¹zku z ustanowieniem odrêbnej
w³asnoœci mieszkañ, co ma
miejsce obecnie.
Zmiana Konstytucji w tym
wzglêdzie jest konieczna, bowiem tam, gdzie wydatkowana jest choæby jedna z³otówka
z kieszeni podatnika, musi byæ
niezale¿na kontrola.
E. Ró¿ycka

Ważne pojęcia, trudne terminy
SPÓ£DZIELCO,
CZY WIESZ, ¯E:
Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzêdowego, potwierdzaj¹cego dokonanie okreœlonej czynnoœci
prawnej. Sporz¹dza siê go, jeœli wymagaj¹ tego przepisy lub
wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga
tego prawo, powoduje bezskutecznoœæ czynnoœci prawnej (np.
sprzeda¿y nieruchomoœci) i jej
niewa¿noœæ (nieruchomoœæ nie
przejdzie na nabywcê).
Hipoteka jest zabezpieczeniem zap³aty d³ugu na nieruchomoœci, wpisanym do ksiêgi wieczystej, skutecznym wobec ka¿dorazowego w³aœciciela nieruchomoœci. Zbycie nieruchomoœci przez d³u¿nika nie
narusza praw wierzyciela hipotecznego (uprawnionego z
tyt. hipoteki), mo¿e on dochodziæ zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie siê w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci.
KRS (Krajowy Rejestr
S¹dowy) to rodzaj rejestru
publicznego, prowadzonego
przez wybrane s¹dy rejonowe
i Ministerstwo Sprawiedliwo-

œci. Obejmuje przedsiêbiorców,
stowarzyszenia, d³u¿ników niewyp³acalnych itp. Zawiera
m.in. informacjê, kto reprezentuje firmê, kto sk³ada za ni¹
oœwiadczenie woli. KRS spe³nia funkcjê informacyjn¹ oraz
legalizacyjn¹ (wpis do rejestru
pozwala na dalsze czynnoœci
prawne).
Ksiêga wieczysta jest
specjalnym rodzajem rejestru,
który przedstawia stan prawny nieruchomoœci - pozwala
ustaliæ, komu i jakie przys³uguj¹ prawa do nieruchomoœci.
Dane wpisywane do ksiêgi wieczystej dzieli siê wed³ug dzia³ów. S¹ to m.in. dane pochodz¹ce z ewidencji gruntów, pozwalaj¹ce na dok³adne oznaczenie nieruchomoœci, dane
dotycz¹ce w³aœciciela oraz dok³adne dane, dotycz¹ce hipoteki.
Ksiêgi wieczyste w latach
1964-1991 prowadzone by³y
przez pañstwowe biura notarialne, natomiast obecnie s¹
prowadzone przez wydzia³y
ksi¹g wieczystych w s¹dach
rejonowych. Ksiêgi s¹ prowadzone dla nieruchomoœci, a nie
dla w³aœcicieli, to znaczy, ¿e
jedna osoba mo¿e byæ wskazana jako w³aœciciel w kilku
ksiêgach wieczystych, nato-

miast to samo prawo w³asnoœci winno byæ wskazane w jednej i tylko w jednej ksiêdze
wieczystej.
Taksa notarialna wynosi 281,50 z³ - na podstawie
art.12 ust. 5 oraz art. 17-14
ust.3 ustawy z 15 grudnia
2000r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4, poz. 27
z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art.
2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracê z 10 paŸdziernika 2002 r.
Hipoteka przymusowa:
w przypadku, gdy podatnik
trwale nie uiszcza zobowi¹zañ
o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynnoœci
polegaj¹cych na zbywaniu
maj¹tku, które mog¹ utrudniæ
egzekucjê - organ podatkowy
mo¿e wydaæ decyzjê o zabezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika w
formie hipoteki przymusowej
na rzecz Skarbu Pañstwa lub
jednostki samorz¹du terytorialnego. Przedmiotem hipoteki przymusowej mog¹ byæ m.in.
czêœæ u³amkowa nieruchomoœci, nieruchomoœæ stanowi¹ca
przedmiot wspó³w³asnoœci
³¹cznej podatnika i jego wspó³ma³¿onka, spó³dzielcze prawo
w³asnoœciowe do lokalu mieszkalnego, wierzytelnoœæ zabezpieczona hipotek¹.
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Rozmowa miesiąca

Co z nowoczesną Rumią?
Z Januszem Wolañskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady
Miejskiej rozmawia Jan Zagórski.

- Panie przewodnicz¹cy, min¹³ ju¿ rok z
ok³adem bie¿¹cej kadencji Rady Miejskiej.
Wprawdzie przegra³ pan „o w³os” urz¹d
burmistrza, ale Wasz program „Nowoczesna Rumia w cztery lata” zyska³ ogromne
poparcie i zdecydowan¹ wiêkszoœæ w Radzie Miejskiej. Czy mimo braku w³adzy wykonawczej po waszej stronie program jest
realny?
- Trudne pytanie, ale postaram siê odpowiedzieæ. Z natury rzeczy jestem optymist¹ i ci¹gle
wierzê, ¿e tak. Chocia¿ wspó³praca z pani¹ burmistrz jest bardzo trudna, a w³aœciwie wrêcz
niemo¿liwa. Kolejne próby zawarcia porozumienia skoñczy³y siê fiaskiem. W tej chwili pozostaje nam swoiste zmuszanie burmistrza do
realizowania tego¿ programu drog¹ ustawow¹,
czyli stosownymi uchwa³ami Rady Miejskiej, a
zw³aszcza uchwa³¹ g³ówn¹, czyli bud¿etem na
kolejny rok. Chocia¿ burmistrz przeszkadza jak
mo¿e, to i tak w koñcu uchwa³y Rady musi wykonywaæ gorzej lub lepiej. Na przyk³ad w roku
2007 powsta³a nadwy¿ka bud¿etowa w wysokoœci ok. 15 milionów, co ju¿ œwiadczy o tym, ¿e
za³o¿ony program inwestycyjny by³ powa¿nie
spowolniony. Do koñca jednak spowolniæ siê go
nie da i na przyk³ad jeœli chodzi o program budowy dróg, realizacja bêdzie sz³a jak po grudzie, ale bêdzie sz³a. W bie¿¹cym roku na budowê dróg przeznaczyliœmy 41 milionów z³, ale
pani burmistrz ju¿ wynajduje ró¿ne przeszkody i nawet wprost oœwiadczy³a, ¿e nie wszystkie bêdzie realizowa³a. Tak czy inaczej, o program drogowy jestem raczej spokojny.
- Dobrze, a co z programem budowy centrum, czyli ratusza wraz z forum miejskim?
- Tutaj sprawa jest niestety trudniejsza.
Trudniej zmusiæ burmistrza do efektywnych
dzia³añ, bowiem prace koncepcyjne i programowe wymagaj¹ wspó³dzia³ania obu stron. Zabezpieczyliœmy stosowne fundusze na wykup terenu, na opracowanie planu miejscowego i koncepcji forum miejskiego. Jednak efektu ci¹gle
nie widaæ, chocia¿ wszystkie parametry pomys³u zosta³y „dogadane” i na sesji obywatelskiej

i na sesji naukowej i podczas pracy wszystkich
organów Rady Miejskiej. Chcia³bym z ca³¹ stanowczoœci¹ zaznaczyæ, ¿e finansowo Rumiê staæ
na tê inwestycjê, a w zasadzie jest to dobry
interes, bowiem opracowuj¹c koncepcjê ca³ego
centrum i zapraszaj¹c inwestorów na konkretne jego segmenty, gmina mo¿e nawet na tym
zarobiæ. Jednak taki program wymaga zdecydowanych dzia³añ burmistrza, a wszyscy wiemy, ¿e Rumia bez centrum nigdy nie bêdzie normalnym miastem.
- Z tego co wiem, plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla Œródmieœcia jest w opracowaniu?
- Tak, jest w opracowaniu, ale tutaj te¿ burmistrz wiele mo¿e przeci¹gaæ, jak w przypadku
innych planów miejscowych. Na przyk³ad plan
miejscowy Szmelty œlimaczy siê w nieskoñczonoœæ i to tylko dlatego, ¿e burmistrz upiera siê
przy chorych rozwi¹zaniach, na które nie chce
siê z kolei zgodziæ Rada Miejska. To samo dzieje siê z planem miejscowym Markówcowej –
wygl¹da na to, ¿e burmistrz woli „katowaæ”
przestrzeñ, tak jak ju¿ os³awione, szpetne bloki
na po³udniowym zboczu. Brak planu umo¿liwia
bowiem burmistrzowi wydawanie tak nonsesownych decyzji na budowê.
Rada Miejska poza tym zaapelowa³a do
burmistrza o opracowanie planów miejscowych
na pozosta³e dzielnice, ale jakoœ sprawa te¿ stoi
w miejscu.

Które rumskie ulice będą budowane
i w jakiej kolejności?

