Wołajmy
Alleluja!
Zanim rozdzwonią się konwalie
Rozśpiewają kwiaty jabłoni
Wołajmy Alleluja!
Zmartwychwstał Pan
Zrzućmy ciężar zimowej depresji
Oto idzie cud przyrody
Odnowi świat, trawą pokryje szarość
Dzwony radością wybuchną
Ucichną strzały
Ktoś do kogoś wyciągnie rękę
W imię Boga
Wielu Łask Bożych, zdrowia i radości
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Czytelnikom
Redakcja „Gazety Rumskiej”

SETNE URODZINY
Pani Joanna Adamczyk, mieszkająca przy ul. Grunwaldzkiej w
Rumi skończyła niedawno 100 lat.
Z okazji setnych urodzin dziękczynną mszę św. w kościele św.
Antoniego i bł. E. Bojanowskiego
odprawił ks. proboszcz Andrzej
Gierczak. Odbyła się też wspaniała uroczystość w rodzinnym gronie.
str. 14
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Zagospodarowanie Góry
Markówcowej od dawna budzi
emocje mieszkañców Rumi. W
czasie, gdy powstaje miejscowy plan zagospodarowania
tego miejsca, radni spotkali siê
ze wspó³w³aœcicielem terenów
na wzgórzu oraz kolejnym potencjalnym inwestorem. Gdañska firma chce tam zbudowaæ
kompleks hotelowo-rekreacyjny. Radni chc¹, by zabudowa
góry, choæ nieunikniona, by³a
przemyœlana i estetyczna.
- Zale¿y nam, aby w tym
miejscu powsta³o coœ ³adnego,
co bêdzie wizytówk¹ miasta –
powiedzia³ radny Piotr Zaradny. - Chcielibyœmy, aby nowe
obiekty, a tak¿e tereny na górze by³y przynajmniej czêœciowo dostêpne dla mieszkañców
Rumi.
str. 5

Człowiek człowiekowi będzie Chrystusem
Stanisława Stenia Mazurek
Wielkanoc w marcu 2008 roku

Co powstanie na Markówcowej?

W TYM NUMERZE
SPÓŁDZIELCY WYGRALI
Z ZARZĄDEM W SĄDZIE
Po 29 miesiącach procesu
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
zakończył spór członków SM
„Janowo” z Zarządem spółdzielni. Sąd odrzucił apelację Zarządu, przyznając rację
spółdzielcom i Sądowi Okręgowemu.
str. 2
ALTERNATYWA DLA
KRAJOWEJ ZÓSTKI

- Największy problem z budową nowego połączenia
Rumia-Reda ma ta ostatnia,
ponieważ na terenie Redy inwestycja ma najszerszy i najkosztowniejszy zakres - mówi
Dariusz Kuczmarski z Zarządu Powiatu.
str. 3

TANECZNE I SPORTOWE
PASJE MARTY

WIZYTÓWKA
MIASTA

Młoda rumianka Marta Miotke zamiłowanie do tańca
łączy z umiejętnościami gimnastycznymi. Wkrótce wystartuje w Mistrzostwach w
aerobiku sportowym. str. 13
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Spółdzielcy kontra Zarząd SM „Janowo”

SĄD PRZYZNAŁ RACJĘ
CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI
Sprawiedliwości stało się zadość! Po 29 miesiącach
procesu Sąd Apelacyjny w Gdańsku zakończył spór
członków SM „Janowo” z Zarządem spółdzielni. Sąd
odrzucił argumentację Zarządu jako nie mającą podstaw prawnych i uznał zarówno racje spółdzielców,
jak i postanowienia Sądu Okręgowego, dotyczące nieruchomości złożonej z 51 budynków.
Przypomnijmy, że dwoje członków spółdzielni w październiku 2005
r. zaskarżyło w sądzie uchwałę Zarządu SM z 24.08.2005, ustanawiającą
51-budynkową nieruchomość. W ramach tak dużej nieruchomości miało
nastąpić określenie odrębnej własności mieszkań.
31 maja 2007 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił wspomnianą
uchwałę jako sprzeczną z przepisami. Zarząd SM „Janowo” nie zgodził
się z wyrokiem sądu I instancji wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku. Tydzień temu, 12 marca 2008 roku, sąd II instancji apelację
odrzucił.
W ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że 51-budynkowa nieruchomość ograniczy wpływ przyszłych właścicieli mieszkań na zarządzanie ich własnością. Ponadto Sąd przypomniał, że intencją ustawodawcy było tworzenie nieruchomości jednobudynkowych.
Dodajmy, że mimo, iż uchwałę zaskarżyło dwóch członków SM
„Janowo” (co niejednokrotnie podkreślał Zarząd SM), problem dotyczy ponad 3200 rodzin (mieszkań). Było wielu niezadowolonych członków spółdzielni, ale mało kto decyduje się wejść na drogę sądową trudną, stresującą i kosztowną.
Natomiast członkowie Zarządu nie muszą wydawać na przegrane
procesy własnych pieniędzy, bo koszty sądowe pokrywane są ze spółdzielczej kasy, a więc płacą za nie wszyscy członkowie. Na to nie powinno być przyzwolenia.
Innego rodzaju „straty” w tym niepotrzebnie przedłużanym przez
Zarząd procesie to odłożenie w czasie procesu uwłaszczenia we wspomnianych 51 budynkach. Proces ten jest torpedowany przez Zarząd i
godzącą się bezkrytycznie z jego działaniami Radę Nadzorczą.
Oczekujemy teraz sprawnych działań w tym zakresie, bo czasu zmarnowano już dostatecznie dużo!
E. Różycka

Wystarczy chwila
NIEUWAGI
Aż sześć samochodów zostało uszkodzonych w kolizji na
skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Wybickiego, pod
oknami naszej redakcji.
Kierująca oplem corsą kobieta wymusiła pierwszeństwo przejazdu. Opel zderzył się z samochodem hunday accent, który z
duża siłą wpadł na chodnik. Tak
dużą, że przewrócił latarnię, a ta
spadła na cztery inne, zaparkowane auta. Całe szczęście, ze nikomu
nic się nie stało, ale właściciele
uszkodzonych samochodów
(wgniecione karoserie, rozbite szyby) mają sporo kłopotów i wydatków. A wszystko przez nieuwagą kierującej, która nie zauważyła znaku STOP przed skrzyżowaniem,
Zdarzenie miało miejsce 5
marca, ok. godz. 14, wkrótce po
tym, jak w pobliskim kościele NMP
WW żałobną mszą św. rozpoczął
się pogrzeb 28-letniego motocyklisty. Zginął on na ul. Żwirki i Wigury, po zderzeniu z terenowym
nissanem. Kierująca nim młoda
kobieta również nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu. Tym razem skończyło się to wielką tragedią.
MC

Zaskakująca wypowiedź na sesji Rady Powiatu

Radny Winczewski nie chce OPAT?
Ogromne zdziwienie wzbudzi³ rumski radny Leszek
Winczewski, który wreszcie
przerwa³ milczenie i zabra³
g³os na sesji Rady Powiatu
Wejherowskiego. Jego wypowiedŸ dotyczy³a budowy Trasy
Kaszubskiej, a wiêc szybkiego
po³¹czenia Lêborka i S³upska
z Trójmiastem. Inwestycja ta
ma byæ dofinansowana z bud¿etu centralnego, chocia¿
wczeœniej takie wsparcie mia³a otrzymaæ budowa Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji
Trójmiejskiej, bardzo wa¿na
m.in. dla Rumi. Samorz¹dowcy z naszego miasta oraz z
powiatu od dawna walcz¹ o to,
aby ministerstwo dofinansowa³o powstanie OPAT, tymczasem radny z Rumi zallobowa³
w Wejherowie na rzecz… budowy drogi dla mieszkañców
Lêborka i S³upska.
Zdaniem Leszka Winczewskiego OPAT nie jest tak potrzebna jak Trasa Kaszubska,
bo najwiêksze problemy z dojazdami do Trójmiasta maj¹
mieszkañcy powiatów lêborskiego i s³upskiego. Najwiêkszy ruch samochodów odbywaæ
siê bêdzie, zdaniem radnego
now¹ drog¹ z Gdyni do S³upska, przez lasy i pola powiatu
wejherowskiego.

2

Nie przekona³y rumskiego
radnego wyjaœnienia i t³umaczenia, ¿e najtrudniejsza sytuacja komunikacyjna dotyczy
powiatu wejherowskiego,
szczególnie Rumi i Redy, gdzie
tworz¹ siê najwiêksze korki.
Zdaniem L. Winczewskiego
powinniœmy zabiegaæ o wybudowanie Trasy Kaszubskiej.
Szczególnie rumscy radni
ocenili tê wypowiedŸ jako nieodpowiedzialn¹. Wiadomo bowiem, ¿e samorz¹dowcom z
Rumi i Redy najbardziej zale¿y na budowie OPAT, podczas
gdy sk³aniaj¹ce siê ku Trasie
Kaszubskiej w³adze centralne
wykorzystaj¹ ka¿dy pretekst,
¿eby nie daæ pieniêdzy na inn¹
inwestycjê.
- To jakiœ absurd - mówi
radny powiatowy Roman
Knop. - Od zawsze wiadomo,
¿e „szóstka” na terenie Rumi
i Redy jest najbardziej obci¹¿ona ruchem samochodowym.
Przez te miasta przeje¿d¿a
codziennie ok. 30 tys. pojazdów. Badania wykazuj¹, ¿e
ruch jest z roku na rok coraz
wiêkszy i mieœcimy siê ju¿ w
krajowej czo³ówce. Takie wypowiedzi s¹ nieodpowiedzialne.
- Samochody, zw³aszcza
ciê¿arowe jad¹ w dwóch kierunkach, z Gdyni obwodnic¹ do

centrum i na po³udnie Polski
oraz najbli¿sz¹ drog¹ na zachód i pó³noc Europy, zawsze
przez Rumiê i Redê - dodaje
radny Janusz Zab³ocki. - Tak
by³o i bêdzie zawsze. Tylko
dziêki budowie OPAT bêd¹
omijaæ nasze miasta. Trasa
Kaszubska nie rozwi¹¿e tych
problemów, bo nikt nie bêdzie
siê cofa³ za Gdyniê i na teren
gminy Szemud (a tamtêdy
bêdzie wiod³a trasa - przyp.
red.), aby jechaæ w kierunku
Szczecina.
Starosta Józef Reszke i
etatowy cz³onek zarz¹du Dariusz Kuczmarski podczas
dyskusji szczegó³owo t³umaczyli, dlaczego OPAT jest dla naszego powiatu i gmin najwa¿niejsza. Mimo to radny Leszek
Winczewki nie zmieni³ zdania.
No i posz³o w eter i na wizjê,
¿e radny z Rumi woli drogê
szybkiego ruchu dla lêborczan
i s³upszczan ni¿ budowê Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
baj.
O planach budowy trasy
lêborskiej kosztem obwodnicy
pó³nocnej i zwi¹zanym z tym
proteœcie powiatowych samorz¹dowców piszemy te¿ na str.
11.
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63 rocznica

Dodatkowe połączenie komunikacyjne jest priorytetem

Uroczystości

Z Rumi do Redy nie tylko „szóstką”

Za kilka dni przypada 63 rocznica zakończenia działań wojennych II wojny światowej na terenie Rumi. Z tej okazji 27 marca o godz. 8.00 w kościele Św.
Krzyża zostanie odprawiona
uroczysta msza św. z udziałem
władz miasta, pocztów sztandarowych i delegacji szkół.
Po mszy św. zaplanowano
składanie wiązanek kwiatów na
mogiłach żołnierzy i wójta Hipolita Roszczynialskiego na starym cmentarzu, a także przy
obelisku na ul. Chełmińskiej.
Kwiaty i znicze trafią też na groby żołnierskie w Łężycach,
gdzie uroczystość odbędzie się
z udziałem przedstawicieli konsulatów Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz z udziałem wojskowej
asysty honorowej.
r.

Wystawki
Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpocznie się
1 kwietnia br., a zużyte sprzęty,
meble i inne odpady o dużych
rozmiarach będą zabierane
wprost sprzed posesji.
Dokładny harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta:
www.u.rumia.pl. O zbiórkę na
swojej ulicy można też zapytać
w urzędzie telefonicznie.
r.

DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pomieszczenie

na usługi fryzjerskie
lub inne
w Rumi (dobry punkt).
TEL. 058 671-26-26

- Czy pañskim zdaniem
uda siê wybudowaæ alternatywne dla drogi krajowej
nr 6 po³¹czenie drogowe
Rumi i Redy? Co z planowan¹ tras¹ ulicami Towarow¹ i Cegielnian¹, na któr¹
czekaj¹ kierowcy?
- Uci¹¿liwoœci komunikacyjne miêdzy Rumi¹ i Red¹ i
dalej Wejherowem dotycz¹ nie
tylko kierowców. Mieszkañcy,
nie korzystaj¹cy z w³asnych
samochodów podró¿uj¹ autobusami, m.in. do szpitala, do
urzêdów w Wejherowie, do
szkó³ i wszyscy stoj¹ w korkach
na „szóstce. Wspomniana trasa u³atwi ¿ycie wszystkim. O
jej budowie rozmawialiœmy
podczas kilku spotkañ w³adz
powiatowych i samorz¹dowców
Rumi oraz Redy. Czy siê uda
zrealizowaæ tê inwestycjê? Do
koñca nie wiem, czy optymizm
w tej sprawie jest w uzasadniony, ale jako cz³onek zarz¹du powiatu i mieszkaniec
Rumi, zrobiê wszystko, ¿eby
ulica powsta³a w tej kadencji
samorz¹du. Mamy ju¿ projekt
inwestycji, prowadzimy uzgodnienia w sprawie zasad jej
wspó³finansowania. Oczywiœcie
z³o¿ymy nasz projekt do og³oszonego przez Urz¹d Marsza³kowski konkursu. Jednak ostateczna decyzja o przyznaniu
unijnych œrodków finansowych
na realizacjê nale¿y do Zarz¹du Województwa Pomorskiego.
- W takim razie kto i na
jakich warunkach bêdzie
uczestniczyæ finansowo w
budowie?

