Rumia, Reda i Powiat Wejherowski zbudują nową drogę

W TYM NUMERZE

Alternatywa dla „szóstki”
Jednog³oœnie i bez zastrze¿eñ Rada Miejska Rumi
uchwali³a zmiany w bud¿ecie,
zwi¹zane z projektem budowy
po³¹czenia z Red¹, bêd¹cego
alternatyw¹ dla drogi krajowej
nr 6.
Radni zebrali siê w ub. tygodniu na nadzwyczajnej sesji.
Pilna decyzja rumskiego samorz¹du w tej sprawie by³a potrzebna m.in. dlatego, ¿e inicjator wspólnej inwestycji – powiat wejherowski jeszcze w
kwietniu wyst¹pi o jej dofinansowanie z pieniêdzy unijnych.
Dziêki temu samorz¹dy wydadz¹ mniej pieniêdzy. Rumia
zamiast 22 mln z³ przeznaczy
na ten cel 14,6 mln z³.
Baj
STR. 3

Nowa trasa do Redy bêdzie wiod³a ul. Towarow¹ i Cegielnian¹ w Zagórzu.

Czy burmistrz otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2007?
O tym zdecydują radni 24
kwietnia. Komisja Rewizyjna
RM oceniła wykonanie budżetu negatywnie z powodu
niedostatecznej realizacji inwestycji.
STR. 3

RUMIA PAMIĘTA

Nowy sezon

Zmiana

KAKTUSY CZEKAJĄ

INNY NUMER
DO REDAKCJI

Piêkne i kolczaste, o ró¿nych odcieniach i kszta³tach kaktusy wyhodowane przez
£ucjê i Andrzeja Hinzów
znów bêdzie mo¿na obejrzeæ z
bliska. Od najbli¿szego weekendu 26-27 kwietnia szklarnie
bêd¹ otwarte dla zwiedzaj¹cych, chocia¿ oficjalne otwarcie
sezonu zaplanowano w d³ugi
weekend, w dniach 1-4 maja.
W³aœciciele kaktusiarni
zapraszaj¹ do bezp³atnego
zwiedzania szklarni, gdzie
oprócz wspania³ych i oryginalnych roœlin mo¿na zobaczyæ
tak¿e piêkne ptaki. Hodowla
czynna bêdzie codziennie w
godz. 8-18.
R.
REKLAMA

BĘDZIE
ABSOLUTORIUM?

Przepraszamy Czytelników,
ale z powodów technicznych musieliśmy zmienić
numer telefonu do redakcji
„Gazety Rumskiej”.
Nasz aktualny numer to:
058 710-96-11.
Można z niego korzystać codziennie, ale ponieważ nie
zawsze można zastać dziennikarza, najlepiej telefonować podczas dyżuru. Przypominamy, że dyżury reportera odbywają się w każdą
środę w godz. 14-16.
W tym czasie można tez
osobiście przyjść do redakcji przy ul. Piłsudskiego 52
A, róg ul. Wybickiego (wejście obok Optyka i „Szafy
Małolata”). Zapraszamy.
Ak.

Rumianie uroczyście uczcili
trzecią rocznicę śmierci Jana
Pawła II. We wszystkich kościołach 2 kwietnia odbyły się
podniosłe nabożeństwa,
koncerty i procesje. W oknach
i na ulicach zapalono znicze.
STR. 9

KONFLIKT
NA LIPOWEJ

Obok niewielkiego domu jednorodzinnego przy ul. Lipowej 7 wyrósł potężny bliźniak. Jego właściciele oraz
mieszkańcy kilku innych domów bezskutecznie walczą o
ograniczenie jego rozmiarów
i liczby mieszkań.
STR. 13
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SAMORZĄD