BURMISTRZ WYJAŚNIA
Budowa ulic to jedno z najwa¿niejszych zadañ samorz¹du w tej kadencji. Tak¹ decyzjê, zgodn¹ ze swoim
programem, podjêli radni PO i PiS, przeznaczaj¹c na
ten cel odpowiednie kwoty w tegorocznym bud¿ecie
Rumi. Burmistrz miasta i jej zastêpca ds. inwestycyjnych wskazuj¹ jednak na trudnoœci (o czym mówili
m.in. na sesji Rady Miejskiej), które nie pozwalaj¹ zrealizowaæ planów inwestycyjnych w tym zakresie. Poprosiliœmy zatem o szczegó³owe wyjaœnienia.
Zapytaliœmy, które z zaplanowanych przez radnych PO i
PiS dróg gruntowych nie mog¹
byæ zrealizowane i dlaczego?
Poprosiliœmy te¿ o informacje na temat pozosta³ych
ulic, których budowa nie budzi
zastrze¿eñ. Poni¿ej zamieszczamy odpowiedŸ, któr¹ otrzymaliœmy z Urzêdu Miasta:
ul. Ró¿ana - jest opracowywany projekt kanalizacji
deszczowej przez firmê Grontmij na odcinku od ul. Kosynierów 1600 mb. Opracowano
analizê uk³adu komunikacyjnego ruchu przez NORD PROJEKT, trwaj¹ prace nad uchyleniem planu zagospodarowania.
ul. Okrzei - jest wykonana mapa, podpisano umowê na
wykonanie projektu drogowego i kanalizacji deszczowej,
termin wykonania projektu
30.07.2008 r.
ul. Kiliñskiego - jest
uzgodniony w ZUD projekt
budowlano-wykonawczy. Brak
jest decyzji œrodowiskowej i
przebiegu drogi. Przewidujemy
budowê w II pó³roczu 2008 r.
ul. Lipowa - od Placu
Kaszubskiego do Mostowej
- jest uzgodniona koncepcja,
trwaj¹ prace konieczne do podzia³u dzia³ek. Jest umowa z
projektantem na wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji
30.10.2008 r.
ci¹g ulic Lipowa-Mostowa do Kazimierskiej - s¹
projekty budowlano-wykonawcze: drogowy, kanalizacji deszczowej, kolizji telekomunikacyjnych, urz¹dzeñ energetycz-

nych, trwaj¹ prace wydzielenia
pasa drogowego, przewidujemy
przyst¹pienie do realizacji w
II pó³roczu 2008 r.
ul. Borówkowa - do asfaltu na Che³miñskiej - do
chwili wykonania kolektora
kanalizacji deszczowej w ul.
Kazimierskiej brak jest mo¿liwoœci projektowania ulic
wraz z ich odwodnieniem na
terenie tej czêœci Starej Rumi.
ul. Œwiêtope³ka - projekt
kanalizacji deszczowej wykonywany jest przez firmê
„GRONTMIJ” w ramach projektu „Poprawa czystoœci wód
Morza Ba³tyckiego poprzez rozbudowê systemów gospodarki
wodnej” Projekt czêœci drogowej wykonuje firma „NERET”,
termin realizacji projektu budowlano-wykonawczego 30 07
2008 r.
ul. Topolowa - od Œwiêtope³ka do Grabowej - do
projektowania ul. Topolowej
mo¿na bêdzie przyst¹piæ po
zrealizowaniu kolektora deszczowego w ul. Rajskiej. Kolektor ten zaprojektowany zosta³
w ramach projektu „Poprawa
czystoœci wód Morza Ba³tyckiego poprzez rozbudowê systemów gospodarki wodnej”.
ul. Cmentarna wraz z
parkingiem przy cmentarzu
– do projektowania ul. Cmentarnej w tej chwili nie mo¿na
przyst¹piæ z uwagi na koniecznoœæ opracowania miejscowego planu zagospodarowania
oraz wykonania zbiorczego kolektora deszczowego umo¿liwiaj¹cego odprowadzenie wód
opadowych.
Dokoñczenie na str. 8

REKLAMA

- Czyli, panie przewodnicz¹cy - impas?
- Myœlê, ¿e burmistrz w koñcu zrozumie, ¿e
budowa centrum miejskiego wraz z ratuszem
jest tak¿e na jej korzyœæ, a pragnienie wœród
mieszkañców Rumi uporz¹dkowania przestrzeni
jest tak du¿e, ¿e ów program w koñcu bêdzie
zrealizowany.
- Panie przewodnicz¹cy, bêdziemy mieli nowoczesn¹ Rumiê w cztery lata?
- Myœlê, ¿e przynajmniej siê znacz¹co do niej
zbli¿ymy.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Które rumskie ulice będą budowane
i w jakiej kolejności?

BURMISTRZ
WYJAŚNIA
Dokoñczenie ze str. 7
ul. Kasztanowa - jak w
wypadku ul. Topolowej
ul. Gdyñska - od Dêbogórskiej do Gdañskiej - s¹
projekty: drogowy, kanalizacji
deszczowej, wykonywane s¹
projekty usuniêcia kolizji. Z³o¿ony jest wniosek do Starosty
Wejherowskiego o wydanie decyzji przebiegu drogi pod rygorem natychmiastowej wykonalnoœci. Przewidujemy budowê w II pó³roczu 2008 r.
ul. Targowa - od Derdowskiego do Sopockiej - wykonano i zaakceptowano koncepcjê przebiegu drogi. Trwaj¹ prace nad projektem budowlanowykonawczym termin odbioru
dokumentacji technicznej
30.07.2008 r.
ul. Pi³sudskiego - odcinek od Puckiej do Targowej
(³¹cznie z rozga³êzieniem) wykonano mapê, podpisano
umowê na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z
Biurem Projektowym NORD
PROJEKT - termin realizacji
30.07.2008 r.
ul. £okietka - wykonano
mapê do celów projektowych,
wys³ano zapytania do biur projektowych o wykonanie dokumentacji technicznej.
ul. Wileñska I etap do
Grudzi¹dzkiej - wy³oniono
wykonawcê robót. Rozpoczêcie
robót w marcu 2008 r.
ul. Wileñska II etap odcinek od Grudzi¹dzkiej do
Krakowskiej - podpisano
umowê na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z
Biurem Projektowym NORD
PROJEKT - termin realizacji
20 03 2008 r. ukoñczenie budowy ca³ej ulicy przewidujemy
w II po³owie 2008 r.
Ci¹g pieszy przy ul. ¯wirki i Wigury, na odcinku od
ul. D¹browskiego do Ceynowy - jest wykonana mapa,
prowadzone s¹ rozmowy z projektantami na wykonanie projektu zagospodarowania.
ul. Fredry z parkingiem
- wy³oniono wykonawcê, rozpo-
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czêcie robót 20.02.08, zakoñczenie budowy planowane jest
na 30.05.2008 r.
ul. Sêdzickiego - ulica
posiada tymczasowe utwardzenie p³ytami YOMB, z uwagi na
inne pilniejsze potrzeby nie
przewiduje siê w tym roku rozpoczêcia procedury inwestycyjnej dla tej ulicy.
ul. D³uga, na odcinku od
Grunwaldzkiej do Sêdzickiego - ulica posiada tymczasowe utwardzenie p³ytami
YOMB, z uwagi na inne pilniejsze potrzeby nie przewiduje siê w tym roku rozpoczêcia
procedury inwestycyjnej dla tej
ulicy, przyst¹pi siê do projektowania tej ulicy wraz z ul.
Hetmañsk¹
Ci¹g ulic S³onecznaAsnyka - jest mapa, podpisano umowê z projektantem na
wykonanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego.
Termin wykonania projektu
30.07.2008 r.
ul. Kwiatowa - jest mapa,
zawarto umowê z projektantem na wykonanie koncepcji i
projektu budowlano-wykonawczego. Termin wykonania projektu 30 07 2008 r.
ul. Chrobrego - zlecono
wykonanie mapy do celów projektowych OPGK. termin wykonania 29.02.2008 r.
ul. £¹cznik pomiêdzy
Katowick¹ a Filtrow¹ - z
uwagi na ma³e znaczenie lokalne Urz¹d nie widzi koniecznoœci rozpoczêcia procesu inwestycyjnego budowy.

do ul. Zródlanej. Termin wykonania 30.03.2008 r.
Brak miejscowego planu
zagospodarowania dla Szmelty uniemo¿liwia rozpoczêcie
projektowania infrastruktury
podziemnej i uk³adu drogowego tego rejonu miasta.
Ci¹g ulic Zielarska, Zdrojowa, Chmielna, Batorego
na odcinku od ul. Chmielnej do Zielarskiej. Wykonano projekty: drogowe, kanalizacji deszczowej, budowy przepustu na skrzy¿owaniu ulic
Zielarskiej i Batorego. Zlecono
wykonanie projektów usuniêcia kolizji uzbrojenia podziemnego. Trwaj¹ prace zwi¹zane z
podzia³em dzia³ek. Plan. rozpoczêcie robót w II pó³roczu.

ul. Rycerska - ulica posiada tymczasowe utwardzenie
p³ytami YOMB, z uwagi na
inne pilniejsze potrzeby nie
przewiduje siê w tym roku rozpoczêcia procedury inwestycyjnej dla tej ulicy.