Rozmowa z Dariuszem Kuczmarskim,
etatowym cz³onkiem Zarz¹du Powiatu,
radnym powiatowym z Rumi.
- Dyskutowaliœmy ró¿ne
warianty finansowania inwestycji, która ma kosztowaæ ponad 70 mln z³otych. W pierwszej wersji 75 procent tej sumy
mia³o pochodziæ ze œrodków
unijnych, a pozosta³a kwota z
bud¿etu powiatu i dwóch gmin.
Niestety, sytuacja uleg³a zmianie i teraz Rumia i Reda oraz
powiat wejherowski bêd¹ musia³y ponieœæ wiêkszy ciê¿ar
finansowy, poniewa¿ jest bardzo ograniczona iloœæ pieniêdzy
na inwestycje drogowe wspó³finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Z tego powodu zmniejszyliœmy plan budowy, a jej
ca³kowity koszt ograniczyliœmy
do 58 mln z³otych. Na dwie
gminy i powiat trzeba by³o
ponieœæ 30 procent kosztów.
- I po k³opocie? Wszyscy
zgodzili siê na wiêksze wydatki i ubo¿szy projekt inwestycji, czy s¹ z tym jakieœ
problemy?
- Niestety, nie wszystkie
samorz¹dy maj¹ tak dobr¹
sytuacjê finansow¹ jak Rumia.
Jako powiat do³o¿yliœmy do
inwestycji kolejny milion z³otych. Radni PO i PiS z Rumi
zadeklarowali finansowanie
inwestycji na terenie miasta
w potrzebnej wysokoœci, mówi¹c nawet o 100-procento-

wym wk³adzie. Liczymy, ¿e
burmistrz Rumi nie bêdzie
temu przeciwna.
Najwiêkszy problem ma
Reda, poniewa¿ na terenie tego
miasta inwestycja ma najszerszy i najkosztowniejszy zakres.
Bud¿et Redy jest parokrotnie
mniejszy i mniej wydolny ni¿
rumski, wiêc redzki samorz¹d
musi szukaæ dodatkowego
wsparcia finansowego. Mimo
takich problemów, zarz¹d powiatu stara siê doprowadziæ do
realizacji inwestycji.
- Wracaj¹c do Rumi, proszê powiedzieæ, jak przebiegaæ bêdzie nowa droga?
- Zgodnie z projektem nowe
po³¹czenie Rumia-Reda bêdzie
odchodziæ prawoskrêtem za
przystankiem autobusowym
przy fontannie przy ul Sobieskiego. Przechodz¹c dalej pod
wiaduktem - na wysokoœci
sk³adu budowlanego - droga
w³¹czy siê w istniej¹c¹ ulicê
Towarow¹ oraz Cegielnian¹ i
wzd³u¿ torów kolejowych poprowadzi do granicy z Red¹. W
Redzie ulica ponownie ³¹czyæ
siê bêdzie z drog¹ krajow¹ nr
6, biegn¹c tunelem pod torami kolejowymi.
Chcê podkreœliæ, ¿e w Rumi
od pocz¹tku naszymi sprzymierzeñcami byli radni z klubów PO i PiS, którzy od razu
zadeklarowali wiêkszy wk³ad

finansowy. W uzgodnieniach z
w³adzami miasta mieliœmy
ró¿ne trudnoœci, mam jednak
nadziejê, ¿e problemy s¹ ju¿
za nami. Wybudowanie dodatkowej trasy z Gdyni, przez
Rumiê i Redê jest dla w³adz
powiatu priorytetem. Jeœli powstanie kolejne po³¹czenie ulicami Kosynierów w Rumi i
Obwodow¹ w Redzie, bêdziemy w du¿o lepszej sytuacji.
Oczywiœcie pe³en komfort
poruszania siê, a dla mieszkañców obu miast odci¹¿enia
ulic z ruchu ciê¿kich pojazdów,
mo¿e zapewniæ tylko wybudowanie Obwodnicy Pó³nocnej
Aglomeracji Trójmiejskiej.
Zrealizowania tej inwestycji najbardziej mieszkañcom i
sobie ¿yczê.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:
Ryszard Hinc

REKLAMA
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Biblioteka pozostanie na Pomorskiej,
MOPS wyprowadzi się na Ślusarską

SĄ PIENIĄDZE
na czynsz i na adaptację
Kilkanaœcie bie¿¹cych spraw by³o tematem XXIII sesji Rady Miejskiej. Obrady toczy³y siê szybko i sprawnie, a najwiêksze emocje pojawi³y siê nieoczekiwanie
tu¿ przed zakoñczeniem obrad.
Wprawdzie nie o tyle, ile proponowa³a burmistrz Rumi, ale
radni zgodzili siê na zwiêkszenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w zwi¹zku z podwy¿k¹ czynszu przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Janowo”. Przypomnijmy, ¿e zarz¹d SM podwy¿szy³ niemal czterokrotnie stawkê za wynajmowany przez bibliotekê pomieszczenia w Janowie, a radni klubów PO i PiS nie
chcieli zgodziæ siê na nowe warunki najmu. Postanowili znaleŸæ
dla biblioteki inny lokal do czasu zbudowania nowej siedziby w
centrum miasta. Jednak po negocjacjach burmistrz z zarz¹dem
spó³dzielni, ta ostatnia zaproponowa³a ni¿sze stawki w wysokoœci 12,5 z³ za metr kwadratowy (wczeœniej poniesiono czynsz z
5,9 do 20 z³ za metr kw.). Burmistrz przedstawi³a projekt wprowadzenia zmian w bud¿ecie miasta i przeznaczenia dodatkowych 26 tys.z³ na op³aty czynszowe w dotychczasowej siedzibie
przy ul. Pomorskiej. Radni zmniejszyli tê kwotê do 22 tys. z³.
Nie zrezygnowali natomiast z planów budowy nowej biblioteki.
Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf podkreœli³, ¿e jest ona potrzebna nie tylko dla polepszenia warunków pracy placówki, ale
te¿ dla unikniêcia takich sytuacji w przysz³oœci.
Przyznano te¿ 43 tys. z³ na adaptacjê nowych pomieszczeñ
dla Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który z siedziby przy
ul. Abrahama przeprowadzi siê do budynku przy ul. Œlusarskiej
(opuszczonym przez PUK).
W dotychczasowej siedzibie pozostanie dzia³ œwiadczeñ rodzinnych MOPS (osobne wejœcie), a pozosta³e pomieszczenia zajmie Stra¿ Miejska i Administracja Budynków Komunalnych.
Zmiany w bud¿ecie dotyczy³y te¿ przeznaczenia pieniêdzy na
drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Bia³ej Rzece.
Wiêkszoœci¹ g³osów radnych PO i PiS odrzucono projekt uchylenia planu miejscowego dla uk³adu komunikacyjnego ul. Gdañskiej i ul. Kosynierów, natomiast jednomyœlnie uchwalono sposób dotowania i rozliczania niepublicznych placówek oœwiatowych.
O tym, co dzia³o siê po g³osowaniu kolejnych projektów uchwa³,
piszemy poni¿ej.
Ak

Mieszkañcy ul. Gdyñskiej i samorz¹dowcy na spotkaniu w Urzêdzie Miasta.

Mieszkańcy ul. Gdyńskiej nie chcą ścieżki rowerowej

BUDOWA DROGI KOSZTEM POSESJI
Projekt budowy ulicy Gdyñskiej wzbudzi³ sprzeciw niektórych mieszkañców, którzy w ub. tygodniu goœcili w Urzêdzie Miasta. W³aœciciele kilkunastu posesji protestuj¹ przeciw planom wydzielenia czêœci ich gruntów pod budowê ulicy. G³ównie
dlatego, ¿e droga jest szeroka i nie powinno byæ problemu z wykonaniem jezdni i
chodników bez koniecznoœci zmniejszania posesji i przesuwania p³otów.
Gospodarzem spotkania,
zorganizowanego z inicjatywy
radnego Stanis³awa Ptacha,
by³ Ryszard Grychto³, zastêpca burmistrza Rumi. Obecni byli tak¿e rumscy radni: Witold Reclaf, Jaros³aw Muszyñski i Florian Mosa, a
tak¿e radna powiatowa £ucja
S³owikowska i cz³onek Zarz¹du Powiatu, Dariusz Kuczmarski.
Burmistrz Grychto³ poinformowa³ mieszkañców, ¿e
przygotowano ju¿ dokumenta-

cjê techniczn¹ inwestycj. Wraz
z projektantem zaprzentowa³
projekt budowy ulicy i potwierdzi³ obawy mieszkañców o koniecznoœci „okrojenia” niektórych prywatnych dzia³ek, po³o¿onych w czêœci ulicy Gdyñskiej,
od strony ul. Dêbogórskiej. Z
drugiej stropny, od osiedla Janowo i ul. Gdañskiej droga ta
jest dostatecznie szeroka, ale
na koñcowym odcinku biegn¹cym do ul. Dêbogórskiej zwê¿a
siê do szerokoœci ok. 10 metrów. Tymczasem, zgodnie z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budowana ulica bêdzie mia³a 12
metrów szerokoœci, w tym 6 m
zajmie jezdnia. Po jednej stronie, miêdzy chodnikiem a jezdni¹ powstanie œcie¿ka rowerowa o szerokoœci 2,5 metra. To
w³aœnie najbardziej oburza
mieszkañców, którym trudno
siê pogodziæ z koniecznoœci¹
przesuwania ogrodzeñ z powodu trasy dla rowerów.
Ak
dokoñczenie na str. 10

Burzliwa dyskusja na zakończenie lutowej sesji
Wolne wnioski, na ogó³ stanowi¹ce krótk¹ i mniej
istotn¹ czêœæ obrad, na zakoñczenie lutowej sesji
Rady Miejskiej przerodzi³y siê w burzliw¹ dyskusjê.
Piotr Zaradny wyrazi³
sprzeciw wobec przekazania
dzia³ek na w³asnoœæ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” z
97-procentow¹ bonifikat¹, podczas gdy Rada Miejskiej uchyli³a mo¿liwoœæ stosowania takiej ulgi. Poza tym dzia³ki przy
ul. Wroc³awskiej nie by³y jeszcze zabudowane. Poniewa¿
burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak stwierdzi³a, ¿e
wszystko odby³o siê zgodnie z
prawem, radny domaga³ siê
opinii prawnej i pyta³, który
radca prawny j¹ podpisa³.
Józef Chmielewski (radny oraz prezes SM „Janowo”)
stwierdzi³, ¿e „pan Zaradny nie
po raz pierwszy dzia³a na niekorzyœæ spó³dzielni”. Odniós³
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siê te¿ do spotkania w Domu
Kultury SM „Janowo”, zorganizowanego na potrzeby audycji Radia Gdañsk. Józef
Chmielewski nie by³ obecny na
spotkaniu, ale wys³ucha³ nagrania i doszed³ do wniosku,
¿e Piotr Zaradny „po prostu
zwyczajnie k³ama³”.
Radny „Gospodarnoœci”
poda³ kilka przyk³adów rzekomych k³amstw radnego Zaradnego, a ten ostatni chwilê póŸniej obali³ zarzuty pod swoim
adresem. Kontynuowa³ temat
sprzeda¿y dzia³ek z bonifikat¹.
Budowane s¹ tam mieszkania,
sprzedawane potem na wolnym rynku. Jeœli miasto sprzedaje spó³dzielni grunty tak
tanio, ponosz¹c straty, to
mieszkañcy spó³dzielni powinni mieæ z tego jakieœ korzyœci przekonywa³ Piotr Zaradny.
- W jaki sposób na pañskiej
dzia³alnoœci deweloperskiej zyskuje mieszkaniec miasta, a
w szczególnoœci cz³onek SM

„Janowo”? - pyta³ radny Zaradny.
Nast¹pi³a ostra wymiana
zdañ, do której - po stronie J.
Chmielewskiego w³¹czy³ siê
radni Tadeusz Pi¹tkowski
(Gospodarnoœæ), a tak¿e burmistrz El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak. Radny Zaradny us³ysza³
m.in., ¿e jego wypowiedzi to
„wywody dyletanta”.
Zbulwersowany przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zauwa¿y³, jak du¿o w tej dyskusji
agresji. Podobnie jak w gazetce spó³dzielczej, panowie
Chmielewski i Pi¹tkowski
przedstawiaj¹ siê jako jedyni
obroñcy Janowa, maj¹cy na tê
obronê monopol.
- Panowie jesteœcie radnymi, nie wystêpujecie tu jako
prezes i przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej spó³dzielni - przypomnia³ Witold Reclaf. - Janowski dom kultury to dla was
jedyny temat. Nikt nie zmusza spó³dzielni do prowadze-

nia dzia³alnoœci kulturalnej, ale
jeœli siê takiej podjê³a, to niech
j¹ realizuje, a nie zwala odpowiedzialnoœæ na Radê Miejsk¹.
Jesteœmy œwiadkami podsycania nienawiœci w tej sprawie.
Witold Reclaf stwierdzi³, ¿e
„Gospodarnoœci” nie interesuje budowa ratusza, centrum
miasta, budowa dróg, tylko
spó³dzielczy dom kultury. Tymczasem istnieje Miejski Dom
Kultury, finansowany przez
miasto, s¹ inne czêœci Rumi,
które potrzebuj¹ równomiernego rozwoju.
- O co tu chodzi? Czy ta
walka o 100 tysiêcy z³ to zas³ona dymna? A tymczasem
apana¿e pana prezes, chyba
najwy¿sze w Rumi, jeœli chodzi o osoby sprawuj¹ce jakieœ
funkcje, siêgaj¹ oko³o 20 tysiêcy - kontynuowa³ W. Reclaf. Jak mówimy o problemach z
uw³aszczeniem cz³onków spó³dzielni, to prezes grzmi, ¿e nie
mamy prawa siê wtr¹caæ, ale

Dom Kultury „Janowo” to ju¿
problem miasta. Obowi¹zuje
zasada: punkt pierwszy - pan
prezes ma zawsze racjê, punkt
drugi - jeœli nie ma racji, to
patrz punkt pierwszy. To jest
sesja, a nie spotkanie prezesów spó³dzielni, którzy dbaj¹
tylko o w³asne interesy, bo za
wszystkim stoi kasa.
Oburzony Józef Chmielewski stwierdzi³, ¿e wynagrodzenia cz³onków zarz¹du s¹ jawne, a spó³dzielnia jest prywatnym podmiotem. Wtr¹canie siê
w jej sprawy jest nadu¿yciem.
- Pan uprawia demagogiê
mówi¹c, ¿e zarz¹d sprzeciwia
siê uw³aszczeniu - stwierdzi³
radny Chmielewski.
Ak
PS. Kilka dni temu pan
prezes Chmielewski przegra³
proces w s¹dzie z cz³onkami
spó³dzielni mieszkaniowej.
Sprawa dotyczy³a nieprawid³owoœci w procesie uw³aszczenia
w SM „Janowo” - patrz str. 2.

MIASTO

Gazeta Rumska, nr 2/21, luty 2008

Czy na szczycie Markówcowej powstanie hotel?