Pieniądze są, a mieszkań nadal nie ma

KUPOWAĆ
CZY BUDOWAĆ?
Kilka uchwał podjętych jednogłośnie, kilka ostrych sporów i oświadczenie w sprawie domu kultury wypełniły
XXIV sesję Rady Miejskiej Rumi. Do najważniejszych tematów marcowych obrad rumskich radnych należało zagospodarowanie przestrzenne miasta (o którym piszemy
obok), gospodarka odpadami i program ochrony środowiska oraz zmiany w tegorocznym budżecie miasta.
Porządek w gminie. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu
gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska przedstawiła naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska UM, Katarzyna Bielińska, a prezentacja ta
poprzedziła podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Czterysta tysięcy na mieszkania. W punkcie, poświęconym
zmianom w budżecie, radni PO i PiS nie zgodzili się na propozycję
burmistrz Rumi, aby zamiast kupować mieszkania komunalne,
wydać 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie
budowy takich lokali. Ponownie przeznaczyli kwotę 400 tys. zł na
kupno lokali. Zgodnie z tegorocznym budżetem, do którego załączono wieloletni program inwestycyjny, rozpoczęcie procedury,
związanej z budową domów komunalnych zaplanowano w 2009
roku. W tym roku priorytetem inwestycyjnym jest budowa dróg.
Jednocześnie radni koalicyjnych klubów wyrazili dezaprobatę
wobec bezsilności burmistrz w tym zakresie. Piotr Zaradny zdziwił
się, że mimo wielu ofert na rynku (m.in. wśród prasowych ogłoszeń) burmistrz od wielu miesięcy nie udało się kupić ani jednego
mieszkania. Elżbieta Rogala-Kończak tłumaczyła, że jest ograniczona procedurą przetargową, a do tej pory nikt nie przystąpił do przetargu.
Pieniądze dla nauczycieli. Rada Miejska większością głosów
nie zgodziła się na zwiększenie o 50 tys. kwoty na utrzymanie
zieleni, argumentując, że na ten cel przeznaczono w budżecie już
ponad 550 tys. zł (o 23 proc więcej niż w rok wcześniej). Odrzucili
też kolejną propozycję burmistrz, dotycząca dotacji dla Domu Kultury SM „Janowo. Tym razem chodziło o przeznaczenie 50 tys. zł
na zakup imprez kulturalnych realizowanych przez tę placówkę.
Radni PO i PiS wyrazili jasno swoje stanowisko, prezentując na
sesji oświadczenie w tej sprawie (patrz str. 5).
Uchwalono natomiast przekazanie z budżetu miasta 1 mln 300
tys. zł na obowiązkowe podwyżki dla nauczycieli.
Dotacja dla policji i dla szpitala. O ile nad zmianami w budżecie
dyskutowano długo, o tyle nie było wątpliwości co do przekazania
środków finansowych dla policji (5 tys. zł) oraz dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (48 tys. zł na sprzęt dla karetki wypadkowej).
Prawie jednogłośnie (jedna osoba wstrzymała się) wyrażono
zgodę na nadanie imienia ks. Stanisława Ormińskiego Gimnazjum
nr 1 w Rumi.
Dużo wniosków i pytań. Podobnie jak podczas sesji w lutym,
długa dyskusja miała miejsce w ostatnim punkcie obrad, czyli w
wolnych wnioskach i zapytaniach. M.in. wiceprzewodniczący RM
Janusz Wolański, zainteresowany doniesieniami na policję, złożonym przez członków SM „Janowo” na prezesa spółdzielni, zapytał
o ten fakt przewodniczącego Rady Nadzorczej SM, Tadeusza Piątkowskiego.
- Każdy może na każdego złożyć doniesienie i to jeszcze nic nie
znaczy - odparł radny Piątkowski.
Ak.
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Projekt Szmelty poprawiany
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla ró¿nych dzielnic i obszarów
Rumi objêtych jest ok. 650 hektarów, czyli ponad 43 procent powierzchni miasta. Dobiega
koñca opracowywanie kolejnych dokumentów: dla Szmelty oraz dla Góry Markowca. Jeœli zostan¹ uchwalone, miejscowe plany bêd¹ obowi¹zywa³y na obszarze wiêkszym ni¿
po³owa Rumi. O potrzebie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, które
pomog¹ uporz¹dkowaæ zabudowê miasta, dyskutowano na sesji Rady Miejskiej.
Wed³ug informacji naczelnika Wydzia³u Urbanistyki i
Architektury, przyst¹piono do
opracowania planu dla rejonu
Centrum oraz dla obszaru w
Starej Rumi, umownie nazwanego „Klonowa”. Powstaj¹ce
projekty miejscowych planów
obejmuj¹ kolejne 33 proc. obszaru miasta.
Kontrowersyjna
zabudowa
Przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej, Florian Mosa podkreœli³ na sesji, ¿e kompleksowe
opracowanie planów miejscowych dla ca³ego miasta jest
jednym z priorytetów tegorocznego bud¿etu Rumi, uchwalonego przez radnych PO i PiS.
- Tematyk¹ zagospodarowania przestrzennego miasta
jest zainteresowana coraz
wiêksza liczba mieszkañców, o
czym œwiadczy ich liczny udzia³
w sesji obywatelskiej, zebraniach poœwiêconych koncepcji
nowego „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rumi”
oraz w posiedzeniach komisji
gospodarczej - powiedzia³ m.in.
przewodnicz¹cy Mosa.
Radny przypomnia³, ¿e toczy siê o¿ywiona dyskusja nad
zagospodarowaniem przestrzennym Szmelty oraz
Wzgórza Markowca. Najwiêksze kontrowersje wzbudza budownictwo wielorodzinne na
terenach domów jednorodzinnych.
- Taka zabudowa spotyka
siê z coraz wiêkszym sprzeciwem mieszkañców, którzy
zwracaj¹ siê do Rady Miasta
z proœb¹ o interwencjê - powiedzia³ Florian Mosa. - Przyst¹pienie do realizacji planów
umo¿liwia mieszkañcom i radnym skuteczniej przeciwdzia³aæ takiej praktyce. Nie jeste-