ul. Podmok³a - ulica jest
utwardzona p³ytami YOMB, z
uwagi na pilniejsze zadania ta
inwestycja bêdzie realizowana
w póŸniejszym terminie

ul. Œw. Józefa - na odcinku od Batorego do Zielarskiej z uwagi na z³y stan techniczny przepustu na skrzy¿owaniu ulic Œw. Józefa i Batorego zlecono wykonanie koncepcji przebudowy tego przepustu, wraz z regulacj¹ cieku
wodnego wzd³u¿ ul. Batorego

ul. Strzelecka - s¹ projekty: drogowy, kanalizacji deszczowej, usuniêcia kolizji teletechnicznych, energetycznych.
Prowadzone s¹ prace z podzia³em dzia³ek, które wchodz¹ w
pas drogowy. Planowane rozpoczêcie robót w II pó³roczu
2008 r.

ul. Pu³k. D¹bka - zlecono
wykonanie mapy do celów projektowych termin wykonania
28 02 2008 r.
ul. Podgórna - jest kompletny projekt budowlano-wykonawczy. Prowadzone s¹ podzia³y dzia³ek, które s¹ niezbêdne do budowy. Rozpoczêcie robót budowlanych na prze³omie I i II pó³rocza 2008 r.
ul. Hutnicza od W³ókienniczej do Górniczej - jest
mapa, rozes³ano zapytania do
projektantów na oferty wykonania projektu.
dojazd do siedziby ZHP
przy ul. W³ókienniczej otwarcie ofert 15.02 2008 r.
Wykonanie w I pó³roczu 2008
roku
Rewitalizacja Placu Kaszubskiego - podpisana umo-

wa z Pracowni¹ Architektoniczn¹ Autorsk¹ PRO-ARTE
na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Termin
wykonania projektu 13.02
2008 r.
Ci¹g pieszy wzd³u¿ Zagórskiej Strugi na odcinku
od tunelu PKP do ul. D¹browskiego - jest mapa, wys³ano zapytanie o wykonanie
projektu zagospodarowania
terenu do Biur Projektów.
Przebudowa skrzy¿owania ulic Kosynierów z ¯wirki i Wigury oraz Koœciuszki, budowa sygnalizacji
œwietlnej - dokonano wyboru
wykonawcy, rozpoczêcie robót
luty-marzec 2008 r.

BURMISTRZ
mgr in¿. El¿bieta
Rogala-Koñczak
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Salezjanie pracują w Rumi od 70 lat

Jan Paweł II podniósł wartość
życia konsekrowanego
2 lutego obchodziliœmy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego,
poœwiêcony modlitwie za osoby, które odda³y swoje
¿ycie na s³u¿bê Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach œwieckich. Œwiêto to zosta³o
ustanowione w 1997 r. przez Jana Paw³a II.

Z okazji Dnia ¯ycia Konsekrowanego i poprzedzaj¹cego go
œwiêta œw. Jana Bosko (31 stycznia), dzieci z przedszkola i
szko³y sióstr salezjanek przygotowa³y specjaln¹ wystawê.

W Koœciele Powszechnym ¿ycie konsekrowane prowadzi
ponad milion kobiet i mê¿czyzn.
W Polsce - wbrew pesymistycznym przewidywaniom - liczba
osób konsekrowanych nie maleje i wynosi ok. 40 tysiêcy. Najliczniejszymi instytutami ¿eñskimi pozostaj¹ s³u¿ebniczki staromiejskie, el¿bietanki i szarytki. Najliczniejsze zakony mêskie w
Polsce (a jest ich w sumie a¿ 57!) to franciszkanie oraz salezjanie. Ka¿de z tych zgromadzeñ liczy w naszym kraju ponad 1000
kap³anów, braci i kleryków. Nieco mniej, bo od ok. 450 do 650
zakonników licz¹ pallotyni, jezuici, kapucyni i redemptoryœci.
W Rumi od 70 lat dzia³aj¹ ksiê¿a salezjanie. Poza tym funkcjonuj¹ dwa zgromadzenia ¿eñskie: zmartwychwstanek (przy
parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego) oraz salezjanek (dwie
wspólnoty - przy ul. Warszawskiej i przy ul. Ceynowy).
Rumscy zakonnicy i siostry pracuj¹ g³ównie z dzieæmi i m³odzie¿¹. Salezjanie i salezjanki ucz¹ i wychowuj¹ na wszystkich
niemal szczeblach edukacji, od przedszkola do liceum. Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Gimnazjum ciesz¹ siê nie
tylko du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y z Rumi i okolicy, ale
te¿ mog¹ siê pochwaliæ wysokim poziomem nauczania i renom¹.
Ofertê dla m³odszych dzieci przygotowa³y siostry salezjanki.
- Do naszego przedszkola uczêszcza 170 dzieci, ale potrzeby
s¹ wiêksze - mówi siostra Anna Pytka, dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Œwiêtej Rodziny. - Nasza wspólnota, w której ¿yje i pracuje 10 sióstr, prowadzi te¿ szko³ê podstawow¹.
Naszym zadaniem jest wychowywanie i ewangelizacja. Praca z
dzieæmi prowadzona jest w duchu nauczania œw. Jana Bosko, we
wspó³pracy z rodzicami. Rodzice nie tylko wspó³pracuj¹ i pomagaj¹ nam, ale te¿ dowartoœciowuj¹ nasz¹ pracê. Z okazji Dnia
¯ycia Konsekrowanego by³y ¿yczenia i modlitwy w naszej intencji. Mi³ym upominkiem i zaskoczeniem okaza³y siê bilety dla
ca³ej wspólnoty do Teatry Muzycznego, na prezentowany tam
spektakl o œwiêtym Franciszku. Bardzo siê cieszymy z ¿yczliwoœci rodziców.
¯ycie zakonne w wiêkszoœci zgromadzeñ to nie tylko modlitwa i kontemplacja, ale te¿ konkretna praca – w ró¿nych œrodowiskach w kraju, a tak¿e na misjach.
Jak podkreœla siostra Anna, Jan Pawe³ II bardzo mocno
podniós³ wartoœæ ¿ycia konsekrowanego, doceniaj¹c pracê i modlitwê tysiêcy osób, s³u¿¹cych Bogu i ludziom.
Anna Kuczmarska

RODZINNA ZABAWA
Na balu przebierañców
Przedszkola Sióstr Salezjanek
przy ul. Ceynowy w Rumi wspania³e karnawa³owe kostiumy
ubra³y nie tylko dzieci. W Indian, stra¿aków, klaunów, królewny, Japonki i inne postaci
zmieni³y siê mamusie i tatusiowie, a tak¿e nauczycielki.
Przebrana by³a nawet dyrektor przedszkola, siostra Anna
Pytka (patrz zdjêcie u do³u).
- Cieszymy siê, ¿e rodzice
pozbywaj¹ siê niepotrzebnego
wstydu i chêtniej przebieraj¹
siê, a nasza impreza staje siê
coraz bardziej radosna - mówi
Krzysztof W¹drzyk z Rady Rodziców, wystêpuj¹ cyna balu w
stroju z królewskiego dworu. Nasza placówka to przedszkole rodzinne, nic dziwnego, ¿e na
imprezach dodatkowych bawimy siê w rodzinnym gronie. Bal
jest okazj¹ do integracji, poznawania siê i dobrej zabawy.
Ostatniej soboty karnawa³u w tej samej sali bawi³y siê
grupy przedszkolaków, a tak¿e uczniowie Szko³y Podstawowej, prowadzonej przez siostry
salezjanki.
Ak.

REKLAMA
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Laureaci pracują z młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami miasta

Na pielgrzymkę, wycieczkę lub wczasy

Nagrody burmistrza Do Mielna, Wilna
lub do Jerozolimy
zostały wręczone
Rumski oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje kolejne wycieczki, pielgrzymki i
wczasy dla seniorów. S¹ jeszcze miejsca na wczasy nad
morzem, w Mielnie. Trzeba siê tylko szybko decydowaæ, bo termin wczasów to 1-10 marca br. Koszt 500 z³
od osoby. Do Mielna mo¿na wybraæ siê równie¿ w lipcu, na wczasy rehabilitacyjne.

Od lewej: Józef Lanc, Barbara Czarkowska, Danuta Jutrzenka i Bogdan Formella. Z ty³u
stoj¹ zastêpca burmistrza Iwona Romanowska i sekretarz miasta, Anna Tarczyñska.