TO MA BYĆ WIZYTÓWKA MIASTA
Zagospodarowanie Góry
Markowcowej budzi od
dawna emocje mieszkañców Rumi, w tym samorz¹dowców. Niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e niezagospodarowane tereny zielone na
wzgórzu nale¿y pozostawiæ jako miejsca spacerowe, zw³aszcza, ¿e dotychczasowa zabudowa jest
chaotyczna, wrêcz skandaliczna. Inni zgadzaj¹ siê
z ostatnim stwierdzeniem, ale dopuszczaj¹ estetyczn¹, kontrolowan¹ i
pasuj¹c¹ do otoczenia zabudowê wzniesienia.
O koncepcji budowy hotelu
na szczycie góry i domów
mieszkalnych na jej zboczu
rozmawia³ z rumskimi radnymi wspó³w³aœciciel terenu,
Marek Piechowski. Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej
przedstawi³ potencjalnego inwestora i jego propozycjê.
Wspó³w³aœciciel terenów
na Górze Markowca oczekuje
przychylnoœci ze strony rum-

skiego samorz¹du dla planów
budowy centrum hotelowosportowego, ale radni s¹ bardzo ostro¿ni. Piotr Zaradny,
cz³onek Komisji Gospodarczej
i przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady
Miejskiej przypomnia³, ¿e
zgodnie ze wczeœniejszymi
ustaleniami, radni chc¹ zapoznaæ siê z projektem lub
wstêpn¹ wizualizacj¹ inwestycji. Z kolei Marek Piechowski
t³umaczy³, ¿e nie jest w stanie
przedstawiæ takiej konkretnej
wizji. Wczeœniej rozmawia³ z
trzema zainteresowanymi firmami, które wycofa³y siê z oba-

wy o nieuzyskanie akceptacji
w³adz miasta, a tym samym
decyzji o warunkach zabudowy.
- Trwa procedura przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca, który musimy szczególnie chroniæ – powiedzia³ Piotr Zaradny. – To
jeden z naj³adniejszych terenów w mieœcie, który zosta³ ju¿
zeszpecony. Nie wykluczamy
inwestycji na wzgórzu, poniewa¿ niezagospodarowany teren
nara¿ony jest na zaœmiecanie
i dewastacjê. Zale¿y nam jednak, aby w tym miejscu po-

wsta³o coœ ³adnego, co bêdzie
wizytówk¹ miasta.
Chcielibyœmy, aby nowe
obiekty, a tak¿e tereny na górze by³y przynajmniej czêœciowo dostêpne dla mieszkañców
Rumi. Staramy siê zrozumieæ
inwestora, ¿e obok hotelu chce
budowaæ domy, ale musimy
mieæ pewnoœæ, ¿e najpierw powstanie tam centrum konferencyjno-rekreacyjne, a dopiero w drugiej kolejnoœci zabudowa mieszkaniowa.
Kupnem ziemi na Górze
Markowca i realizacj¹ tam inwestycji zainteresowane jest
przedsiêbiorstwo Doraco z

Gdañska. Jego przedstawiciel
Krzysztof Koszelak powiedzia³ na posiedzeniu komisji,
¿e firmie bardzo zale¿y na czasie.
- Zbli¿aj¹ siê Mistrzostwa
Europy 2012 roku, s¹ do pozyskania œrodki z Unii Europejskiej na centrum hotelowo-rekreacyjne, które chcielibyœmy
zbudowaæ w Rumi – mówi³
Krzysztof Koszelak. - Mamy
du¿e doœwiadczenie, zrealizowaliœmy kilka tego rodzaju
obiektów, a najbli¿szym przyk³adem jest Hotel „Haffner” w
Sopocie.
Piotr Zaradny, Jaros³aw
Muszyñski oraz inni cz³onkowie komisji z jej przewodnicz¹cym Florianem Mos¹ przyznali, ¿e propozycja jest interesuj¹ca, a firma znana i doœwiadczona, ale nie zwalnia to
samorz¹dowców od ostro¿noœci
i roztropnoœci.
- Proces szybkiej urbanizacji miasta jest nieodwracalny
i przed problemem zabudowy
Góry Markowca nie uciekniemy. Obecny czas jest najlepszym dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania,
który zawiera³by spójn¹ wizjê
tej czêœci dzielnicy Zagórze –
powiedzia³ Florian Mosa, przewodnicz¹cy Komisji Polityki
Gospodarczej.
Ak

O południowej Szmelcie na posiedzeniu Komisji Gospodarczej RM

Zagórzanka coraz brudniejsza – alarmują mieszkańcy
Ochrona naturalnych warunków, pięknej przyrody i
spokoju, którym cieszą się
mieszkańcy Szmelty oraz
intensywny rozwój budownictwa w tej dzielnicy
to sprawy, które trudno pogodzić. Problemy, o którym pisaliśmy kilkakrotnie,
były tematem jednego z
ostatnich posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Przestrzennego
Rady Miejskiej.
W obradach wzięli udział
przedstawiciele Stowarzyszenia Doliny Łąkowa, założonego
przez właścicieli posesji i domów w tym rejonie. Skarżą się
oni na uciążliwości, związane z
budową wielorodzinnych budynków. Dewastacja dróg, hałas i bałagan to tylko niektóre z
nich.
Niechciane osiedle…
Członkowie stowarzyszenia
podkreślają, że zabudowa dzielnicy powinna mieć charakter rezydencjonalny (duże domy i posesje). Ten postulat, decyzją
radnych PO i PiS zostanie wprowadzony do zmienianego obecnie projektu miejscowego planu zagospodarowania. Nie da
się jednak zatrzymać realizacji
inwestycji, której zdaniem
mieszkańców towarzyszą nieprawidłowości.
- Pani burmistrz obiecywa-

ła nam, że na Łąkowej powstanie zabudowa parterowa, a
nowe domy są piętrowe –
mówił jeden z członków stowarzyszenia. – Jeden z budynków
„wisi” na skarpie nad rzeką, naszym zdaniem zbyt blisko.
… i zbiornik retencyjny
Mieszkańcy mówili też o
fekaliach i innych zanieczyszczeniach, płynących Zagórzanką. Ich zdaniem pochodzą
one z trzech posesji. Mimo kontroli Straży Miejskiej, problem
jest aktualny. Fakt zanieczyszczania rzeki potwierdzają dzierżawcy stawów rybnych, Marek
i Aleksander Bartusch, którzy
wzięli udział w posiedzeniu. Ponieważ w dyskusji poruszono
sprawę powstania zbiornika retencyjnego, hodowcy pstrągów wyrazili swój sprzeciw
wobec planów budowy tego
obiektu w proponowanej formie i miejscu, tj. w rejonie ul.
św. Józefa
Radni PO i PiS także domagają się budowy zbiornika w
innym miejscu.
- Naszym zdaniem obiekt
powinien być zlokalizowany w
na uboczu, na obrzeżach lasu,
żeby nie blokować atrakcyjnych
terenów – stwierdził Jarosław
Muszyński (PO), wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. – Niepokojące jest, że planowany
zbiornik ma mieć przepuszczalne dno. Obawiam się, że w razie fali to co najgorsze pozostanie w gruncie.

Dodajmy, że badania (fragment pracy doktorskiej na PG)
wykazują iż przy wzruszeniu
osadów dennych, takich jak
opady nawalne, burze lub budowy, w korycie rzeki następuje gwałtowny wzrost zanieczyszczeń.
- Z naszych badań wynika,
że proponowane miejsce jest
najlepsze – argumentowała
burmistrz Elżbieta RogalaKończak. – Właśnie tam można skutecznie uchwycić spływające z tego obszaru wody.
Tereny leśne nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ nikt
się nie zgodzi na wycięcie lasu.
Tymczasem zwolennicy innej lokalizacji wskazują miejsce
na wysokości leśniczówki Stara Piła, bez konieczności wycinania lasu. Ich zdaniem można
spróbować zbudować w lesie
progi spowalniające falę powodziową, bo takie metody stosuje się na potokach górskich.
Ryszard Grychtoł, zastępca burmistrza Rumi podkreślił,
że zbiornik ma powstać jest nie
tyle dla ochrony Szmelty, ale
dla ochrony dolnej część miasta.
Groźne zanieczyszczenia
- Przez ostatnie 50 lat nie
było takiej wody, która zmusiłaby nas do otwarcia wszystkich
trzech stopni jazu, otwiera się
najwyżej jeden i to na maksymalnie kilkadziesiąt minut – powiedział pan Marek Bartusch. –
Koncepcja budowy zbiornika

jest moim zdaniem chybiona.
Chcecie państwo wydać miliony złotych na budowę zbiornika, tymczasem Zagórska Struga nigdy nie uczyniła wielkich
szkód. Dla nas groźniejsze niż
burze i wiosenne roztopy są zanieczyszczenia, związane głównie z budową nowych osiedli.
Z parkingów spływają do rzeki
substancje ropopochodne. Te
zjawiska oraz błędne decyzje,
takie jak zastosowanie nieodpowiedniej metody budowy
mostu przy ul. Zielarskiej, narażają nas na poważne straty.
Żeby uniknąć kolejnych problemów, apelujemy o nie spuszczanie oczyszczonych ścieków
burzowych do rzeki powyżej
naszej hodowli. Taki zrzut stanowi duże uderzenie wody, pochodzącej z ulic, placów, z dachów domów.
Hodowla ryb łososiowatych wymaga wód pierwszej
klasy czystości. Po podłączeniu
licznych nowych zrzutów burzowych Zagórzanka straci tę
klasę, a hodowla stanie się

utrudniona lub niemożliwa.
Dzierżawcy stawów na Szmelcie powiadomili o tym procederze wojewodę, a Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi dodatkowe
badania.
Spór o usługi
Mieszkańcy rejonu ul. Łąkowej nie zgadzają się na dopuszczenie nieuciążliwej działalności usługowej w dzielnicy (jak
proponuje burmistrz). Nie chcą
hurtowni, warsztatów, ale nawet gastronomii i sklepów. Wiceprzewodniczący RM Jarosław Muszyński przypomniał, że
tego samego zdania są radni PO
i PiS, ponieważ dzielnica ma
m.in. charakter rekreacyjny.
- Trudno czasem pogodzić
odmienne interesy ludzi, którzy
już mieszkają na Szmelcie i
tych, którzy się tam wprowadzają – powiedział radny Piotr
Zaradny. - Musimy znaleźć rozsądny kompromis.
Anna Kuczmarska

PROJEKT BĘDZIE POPRAWIONY
Dyskusje na temat Szmelty związane są ze zmianami, wprowadzanymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu tej dzielnicy. Chodzi o tereny wzdłuż Zagorskiej
Strugi oraz wysuniętą na południe część Szmelty. W listopadzie ub.
roku radni PO i PiS stosowną uchwałą zdecydowali o konieczności
wprowadzenia zmian w projekcie planu, ze względu na protesty i
uwagi mieszkańców.
- Projektanci zostaną zobligowani do naniesienia poprawek i przedstawienia nowej wersji dokumentu – stwierdził Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej.
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WIELKI TYDZIEŃ

Droga krzyżowa ulicami parafii

W deszczu i na wietrze kilkuset parafian wyruszy³o w pi¹tek sprzed koœcio³a Najœwiêtszej
Matii Panny Wspomo¿enia Wiernych na Drogê Krzy¿ow¹. Nabo¿eñstwo prowadzi³ ks. proboszcz
Jan Oleksiuk, ale rozwa¿ania na poszczególnych stacjach czyta³a m³odzie¿. Przy ka¿dej stacji
zmienia³y siê te¿ grupy parafian, nios¹cych du¿y drewniany, nieociosany krzy¿. Procesja z pochodniami i œwiecami pzesz³a ulicami Œwietojañœk¹, Gdañsk¹ i 3 Maja.
Droga Krzy¿owa na ulicach Koœcielnej i Dêbogórskiej oraz na rondzie Jana Paw³a II odprawiana jest te¿ co roku w parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw., w Wielki Pi¹tek wieczorem. Natomiast
grupa wiernych z koœcio³a œw. Józefa i Judy Tadeusza uda³a siê na pocz¹tku marca na Kalwariê
Wejherowsk¹, gdzie uczetniczy³a w drodze krzy¿ówej. Nabo¿eñstwo odprawi³ ks. Janusz Steæ.
Zabytkow¹ kaszubsk¹ kalwariê odwiedza w kolejne piatki Wielkiego Postu wielu mieszkañców
Rumi.
Ak.
REKLAMA

NORD AUTO-SERWIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Dębogórzu przy ul. Rumskiej 5, na terenie byłej bazy paliw CPN
(wyjazd z Rumi w kierunku Kosakowa)

Ø
Ø
Ø

naprawa pojazdów ciężarowych,
okresowa obsługa techniczna
naprawa przyczep i naczep samochodowych,

Ø diagnostyka i rejestracja wszelkich pojazdów

w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
Ø
Ø

prace tokarskie, frezarskie, ślusarskie
i spawalnicze,
mycie pojazdów i podzespołów

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny WIELTON, SOMMER,
BPW, WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX

CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ

Fachowa, miła i profesjonalna obsługa, korzystne i konkurencyjne ceny,
dogodne terminy zapłaty

OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY
(20 ZŁ ZA MODUŁ)
ORAZ ATRAKCYJNE RABATY

Serdecznie zapraszamy 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
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Nie wstydźmy się cierpieć ani prosić o pomoc