œmy przeciwnikami budownictwa wielorodzinnego, jednak
jego lokalizacja, skala i architektura musi wspó³graæ z otoczeniem. W naszym mieœcie s¹
tego pozytywne przyk³ady.
Przepisy
i ich interpretacja
- Problem jest powa¿ny, a
mieszkañcy siê dziwi¹, kto
wydaje takie decyzje - stwierdzi³ Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak i jej zastêpca Ryszard Grychto³ argumentowali, ¿e decyzje o warunkach
zabudowy wydawane s¹ zgodnie z przepisami i obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, natomiast radni zwrócili uwagê na fakt, ¿e
przepisy s¹ ró¿nie interpretowane. Radny Józef Chmielewski zarzuci³ cz³onkom Komisji Polityki Gospodarczej
niekompetencjê i zbyt ma³e zaanga¿owanie w przygotowanie
planów dla Szmelty i Góry
Markowcowej.
Florian Mosa zapewni³, ¿e
posiedzenia komisji s¹ d³ugie
i pracowite, pada tam wiele
istotnych wniosków, wysuwanych m.in. przez mieszkañców.
- Jasno okreœliliœmy swoje
stanowisko w sprawie koniecznych poprawek do projektu planu Szmelty - powiedzia³ radny Mosa. - Jeœli pan twierdzi
inaczej, to widocznie pan siê
tym nie interesuje.
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy RM, przypomnia³, ¿e projekt miejscowego
planu Szmelty wywo³a³ falê
protestów mieszkañców i dlatego radni staraj¹ siê go poprawiæ.
- Nie na tym rzecz polega,
¿eby coœ szybko uchwaliæ, a
potem ci¹gle zmieniaæ - powiedzia³ radny Muszyñski. - Nie
staæ nas na to. Musimy przygotowaæ dobry plan i w³aœnie

nad tym pracujemy. Zarzuty
pod adresem komisji gospodarczej s¹ nietrafione.
Burmistrz przeprasza
Podczas wymiany zdañ
burmistrz zarzuci³a Piotrowi
Zaradnemu, ¿e on oraz inni
radni PiS i PO stawiaj¹ przed
projektantami zbyt du¿e wymagania, np. dotycz¹ce miejsc
parkingowych.
- Proponowanie œrednio
pó³tora miejsca parkingowego
na rodzinê nie jest w obecnych
czasach zbyt wygórowanym
wymaganiem - broni³ siê Piotr
Zaradny, ale burmistrz twierdzi³a, ¿e to ona i autorzy miejscowego planu Szmelty proponowali pó³tora miejsca, natomiast radny Zaradny ¿¹da³
wiêcej.
Na dowód, ¿e mówi prawdê, Piotr Zaradny zaprezentowa³ materia³y z posiedzenia
komisji i pokaza³ wszystkim,
¿e w projekcie proponuje siê
jedno miejsce parkingowe. Domaga³ siê przeprosin ze strony burmistrz i doczeka³ siê ich.
- Przepraszam, pomyli³am
siê, ale pan sk³ada³ wniosek o
wiêcej ni¿ pó³tora miejsca, co
jest w praktyce niewykonalne
- stwierdzi³a burmistrz.
Na tej samej sesji radni
jednog³oœnie uchwalili przyst¹pienie do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
uk³adu komunikacyjnego Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Przedmiotem
opracowania jest obszar przyleg³y do tej trasy, od granicy z
gmin¹ Kosakowo do granicy z
gmin¹ Puck. Plan obejmie
czêœæ ul. Dêbogórskiej (która
bêdzie siê ³¹czy³a wêz³em z
obwodnic¹), rejon ul. Kazimierskiej, ul. I Dywizji Wojska Polskiego (drugi wêze³) oraz ul.
Ró¿anej.
Anna Kuczmarska
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Radni zdecydują na najbliższej sesji Rady Miejskiej