Tegoroczne Nagrody Burmistrza Rumi za dzia³alnoœæ
na rzecz miasta i jego mieszkañców otrzymali: Barbara
Czarkowska, Danuta Jutrzenka, Józef Lanc i Bogdan Formella. Laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne, statuetki w
postaci srebrnej muszli oraz listy gratulacyjne. Muzycznym
upominkiem dla wyró¿nionych
i goœci by³y piosenki, zaœpiewane przez Agnieszkê Skawiñsk¹ przy akompaniamencie Gra¿yny Pierzgalskiej.
Dziêkuj¹c za wyró¿nienie,
by³y komendant Hufca ZHP
Bogdan Formella zadedykowa³ swoj¹ nagrodê wszystkim
instruktorom harcerskim. Podziêkowa³ im za aktywn¹ i bardzo potrzebn¹ pracê z m³odzie¿¹. Z kolei Józef Lanc,
podkreœli³, ¿e jego nagroda jest
zas³ug¹ wszystkich cz³onków
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dbaj¹cych o rozwijanie
regionalizmu i o kaszubskie
korzenie.
Oto sylwetki laureatów
nagród burmistrza:
Danuta Jutrzenka od

wielu lat jest zaanga¿owana
w dzia³alnoœæ wielu organizacji spo³ecznych, m.in. oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 1992 r. dzia³a w
Polskim Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, a od
1998 r. pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej oddzia³u tej organizacji w Rumi. W czasie jej kadencji dwukrotnie (do ponad
1000 osób) wzros³a liczba
cz³onków PZERiI. Organizowane s¹ tam liczne wycieczki, spotkania integracyjne i zajêcia
sportowe.
Barbara Czarkowska, od
1997 do 2007 roku pracowa³a
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Rumi, przez ostatnie kilka
lat pe³ni¹c funkcjê dyrektora
placówki. Wychowankowie
ogniska rozwijaj¹ zainteresowania i talenty w wielu dziedzinach, bior¹ udzia³ w ró¿norodnych konkursach, zdobywaj¹c nagrody na wszystkich
szczeblach. Du¿ym osi¹gniêciem w tym samym roku by³o
zajêcie I miejsca w Miêdzynarodowym Konkursie „Odyseja
Umys³u”.

Józef Lanc jest wieloletnim dzia³aczem i prezesem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi. Uczestniczy w
organizowaniu ¿ycia kulturalnego w mieœcie, m.in. corocznego plenerowego „Jarmarku
Kaszubskiego”. Przyczyni³ siê
do powstania chóru „Rumianie” oraz w regularnego wydawania biuletynu „Rumska Klecha”. Jest aktywnym cz³onkiem Akcji Katolickiej i wspó³organizatorem mszy œw. z kaszubsk¹ liturgi¹ s³owa.
Bogdan Formella od
1992 r. przez cztery kadencje
pe³ni³ funkcjê komendanta
Hufca ZHP w naszym mieœcie,
organizowa³ obozy dla dzieci i
m³odzie¿y oraz ca³oroczn¹ pracê w Domu Harcerza, który
harcerze zbudowali sami.
Wspiera³ lokalne przedsiêwziêcia spo³eczne, by³ inicjatorem wielu akcji na rzecz dzieci
i m³odzie¿y oraz miasta. Dziêki niemu rozbudowano i wzbogacono bazê obozow¹. By³ jednym z g³ównych inicjatorów
budowy pe³nomorskiego jachtu „Vektor”, którego wodowanie odby³o siê w ub.r. Po 15 latach s³u¿by instruktorskiej
przekaza³ funkcjê komendanta w nowe rêce, ale nadal zarz¹dza infrastruktur¹ Hufca.
Ak.

!Pożyczki
- minimum formalności:
bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK.
Gdańsk 058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21.

REKLAMUJ SIĘ
W GAZECIE RUMSKIEJ
Szczegóły:
www.gazetarumska.pl
lub tel. 0 691-700-273.
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W marcu planowana jest tak¿e pielgrzymka do Obór, a w
kwietniu - ciekawa wycieczka do Wilna. W maju br. emeryci i
renciœci z Rumi wybieraj¹ siê do Szczecina oraz w okolice tego
miasta. Zg³oszenia przyjmowane s¹ w siedzibie organizacji, czyli w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, w poniedzia³ki i pi¹tki, tel.: 058 671-07-37.
Parafia pw. Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych organizuje pielgrzymkê autokarow¹ do Grecji, œladami œw.
Paw³a. Wyjazd zaplanowano 27 maja, a powrót 9 czerwca. W
programie znalaz³o siê zwiedzanie najwa¿niejszych zabytków
Grecji i miejsc, zwi¹zanych z ¿yciem œw. Paw³a. Na koniec uczestnicy zwiedz¹ Wenecjê, do której z greckiej wyspy doln¹ promem
przez Adriatyk. Koszt wyjazdu wynosi 1380 z³ plus 310 euro.
Szczegó³y i zapisy w parafii, na furcie przy ul. D¹browskiego, tel.
058 671-01-11.
W tej samej parafii zaplanowano pielgrzymkê do Ziemi
Œwiêtej, a wylot samolotem odbêdzie siê ju¿ 24 marca br. Termin powrotu to 1 kwietnia. Ka¿dy uczestnik pielgrzymki musi
zap³aciæ 2300 z³ i 550 dolarów. Zainteresowani powinni zadzwoniæ do organizatora - Miros³awa S³owikowskiego, pod nr tel.
501-019-680, ¿eby zapytaæ, czy s¹ jeszcze wolne miejsca (spotkanie organizacyjne odby³o siê ju¿ 10 lutego).
Podobn¹ interesuj¹c¹ pielgrzymkê, w której bêdzie czas zarówno na modlitwê, jak i poznanie przepiêknych miejsc, znanych
wszystkim z Biblii, przygotowuje parafia œw. Jana z Kêt. Organizatorzy pielgrzymki proponuj¹ wyjazd do Ziemi Œwiêtej „Œladami Jezusa od Nazaretu do Jerozolimy” w dniach 9-16 maja
br. Bli¿sze informacje w sklepie parafialnym przy ul. Stoczniowców w Janowie.
Baj
W odpowiedzi na pytania naszych Czytelników przypominamy, że:
„GAZETA RUMSKA” ukazuje się w połowie każdego
miesiąca i jest dostępna bezpłatnie w sklepach i kioskach
na trenie Rumi.
Czytelników, którym nie uda się otrzymać kolejnego numeru
zapraszamy do dwóch kwiaciarni Janusza Zabłockiego:
- przy ul. Dąbrowskiego 6 w centrum miasta (pawilony przy
skrzyżowaniu z ul. Starowiejską) - przy ul. Stoczniowców 4 w
Janowie (w sąsiedztwie parku),
- a także do placówki Getinbanku - serwis kredytowy przy ul.
Morskiej 24 (w pobliżu delikatesów FALKO).
Po gazetę można też przyjść do redakcji przy ul. Piłsudskiego
52A (przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego) podczas DYŻURU W
ŚRODY W GODZ. 14-16, tel. 058 710-22-03.
Na dyżury zapraszamy też mieszkańców, którzy mają sprawy i
tematy dla reportera.
„Gazetę Rumską” można również czytać w Internecie, pod
adresem www.gazetarumska.pl
- kolejne numery trafiają na tę stronę kilka dni po ukazaniu się
wydania.
Na naszej stronie internetowej można znaleźć zasady umieszczania reklam i ogłoszeń oraz cennik, konkurencyjny wobec
innych lokalnych tytułów. Poprzez własną dystrybucję docieramy do szerokiego grona odbiorców.
Czytelników zapraszamy do lektury, a przedsiębiorców do
współpracy!
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PRAWNIK RADZI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PORĘCZYCIELA ZA KREDYT

Akacja krwiodawstwa w szkole

Licealiści ratują życ
życie
Od trzech lat m³odzie¿ z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi bierze udzia³ w ogólnopolskiej akcji „M³oda krew ratuje ¿ycie”. Uczestnicz¹ w niej aktywnie uczniowie trzecich klas,
a wiêc najstarsi licealiœci.
Raz w semestrze pe³noletni uczniowie mog¹
oddaæ krew w ambulansie, który przyje¿d¿a z
Gdañska specjalnie do szko³y w Rumi. W styczniu br. a¿ 37 uczniów podzieli³o siê bezcennym

lekiem, jakim jest krew i zebrano jej oko³o 17
litrów. Œwiadczy to o nies³abn¹cym zainteresowaniu akcj¹ kolejnych roczników m³odzie¿y, maj¹cej satysfakcjê z udzia³u w ratowaniu ludzkiego ¿ycia. Liczymy na podobn¹ frekwencjê w
drugiej turze akcji, która odbêdzie siê w kwietniu.
Organizatorki: Miros³awa Pa³ubicka
i Anna Chwa³ek, nauczycielki liceum

Szkolne Koło CARITAS

DLA INNYCH
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi dzia³a Szkolne Ko³o
CARITAS, organizacja m³odzie¿owa w³¹czaj¹ca siê na
zasadzie wolontariatu w dzia³alnoœæ charytatywn¹. Zadaniem ko³a jest niesienie pomocy osobom potrzebuj¹cym z
w³asnego œrodowiska szkolnego, jak równie¿ sta³a wspó³praca i w³¹czenie siê w akcje prowadzone przez CARITAS Archidiecezji Gdañskiej.
SKC liczy 42 wolontariuszy z klas pierwszych i drugich.
Jest to zorganizowana grupa
posiadaj¹ca potencja³ twórczy,
wra¿liwoœæ i chêæ dzia³ania dla
dobra innych. Spotkania odbywaj¹ siê raz w tygodniu (w
œrody), a w razie potrzeby dodatkowo w czwartki (na d³ugiej przerwie).
Nasza szko³a w³¹czy³a siê
m.in. do programu „Skrzyd³a”
prowadzonego przez CARITAS, aby pomóc w edukacji
uczniom z naszego œrodowiska.
Wziêliœmy te¿ udzia³ w akcji
„Jestem przyjacielem” na rzecz
dzieci niepe³nosprawnych.
Trzydziestu wolontariuszy
sprzedawa³o p³yty zespo³u
TEAM w dwóch punktach
Rumi, uzyskuj¹c 600 z³.
M³odzie¿ I LO przesz³a
szkolenie z zakresu pierwszej

pomocy przedmedycznej zorganizowane przez CARITAS.
Uczestniczy³a te¿ w interesuj¹cych warsztatach w Warzenku, które dostarczy³y bogatych
wra¿eñ i doœwiadczeñ. Dziêki
nim mog³am lepiej poznaæ zalety m³odych ludzi. Po warsztatach pracowaliœmy w lepszej
atmosferze, a uczniowie wykazywali wiêksz¹ inicjatywê.
W grudniu ub. r. wziêliœmy
udzia³ w uroczystych obchodach