Każdy niesie swój krzyż
Pododbnie jak Pan Jezus w drodze na Golgotê, w ró¿nych okresach ¿ycia
niesiemy w³asny krzy¿. Niektórzy maj¹ do czynienia z krzy¿em bardzo
ciê¿kim, który musz¹ dŸwigaæ niemal przez ca³e ¿ycie. Jedn¹ z takich osób
jest Henryk Merchel w Rumi, który swoje cierpienie ofiarowa³ Bogu i innym ludziom. Niewidomy rumianin pracuje jako wolontariusz w hospicjach, wspiera chorych i umieraj¹cych, a przy tym jest pogodnym, dowcipnym i bardzo sympatycznym cz³owiekiem.
Henryk Merchel chêtnie
dzieli siê swoimi doœwiadczeniami, opowiadaj¹c o nich m.in.
podczas rekolekcji w koœcio³ach, w audycjach radiowych,
spotkaniach i publikacjach.
Przenikaj¹cy ból
W swojej ksi¹¿ce „Czas
wielkiej próby” wspomina m.in.
swoje dzieciñstwo w wielodzietnej rodzinie. Wprawdzie
szczêœliwe, bo spêdzone z kochaj¹c¹ mam¹ i rodzeñstwem
(tato zmar³, gdy Henryk mia³
3 latka), ale ju¿ naznaczone
cierpieniem. Z powodu choroby oczu, ch³opiec by³ czêsto pacjentem szpitali i oœrodka dla
niewidomych w Laskach pod
Warszaw¹. Choroba oczu postêpowa³a bardzo szybko, ale
zanim ca³kowicie straci³ wzrok,
pozna³ ból w straszliwej postaci. W wieku kilkunastu lat widzia³ tylko na jedno oko i to
s³abo. Jaskra powodowa³a tak
wielkie ciœnienie na ga³kê
oczn¹, ¿e ból zdawa³ siê j¹ rozrywaæ. By³ nie do zniesienia,
nie pomaga³y ju¿ ¿adne œrodki znieczulaj¹ce. Wielk¹ ulgê
w bólu mog³a przynieœæ tylko
operacja usuniêcia ga³ek
ocznych, która jednoczeœnie
by³a wyrokiem, skazuj¹cym
Henryka na ca³kowit¹ utratê
wzroku.
Zapad³a ciemnoœæ
- Mia³em 18 lata, gdy zgodzi³em siê na operacjê, podpisa³em wyrok – wspomina rumianin. – Ca³y czas mia³em
jakieœ z³udzenia, nadziejê, ale
sta³o siê to, czego najbardziej
siê obawia³em. Kiedy po operacji lekarze zdjêli z oczu opatrunek, wokó³ panowa³a ciemnoœæ. By³ wtedy przy mnie przyjaciel, kap³an, ale nie mówi³ nic
o Bogu. W tamtej ciê¿kiej chwili nie zniós³bym takiego pocieszenia. Wczeœniej widzia³em.
Wprawdzie nie mog³em tak jak
wszyscy czytaæ, ale cieszy³em
siê barwami, kszta³tami. Ca³kowita utrata wzroku by³a
wielkim ciosem. Nie mia³em
chêci do ¿ycia.
Kilka tygodni póŸniej jedna z sióstr franciszkanek z
zak³adu w Laskach, poprosi³a
Henryka, ¿eby wcieli³ siê w rolê
œw. Miko³aja i zagra³ go przed
dzieæmi w zak³adzie.
- Dwa razy odmówi³em, ale
poniewa¿ siostra by³a moj¹

serdeczn¹ znajom¹, w koñcu
zgodzi³em siê - opowiada pan
Henryk. – Gdy s³ysza³em radosne okrzyki i œmiech dzieci,
poczu³em, ¿e moje niewidz¹ce
oczy p³acz¹. Okaza³o siê, ¿e
mogê zrobiæ coœ dobrego dla
innych i to pozwoli³o mi siê
podnieœæ z upadku.
Byæ jak Szymon
Henryk Merchel znów w³¹czy³ siê w ¿ycie zak³adu, organizowa³ festiwale piosenki religijnej, a potem odkry³ swoj¹
pasjê, czyli opiekê nad chorymi. Do dziœ pomaga im w ró¿ny sposób, wykonuj¹c masa¿e,
przebieraj¹c, myj¹c.
- Czasami po prostu z nimi
jestem - dodaje.
Dziêki w³asnym doœwiadczeniom i obcowaniu z cierpi¹cymi Henryk Merchel wie, jak
bardzo ludzie potrzebuj¹
wsparcia wsparcia. Tak jak
Pan Jezus w drodze na Golgotê potrzebowa³ pomocy Szymona. Przymuszony przez ¿o³nierzy pomóg³ nieœæ Chrystusowi
krzy¿.
Wœród przyjació³
Swój w³asny krzy¿ pan
Henryk niesie dzielnie. Stara
siê nie narzekaæ, nie absorbowaæ innych swoimi chorobami.
O jego ciekawym ¿yciu
œwiadcz¹ liczne zainteresowania, czêste wyjazdy i wielu
przyjació³.
- Mieszkam sam, ale nie
jestem samotny - informuje
Henryk Merchel. - Lubiê podró¿owaæ, od kilkunastu lat
uczestniczê w rekolekcjach w
ca³ej Polsce. Braciom i siostrom
opowiadam o moim najwiêkszym przyjacielu, Jezusie
Chrystusie.
Wielk¹ mi³oœci¹ pana Henia jest muzyka. Wiele lat
temu, tu¿ przed wyjazdem na
obóz harcerski, z koniecznoœci
sam nauczy³ siê graæ na gitarze, potem trochê na instrumentach klawiszowych. Grywa³ na zabawach, w domu
kultury i w koœciele. Po raz
kolejny czu³ siê potrzebny.
Zdarzaj¹ siê upadki
Nie zawsze jednak udaje
siê zachowaæ optymizm i pogodê ducha.
Upadki, w postaci zmartwieñ, przygnêbienia i chorób
zdarzaj¹ siê co jakiœ czas. –

Czasem nie potrafiê sobie poradziæ z w³asnymi s³aboœciami, kiedy indziej przygnêbia
mnie cierpienie innych i trudno mi siê pogodziæ z ich œmierci¹ – mówi pan Henryk. – Po
raz pierwszy zetkn¹³em siê z
ni¹ i bardzo ciê¿ko to prze¿y³em, gdy mia³em ok. 15 lat. W
szpitalu pozna³em kilkuletni¹
Asiê, która przesz³a operacjê
oka. Zabieg siê uda³, ale po
kilku godzinach okaza³o siê, ¿e
nie wytrzyma³o jej serce. Umieraj¹ca Asia rozmawia³a ze
mn¹ o anio³ach. Wiedzia³a, ze
wkrótce do nich do³¹czy. Poniewa¿ s³ysza³a, ¿e anio³y w niebie œpiewaj¹, martwi³a siê, ¿e
ona nie umie i nie lubi œpiewaæ. Poradzi³em dziewczynce,
¿eby poprosi³a Matkê Bosk¹ o
inne zadanie. To j¹ pocieszy³o.
„Teraz mogê umieraæ” powiedzia³a spokojnie, a ja wybieg³em z p³aczem…
Zdaniem pana Henryka,
czasem trudniej jest znieœæ
czyjeœ cierpienie ni¿ w³asne.
Bywa, ¿e najwiêkszym problemem nie jest chory cz³owiek,
ale jego najbli¿si, zrozpaczeni,
nie wiedz¹cy, jak mu pomóc.
- Radzê im wtedy, ¿eby po
prostu byli przy umieraj¹cym,
bo on potrzebuje obecnoœci,
przytulenia siê, ciep³ego s³owa
otuchy – wyjaœnia nasz rozmówca. –
Krzy¿ nad przepaœci¹
- Cierpienie jest obecne w
naszym ¿yciu, tak jak w to
¿ycie wpisana jest œmieræ inni
– kontynuuje pan Henryk. –
Cierpienie ma wiele odmian.
Niektórzy znosz¹ je w milczeniu, tak jak Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II, który dzielnie niós³
swój krzy¿. Inni próbuj¹ pozbyæ
siê krzy¿a albo obci¹æ go, ¿eby
by³ l¿ejszy. Tymczasem przerzucony nad przepaœci¹ krzy¿
mo¿e nam pos³u¿yæ jako most
i mo¿e okazaæ siê wówczas za
krótki. Nie wstydŸmy siê cierpieæ ani prosiæ o pomoc. Kochajmy nie tylko Pana Jezusa, ale
te¿ innych ludzi. Ufajmy im.
Dziêki temu podniesiemy siê
z upadku, bo kochaæ to znaczy
powstawaæ. Ka¿dy ma szansê
byæ dobrym dopóki ¿yje. Dlatego dzisiaj odmówmy jedn¹
dziesi¹tkê ró¿añca za tych,
których nie lubimy.

***
mówili, że umarłeś
dwa tysiące lat temu
a przecież
konasz nieprzerwanie
w miliardach krzyży
nagrobnych i przydrożnych
na wieżach kościołów
na zakończeniach różańców
przyklejony do cienkich łańcuszków
jesteś najbliżej serca
i żeby krzyż poczuć
nie wystarczy się przeżegnać
trzeba go wziąć na plecy
Adelina Śniadach
Autorka tego wielkopostnego wiersza wiersza nie po raz pierwszy
gości na naszych łamach. Utalentowana rumianka zajmuje się nie tylko
poezją, ale też pięknie rysuje.
Adelina Śniadach mieszka od urodzenia w Rumi. Jest absolwentką
Politechniki Gdańskiej, gdzie skończyła architekturę.
Od kilku lat bierze udział w spotkaniach grupy literackiej, działającej
pod opieką poetki Stanisławy Mazurek. Wiersze Adeliny Śniadach były
publikowane m.in. w „Almanachu poetów Rumi”, wydanym w 2006 r.
Młoda poetka tak mówi o swoich zainteresowaniach: - Poezja jest
dla mnie odskocznią, sposobem wyrażania myśli i uczuć. Kiedy piszę,
nabieram dystansu do wielu spraw, z którymi nie mogą sobie poradzić.
Spisane na kartce papieru nie wyglądają tak strasznie…”
Adelina Śniadach nie pisze zbyt często, zwłaszcza ostatnio. Żeby
przelać myśli na papier, trzeba najpierw coś ważnego przeżyć, czegoś
doświadczyć i mieć potrzebę lub chęć pisania.
baj
REKLAMA

Anna Kuczmarska
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Wspania³a kilkugodzinna impreza z okazji 10-lecia zespo³u tanecznego SPIN przyci¹gnê³a do hali MOSiR t³umy widzów i chyba nikogo z nich nie
rozczarowa³a ani nie znudzi³a. Wysoki poziom wystêpów, uroda i wdziêk tancerek i ciekawe uk³ady choreograficzne zachwyci³y wszystkich.
Podobnie jak jurorów na licznych festiwalach, na których dziewczyny zawsze zdobywaj¹ nagrody.
Fot. Wojtek Hintzke

Dorota Puchowska – menad¿er zespo³u SPIN (z lewej)
oraz Renata Urbanik-Siwiec – trenerka i choreograf
dziêkowa³y rodzicom, samorz¹dowcom, sponsorom i
dyrekcji MOSiR. Same przyjmowa³y jeszcze wiêcej
gratulacji i podziêkowañ.
Fot. Anna Kuczmarska

Po udanym styczniowym koncercie piosenek Agnieszki Osieckiej, w lutym w Dworku
pod Lipami przypomniano twórczoœæ Jacka Kaczmarskiego. Tak jak poprzednio, wykonawcy ze Studium Wokalnego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni zebrali wielkie brawa.
Fot. Wojtek Hintzke
REKLAMA

PRZEDSZKOLE
PRYWATNE

ŻAGIELEK
Wspania³y koncert utworów Jana Sebastiana Bacha w
wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola
Cantorum Gedanensis pod dyrekcj¹ Jana £ukaszewskiego odby³ siê w koœciele œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza
przy ul. Podgórnej 1.
Fot. Wojtek Hintzke
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Kaszuby
na obrazkach
Dwie pokonkursowe wystawy prac dzieci gościły ostatnio
w Dworku pod Lipami.
„Hej Kaszuby, jakie wy cudne” – to tytuł konkursu plastycznego, organizowanego przez
SP nr 6 i MDK. W dziesiątej
edycji triumfowali uczniowie
Podstawowej Ekologicznej
Szkoły Społecznej oraz Szkoły
Podstawowej nr 6. Oto zwycięzcy: w kat. klas 0 - Jakub Gliszczyński (SP 6), klasy I – Amalia
Jakubowicz z PESS, klasy II ex
aequo – Patrycja Brzozowska
(PESS), Urszula Całusińska
(SP 6), Szymon Nowak (SP 6),
klasy III – Agnieszka Gliszczyńska (SP 6).
Konkurs plastyczny „Tu żyjemy”, zorganizowany przez Miejski Dom Kultury, przebiegał
pod hasłem „Małe Trójmiasto
Kaszubskie za 100 lat”. W kat.
szkół podstawowych kolejne
miejsca zajęły: Sandra Wikowska (SP 1), Alicja Went (SP 6)
oraz ex aequo - Katarzyna Zielazna (SP 6) i Patrycja Wszechborowska (SP 1). Wśród starszych najlepsza była Agnieszka Matczak, druga Laura Śniadach, a trzecia Paulina Hinc –
wszystkie z Gimn. nr 1.
baj
Na zdjęciu poniżej: Tak wyobraża sobie Rumię, Redę i
Wejherowo za sto lat Agnieszka Matczak.

KONKURSY

Konkurs kaszubski w Luzinie

Rumianka wśród laureatów
W Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy KaszubskoPomorskich w Luzinie odby³
siê fina³ V Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu. Do Luzina przyby³o
ponad 50 uczniów oraz ich opiekunowie z 18 pomorskich gimnazjów, maj¹cych swe siedziby w miejscowoœciach kaszubskich. Byli uczniowie m.in. z
Kamienicy Królewskiej, Tuchlina, Gowidlina, Przodowa,
Mrzezina. Nie zabrak³o trzyosobowej reprezentacji Rumi,
a dok³adnie Gimnazjum nr 4
im. Karola Wojty³y, w sk³adzie:
Weronika Bisha, Justyna
Koszewska i Maciej Bisha.
Uczniom towarzyszy³a opiekunka, pani Joanna Richert.
Uczestników przywita³ dyrektor Gimnazjum w Luzinie,
Kazimierz Bistroñ, który wyjaœni³ zasady konkursu i ¿ycz¹c
sukcesów zaprosi³ wszystkich
do pracy. Po pierwszym pisemnym etapie wy³oniono 12
uczestników œcis³ego fina³u.
Znalaz³y siê w nim dwie uczennice z Rumi.
Finaliœci odpowiadali na
pytania, wylosowane z zestawu ok. 100 pytañ o ró¿nym
stopniu trudnoœci, przygotowanych przez przewodnicz¹cego

jury Alfonsa Mi³osza. Pytania
dotyczy³y historii Kaszub, kultury, tradycji, nazw geograficznych i zas³u¿onych mieszkañców Pomorza. Suma punktów,
przyznanych przez jury za
szeœæ rund pytañ pozwoli³a wy³oniæ trójkê najlepszych. Pierwsze miejsce zaj¹³ Szymon Liban z Kamienicy Królewskiej,
drugie Michalina Mielewczyk, a trzecie reprezentantka Rumi - Weronika Bisha z
Gimnazjum nr 4. Nagrody zwyciêzcom wrêcza³ m.in. pose³
Jerzy Budnik.
Opiekunowie dru¿yn z poszczególnych szkó³ podziêkowali dyrektorowi i nauczycielom
Gimnazjum w Luzinie za goœcinnoœæ, dobr¹ organizacjê
konkursu i atmosferê. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody i dyplomy.
Ksi¹¿ki i dyplomy dostali równie¿ opiekunowie.
Po zakoñczeniu rywalizacji, przewodnicz¹cy jury Alfons
Mi³osz w wywiadzie dla mediów pogratulowa³ wysokiego
miejsca uczniom z Rumi i ich
opiekunce, pani Joannie Richert.
Przy³¹czamy siê do gratulacji!
Ryszard Hinc

Gimnazjaliœci z Rumi na konkursie w Luzinie. Od lewej
Weronika Bisha, jej brat Maciej oraz Justyna Koszewska.

REKLAMA

K R E D Y T Y
WSZYSTKIE BANKI W JEDNYM MIEJSCU
Minimum formalności. Zapraszamy!