Czy burmistrz otrzyma absolutorium?
Najwa¿niejszym punktem obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej (czwartek, 24 kwietnia) bêdzie g³osowanie, dotycz¹ce absolutorium z wykonania bud¿etu miasta za rok 2007.
Podczas ostatniego posiedzenia Komisja Rewizyjna RM
negatywnie oceni³a wykonanie bud¿etu przez burmistrz
Rumi i skierowa³a do Rady Miejskiej wniosek o nieudzielenie El¿biecie Rogali-Koñczak, z powodu niedostatecznej
realizacji bud¿etu w zakresie wydatków inwestycyjnych.
Co udzielenie lub nie absolutorium oznacza dla nas
mieszkañców miasta? Bardzo
du¿o, gdy¿ zgodnie z przepisami wykonanie bud¿etu stanowi najwa¿niejsz¹ powinnoœæ
burmistrza. Nieotrzymanie
absolutorium oznacza, i¿ w
ocenie radnych burmistrz Ÿle
pracowa³ w poprzednim roku.
Dlaczego rumscy radni nie
chc¹ udzieliæ absolutorium El¿biecie Rogali-Koñczak? Niedostateczna realizacja bud¿etu w
zakresie inwestycji dotyczy
szczególnie nowych inwestycji
na drogach gminnych (wykonanie bud¿etu w 31%), w szko³ach podstawowych (wykona-

nie bud¿etu w 43%) oraz w
gospodarce mieszkaniowej (wykonanie bud¿etu w 46%). Nie
zosta³a wykonana koncepcja
budowy centrum miasta z nowymi siedzibami urzêdu, miejskiego domu kultury i biblioteki publicznej. W efekcie tych
zaniechañ miasto Rumia nie
wyda³o w zesz³ym roku wszystkich zaplanowanych œrodków,
koñcz¹c rok z ponad 22-milionow¹ nadwy¿k¹ w miejskiej
kasie (Gdañsk ma 5 milionów).
I pewnie niejeden z mieszkañców zapyta siê: co z tego,
pieni¹dze s¹ przecie¿ na koncie i nie sta³o siê nic wielkiego? Otó¿ nic bardziej b³êdnego

- niewykonanie bud¿etu w
2007 roku oznacza, ¿e w Rumi
nie powsta³y zaplanowane i
d³ugo oczekiwane przez mieszkañców drogi, nie zrealizowano zaplanowanych remontów
placówek oœwiatowych, nie zosta³y zakupione lokale komunalne, na które czekaj¹ osoby
w trudnej sytuacji finansowej,
wreszcie oddala siê w czasie
budowa nowego centrum miasta. Co wiêcej, niezrealizowane inwestycje trzeba bêdzie
wykonaæ w tym roku i wszyscy
zap³acimy za to wiêcej, gdy¿
obserwujemy w dalszym ci¹gu wzrost kosztów realizacji
inwestycji, a to ju¿ przek³ada
siê na okreœlone straty. Po prostu za te same pieni¹dze uda
siê mniej wybudowaæ. Nie
wiem, komu burmistrz chce
czyniæ na z³oœæ. Nie by³o i nie
ma prawie ¿adnych przeszkód,
by po uchwaleniu bud¿etu
przyst¹piæ do procedur inwestycyjnych. Niestety, prawie w