Œwiatowego Dnia Wolontariusza w auli Jana Paw³a II, w
Gdañsku Oliwie.
Obecnie organizujemy akcje charytatywne na terenie
szko³y, a jedn¹ z nich jest
zbiórka pieniêdzy na podrêczniki i przybory szkolne na II
semestr roku szkolnego.
Szkolne Ko³o CARITAS
pomaga stworzyæ atmosferê,
mobilizuj¹c¹ do dzia³ania, pomaga w kszta³towaniu osobowoœci i w rozwoju m³odych ludzi. Uczy odpowiedzialnoœci za
innych w imiê czynnej mi³oœci
bliŸniego.
Beata Chlewicka
- opiekun ko³a

Puchar Mlecznego Startu

Jeszcze można zgłosić drużynę
Rozpoczęły się zapisy do rozgrywek w ramach Pucharu Mlecznego Startu, który jest częścią imprezy piłkarskiej dla dzieci - Danone Nations Cup. Ambasadorem
jest jeden z najlepszych piłkarzy - Zinedine Zidane.
Puchar Mlecznego Startu to ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci
w wieku 11-12 lat i jednocześnie eliminacje do DNC. Chodzi o umożliwienie młodym sportowcom udziału w wielkim wydarzeniu piłkarskim, popularyzującym ideę fair play i jednocześnie propagującym
zdrowy styl życia, którego nieodłącznym elementem jest aktywność
fizyczna. Rozgrywki odbywać się będą na terenie całej Polski na kilku
szczeblach - od regionalnych, poprzez finały wojewódzkie, półfinały
krajowe.
Turniej Finałowy Pucharu zaplanowano 4 czerwca w Poznaniu.
Jego gościem honorowym będzie sam Zinedine Zidane, który osobiście wręczy nagrody najlepszym zespołom. Dodajmy, że zwycięska drużyna reprezentować będzie Polskę na turnieju światowym
7 września w Paryżu.
Drużyny można zgłaszać do turnieju do 25 lutego przez stronę
www.mlecznystart.pl lub w biurze organizacyjnym Pucharu: tel./fax
(48 61) 841-12-46, kom. 509-525-995.

Osoba poręczająca kredyt (poręczyciel, inaczej żyrant) odpowiada za dług w sytuacji, w której dłużnik (kredytobiorca) kredytu
nie spłacił w umówionym terminie w całości, jak i w części. Wierzyciel może więc od poręczyciela dochodzić zapłaty tego długu
w takiej wysokości, w jakiej dług ten nie został zapłacony przez
dłużnika (kredytobiorcę).
Na początku lutego 2007 r. do
mojej kancelarii przyszła Janina
W., która około dwa lata temu
poręczyła swojej bliskiej koleżance Anecie J. kredyt na zakup
sprzętu RTV i AGD (telewizora,
magnetowidu, lodówki, pralki,
zmywarki i mikrofalówki). Łączna
kwota kredytu opiewała na sumę
około 10 tys. zł. Ponieważ w kilkanaście miesięcy po zaciągnięciu
kredytu, kiedy spłacona została
tylko jego część, Aneta J. straciła
pracę i nie miała pieniędzy na
dalsze spłaty, zaprzestała dalszego uiszczania comiesięcznych rat.
O powyższej sytuacji bank zawiadomił poręczyciela panią Janinę W. Ponieważ kredyt nadal nie
był spłacany, bank wypowiedział Anecie J. umowę kredytową i
jednocześnie wezwał poręczyciela Janinę W, jak i dłużnika Anetę
J. do niezwłocznego uiszczenia pozostałej części niespłaconego
kredytu. Gdy kredyt nie został spłacony w wyznaczonym terminie, bank wystąpił do Sądu przeciwko Janinie W. i Anecie J., celem opatrzenia przez Sąd klauzulą wykonalności wystawionego
przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego.
Wszczęte zostało przez komornika postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Anecie J. i poręczycielowi Janinie W.
Pani Aneta J. nigdzie nie pracowała, a jej mienie ruchome w
postaci wspomnianego, kupionego na kredyt sprzętu RTV i AGD
po blisko dwóch latach intensywnego użytkowania nie przedstawiało większej wartości. Komornik skierował egzekucję do wynagrodzenia za pracę, otrzymywanego przez Janinę W.
Pani Janina znalazłszy się w trudnej i wręcz wstydliwej sytuacji zapytała mnie, czy istnieje jakakolwiek szansa, by komornik
zaprzestał egzekucji długu z jej wynagrodzenia.
Niestety, nie mogłem udzielić jednoznacznej odpowiedzi na
tak postawione pytanie. Poinformowałem jedynie panią Janinę
W., iż przede wszystkim niezwłoczna spłata kredytu przez nią lub
jej koleżankę spowoduje zakończenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Pani Janina W. poręczając (żyrując) kredyt
swojej koleżance Anecie J. stała się, na gruncie obowiązującego
w Polsce prawa, dłużnikiem, który za powstały cudzy dług - odpowiada w istocie tak samo i w takiej samej wysokości, jak dłużnik,
który dług/kredyt zaciągnął. Zaproponowałem jednocześnie pani
Janinie W. podjęcie z wierzycielem – bankiem prób ugodowego
rozwiązania niniejszego problemu. Mając stosowne pełnomocnictwa od pani Janiny W. i Anety J. i zapewnienie, że dług spłacony zostanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy z pieniędzy, które
pani Aneta J. miała na ten cel pożyczyć od rodziny, udałem się do
banku, który udzielił zgody na trzymiesięczną zwłokę w spłacie
długu. Jednocześnie bank zgodził się na zawieszenie egzekucji z
wynagrodzenia za pracę pani Janiny W.
Ponieważ w uzgodnionym terminie dług został zapłacony,
postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. Dla pani Janiny
W. była to bolesna lekcja, która nauczyła ją, iż poręczając cudzy
kredyt można popaść w problemy i tarapaty finansowe.
Podstawa prawna: art. 876 § 1 i 2 kodeksu cywilnego
„Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby
dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie”.
Art. 881 k.c. „W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny”.

Radca Prawny Dariusz Budnik
- kancelaria 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.
Aby uzyskać bezpłatną poradę, trzeba wysłać pytanie do
prawnika za pośrednictwem naszej redakcji (pocztą lub e-mailem) lub bezpośrednio do kancelarii w Gdańsku.
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SYGNAŁY, OPINIE

Sygnały
od Czytelników

Trudno
wyjechać
z NETTO
Dojazd, a raczej wyjazd ze
sklepu NETTO przy ulicy Dąbrowskiego (nieopodal ronda i
skrzyżowania w ul. Grunwaldzką) budzi wciąż zastrzeżenia mieszkańców. Nasi Czytelnicy w telefonach do redakcji
również poruszają ten temat.
Chodzi o to, że z dużego parkingu obok sklepu można wyjechać, skręcają w prawo, „w
dół” w kierunku ul. Starowiejskiej. Można też skręcić w lewo,
jadąc pod górę do ronda. Ta druga opcja budzi sprzeciw, ponieważ zdaniem niektórych kierowców to rozwiązanie bardzo
utrudnia ruch. Kierując się w
stronę skrzyżowania z ulicą
Grunwaldzką, trzeba przejechać
przez dwa pasy ruchu w przeciwnym kierunku. W tym rejonie panuje duże natężenie ruchu, więc tego rodzaju manewr
jest trudny. Wyjeżdżające z tego
parkingu samochody blokują
chwilami ruch i powodują niebezpieczne sytuacje.
Baj
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Drzewa owocowe są własnością właściciela, ale…

Lepiej interweniować
Ochrona œrodowiska naturalnego i dba³oœæ m.in. o miejsk¹ zieleñ le¿y na sercu nie
tylko w³adzom miasta, ale te¿ wielu mieszkañcom, reaguj¹cym na wszelkie przejawy niszczenia zieleni. Oto przyk³ad...
- Zaniepokoiliœmy siê, kiedy zobaczyliœmy, ¿e na niezagospodarowanej dzia³ce w s¹siedztwie naszej ulicy ktoœ
wycina drzewa – powiedzia³a
nam mieszkanka ul. Wa³owej.
- Kilka dni póŸniej w innym
miejscu w tym rejonie sytuacja
siê powtórzy³a. Mieszkamy na
zboczu Góry Markowca. Poniewa¿ zieleñ, a zw³aszcza drzewa s¹ dla nas wa¿nym elementem otoczenia, w obu przypadkach dzwoniliœmy z s¹siadami do Stra¿y Miejskiej i do
Urzêdu Miasta. Nie wiemy jednak, jak siê skoñczy³y te interwencje.
Po telefonie mieszkañców
patrol Stra¿y Miejskiej rzeczywiœcie pojawi³ siê na wspomnianym wzgórzu i zasta³
tam mê¿czyznê, wycinaj¹cego
drzewa. By³y to jednak drzewa owocowe, o usuniêciu których decyduje samodzielnie
w³aœciciel dzia³ki.
- Przede wszystkim chcia³-