Rumia, ul. Dąbrowskiego 10 B/2,
tel. kom. 0 604-384-395
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KONTROWERSJE

Zanim powstanie nowa nawierzchnia ulicy

Na Podgórnej więcej obaw niż radości
Budowa ulicy to radoœæ dla
mieszkañców, którzy nareszcie bêd¹ mogli wygodnie docieraæ do swoich domów. Czasem jednak potrzebne inwestycje budz¹
kontrowersje i w¹tpliwoœci.
Tak, jak w wypadku ul. Podgórnej na Zagórzu (oraz ul.
Gdyñskiej, o której piszemy
poni¿ej).
Mieszkañcy Podgórnej wys³ali do urzêdu pismo protestacyjne przeciwko budowie tej
ulicy jako drogi dwukierunkowej. Zaproponowali, aby by³a
to ulica jednokierunkowa, co
zredukuje uci¹¿liwoœci, zwi¹zane ze zwiêkszonym ruchem samochodów po wybudowaniu w
tym rejonie domów wielorodzinnych (wczeœniej by³y tylko
jednorodzinne), poza tym wyeliminuje koniecznoœæ zabrania wbrew woli w³aœcicieli czêœci dzia³ek pod budowê drogi.
- Nie rozumiemy, dlaczego
urz¹d chce zmniejszyæ nasz¹
dzia³kê o kilka metrów i to na
ca³ej d³ugoœci ogrodzenia mówi jedna z mieszkanek ul.
Podgórnej. - Droga miêdzy naszym domem a nowym blokiem na przeciw jest bardzo
szeroka. Ulicê mo¿na by poprowadziæ inaczej, przesuwaj¹c j¹
w w¹skim miejscu w stronê
niezabudowanej dzia³ki,
oszczêdzaj¹c nasz¹, ju¿ ogrodzon¹. Podejrzewamy, ¿e chodzi o budowê miejsc parkingowych przy wspomnianym bloku, kosztem poszerzenia drogi
o kawa³ek naszej posesji. Nie-

zadowoleni s¹ równie¿ nasi
s¹siedzi z nowego budynku
wielorodzinnego po tej samej
stronie ulicy. Ogrodzenie ich
posesji zostanie przesuniête
pod sam dom, a pod oknami
przebiegaæ bêdzie ruchliwa ulica. Tym bardziej ruchliwa, ¿e
w rejonie ul. Sabata rozpoczêto budowê du¿ego centrum
handlowego.
Wszyscy dziwi¹ siê, jak
mo¿na by³o wydaæ decyzjê o
warunkach zabudowy dzia³ek
przez deweloperów, skoro teraz,
ledwo stanê³y na nich nowe
budynki, pojawi³y siê problemy z projektem drogi i trzeba
przesuwaæ ogrodzenia? Czy
urz¹d nie przewidywa³ budowy ul. Podgórnej?
Kolejne obawy dotycz¹ konstrukcji domów. Deweloper,
buduj¹cy du¿y blok na skarpie poni¿ej ul. Podgórnej (z
adresem przy ul. Towarowej)
wywióz³ tysi¹ce metrów szeœciennych ziemi. Czy przy du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego tak „œciêta” skarpa nie
obsunie siê?
Otrzymaliœmy wyjaœnienia
w tej sprawie od naczelnika
Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej
UM. Ostatni fragment wyjaœnienia Andrzeja Oglêckiego,
naszym zdaniem wprowadza
mieszkañców w b³¹d. Konsekwencje b³êdnych decyzji
w³adz miasta próbuje siê przerzuciæ na starostê, który musi
wydaæ pozwolenie na budowê
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez
burmistrza miasta lub w opar-

P³ot po lewej stronie zostanie przesuniêty. Po prawej jest niezabudowana dzia³ka.
Blok w g³êbi zosta³ zbudowany poni¿ej drogi, na skarpie.

ciu o plan zagospodarowania
przestrzennego. Natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego jest organem administracji centralnej niezale¿nym od starosty.

OdpowiedŸ naczelnika zamieszczamy poni¿ej z ma³ymi
skrótami. A. Kuczmarska

Ulica Podgórna jest drogą publiczną klasy L. (...) W układzie komunikacyjnym miasta spełnia istotną
rolę. Łączy dzielnice: Szmelta, Zagórze, Janowo po lewej stronie drogi krajowej nr 6. Bardzo dużo mieszkańców będzie korzystało z tego połączenia, m.in. rodzice dowożący dzieci do przedszkola (nie trzeba
będzie wyjeżdżać na obciążoną drogę krajową 6). W związku z tym nie jest możliwa zmiana organizacji
ruchu, zamieniająca ul. Podgórną w drogę jednokierunkową. Szerokość jezdni przy założeniu drogi
jednokierunkowej niewiele się zmieni, ponieważ, zgodnie z Dz.U. nr 43 z 14 02 1994 & 15 pkt 1, droga
jednojezdniowa, jednokierunkowa powinna mieć min szer. 5,0 m, zaś droga klasy L powinna mieć dwa
pasy ruchu o szerokości 2,5-3,0 m. Przyjęto szerokość jezdni 5,5 m i jednostronny chodnik o szer. 2,0 m.
jako optymalne parametry spełniające podstawowe warunki tj. bezpieczeństwo. Ulica Podgórna przecina skarpę, z jednej strony budynki usytuowane są powyżej, a z drugiej poniżej osi jezdni. Niweleta drogi
została tak zaprojektowana, aby umożliwić wjazd na wszystkie posesje, wymusza to i tak budowę trzech
murów oporowych.
Nieprawdą jest, że przesunięcie granicy działki 101 umożliwi budowę miejsc postojowych. Ze względu na bezpieczeństwo poruszania się po łuku o promieniu R 35, jezdnia musi być poszerzona na łuku o
1 m, tak mówią przepisy. Jedynie na działce 94/18 przewidziana jest budowa parkingu na 6 miejsc.
Pozostałe działki wymienione, znajdują się w pasie drogowym ul. Podgórnej i ciągu pieszego (skrót do ul.
Leśnej). Nieprawdą jest, że na działce nr 73/3 planuje się budowę miejsc postojowych, brak jest technicznych możliwości. Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowany jest tam mur oporowy. Wielu mieszkańców podchodzi do zagadnienia bardzo egoistycznie, mając na uwadze tylko swoje dobro, nie myśląc,
ile korzyści przyniesie budowa nowego połączenia dla dobra wspólnego.
Chcielibyśmy uspokoić mieszkańców, że w przypadku konieczności budowy drogi na prywatnej
własności, Inwestor - Gmina ponosi wszelkie koszty, podziału, odszkodowania, przebudowy ogrodzenia.
Odnośnie obaw mieszkańców o konstrukcję swoich budynków, przypominamy, że pozwolenie na
budowę budynku przy ul. Towarowej wydał Starosta Wejherowski i wszelkie zastrzeżenia należy kierować
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (...).
Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej
mgr inż. Andrzej Oglęcki

Mieszkańcy ul. Gdyńskiej nie chcą ścieżki rowerowej

Szkoda pieniędzy na przesuwanie płotów i instalacji
dokoñczenie ze str. 4
- Pas dla rowerów nie jest
nam niepotrzebny - stwierdzi³a jedna z uczestniczek spotkania w urzêdzie, po uzyskaniu
informacji o projekcie budowy
ul. Gdyñskiej. Projekt zak³ada 12-metrow¹ szerokoœæ ulicy, w tym 2,5-metrow¹ œcie¿kê
rowerow¹.
- Ulica Gdyñska nie obs³uguje tylko jej mieszkañców,
przeje¿d¿aæ ni¹ bêd¹ równie¿
kierowcy i rowerzyœci z innych
rejonów miasta - wyjaœnia³
Ryszard Grychto³, zastêpca
burmistrza Rumi. - Ulica ta
³¹czy siê z Dêbogórsk¹, która
ma ju¿ œcie¿ki rowerowe.
Mieszkañcy Janowa na pewno
bêd¹ korzystaæ z tej trasy, aby
dojechaæ do Dêbogórskiej.
- Dowiadujemy siê o
wszystkim za póŸno i dziêki
w³asnym staraniom - stwierdzi³ jeden z mieszkañców ul.
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Gdyñskiej. - Czy nikt nie zamierza³ zawiadomiæ w³aœcicieli
posesji o planach odebrania
im kawa³ka ziemi? To skandal.
Nasze domy zbudowaliœmy zaledwie 8-9 lat temu lub
nawet póŸniej, pozwolenia na
budowê ogrodzeñ pochodz¹ z
2002 roku. Czy urz¹d nie wiedzia³ wtedy o planach budowy
ulicy i proponowanych obecnie
parametrach? Czy nie by³o planu zagospodarowania przestrzennego? Mogê oddaæ kawa³ek ziemi, ale nie teraz, kiedy
jest tam ca³a infrastruktura.
Przesuwanie p³otu, przy³¹czy
energetycznych i gazowych, odszkodowania - to ogromne
koszty, siêgaj¹ce 300-400 tys.
z³. Czy podatnicy musz¹ siê
godziæ na takie wyrzucanie pieniêdzy tylko po to, by zbudowaæ dodatkowo œcie¿kê rowerow¹? Za te pieni¹dze mo¿na

by wybudowaæ jeszcze jedn¹
ulicê.
Inni uczestnicy spotkania
sprzeciwiali siê zmniejszeniu
ich dzia³ek o ponad metr, poniewa¿ strac¹ podwórko przed
domem, a ulica zostanie przesuniêta bli¿ej budynków.
- Gdybym wiedzia³a, ¿e tak
bêdzie, nie kupowa³abym tej
dzia³ki - ¿ali³a siê jedna z
mieszkanek.
- Naszym zamiarem jest
budowanie dróg, nie tworzenie
konfliktów, ale radni nie maj¹
wp³ywu na projekty inwestycji
- t³umaczy³ Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej. - Z pewnoœci¹
takim kosztem nie powinno siê
budowaæ trasy rowerowej.
Burmistrz Ryszard Grychto³ t³umaczy³, jak wygl¹da procedura przygotowañ do inwestycji i na jakim etapie prowadzone s¹ rozmowy z miesz-

kañcami. Podkreœla³ te¿, ¿e
projekt zosta³ przygotowany w
oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który narzuca pewne parametry i nie mo¿na ich zmieniæ. Potwierdzi³ to projektant
drogi, jednak radni nie maj¹
pewnoœci, czy zapisy miejscowego planu okreœlaj¹ dok³adnie tak¹ szerokoœæ drogi, jak¹
okreœlono w projekcie. Dlatego
uznali za konieczne sprawdzenie zapisów planu.
Dariusz Kuczmarski z
Zarz¹du Powiatu zaapelowa³,
aby projektant i burmistrz ds.
inwestycji spróbowali znaleŸæ
inne rozwi¹zanie. Byæ mo¿e
ponowne przyjrzenie siê planowi przestrzennemu i przemyœlenie projektu pozwoli unikn¹æ zarówno konfliktów, jak i
niepotrzebnych wydatków.
Jeœli oka¿e siê, ¿e projekt
budowy ulicy opiera siê dok³ad-

nie o zapisy miejscowego planu i niemo¿liwe s¹ jakiekolwiek odstêpstwa, pozostaje
tylko zmieniæ plan. Radni zapewnili, ¿e jeœli bêdzie to konieczne, uchwal¹ takie zmiany.
Inicjatywa nale¿y jednak
do burmistrz Rumi. Zmiana
planu zagospodarowania przestrzennego mo¿e siê odbyæ
wy³¹cznie na wniosek burmistrza, a ponadto procedura
taka trwa minimum pó³ roku.
Mieszkañcy ul. Gdyñskiej s¹
gotowi poczekaæ, aby zachowaæ
swoje posesje w ca³oœci i nie
nara¿aæ bud¿etu miasta na
powa¿ne wydatki.
A mo¿e uda siê znaleŸæ rozwi¹zanie bez koniecznoœci
wprowadzania zmian do planu? Protest mieszkañców na
pewno zmusza urzêdników do
poszukiwañ.
Ak.
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Powiat wejherowski protestuje przeciw zaniechaniu
planów budowy obwodnicy

PRAWNIK RADZI

OPAT jest najważniejszy
W³adze powiatu wejherowskiego zaprotestowa³y przeciwko projektowi budowy w
pierwszej kolejnoœci tzw. Trasy Kaszubskiej, zamiast bardzo potrzebnej i oczekiwanej m.in. przez mieszkañców Rumi, Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Projekt taki forsuje Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad,
twierdz¹c, ¿e OPAT to droga lokalna i budowaæ j¹ powinny samorz¹dy.
Przypomnijmy, ¿e z tego
samego powodu minister infrastruktury w ub. roku odmówi³
dofinansowania budowy obwodnicy z bud¿etu centralnego. Nietrudno oceniæ, ¿e powstanie OPAT nie jest mo¿liwe ze
œrodków samorz¹dów lokalnych, bo koszt inwestycji oszacowano na oko³o 1 miliard z³.
Takiej sumy nie s¹ w stanie
„uzbieraæ” w³adze kilku pomorskich miast i gmin. Budowa
Trasy Kaszubskiej, ³¹cz¹cej
Lêbork z Gdañskiem, ma kosztowaæ ponad 3 miliardy z³, ale
na to pieni¹dze przeznaczyæ
ma pañstwo.
Korki w Rumi i Redzie
Jeszcze nie tak dawno, gdy
ministrem by³ Jerzy Polaczek,
priorytetem by³a budowa
OPAT, która mia³a ³¹czyæ Obwodnicê Trójmiasta z drog¹
krajow¹ nr 6 za Red¹ oraz z
drog¹ na Pó³wysep Helski. Porozumienie w sprawie budowy
podpisali z by³ym ministrem
samorz¹dowcy. Dla ruchu turystycznego by³oby to wybawienie, bowiem obecne po³¹czenie
ca³ego kraju i Trójmiasta z
Puckiem, W³adys³awowem i
pó³wyspem jest latem niezmiernie przeci¹¿one, a czêsto
zablokowane.
OPAT jest bardzo wa¿na
m.in. dla Rumi, bo trasa ma
omijaæ nasze miasta oraz
Redê, zakorkowane przez ruch
samochodów zarówno osobowych (zw³aszcza w sezonie tu-

rystycznym), jak i ciê¿arowych
ju¿ od Gdyni. Codziennie przez
Rumiê przeje¿d¿a ponad 30
tys. samochodów, najwiêcej w
województwie pomorskim. Te
liczby plasuj¹ nas tak¿e w niechlubnej czo³ówce w Polsce. W
tej sytuacji trudno nie zgodziæ
siê z opiniami, ¿e ktoœ w Warszawie i Gdañsku chce zrobiæ
psikusa Gdyni i Rumi - tylko
za co?
Pod rz¹dami nowej ekipy i
ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka niespodziewanie najwa¿niejsze sta³o siê
szybkie po³¹czenie z Lêborkiem i S³upskiem. Lobby lêborsko-s³upskie szybko zaczê³o dzia³aæ w Warszawie i nieustannie promuje swoje rozwi¹zanie.
Grozi nam
parali¿ drogowy
W³adze powiatu wejherowskiego, a tak¿e pose³ Jerzy
Budnik oraz wójtowie gmin
Luzino, Szemud i £êczyce przes³ali ministrowi list protestacyjny, w którym wyra¿aj¹ dezaprobatê wobec planom budowy Trasy Kaszubskiej z wykluczeniem OPAT.
W liœcie czytamy m.in., ¿e
budowa OPAT jest konieczna,
w innym przypadku przejazd
z Gdyni do Wejherowa drog¹
krajow¹ nr 6 zostanie ca³kowicie zablokowany. Mówi¹ o
tym równie¿ najnowsze badania przebiegu ruchu drogowego. Wynika z nich, ¿e na odcin-

ku Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo z roku na rok bêdzie
wzrasta³o natê¿enie ruchu ko³owego, nawet do 60 tys. pojazdów na dzieñ. Natomiast
Trasa Kaszubska bêdzie bardzo s³abo wykorzystywana
przez kierowców, bo g³ówny
ruch ko³owy odbywa siê z Gdyni w kierunku Wejherowa.
Potrzebne wsparcie
Szkoda, ¿e dot¹d do akcji
lobbowania na rzecz budowy
OPAT i do protestu przeciwko
budowie Trasy Kaszubskiej nie
przy³¹czy³y siê w³adze powiatu puckiego, którym najbardziej powinno zale¿eæ na dogodnym po³¹czeniu z Pó³wyspem Helskim. Starosta pucki jak widaæ unika trudnych
tematów. Burmistrz Rumi woli
niestety k³óciæ siê z radnymi
ni¿ wspieraæ lokalne inicjatywy samorz¹dowców. Zreszt¹
niedawno (o czym pisaliœmy)
spór dotyczy³ tranzytu ciê¿kich
pojazdów przez Rumiê, o który zabiega³a burmistrz, a czemu skutecznie przeciwstawili
siê radni miejscy i powiatowi.
Nic nie jest wa¿niejsze ni¿
budowa OPAT, szczególnie dla
mieszkañców Rumi, Redy i
powiatów: wejherowskiego oraz
puckiego. Inwestycja powinna
byæ zrealizowana jako pierwsza. O to powinni zabiegaæ
wszyscy samorz¹dowcy, niezale¿nie od opcji politycznych.
MC.