ka¿dym przypadku zwlekano
z tym ponad miarê. Poza tym
dobry gospodarz ma „w szufladzie” choæby koncepcjê i
wdro¿ony program uporz¹dkowania stosunków w³asnoœciowych na przebiegu projektowanych dróg. Niestety, nasuwa siê
wniosek, ¿e burmistrz Koñczakowa nie chce ani centrum
miasta ani normalnych ulic.
I jeszcze jedno, na kolejn¹
sesjê burmistrz zaplanowa³a
zmianê bud¿etu, polegaj¹c¹ na
znacznym dodaniu inwestycji,
jakie chce zrealizowaæ, kosztem
rezygnacji z czêœci inwestycji
zaplanowanych wczeœniej (wpisanych do bud¿etu na rok 2007
i na rok bie¿¹cy). To oczywiœcie
nic z³ego, ¿e burmistrz chce
pracowaæ lepiej ni¿ chc¹ tego
radni, jednak wczeœniej trzeba to udowodniæ, realizuj¹c
uchwalony bud¿et. Jaki sens
maj¹ nowe pomys³y El¿biety
Rogali-Koñczak, je¿eli ju¿ teraz nie radzi sobie z realizacj¹

bud¿etu w zakresie inwestycji?
Wygl¹da wiêc na to, ¿e szykuje siê kolejna k³ótnia sprowokowana przez burmistrza,
k³ótnia, w której chodzi prawdopodobnie o wywo³anie tematu zastêpczego, maj¹cego w
opinii mieszkañców uzasadniaæ opiniê, ¿e burmistrz „chce,
ale radni jej nie daj¹ pracowaæ”. Jest to twierdzenie tak
samo prawdziwe jak to, ¿e
œnieg jest czerwony...
O tym, jaka jest opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu bud¿etu miasta przez El¿bietê Rogala-Koñczak i jaki bêdzie wynik g³osowania nad udzieleniem absolutorium z wykonania bud¿etu w 2007 r., poinformujemy w
kolejnym numerze gazety.
Piotr Zaradny
Przewodnicz¹cy Komisji
Finansowo-Bud¿etowej
Rady Miejskiej Rumi

Będą pieniądze na alternatywę dla „szóstki”

Przedsiębiorca i wydawca gazety

Trzy samorządy wybudują drogę

NOMINOWANY
DO NAGRODY

Nowa trasa z Rumi do Redy,
będzie wiodła od ul. Sobieskiego (na wysokości Urzędu Miasta) pod wiaduktem, ulicami
Towarową i Cegielnianą do Leśnej w Redzie. Stamtąd będzie
prowadziła do drogi krajowej nr
6, omijając centrum Redy. To
alternatywne połączenie jest
bardzo potrzebne zwłaszcza
wtedy, gdy ruch na „szóstce”
blokuje się z powodu remontu
albo wypadku. Budowa drogi
kosztować będzie niemało, bo
ok. 58 mln zł. Rumia wyłoży na
inwestycję ponad 14 mln, Reda
- 10, a Starostwo Powiatowe 3,5
mln zł. Reszta pieniędzy pochodzić będzie z funduszy Unii Europejskiej.
Decyzją rumskich radnych,
inwestycję o nazwie „Przebudowa ciągu ulic Drogowców i
Leśnej w Redzie oraz ulic Cegielnianej i Towarowej w Rumi
wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6” wprowadzono do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Suma, przeznaczona
na drogę do Redy obciąży budżet miasta w latach 2009-2010.
Będzie to realizacja porozumienie trzech samorządów.
- Porozumienie burmistrz
Rumi z burmistrzem Redy oraz
z Zarządem Powiatu a także przeznaczenie pieniędzy na nową
drogę jest potrzebne i ekonomicznie uzasadnione - powiedział Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej. - Dzięki
wspólnemu przedsięwzięciu
trzech samorządów, możemy
uzyskać dotację unijną i zamiast

wydać na tę drogę 22 miliony,
zaoszczędzimy 7 milionów zł na
inne cele. Zresztą, nawet gdybyśmy sami zbudowali Towarową i Cegielnianą do granicy z
Redą, to niewiele by to dało,
bez kontynuacji inwestycji po
stronie sąsiedniego miasta.
Należy też wyraźnie podkreślić, że ta droga ułatwi życie okolicznym kierowcom, ale w niewielkim stopniu rozładuje ruch
tranzytowy na „szóstce”, która
należy do najbardziej obciążo-

nych dróg w Polsce (35 000
pojazdów na dobę).
Ten problem może rozwinąć
tylko budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta
(OPAT). Jej losy wciąż się ważą
w konkurencji z mniej potrzebną droga lęborską. Znacząco pomoże też przedłużenie ul.
Kosynierów, która przy Auchan
dochodzi prawie do Redy. Według naszej wiedzy w tej sprawie jest już porozumienie.
Barbara Jackowiak