Parkowanie tylko na parkingu

SAMOCHODY
ZAMIAST TRAWY

Czy mo¿na parkowaæ samochód na terenie wprawdzie niezagospodarowanym, ale przeznaczonym pod trawniki? - pyta
mieszkaniec Zagórza, który przes³a³ nam e-mailem wiadomoœæ i
zdjêcie.
Czytelnik twierdzi, ¿e niektórzy jego s¹siedzi z nowych bloków przy ul. Podgórnej stawiaj¹ auta w³aœnie w takim miejscu.
W otoczeniu budynków ma w przysz³oœci rosn¹æ trawa i krzewy,
a tymczasem teren jest rozje¿d¿any i dewastowany przez kierowców.
Fakt, ¿e takie praktyki s¹ naganne i zabronione potwierdza
komendant Stra¿y Miejskiej, Roman Œwirski.
- Parkowanie samochodów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach, a wiêc na parkingach - mówi komendant SM w
Rumi. - Nawet pod w³asnym blokiem nie mo¿na stawiaæ auta
gdzie siê chce, niszcz¹c przy okazji tereny zieleni. W takich przypadkach upominamy lub karzemy kierowców.
Ak.
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bym podziêkowaæ mieszkañcom za czujnoœæ, bo taka reakcja pozwala nam w innych
przypadkach wyeliminowaæ
nielegaln¹ wycinkê drzew –
mówi Roman Œwirski, komendant Stra¿y Miejskiej w Rumi.
– Tym razem chodzi³o o wyciêcie drzew owocowych, dok³adnie wiœni, na które w³aœciciel
posesji nie musi mieæ pozwolenia. Rozumiem, ¿e skoro o tej
porze roku drzewa nie maj¹
liœci, to trudno z daleka je odró¿niæ. Nawet, jeœli ktoœ
wszed³ w posiadanie dzia³ki
wczoraj, to sam decyduje, które drzewa owocowe usun¹æ, a
które pozostawiæ na swojej
posesji. Usuwanie innych
drzew, nawet na w³asnej dzia³ce jest nie tylko naganne, ale
te¿ jako wykroczenie surowo
karane. Sprawca nielegalnego
niszczenia drzew musi uiœciæ
mandat oraz zap³aciæ za drzewo, zale¿nie od jego wieku i
wielkoœci. W przypadku starych drzew mo¿e to byæ suma

nawet kilkudziesiêciu tysiêcy
z³otych. Nie lekcewa¿ymy ¿adnych sygna³ów od mieszkañców, jak najszybciej sprawdzamy ka¿dy z nich.
Kilka dni wczeœniej, równie¿ po zawiadomieniu mieszkañców, w rejonie ulic Wa³owej
i Podgórnej pojawili siê urzêdnicy miejscy.
- Interweniowaliœmy sami,
zaraz po otrzymaniu sygna³u
o wycinaniu drzew – wyjaœnia
Katarzyna Bieliñska, naczelnik Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miasta. – Rzeczywiœcie okaza³o siê, ¿e wyciêto kilka drzew
nieowocowych, ale na razie
mogê tylko powiedzieæ, ¿e postêpowanie w tej sprawie trwa.
Dodam, ¿e zawsze reagujemy
w takich przypadkach, mamy
odpowiednie przepisy i kompetencje do zajmowania siê
sprawami nielegalnej wycinki
drzew na terenie miasta.
Ak

Na ulicy
Stoczniowców

PO CIEMKU
ZE SZKOŁY
Od wielu tygodni mieszkańcy Janowa skarżą się na ciemności na ul. Stoczniowców w
Janowie, dotkliwe zwłaszcza o
tej przez roku, kiedy zmierzch
zapada szybko. Chodzi o odcinek ulicy obok parku, między
ul. Dąbrowskiego a Szkołą Podstawową nr 9 oraz II LO. Wprawdzie są tam latarnie, ale na ogół
nie świecą.
- Czasem młodzież jest w
szkole do późnego popołudnia,
odbywają się tam przecież m.in.
dodatkowe zajęcia. Wówczas
niektórzy uczniowie, a także
pracownicy szkoły wracają do
domu po ciemku - mówi matka
jednej z uczennic. - Poza tym tą
drogą idą do kościoła i z kościoła ludzie, mieszkający w dalszej
części ul. Stoczniowców. Przechodząc koło parku również
pokonują ciemny i niebezpieczny odcinek. Wiem, że moi sąsiedzi interweniowali w tej sprawie w Urzędzie Miasta, ale na
próżno.
Apelujemy zatem do kompetentnych urzędników i służb
technicznych o zainteresowanie się tematem.
Red.

Co zrobić z uciążliwymi lokatorami

Mieszkańcy szukają pomocy w urzędzie
Mieszkanka jednego z komunalnych budynków przy ul. Hanki Sawickiej przysz³a
do redakcji bardzo zdenerwowana. Godzinê wczeœniej próbowa³a w Urzêdzie Miasta interweniowaæ w imieniu w³asnym oraz innych lokatorów domu, ale jak twierdzi, nie znalaz³a tam zrozumienia. Chodzi o uci¹¿liwych s¹siadów, nadu¿ywaj¹cych
alkoholu i zak³ócaj¹cych spokój innym. Osiem rodzin, maj¹cych dosyæ ha³asu oraz
zaœmiecania korytarza i otoczenia budynku, szuka pomocy m.in. magistracie.
- Z gabinetu burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak wysz³am zdenerwowana, poniewa¿ pani
burmistrz powiedzia³a, ¿e sprawa jest trudna
do rozwi¹zania i zasugerowa³a, ¿e jeœli przeszkadzaj¹ nam s¹siedzi, to sami mamy siê
wyprowadziæ z naszego domu - mówi Janina
Kilkowska. - To oburzaj¹ce, bo przecie¿ to urz¹d
jest w³aœcicielem budynku i powinien pomóc
jego lokatorom, którzy mêcz¹ siê z jedn¹ patologiczn¹ rodzin¹. Nasi s¹siedzi wyprawiaj¹
huczne imprezy, a nasze dzieci nie mog¹ siê
wyspaæ, nie wspominaj¹c ju¿ o nas. S¹siadka
bywa agresywna i zaczepia mnie na korytarzu.
Od trzech lat zg³aszamy problem w administracji, ostatnio zawiadamialiœmy policjê, która przyje¿d¿a³a do naszego domu. Ale co dalej?
Czy nie mo¿na wyeksmitowaæ takich ludzi? Czy
musimy siê z nimi mêczyæ? Pismo w tej sprawie z podpisami wiêkszoœci lokatorów z³o¿yliœmy w Urzêdzie Miasta, ale po rozmowie z
burmistrz nie mam nadziei na pomoc.
O sposób na uci¹¿liwych lokatorów i mo¿liwoœci urzêdu w tego rodzaju trudnych sprawach
zapytaliœmy Katarzynê Bieliñsk¹, naczelnika
Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska UM.
- Ostatecznym rozwi¹zaniem problemów z
lokatorami zak³ócaj¹cymi spokój s¹siadom jest
ich eksmisja, o której musi zadecydowaæ s¹d wyjaœnia naczelnik Katarzyna Bieliñska. - Jednak najpierw trzeba te uci¹¿liwoœci udowod-

niæ. Trzeba dowieœæ, ¿e s¹siad uporczywie zak³óca ¿ycie innym mieszkañcom domu, ¿e problemy siê powtarzaj¹. Nie wystarcz¹ skargi w
administracji lub w urzêdzie, trzeba za ka¿dym razem zawiadamiaæ policjê o kolejnych
uci¹¿liwych zachowaniach s¹siadów i prosiæ o
interwencjê. Interwencja policja musi potwierdziæ, i¿ lokator swoim zachowaniem ra¿¹co wykracza przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali. To
jedyne wyjœcie, ¿eby potem wyst¹piæ z wnioskiem o eksmisjê do s¹du. Tymczasem czêsto
mieszkañcy nie chc¹ wzywaæ policji, boj¹c siê
ewentualnej póŸniejszej ,,zemsty” s¹siadów.
- W tej konkretnej sprawie mieszkañców
ul. H. Sawickiej wszczêliœmy postêpowanie wyjaœniaj¹ce - dodaje K. Bieliñska.- Wezwiemy
do urzêdu innych lokatorów, bo na razie by³a tu
w tej sprawie jedynie jedna z mieszkanek. Musimy poznaæ zdanie pozosta³ych, a tak¿e porozmawiaæ z rodzin¹, która sprawia problemy
i wyjaœniæ stawiane jej zarzuty. Moim zdaniem
najlepiej by by³o, gdyby z pomoc¹ policji uda³o
siê tê rodzinê zdyscyplinowaæ. Nawet bowiem,
gdyby sprawa skoñczy³a siê w s¹dzie i dosz³oby do eksmisji, tym lokatorom nale¿a³oby znaleŸæ inny lokal komunalny, z uwagi na fakt, i¿
w rodzinie s¹ ma³oletnie dzieci, a wiêc nie mo¿e
to byæ eksmisja ,,na bruk’’.
Ak

HISTORIA
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Rok doktora

10 lutego 1920 r. w Pucku platynowy pierścień zatonął w zatoce

Majkowskiego

Zaślubiny Polski z Morzem
Puck to niewielkie, urocze miasteczko, piêknie
po³o¿one na wyniesieniu
Kêpy Puckiej, nad brzegiem Ma³ego Morza, jak
miejscowi nazywaj¹ Zatokê Puck¹. To w³aœnie tutaj 88 lat temu odby³a siê
niezwyk³a patriotyczna
uroczystoœæ.