Statut zarejestrowany, kontrowersje pozostały

NIE MA NA CO CZEKAĆ
Formalności stało się zadość i Statut SM „Janowo” został zarejestrowany. Zdaniem niektórych członków spółdzielni jest to statut ułomny, chociaż przyjęty głosami 44 przedstawicieli przeciwko 4.
Oto niektóre argumenty przeciwników przyjęcia
statutu w obecnej formie:
- nie zawiera on zapisu o obowiązku ustanawiania przez spółdzielnię jednobudynkowych nieruchomości ani zapisu, określającego warunki utworzenia nieruchomości wielobudynkowej
- utrzymuje centralny fundusz remontowy (zapis: finansowanie remontów zbiorczo) mimo ustawowego przepisu odniesienia go do poszczególnych budynków
- zawiera zapisy nie znajdujące umocowania w
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, np. „zobowiązań spółdzielni z innych tytułów”, „inne koszty” itp.
W dwutygodniku SM „Janowo” z 22.02.08, ukazał się artykuł „Statut zarejestrowany”, gdzie czytamy m.in. „…wiele co prawda opracowało projekty
nowych statutów, jednak decyzją delegatów odłożyło ich przyjmowanie do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia nie-

zgodności lub zgodności nowelizacji ustawy z konstytucją.”
Ta informacja wprowadza członków spółdzielni
w błąd. Znowelizowana ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych nałożyła na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek dokonania zmian statutu stosownie do wymagań tej ustawy. A zatem Sejm RP nie
pozostawił decyzji w rękach władz spółdzielni. Zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (co
zrobiła LiD oraz Rzecznik Praw Obywatelskich) nie
wstrzymuje obowiązku jej realizacji do momentu
ogłoszenia wyroku.
We wspomnianym artykule czytamy „Do końca
czerwca tego roku spółdzielnie mieszkaniowe muszą
zorganizować doroczne zebrania. W naszej spółdzielni dodatkowo, w związku z upływającą kadencją
rady nadzorczej będziemy wybierać nowych członków rady. Pytanie tylko, na jakich zasadach. Pozostaje nam tylko czekać.”
Na co czekać? Zasady wyboru i funkcjonowania
rad nadzorczych w spółdzielniach zostały jasno sformułowane w znowelizowanej ustawie i według tych
zasad należy dokonać wyboru władz spółdzielni.
E. Różycka

Jak odzyskać pieniądze
od dłużnika, który
podarował swój majątek
Jeżeli dłużnik w drodze darowizny przekazuje swój majątek
osobie trzeciej, przez co uniemożliwia swojemu wierzycielowi
wyegzekwowanie należności, wierzyciel może wystąpić do sądu
z powództwem. Dzięki temu, po
uzyskaniu stosownego wyroku
sądowego, możliwym będzie
prowadzenie przez wierzyciela
egzekucji z majątku, który został
darowany przez dłużnika na rzecz
osoby trzeciej.
Jan K., który ponad dwa lata
temu pożyczył swojemu koledze
Andrzejowi W. kwotę 50 tys. zł,
ale jak się z czasem okazało, kolega był osobą nieuczciwą i nie
zwrócił w umówionym terminie
pieniędzy panu Janowi. Ponieważ próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosły rezultatu, pan Jan K. skierował sprawę do sądu, którą wygrał i z tak
otrzymanym wyrokiem (zaopatrzonym przez Sąd w klauzulę wykonalności) udał się do komornika sądowego.
Niestety w trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego okazało się, iż dłużnik Andrzej W. nie posiada żadnego majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję
na rzecz Jana K. Po kilkumiesięcznym postępowaniu komornik
umorzył egzekucję, jako bezskuteczną. Jednocześnie ustalono, iż
kilka miesięcy wcześniej Andrzej W. darował swojej córce Annie
nieruchomość w postaci dużego domu, położonego na obrzeżach Gdańska.
Znalazłszy się w tak trudnej i zdawałoby się beznadziejnej sytuacji, Jan K. pojawił się w mojej kancelarii prawnej. Chciał się
dowiedzieć, czy jest jakakolwiek szansa, by odzyskać pieniądze
od nieuczciwego kolegi.
Nie mogłem niestety na zadane pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Poinformowałem jednak pana Jana, iż istnieje
duża szansa, że odzyska swoje pieniądze. Będzie to jednak wymagało sporo czasu i cierpliwości z jego strony. Otrzymawszy
wszelkie pełnomocnictwa od Jana K. oraz niezbędne dokumenty
do złożenia pozwu (świadczące o braku majątku dłużnika Andrzeja W. i uprzednim wyzbyciu się tego majątku) złożyłem w
imieniu mojego klienta pozew do sądu. Domagałem się w nim
uznania za bezskuteczną (w stosunku do Jana K.) darowizny Andrzeja W. na rzecz córki (skarga pauliańska).
Po kilku miesiącach Sąd wydał wyrok zgodny z moim żądaniem, mocą którego Jan K. mógł przeprowadzić postępowanie
egzekucyjne ze wspomnianej nieruchomości, mimo iż w świetle
prawa dom ten nie był już własnością dłużnika Andrzeja W. Stanowił własność jego córki Anny W. Doszło więc do powstania
swoistej fikcji prawnej, mocą której jedynie w stosunku do pana
Jana K. przedmiotowa nieruchomość traktowana była, jako nadal należąca do dłużnika Andrzeja W.
Tym samym pan Jan K. mógł i złożył ponowny wniosek egzekucyjny do komornika, w którym domagał się przeprowadzenia
postępowania egzekucyjnego z w/w nieruchomości. Komornik
zajął przedmiotową nieruchomość, biegły sądowy ją wycenił, zaś
na licytacji przeprowadzonej dom został sprzedany. Tym samym
pan Jan K. otrzymał należne mu 50 tys. zł wraz z odsetkami i
wszelkimi kosztami, które poniósł przed sądem i u komornika.
Podstawa prawna: art. 528 kodeksu cywilnego „jeżeli
wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową
bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że
dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Radca Prawny Dariusz Budnik
- Kancelaria z siedzibą 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.
DARIUSZ BUDNIK UDZIELA BEZPŁATNYCH PORAD CZYTELNIKOM „GAZETY RUMSKIEJ”. PYTANIA DO PRAWNIKA MOŻNA PRZEKAZYWAŻ ZA POŚREDNICWEM REDAKCJI LUB WYSYŁAĆ (POCZTĄ
ALBO E-MAILEM) BEZPOSREDNIO DO KANCELARII W GDAŃSKU.
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Hodowcy gołębi pocztowych działają w Rumi od 60 lat

Rumianie w krajowej czołówce
O tym, ¿e hodowla go³êbi pocztowych przynosi radoœæ i satysfakcjê, a ponadto jest dobrym sposobem na
relaks na œwie¿ym powietrzu, przekona³o siê wielu mieszkañców Rumi. Mi³oœnicy go³êbi w naszym mieœcie stanowi¹ nie tylko liczn¹, ale te¿ aktywn¹ grupê ludzi, odnosz¹cych sukcesy. W tym roku obchodz¹
jubileusz 60-lecia istnienia oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych w Rumi.
Rumscy hodowcy nale¿¹ do
najlepszych na Pomorzu i w
kraju, a ich go³êbie zdobywaj¹
wysokie lokaty i nagrody w lotach sportowych oraz na wystawach. Najwiêksze w historii oddzia³u, a zarazem najœwie¿sze osi¹gniêcia ma
Krzysztof Szymañski (by³y prezes i wiceprezes oddzia³u, a
obecnie skarbnik).
Trzeci w Polsce
Puchary i dyplomy zajmuj¹ w jego domu wiele miejsca, a niedawno odebra³ kolejne za pierwsze miejsce w Polsce, zdobyte przez grupê lotników. 25 go³êbi pana Krzysztofa przelecia³o w 2007 roku w
ponad 280 konkursach 121818
metrów, uzyskuj¹c najlepsze
wyniki.
Z kolei dwuletni go³¹b z tej
samej hodowli po 16 ubieg³orocznych konkursach zaj¹³ trzeci¹ lokatê w kraju! Jeœli weŸmie siê pod uwagê 42 tysi¹ce
hodowców w Polsce, w tym 60
w samej Rumi (maj¹cych ponad 3 tys. go³êbi), to tym bardziej jest siê czym pochwaliæ.
Zreszt¹, Krzysztof Szymañski
odnosi sukcesy od 20 lat, a
go³êbiami pocztowymi zajmuje siê od dziecka. Oprócz nich
ma inne ptaki, m.in. papu¿ki,
kurki i go³êbie ozdobne.
Siódmy na œwiecie
Nie tylko pan Krzysztof ma
powody do dumy. W pomorskich i krajowych rankingach
najlepszych hodowców pojawiaj¹ siê tez ca³y czas inne

Krzysztof Szymañski, zarazi³ sw¹ pasj¹ ca³¹ rodzinê, nawet wnuczkê Korneliê.

nazwiska z Rumi. Z wczeœniejszych sukcesów warto przypomnieæ trzecie miejsce w Polsce w klasie sportowej, zajête
przez go³êbia z hodowli prezesa oddzia³u Romualda Bujaka na ogólnopolskiej wystawie
go³êbi pocztowych w Katowicach. Go³¹b z Rumi jako jedyny z okrêgu Gdañsk znalaz³ siê
w reprezentacji Polski na 28
olimpiadê Go³êbi Pocztowych
w Lievin we Francji, gdzie zosta³ sklasyfikowany na 7 miejscu w œwiecie, w klasie sportowej.

ków, a w po³owie ich w³aœciciela – mówi Krzysztof Szymañski. - O ptaki trzeba dbaæ, dobrze je karmiæ i kojarzyæ w
pary, wybieraj¹c odpowiednio
materia³. To codzienna ¿mudna praca. Najwiêcej jest jej
podczas sezonu, od maja do
wrzeœnia. Dla nas nie ma
mowy o wakacyjnych wyjazdach, a nawet weekendowych
wypadach. Go³êbiami trzeba
siê zajmowaæ codziennie, a
konkursowe loty wymagaj¹
systematycznych treningów i
troskliwej opieki.

Nie maj¹ wakacji
- Dobre wyniki go³êbi to w
po³owie zas³uga samych pta-

Z pokolenia na pokolenie
Rumski oddzia³ nigdy nie
mia³ problemów z dzia³aj¹cy-

mi aktywnie hodowcami. Teraz te¿ przybywa cz³onków, bo
m³odzi interesuj¹ siê go³êbiami.
- Czêsto pasja ta przekazywana sjest z pokolenia na
pokolenie – mówi Jan Semmerling, sekretarz oddzia³u
PZHGP. – W niektórych rodzinach kiedyœ dziadek, póŸniej
ojciec, a teraz syn zajmuj¹ siê
go³êbiami. Nasz oddzia³ liczy
ponad 60 cz³onków. W mêskim
gronie jest jedyna kobieta, Jadwiga Kreft, która prowadzi
hodowlê razem z mê¿em Bernardem. Ale w praktyce wiêcej pañ zajmuje siê go³êbiami,
poniewa¿ nasze ¿ony pod nieobecnoœæ mê¿ów nierzadko
karmi¹ ptaki i dogl¹daj¹ ich.
Z pomoc¹ milicjantów
Hodowcy w Rumi nale¿¹
do rejonu lotowego Wejherowo,
dysponuj¹ 2 kabinami do przewozu ok. 12 tysiêcy go³êbi.

Ka¿dy hodowca ma w³asny
zegar, a niektórzy mog¹ siê
nawet pochwaliæ elektronicznymi urz¹dzeniami do rejestracji przylotu. Kiedyœ warunki
pracy z go³êbiami by³y jednak
du¿o skromniejsze. Do po³owy
lat szeœædziesi¹tych ptaki na
loty transportowano kolej¹, a
potem samochodami. W tamtym czasie do rejestracji go³êbi w Rumi s³u¿y³ tylko jeden
zegar „Benzig”. Co ciekawe,
pozbawieni takiego urz¹dzenia
hodowcy z Pucka zg³aszali powracaj¹ce ptaki na posterunku milicji, na którym by³ jeden zegar rêczny, zaplombowany w skrzynce. Czas przylotów
potwierdza³ milicjant, po dostarczeniu obr¹czki kontrolnej.
- Urz¹dzenia mamy dziœ
lepsze, ale doskwiera nam
brak sta³ego i pewnego miejsca spotkañ – wyjaœnia Jan
Semmerling. – Po przenosinach z ul. Podgórnej, nasza siedziba mieœci siê przy ul. Lipowej, ale tylko dzier¿awimy ten
teren. Chcielibyœmy sami zbudowaæ tam œwietlicê, ale liczymy na pomoc i zgodê w³adz
miasta na kupno lub dzier¿awê wieczyst¹ dzia³ki nad
rzek¹.
Z Rzymu i z Pary¿a
Go³êbie z Rumi bior¹
udzia³ nie tylko w typowych
sezonowych lotach, ale te¿ uroczystoœciach i okolicznoœciowych imprezach, takich jak
milenijny lot z placu œw. Piotra w Watykanie lub jubileuszowy lot z Pary¿a. Jeden z
najd³u¿szych lotów konkursowych z Antwerpii liczy³ ok.
1010 km.
Dodajmy, ¿e go³¹b ¿yje do
14 lat, a najwiêksze sukcesy
osi¹ga w wieku ok. 5 lat.
Anna Kuczmarska

HISTORIA

Hodowcy go³êbi chcieliby na przy ul. Lipowej wybudowaæ œwietlicê i sta³¹ bazê.
Na zdjêciu Jan Semmerling.
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Oddział związku hodowców gołębi Rumia-Zagórze został powołany w 1948 roku. Do jego założycieli należeli Bronisław Piotrowski
(prezes), Zygmunt Pomieczyński (sekretarz), Augustyn Starosta (skarbnik), Rudolf Bladowski, Roman Czoska, Jan Cierocki, Bronisław Klinkosz, Wojciech Kunikowski, Eugeniusz Korporowicz i Stanisław
Wicka.
Oddział Rumia Zagórze należał do grupy lotowej Gdynia Chylonia
i tam rumscy hodowcy wozili gołębie na loty grupowe. Zbierali się
u kolegi Józefa Kustusza, późniejszego rumianina, który wówczas
mieszkał przy ul. Chylońskiej w Chyloni. Po kilku latach oprócz istniejącego oddziału w Zagórzu, którego prezesem był wówczas
Stefan Machalewski, powołano kolejne: oddział Stara Rumi z prezesem Józefem Kustuszem (już mieszkańcem ul. Lipowej w Rumi),
oddział w Białej Rzece oraz w Redzie. Z tych placówek powstała
grupa lotowa, której prezesem został Józef Kustusz. Wkrótce został
on szefem całego gdańskiego okręgu związku.
Obecnie prezesem oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rumi jest Romuald Bujak. Oddział liczy ok. 60
członków.

ROZMAITOŚCI
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Pojadą do Wilna

Młodzi zdolni. Czy zobaczymy kiedyś Martę w telewizyjnym show?

Czterodniową wycieczkę proponuje swoim członkom i sympatykom rumski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Seniorzy wybierają
się do Wilna, Kowna i Trok.
Wycieczka rozpoczyna się 17
kwietnia i są jeszcze wolne miejsca. Wystarczy zapytać o nie podczas poniedziałkowych i piątkowych dyżurów związku emerytów
w Miejskim Domu Kultury przy ul.
Mickiewicza 19, tel. 058 671-0737, w poniedziałki w godz. 15-18
oraz w piątki w godz. 11-14.

TANIEC, PODRÓŻE I HISTORIA
Dziewiêtnastoletnia Marta Miotke od urodzenia mieszka w Rumi. Jest absolwentk¹ gdyñskiej Szko³y Mistrzostwa Sportowego, gdzie trenowa³a gimnastykê
artystyczn¹ i VI LO w Gdyni. M³oda rumianka wspaniale tañczy, o czym przekonaliœmy siê podczas niedawnej gali zespo³u SPIN, w którym Marta jest jedn¹
z solistek. Talent i zami³owanie do tañca ³¹czy z umiejêtnoœciami gimnastycznymi.

Związek zaprasza również na
zabawę seniorów, która odbędzie się w MDK 11 kwietnia.
W kwietniu organizowana będzie również pielgrzymka autokarowa do Obór.
RH.

Zagra orkiestra
Na koncert w hołdzie Janowi
Pawłowi II, z okazji rocznicy Jego
śmierci, zaprasza parafialna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza
Gruczy. Koncert pieśni religijnych,
zagranych przez muzyków oraz
zaśpiewanych przez solistów
(Agnieszkę Strosin, Janusza Lisa
i Wojciecha Grudnowskiego) odbędzie się w kościele NMP Wspomożenia przy ul. Dąbrowskiego,
6 kwietnia o godz. 16. Koncert poprowadzi Mirosław Słowikowski.

Marta Miotke realizuje swoj¹ pasjê – taniec.
Fot. Wojciech Hintzke

Piêæ lat temu trafi³a pod
opiekê choreografa i trenerki,
Renaty Urbanik-Siwiec, gdzie
znalaz³a swoje miejsce.
- Gimnastyka artystyczna
nie do koñca spe³nia³a moje
oczekiwania, chocia¿ wiele jej
zawdziêczam – mówi Marta.
– Dopiero taniec, którego uczê
siê od pi¹tej klasy szko³y podstawowej sta³ siê moja ulubion¹ dziedzin¹. Ostatnio zainteresowa³am siê równie¿ aerobikiem sportowym, który od
niedawna trenujê w ramach
sekcji sportowej na Uniwersytecie Gdañskim. 30 marca
wystartujê na Mistrzostwach
Pomorza, a na pocz¹tku
kwietnia na Mistrzostwach
Polski w kategorii solistek oraz
zespo³owo. Zawsze lubi³am
wyzwania i z tym te¿ postaram siê zmierzyæ.

Rumianie na festiwalu teatralnym

BAMBO wyróżniony
Z wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodą rzeczową w postaci mikrofonu bezprzewodowego wrócili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10
w Rumi z XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych – Scena dziecięca. W Poznaniu, gdzie odbywa
się ten prestiżowy festiwal, szkolny Teatr BAMBO prowadzony przez nauczycielkę Annę Bronowicką zaprezentował przedstawienie „Bajka o sennej nutce”.
Spektakl, którego autorem jest Paweł Szumieć, opowiada o
zaspanej nutce GIS, która ma problemy ze wstawaniem na próby
do filharmonii i dlatego szuka lekarstwa na swoją dolegliwość. W
przedstawieniu jest bardzo dużo muzyki i piosenek, ale dzieci z SP
10 nie mają problemów z tego rodzaju prezentacjami. Są nie tylko
członkami grupy teatralnej, ale też zespołu wokalnego „Urwisy”, z
którym zdobywają nagrody w różnych konkursach. Jak oni to robią?
Pani Anna Bronowicka spędza ze swoimi uczniami mnóstwo czasu po lekcjach, przygotowując piosenki i spektakle, a dzieci są
pracowite, muzykalne i bardzo lubią zarówno śpiewanie, jak i zabawę w teatr.
- Gdy zaczęłam pracować z dziećmi w Teatrze Bambo, moi
aktorzy chodzili jeszcze do zerówki. Pracujemy z sobą szósty rok –
mówi Anna Bronowicka, reżyser wyróżnionego przedstawienia. –
Mogę obserwować rozwój dzieci, co daje mi ogromną satysfakcję. Dzieci bardzo angażują się w przygotowanie spektakli, wszystko robimy razem, począwszy od doboru repertuaru.
Na poznańskim przeglądzie mali rumianie mogli nie tylko spróbować swoich sił na scenie, ale obejrzeć wiele innych ciekawych
dziecięcych przedstawień. Nie po raz pierwszy, ponieważ Teatr
BAMBO ma już za sobą udział w innych ważnych imprezach, m.in.
start w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Teatrze „Miniatura” w Gdańsku, skąd zespół z rumskiej „dziesiątki” przywiózł nagrodę.
- W Poznaniu, gdzie rywalizacja była bardzo trudna i emocjonująca, a festiwal świetnie przygotowany organizacyjnie, mogliśmy
dodatkowo uczestniczyć w warsztatach i wykładach – dodaje Anna
Bronowicka. - Czas był dokładnie zaplanowany, a dzieciom najbardziej podobało się wspólne śpiewanie i zabawa. Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Cieszymy się bardzo z wyróżnienia ministra
edukacji.
Ak

Marta chcia³aby zrobiæ
kurs instruktorski z tañca
wspó³czesnego, a w przysz³oœci poprowadziæ w³asny zespó³
tañca. W tej chwili najwa¿niejsze jest ci¹g³e doskonalenie
umiejêtnoœci, udzia³ w pokazach, a przede wszystkim rywalizacja na turniejach, która
daje najwiêksz¹ satysfakcjê i
motywuje do pracy.
Na pytanie, czy wystartowa³aby w castingu do telewizyjnego programu „You Can
Dance”, Marta stwierdzi³a, ¿e
udzia³ w programie doskonali
tancerzy i spe³nia rolê œwietnych warsztatów. Pozwala nauczyæ siê w ró¿norodnych technik i daje mo¿liwoœæ pracy z
doskona³ymi choreografami
- Myœlê, ¿e ka¿da tancerka marzy o wziêci udzia³u w
takiej imprezie, ale raczej nie
jestem osob¹ „medialn¹” i chyba nie nadajê siê do tego typu
telewizyjnego show – mówi
rumianka. – Nie mogê jednak
wykluczyæ, ¿e nie spróbujê swoich si³ w kolejnych edycjach.
Na co dzieñ Marta Miotke
studiuje ekonomiê na UG. W
wolnym czasie lubi wszelkiego rodzaju aktywnoœæ fizyczn¹,
m.in. jazdê na nartach i p³ywanie.
- Poza tym uwielbiam podró¿e, historiê staro¿ytn¹ i jêzyk niemiecki, a w wolnych
chwilach staram siê dbaæ o
¿ycie towarzyskie - dodaje
Marta.
Zapytana o marzenia odmówi³a odpowiedzi w obawie,
¿e ujawnione nie spe³ni¹ siê.
Barbara Jackowiak

Drugoklasiści rywalizowali

JAK PŁATEK ŚNIEGU
Kilkuosobowe zespo³y z piêciu szkó³ podstawowych wziê³y
udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie „Czytam, piszê, rozumiem”,
który odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 10. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów klas II. Uczestnicy m.in. piêknie czytali
teksty, uk³adali przebieg zdarzeñ na podstawie wys³uchanego
opowiadania, prezentowali scenki i sami tworzyli historie na
zadany temat, np. „Jestem p³atkiem œniegu” albo „Jestem lustrem”.
W sympatycznej rywalizacji zwyciê¿yli gospodarze, czyli zespó³ SP nr 10. Drugie miejsce zajê³y dzieci z Publicznej Szko³y
Sióstr Salezjanek, a trzecie – zespó³ SP nr 1. Kolejne miejsca
zajê³y ekipy z SP nr 9 oraz SP nr 6.
Konkurs przygotowa³y nauczycielki: Alicja Zwara, Anna Bronowicka, Bo¿ena D¹browska i Katarzyna Naczk.
ak

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

SKLEP „IRKA”
DLA CIEBIE
DLA DOMU
pon.-pt. 10-18
sobota 10-15
Derdowskiego 34.
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UROCZYSTOŚCI
O tym, ¿e rumianin, Roman
Grucza uzyska³ tytu³ profesora sztuk muzycznych najwy¿szy w tej dziedzinie,
pisaliœmy w poprzedniej
„Gazecie Rumskiej”. Obiecaliœmy Czytelnikom przybli¿yæ sylwetkê profesora,
który w marcu goœci³ w rodzinnym mieœcie.
W koœciele Najœwiêtszej
Marii Panny Wspomo¿enia
Wiernych sprawowana by³a
msza œw. dziêkczynna za uzyskane ³aski i zaszczyty naukowe. Uczestniczy³a w niej rodzina Romana Gruczy. Muzyk
pochodzi w wielodzietnej rodziny i ma siedmioro rodzeñstwa.
Czêœæ bliskich pozosta³a w
Rumi, natomiast prof. Roman
Grucza od wielu lat mieszka i
pracuje w Toruniu. Pracuje równie¿ na Akademii Muzycznej
w Gdañsku.
- Jestem dyrygentem, prowadzi³em zarówno orkiestry,
jak i chóry, a obecnie kierujê
Katedralnym Chórem Ch³opiêco-Mêskim w Toruniu. Zespó³
zdobywa³ nagrody m.in. na
Festiwalu Muzyki Religijnej w
Rumi, na którym kiedy indziej
by³em jurorem - mówi prof.
Grucza. - Moj¹ drug¹ specjalnoœci¹ s¹ organy. W latach
1964-1976 gra³em na tym instrumencie w Katedrze Oliwskiej, obecnie jestem organist¹
katedralnym w Toruniu. Postêpowanie profesorskie dotyczy³o jednak moich osi¹gniêæ jako
dyrygenta oraz prezentacji chóralnych.

Gazeta Rumska, nr 3/22, marzec 2008

Profesor lubił piłkę, ping-ponga i śpiewanie

Rodzinne spotkanie w Rumi
Profesor z wielkim sentymentem przyje¿d¿a do Rumi,
gdzie odwiedza rodzinê, wspomina dzieciñstwo, mamê, która zmar³a kilka lat temu i rodzeñstwo.
- O tym, jak nas jest du¿o
œwiadczy choæby fakt, ¿e moja
mama, zanim odesz³a doczeka³a siê 80 wnuków i prawnuków - mówi Roman Grucza. Dzisiejsze spotkanie rodzinne
i mszê œwiêt¹ poprzedziliœmy
wizyt¹ na rumskim cmentarzu
i wspólnym ró¿añcem przy grobie rodziców.
Jako ch³opiec, ma³y Romek
z podobnym zapa³em œpiewa³
w ch³opiêcym chórze w salezjañskim koœciele przy ul.
Œwiêtojañskiej, jak i biega³ za
pi³k¹ na s¹siaduj¹cym z kaplic¹ boisku. Bardzo lubi³ graæ
w ping-ponga. Kilkanaœcie lat
by³ ministrantem. Muzyczne
zainteresowania odziedziczy³
zapewne po ojcu. Zmar³y wczeœnie, bo w 1955 roku Jan Grucza œpiewa³ w parafialnym
chórze. Dzisiaj te pasje podzielaj¹ równie¿ inni cz³onkowie
rodziny.
Brat pana Romana, Tadeusz Grucza prowadzi Orkiestrê Dêt¹ przy parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych. Gra
w niej kolejny brat Edmund,
jego syn £ukasz i syn pana
Tadeusza, Arkadiusz. Gra³ te¿

Rodzinne zdjêcie tu¿ po mszy œw. Na pierwszym planie dwóch panów profesorów: po prawej
prof. Roman Grucza, a po lewej prof. Marek Roc³awski, wejherowianin, dziekan Wydzia³u
Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdañsku, który goœci³ na uroczystoœci w
Rumi.
Fot. Anna Kuczmarska

szwagier panów Gruczów, Alfons Zieliñski. Rumscy muzycy znani s¹ nie tylko z wystêpów z orkiestr¹, ale te¿ z kontynuowania piêknej tradycji
majowego grania na tr¹bkach
pieœni maryjnych. Jak wiadomo, wygrywaj¹ je na dachu parafialnych budynków, dziêki
czemu muzyka rozbrzmiewa w
ca³ej okolicy. Muzykuj¹cy cz³onkowie rodziny (i nie tylko) s¹

zapewne dumni z osi¹gniêæ
brata i stryja, prof. Romana
Gruczy.
- Tytu³ profesorski jest podsumowaniem, uwieñczeniem
mojej ponad czterdziestoletniej pracy dyrygenta - mówi
prof. Grucza. - Nie ukrywam
satysfakcji i radoœci, zw³aszcza, ¿e mogê j¹ dzieliæ z moj¹
rodzin¹. Œwiêtowaliœmy z tego
powodu w rodzinnej Rumi, w

której siê urodzi³em i spêdzi³em wspania³e lata dzieciñstwa
i m³odoœci.
Dodajmy, ¿e prof. Roman
Grucza jest prezesem Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Kwiaty,
¿yczenia i gratulacje przekaza³
mu podczas niedawnej uroczystoœci Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Rumi.
Ak