10 lutego przypada nie tylko rocznica zaślubin Polski z Morzem. To również data śmierci
wybitnego pisarza i lekarza,
syna Kaszubskiej Ziemi, doktora Aleksandra Majkowskiego.
W minioną niedzielę przypadała dokładnie 70. rocznica jego
śmierci.
2008 rok został ogłoszony
Rokiem Aleksandra Majkowskiego, dlatego ta postać przypominana jest na spotkaniach
w szkołach, w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, w okolicznościowych wydawnictwach,
w prasie i telewizji.
Urodzony w Kościerzynie,
mieszkający długi czas i pochowany w Kartuzach, działacz kaszubski jest pamiętany i ceniony w całym regionie, m.in. w
Rumi. Przypomnijmy, że jego
imię nosi Szkoła Podstawowa
nr 6 przy ul. Sienkiewicza - jedna z największych placówek
oświatowych w mieście.
Życie i twórczość dr. Aleksandra Majkowskiego, autora
m.in. książki o przygodach Remusa, przypomnimy naszym
Czytelnikom w następnym
wydaniu „Gazety Rumskiej”, w
połowie marca.
RH.

Historia Pucka jest d³uga
i bogata, pierwsze wzmianki o
tej miejscowoœci pochodz¹ z I
po³owy XIII wieku. W 1348 r.
Puck otrzyma³ prawa miejskie,
by³ pierwszym portem królewskiej floty i stoczni¹, jak i
twierdz¹, która opar³a siê
Szwedom.
Po odzyskaniu w 1918 roku
niepodleg³oœci przez Polskê,
Puck by³ jedynym portem handlowym i wojennym II Rzeczypospolitej. Ws³awi³ siê te¿ w
historii jako miejsce zaœlubin
Polski z morzem, które odby³y
siê 10 lutego 1920 roku w Pucku. Zaœlubiny, dokonane przez
genera³a Józefa Hallera, sta³y
siê symbolem po³¹czenia Kaszub i Pomorza z Macierz¹, a
postaæ gen. Hallera w naszej
tradycji na sta³e zros³a siê z
morsk¹ ide¹ Polaków.
W 1920 roku Puck liczy³ 2,5
tysi¹ca mieszkañców. Przed
uroczystoœci¹ miasto odœwiêtnie udekorowane czeka³o na
przyjazd genera³a i innych osobistoœci. Po przyjeŸdzie poci¹gu z Gdañska (który przejecha³
m.in. przez Rumiê) na dworcu

kolejowym nast¹pi³o powitanie
i wszyscy udali siê nad zatokê. Na czele pochodu szli rybacy a genera³ jecha³ na koniu
w otoczeniu ¿o³nierzy, delegacji i mieszkañców. Nad brzegiem morza, na terenie lotniska, gen. Józef Haller wyg³osi³
przemówienie. Kolejnym
mówc¹ by³ minister spaw wewnêtrznych Stanis³aw Wojciechowski. Poœwiêcono banderê
polsk¹, któr¹ nastêpnie przy
dŸwiêkach hymnu narodowego
i salwach armatnich podniesiono na maszt. Salwy honorowe
oddano tak¿e podczas mszy
œw. polowej, na której patriotyczne kazanie wyg³osi³ ks.
Józef Wrycza.
Po mszy œwiêtej nast¹pi³
moment najbardziej znany –
gen. Haller wrzuci³ do morza
platynowy pierœcieñ, dokonuj¹c
symbolicznych zaœlubin z morzem. Drugi pierœcieñ pozosta³
na palcu genera³a. Dwa platynowe pierœcienie, specjalnie
wykonane na uroczystoœæ zaœlubin, by³y darem Polonii
Gdañskiej. Nastêpnie poœwiêcono pami¹tkowy s³up z wyrzeŸbionym stylizowanym or³em jagielloñskim i okolicznoœciowym tekstem: „Roku Pañskiego 1920, 10 lutego wojsko
polskie z genera³em Hallerem
na czele objê³o na wieczyste
posiadanie polskie morze”.
Podpisany zosta³ te¿ pami¹tkowy dokument, jakim jest
Akt Zaœlubin.
W uroczystoœci bra³ udzia³
m.in. wicepremier Wincenty
Witos, delegacja Sejmu z marsza³kiem Maciejem Ratajem,
delegacje parlamentów Francji, Wielkiej Brytanii i W³och.
Obecni byli szefowie misji woj-

skowych Wlk. Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel armii francuskiej.
Przyby³y delegacje miast, m.in.
Warszawy, Krakowa, Lwowa i
Wilna, byli artyœci, publicyœci,
dzia³acze kaszubscy, a tak¿e
okoliczna ludnoœæ.
Na pami¹tkê tego wydarzenia, po 1989 roku obchody
w Pucku s¹ organizowane oficjalnie i bardzo uroczyœcie. W
1995 r. w Pucku obecny by³
Prezydent RP Lech Wa³êsa i
prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp. W 2000 r. w 80 rocznicê zaœlubin na uroczystoœci
goœci³ premier Jerzy Buzek,
prymas Józef Glemp i marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski.
Obecnie uroczystoœci zaœlubin odbywaj¹ siê w porcie rybackim, gdzie stoi okolicznoœciowy s³upek, jednak nie jest
to historyczne miejsce zaœlubin. 10 lutego 1920 roku odby³y siê one nieco dalej na zachód, obok dzisiejszej ul. 10
Lutego, za Urzêdem Gminy
Puck.

Z okazji zaœlubin, zarówno przed II wojn¹, jak mi obecnie ukazywa³y siê okolicznoœciowe wydawnictwa, znaczki,
medale. Uroczystoœæ z 1920 r.
uwieczni³ na obrazie Wojciech
Kossak. Równie¿ rumski artysta, Alfons Zwara namalowa³
w 1999 r. obraz o wymiarach
60 x 80 cm, zatytu³owany „Zaœlubiny z Morzem”.
Ryszard Hinc

GEN. JÓZEF HALLER
Urodził się 13.08.1873 r. w majątku Jurczyce koło Krakowa.
Ukończył szkoły wojskowe we Wiedniu i w Hranicach. W 1912
r. był organizatorem i instruktorem Sokolich Drużyn Polowych
we Lwowie. Od 1916 roku był dowódcą II Brygady Legionów
Polskich, a w marcu 1918 r. objął dowództwo II Korpusu Polskiego. Po bitwie pod Kaniowem przedostał się do Kijowa i do Moskwy, gdzie stanął na czele Polskiej Komisji Wojskowej. Wyjechał do Francji, gdzie w październiku 1918 roku został mianowany wodzem naczelnym Wojsk Polskich. Przybył do kraju w kwietniu 1919 r. W lutym 1920 r. zajął Pomorze.
Generał zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie. 23 kwietnia
1993 r. jego szczątki przewieziono do Polski i złożono w kościele
garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie. Generał Haller był
odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Virtuti
Militari V klasy, Krzyżem Walecznych i francuską Legią Honorową.

75. rocznica Zaœlubin Polski z Morzem
Obraz Alfonsa Zwary przedstawia uroczyste Zaœlubiny z Morzem.
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Piosenki Osieckiej w Dworku pod Lipami

Plastyczne prezentacje

TRZY WYSTAWY
Kilka dni temu w Dworku pod Lipami odby³ siê kolejny wernisa¿. Otwarto tam interesuj¹c¹ wystawê prac tkackich niepe³nosprawnych autorów: Gra¿yny Konkel, Janusza P³ockiego i
Mariusza Kie³czewskiego. Artyœci amatorzy s¹ uczestnikami
Warsztatów Terapii Zajêciowej Caritas w Rumi, a o tym, jak
piêkne obrazy wyczarowuj¹ z nici, we³ny i sznurków mo¿na siê
przekonaæ na wystawie zatytu³owanej „Miêdzy w¹tkiem a
osnow¹”, prezentowanej w MDK przy ul. Mickiewicza 19.
W Galerii „U Bibliotekarek” mo¿na obejrzeæ now¹ wystawê,
otwart¹ 13 lutego. Prezentowane s¹ tam prace Czes³awa Tumielewicza, malarza i grafika, profesora ASP w Gdañsku. Artysta bra³ udzia³ w przesz³o 300 wystawach w kraju i zagranic¹,
otrzyma³ kilkanaœcie nagród za prace malarskie i graficzne. Jego
obrazy znajduj¹ sie w wielu muzeach, a sam autor podró¿owa³
do Austrii, Bia³orusi, Grecji, Finlandii, Francji, Kanady, Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy, USA, W³och, Wêgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Pomorskiej 11.
Po s¹siedzku, w Domu Kultury SM „Janowo” prezentowana
jest wystawa aktu autorstwa W³adys³awa Pitali.
Ak.
Maja Frankowska (od lewej), Agnieszka Skawiñska i Julia Frankowska na scenie
rumskiego Dworku pod Lipami.