Stuletnia Joanna Adamczyk - męża wypatrzyła w kościele - oboje nosili to samo nazwisko
Joanna Adamczyk, która
obchodzi³a niedawno setne
urodziny, by³a zawsze osob¹
weso³¹, z poczuciem humoru. Przez ca³e ¿ycie by³a
kobiet¹ pracowit¹, energiczn¹ i przedsiêbiorcz¹, a
do tego odwa¿n¹.
Urodzi³a siê w Chmielnie,
znanym z tradycji garncarskich
i w³aœnie przez garnki, donice
i dzbanki, trafi³a do Rumi.
Jako m³oda dziewczyna Joanna jeŸdzi³a z glinianymi wyrobami na targ, m.in. do Wejherowa. Spodoba³o siê jej w tej
okolicy, m.in. w Rumi, gdzie razem z przysz³ym mê¿em kupili dzia³kê i zbudowali dom.
Mê¿a wypatrzy³a w koœciele.
Przy wyjœciu prysnê³a w niego
œwiêcon¹ wod¹, skutecznie
zwracaj¹c na siebie uwagê.
Byli narzeczeñstwem przez 8
lat, a pobrali siê jak na ówczesne czasy póŸno - pani Joanna
Adamczyk w dniu œlubu mia³a 30 lat. Nie musia³a zmieniaæ nazwiska, bo m¹¿ W³adys³aw, choæ nie spokrewniony,
nazywa³ siê tak samo.
Tu¿ po œlubie, w 1938 roku
zamieszkali w Rumi, przy
obecnej ul. Grunwaldzkiej (na-
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PRACOWITA, ENERGICZNA I WESOŁA

Na zdjêciu, zrobionym przed II wojn¹ na rumskim Lotnisku Joanna Adamczyk siedzi
pierwsza z lewej. Obok niej szwagierka Anna Klawitter (Adamczykówna), dadej pani
Jab³oñska i dwie nieznane kobiety. Pierwszy z lewej stoi Mieczys³aw Klawiter (ojciec
Jana), dalej kolejno - W³adys³aw Adamczyk, m¹¿ jego siostry Antoni Klawitter i pan
Jab³oñski. Ch³opiec to Józef Klawiter, mieszkaj¹cy obecnie przy ul. Wejhera 4.

przeciw filii szko³y nr 6), gdzie
prowadzili sklep spo¿ywczy, a
tak¿e gospodarstwo. Ich dzia³ka by³a wówczas du¿o wiêksza i dochodzi³a do w¹skiej
szosy. Pañstwo Adamczykowie
mieli piêcioro dzieci: trzy córki
i dwóch synów. Najm³odsza

córka, Teresa Chmielewska
opiekuje siê mam¹ i mieszka
z ni¹ oraz rodzin¹ w starym
domu przy ul. Grunwaldzkiej.
- Mama lubi przesiadywaæ
na zabudowanej werandzie, z
której widzi ulicê, przechodniów i samochody - mówi pani

Teresa. - Latem jej ulubionym
miejsce jest altanka w ogrodzie. Czuje siê dobrze, jest dosyæ samodzielna, nawet wchodzi sama na pierwsze piêtro.
Mama je ma³o, ale czêsto, pije
du¿o prawdziwej kawy, nawet
gdy budzi siê w nocy. Lubi cze-

koladki i ciasto, najbardziej
babkê. Kiedyœ du¿o wyszywa³a, potrafi³a te¿ robiæ swetry
na drutach.
Pani Teresa wspomina, ¿e
rodzice w m³odoœci mówili do
siebie po kaszubsku, dzieci te¿
zna³y ten jêzyk, ale na co dzieñ
w domu rodzina rozmawia³a
po polsku.
Joanna Adamczyk ma 11
wnuków i 19 prawnuków. Najstarsza prawnuczka 22-letnia
Agnieszka wysz³a za m¹¿, a
najm³odsza Zosia ma niespe³na 3 miesi¹ce. Wielu krewnych
mieszka w Rumi, w tym rodzina Klawitrów, z którymi
jubilatka jest blisko spokrewniona (jej m¹¿ i babcia burmistrza Jana Klawitera byli rodzeñstwem).
Liczna rodzina - ta z Rumi
i okolic oraz z Kartuz i Chmielna, spotka³a siê na urodzinowej uroczystoœci. W koœciele b³.
Edmunda Bojanowskiego odby³a siê msza œw. dziêkczynna, odprawiona przez proboszcza Andrzeja Gierczaka. Jubilatkê odwiedzi³a te¿ Iwona
Romanowska, zastêpca burmistrza Rumi, z gratulacjami
i prezentem od w³adz miasta.
Ak.
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GDZIE PO
GAZETĘ?
„GAZETA RUMSKA” ukazuje
się w drugiej połowie każdego
miesiąca i jest dostępna bezpłatnie w sklepach i kioskach na terenie całej Rumi.
Czytelników, którym nie uda
się otrzymać kolejnego numeru
(gazety rozchodzą się szybko) zapraszamy do dwóch kwiaciarni
Janusza Zabłockiego: przy ul. Dąbrowskiego 6 w centrum miasta
(pawilony przy skrzyżowaniu z ul.
Starowiejską) oraz przy ul. Stoczniowców 4 w Janowie.
Gazeta jest dostępna dłużej
również w centrum miasta, przy
ul. Morskiej 24, w placówce Getinbanku (Kredyty) oraz w naszej
redakcji przy ul. Piłsudskiego 52A
(przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego), tel. 058 710-22-03.
„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 archiwalne numery oraz informacje na temat zasad
umieszczania reklam, wraz z cennikiem.

Dla Czytelników

DYŻURY
ZAWSZE
W ŚRODĘ
Naszych Czytelników, którzy
mają sprawy i tematy dla reportera, zapraszamy na redakcyjne
dyżury, które odbywają się w
środy w godz. 14-16 w redakcji
przy ul. Piłsudskiego 52 (wejście
obok sklepu „Szafa Małolata” i
Optyka „Elle”). Można przyjść i
porozmawiać o nurtujących problemach, dotyczących życia w
Rumi albo zadzwonić pod nr tel.
058 710-22-03.
Jeśli ktoś nie może przyjść w
czasie dyżuru, może umówić się
na spotkanie indywidualnie,
dzwoniąc pod nr telefonu komórkowego 0 691-700- 273.
Sygnały, opinie, uwagi można również wysyłać pocztą elektroniczną, czyli e-mailem na adres: redakcja@gazetarumska.pl
Ak

KASZUBY

Lekarz, pisarz, działacz społeczny

Majkowski budził Kaszubów
Bie¿¹cy rok zosta³ og³oszony rokiem doktora
Aleksandra Majkowskiego, wybitnego syna Kaszubskiej Ziemi, patrioty,
odnosz¹cego sukcesy w
kilku dziedzinach.
Aleksander Majkowski
urodzi³ siê 17 lipca 1876 r. w
Koœcierzynie, uczêszcza³ do
gimnazjum w Chojnicach. Studiowa³ medycynê w Berlinie,
Gryfii i Monachium. Po studiach wróci³ na Kaszuby, gdzie
pracowa³ jako lekarz. Poœwiêci³ te¿ wiele czasu na dzia³alnoœæ spo³eczn¹-polityczn¹.
Jako duchowy przywódca M³odokaszubów, zgrupowanych
wokó³ pisma „Gryf”, Majkowski opracowa³ program dzia³ania, który opublikowa³ w „Gryfie”. M³odokaszubi z Majkowskim na czele wykazywali siê
niezale¿noœci¹ myœlenia oraz
dzia³ania. Celem Towarzystwa
M³odokaszubów by³o duchowe
i gospodarcze odrodzenie Kaszub, rozbudzenie œwiadomoœci rodzimej kultury, mowy i

tradycji. Propagowane w „Gryfie” idea³y kaszubskie to przywi¹zanie do ziemi, tradycji i
obyczajów.
Debiutem literackim A.
Majkowskiego by³ poemat
„Pielgrzymka do Wejherowa”,
wydrukowany w jêzyku polskim w „Gazecie Gdañskiej”
(póŸniej Majkowski zosta³ redaktorem naczelnym tego pisma). W bogatym dorobku pisarza znajduje siê humorystyczna epopeja kaszubska
„Jak w Koscerznie koscelnygo
obrele”, zbiór wierszy „Spiewë
i frantówci”, powieœæ „Pomorzanie” i „Historia Kaszubów”.
Wyda³ te¿ w 1913 roku „Zdroje Raduni - przewodnik po
Szwajcarii Kaszubskej” (kolejne wydania w 1924 i 1936 r.).
Jednak najwa¿niejszym dzie³em, zarówno w twórczoœci
Majkowskiego, jak i ca³ej literaturze kaszubskiej jest powieœæ „¯ëce i przigode Rëmusa”. W napisanej po kaszubsku ksi¹¿ce znalaz³y siê przepiêkne opisy przyrody i krajobrazu, œwietnie pokazane postacie i bogate s³ownictwo. Bohater Remus wêdruje ze wsi do
wsi, od miasteczka do miasteczka, realizuj¹c
misjê narodowego budzenia Kaszubów. Niesie
œwiat³o, miecz i
si³ê, potrzebne do
pokonania z³ego
ducha Smêtka,
który jest przyczyn¹ wszystkich
niepowodzeñ i
nieszczêœæ Kaszubów. Droga do
tego arcydzie³a
wiod³a przez ca³e
¿ycie literackie
Aleksandra Majkowskiego. Jêzyk
powieœci i jej
kszta³t literacko-

artystyczny pozwala stwierdziæ, ¿e Majkowski to pisarz
du¿ego formatu, którego twórczoœæ i dzia³alnoœæ stawia go
w pierwszym szeregu zas³u¿onych dla
Kaszub ludzi. „Skra
ormuzdowa” ¿yje –
przes³anie Majkowskiego jest podejmowane i kontynuowane dziœ przez
osoby, którym bliskie s¹ sprawy Ziemi Kaszubskiej i jej
mieszkañców.
Aleksander
Majkowski zmar³
10 lutego 1938 roku
(o 80. rocznicy jego
œmierci pisaliœmy
w lutowym wydaniu
„Gazety”). Zosta³
pochowany
na
cmentarzu w Kartuzach. Przypomnijmy, ¿e Aleksander
Majkowski jest patronem jednej z naj-

wiêkszych szkó³ w Rumi Szko³y Podstawowej nr 6 przy
ul. Sienkiewicza.
Ryszard Hinc
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ROZMAITOŚCI

Na zdjêciu zrz¹dzaj¹cy firm¹ £otysze oraz polscy przedstawiciele, prowadz¹cy salon
w Rumi. Od lewej: prezes Vasilijs Jaroslavcevs, Tomasz i Lena Rosman - odpowiedzialni za rozwój firmy na polskim rynku oraz Ruslans Kazijevs - dyrektor finansowy.

VALDO PUERTAS – otwieramy nasze drzwi dla Ciebie…

PIĘKNE, BEZPIECZNE, NATURALNE
Pierwszy w Polsce salon
Firmy ARKA BALT, oferuj¹cej wysokiej jakoœci drzwi wewnêtrzne, zosta³ w marcu uroczyœcie otwarty w Rumi. Firma ARKA BALT powsta³a
dziêki wspó³pracy miêdzynarodowej i wchodzi w sk³ad GRUPY ARKA, skupiaj¹cej przedsiêbiorstwa produkcyjne oraz
budowlane na £otwie, w Rosji
i w Polsce. St¹d obecnoœæ na
uroczystoœci otwarcia rumskiego salonu goœci z £otwy i Rosji.
- Swoj¹ dzia³alnoœæ na rynku polskim rozpoczêliœmy 1
marca 2008 r., i jesteœmy wy³¹cznym dystrybutorem drzwi
wewnêtrznych VALDO PUERTAS na terenie ca³ego kraju mówi Lena Rosman. - Konstrukcja naszych drzwi zosta³a
zaprojektowana w oparciu o
wieloletnie doœwiadczenie wiod¹cych europejskich producentów, z myœl¹ o ludziach ceni¹cych piêkno natury i bezpieczeñstwo w³asne oraz swojej rodziny.
Do wytworzenia stela¿a
drzwi VALDO PUERTAS wykorzystano drewno drzew iglastych, które odpowiednio suszone i sezonowane uzyskuje
REKLAMA
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ostateczn¹ formê i dziêki temu
nie ulega deformacji. Drzwi
zachowuj¹ trwa³oœæ i stabilnoœæ
nawet przy du¿ych ró¿nicach
wilgotnoœci i temperatury. Wype³niony szkielet drzwi okleja
siê p³yt¹ MDF, fornirowan¹
naturalnym drewnem ró¿nych
gatunków, a ca³y proces odbywa siê przy zastosowaniu najnowszych technologii obróbki
drewna.
VALDO PUERTAS posiada w ofercie du¿y wybór niepowtarzalnych, naturalnych oklein, co w po³¹czeniu z ciekawym
wzornictwem stworzonym
przez hiszpañskich projektantów z fabryki SANRAFAEL,
jednego z czo³owych producentów drzwi w Europie, tworzy
sekret ich popularnoœci w wielu krajach œwiata. Piêkno
nadane drzwiom za spraw¹
mahoniu, bia³ego dêbu amerykañskiego czy te¿ drewna cytrynowego nada ka¿demu pomieszczeniu niepowtarzalny
charakter, a ich lekkoœæ umo¿liwi wszechstronne zastosowanie.
- Tym, co wyró¿nia nas spoœród wielu producentów drzwi
jest szczególna dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ produkcji przy

WIELKANOCNE STRAGANY
Przed Wielkanoc¹ stragany na rumskim targowisku
sta³y siê bajecznie kolorowe. Nie brakuje na nich palm,
bazi i koszyczków, a tak¿e wiosennych kwiatów.
Fot. Anna Kuczmarska

jednoczesnym zachowaniu przystêpnej ceny, a to oznacza satysfakcjê klientów, którzy nam
zaufali - dodaje Tomasz Rosman.
Oferta firmy ARKA BALT
jest skierowana zarówno do
firm handlowych i budowlanych jak te¿ do klientów indywidualnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
biura handlowego przy ulicy
Kosynierów 37/8 w Rumi
(Lotnisko), od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 9-17, a w
soboty w godz. 10-13. Ak.

Pomyœlnoœci i £ask Bo¿ych,
A tak¿e zdrowia i spokoju
z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczy
pe³nomocnik powiatowy
Prawa i Sprawiedliwoœci
Janusz Zab³ocki
oraz cz³onkowie ko³a PiS w Rumi