Jadą wozy kolorowe
Wspania³e i piêknie zaœpiewane piosenki
Agnieszki Osieckiej rozbrzmiewa³y w jeden z
sobotnich wieczorów w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Pe³ne uroku, m¹dre, czasem zabawne teksty niezapomnianej autorki przypomnia³y wokalistki z Teatru Muzycznego w Gdyni: Julia Frankowska i Maja Leszczyñska
oraz nie mniej utalentowana Agnieszka Skawiñska z rumskiego MDK. Akompaniowa³a jej
Gra¿yna Pierzgalska.

Wszystkie artystki otrzyma³y ró¿e i gromkie oklaski od publicznoœci, która na koniec da³a
siê namówiæ do wspólnego zaœpiewania jednego z najwiêkszych przebojów ze s³owami
Agnieszki Osieckiej „Jad¹ wozy kolorowe”.
Kolejny koncert w tym cyklu, poœwiêcony
pamiêci Jacka Kaczmarskiego, odbêdzie siê w
sobotê 23 lutego o godz. 17.00.
Ak

IMPREZY KULTURALNE W LUTYM
Zatańczą dziewczyny. W najbliższą sobotę 16 lutego w hali widowiskowej MOSiR w Rumi odbędzie
się Powiatowe Święto Tańca, czyli jubileusz 10-lecia działalności zespołu SPIN. Dziewczęta - duże i małe
zaprezentują się w wielu wspaniałych układach tanecznych. Poczatek imprezy o godz. 16.00
Zaśpiewa chór. Następnego dnia, czyli w niedzielę 17 lutego zaplanowano Koncert Polskiego Chóru
Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Koncert odbędzie się o
godz. 16.30 w kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza przy ul. Podgórnej 1.
Usłyszymy śpiewaków. Kolejna niedziela, 24 lutego, upłynie pod znakiem starych piosenek. Do ich
wysłuchania zaprasza Janowski Salon Muzyczny. Koncert pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu Bogny Forkiewicz - sopran, Marcina Pomykały - tenor i Pawła Rydla – fortepian odbędzie się w
Domu Kultury SM Janowo przy ul. Pomorskiej 11 o godz. 16.
Obejrzymy wystawę. Wystawa plastyczna pt. „Hej Kaszuby jak wy cudne” zostanie otwarta 28 lutego
o godz. 16 w Miejskim Dom Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Wystawa jest przygotowywana wspólnie ze
Szkołą Podstawową nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi.
baj
REKLAMA
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Prace Janusza P³ockiego w Dworku pod Lipami.

Rumscy poeci

Aleksander Odowski
Utalentowany młody poeta z Rumi w tym roku kończy
24 lata. Studiuje geografię na Uniwersytecie Gdańskim.
Jako mały chłopiec pisał rymowane, okolicznościowe wierszyki, potem próbował swych sił w pisaniu piosenek, a kolejnym
etapem twórczości stały się wiersze białe. Swoje umiejętności
rozwijał na spotkaniach literackich w MDK, pod opieką Steni Mazurek. Współpracę z grupą literacką rozpoczął prawie dziesięć lat
temu, a dwa lata temu jego wiersze ukazały się w „Almanachu
poetów Rumi”.
Na naszych łamach prezentowaliśmy już kilka wierszy Aleksandra Odowskiego, a dziś zamieszczamy kolejny utwór.
***
I znowu wracam
do czterech ścian samotności
i myślę
i piszę wiersze
i chcę być już tam
gdzie nigdy nie byłem
Szukam klucza
do drzwi z napisem
„MARZENIA”
Zakładam maskę
Muszę być inny
A po skończonym już balu
sen okrywa świat
i tylko ja
już tylko ja
znowu wracam
do czterech ścian
i znowu myślę
i piszę wiersze
i szukam klucza
- do tamtych drzwi
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IMPREZA

Najlepsi sportowcy i trenerzy, wyróżniające się kluby
Nagrodzeni za wyniki na boisku i w hali
Pawe³ Poljañski, rumianin,
kolarz Floty Gdynia, reprezentant Polski juniorów w
kolarstwie szosowym otrzyma³ tytu³ Najlepszego Sportowca Rumi w 2007 roku.
Tytu³ i zwi¹zan¹ z ni¹ nagrodê przyzna³a specjalna
Kapitu³a, która wyró¿ni³a
te¿ innych sportowców, trenerów i dzia³aczy sportowych w mieœcie.
Nagrody zosta³y wrêczone
podczas tradycyjnego Balu
Sportowca i Samorz¹dowca,
zorganizowanego przez MOSiR
w ostatni¹ sobotê karnawa³u
w Hotelu „Falko”.
Drugie i trzecie miejsce w
kategorii najlepszych ubieg³orocznych sportowców przyznano tenisiœcie Mariuszowi JóŸwickiemu oraz siatkarce EC
Wybrze¿e TPS Rumia, Izabeli Hohn. Trener tej dru¿yny,
któr¹ uznano najlepszym zespo³em, Jerzy Skrobecki zosta³ og³oszony Trenerem Roku.
Tytu³ Osobowoœæ Roku
przypad³ w udziale Andrzejowi G³¹bale - mistrzowi Polski na obie rêce w armwrestlingu oraz zdobywcy Pucharu Polski. Damian Damaszk, dwukrotny mistrz œwiata juniorów
w radiojachtingu otrzyma³ specjalne wyró¿nienie, a tytu³ najlepiej zapowiadaj¹cego siê
m³odego sportowca przyznano

Od lewej: Mariusz JóŸwicki (tenis ziemny), ojciec kolarza Paw³a Poljañskiego (odebra³ nagrodê pod nieobecnoœæ syna),
Andrzej G³¹ba³a (si³owanie na rêkê), Izabela Hohn (siatkarka), Krzysztof WoŸniak (prezes Orkana) i Jerzy Skrobecki
(trener EC Wybrze¿e TPS).
REKLAMA

Magdzie Stencel, 14-letniej
tenisistce ziemnej.
Specjalne wyró¿nienie za
trzydziestoletni¹ dzia³alnoœæ
na terenie Rumi otrzyma³
Klub MKS Orkan, a nagrodê
odebra³ prezes Krzysztof WoŸniak.
Nagrodzono te¿ sponsorów
wspieraj¹cych rumskie dru¿yny i poszczególnych sportowców.
MC

Nowo otwarta firma
NORD AUTO-SERWIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Dębogórzu przy ul. Rumskiej 5 (na terenie byłej bazy paliw CPN)

zaprasza do korzystania z usług w zakresie:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

napraw pojazdów ciężarowych,
okresowych obsług technicznych
z wymianą oleju i płynów eksploatacyjnych,
napraw przyczep i naczep samochodowych,
diagnostyki i rejestracji wszelkich pojazdów we własnej Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów,
prac tokarskich, frezarskich, ślusarskich
i spawalniczych (w tym aluminium),
mycia pojazdów i ich podzespołów
POSIADAMY

§
Nagrodê odbiera najlepszy trener roku, Jerzy Skrobecki.

§
§

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyczep i naczep
marki WIELTON, SOMMER
Autoryzowany serwis osi BPW
Autoryzowany serwis układów hamulcowych w pojazdach ciężarowych:
WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX

Prowadzimy całodobowy parking strzeżony dla samochodów ciężarowych.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:
fachową, miłą i profesjonalną obsługę,
korzystne i konkurencyjne ceny naszych usług,
dogodne terminy zapłaty
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty
od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1700
z możliwością zmiany godzin pracy w uzgodnieniu z klientem (dot. również sobót)

Telefon: /058/ 6692471-2; fax (058) 6692480; kom. 608-294-883
Bal Sportowca i samorz¹dowca trwa³ prawie do rana.
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KARNAWAŁ

KRÓTKI
KARNAWAŁ
Tegoroczny karnawa³ by³
wyj¹tkowo krótki, ale mieszkañcy Rumi potrafili wykorzystaæ ten czas na udane zabawy w lokalach gastronomicznych i klubach. Jak widaæ na
zdjêciach, bawili siê m³odzi,
starsi i najm³odsi rumianie, bo
taniec przy muzyce przynosi radoœæ i relaks niezale¿nie od wieku.
Seniorów, g³ównie z Janowa podpatrzyliœmy na zabawie w Centrum Sportowo-Tanecznym „Bartelik” przy ul.
Stoczniowców, gdzie odby³o siê
kilka karnawa³owych imprez.
Najm³odszych tancerzy w
efektownych kostiumach karnawa³owych sfotografowaliœmy na Balu Przebierañców w
Miejskim Domu Kultury. Bal
by³ jednym z punktów programu, przygotowanego na zimowe ferie.
Fot. Anna Kuczmarska

REKLAMA
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