Platforma Obywatelska jest przeciw

BURMISTRZ POZA PO
Władze Platformy Obywatelskiej kolejny raz odrzuciły
kandydaturę Elżbiety Rogali-Kończak, burmistrz Rumi
do tej partii. To już kolejna próba wstąpienia pani burmistrz do PO, a tym samym i kolejna porażka.
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej rozpatrywał odwołanie Elżbiety Rogali-Kończak od uchwały zarządu koła PO w Rumi. Rumski zarząd partii
przegłosował wcześniej negatywnie deklarację przystąpienia pani
burmistrz do koła Platformy w Rumi. Ze strony pani burmistrz rozgorzała kampania medialna i polityczna o uchylenie tej uchwały.
Odwołanie zawierało ponoć jakieś zarzuty proceduralne, które rozpatrywał właśnie Zarząd Regionu.
Do Gdańska zaproszono szefa rumskiego koła PO, Dariusza
Kuczmarskiego oraz Elżbietę Rogalę-Kończak.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że członkowie Zarządu Regionu Pomorskiego przy jednym głosie wstrzymującym się, odrzucili
odwołanie E. Rogali-Kończak.
Nie wiadomo, czy kończy to wreszcie komiczną już walkę pani
burmistrz o członkostwo w Platformie Obywatelskiej, bo o sprawie nikt oficjalnie nie chciał się wypowiadać.
Red.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej doceni³a zas³ugi i przedstawi³a
kandydaturê Grzegorza Partyki, w³aœciciela firmy „VEGA” i wydawcy „Gazety Rumskiej”, do corocznej nagrody Burmistrza Miasta
dla wyró¿niaj¹cego siê rumskiego przedsiêbiorcy.
Grzegorz Partyka od 15 lat prowadzi przedsiêbiorstwo, zaopatruj¹ce w sprzêt i armaturê do magazynowania i przewo¿enia materia³ów niebezpiecznych. Firma, która wspó³pracuje z odbiorcami w
ca³ej Polsce, ma w nazwie swojego portalu internetowego nazwê miasta, co jest elementem promocji Rumi.
W³aœciciel VEGI nigdy nie stroni³ od dzia³alnoœci spo³ecznej i
charytatywnej. Wspomaga szko³y, przedszkola i parafie w Rumi,
m.in. kupuj¹c wyposa¿enie dla niektórych placówek i pomagaj¹c w
organizacji wycieczek dla dzieci. VEGA wspiera te¿ materialnie kilka fundacji, pomagaj¹cych dzieciom oraz osobom niepe³nosprawnym.
Grzegorz Partyka by³ inicjatorem, wspó³organizatorem i sponsorem wybudowania boiska przy parafii NMW Wspomo¿enia Wiernych. Od wielu lat jest tez mecenasem Konkursu Biblijnego, który
ma ju¿ rangê diecezjaln¹. Konkurs organizowany jest przez Akcjê
Katolick¹. Nasz wydawca stale pomaga salezjañskiemu oœrodkowi
wychowawczemu „Nasz Dom”. By³ te¿ fundatorem nagród podczas
imprez sportowych. Gratulujemy nominacji do zaszczytnej nagrody!
A. Kuczmarska
REKLAMA
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Mieszkańcy ul. Podgórnej i Gdyńskiej są dobrej myśli

Szansa na zmianę projektów budowy
Mieszkañcy ul. Podgórnej zaprotestowali przeciwko budowie ich ulicy jako drogi dwukierunkowej. W³aœcicieli niektórych posesji oburzy³ dodatkowo plan odebrania im czêœci
gruntów pod budowê drogi. Uwa¿aj¹, ¿e przy dobrej woli mo¿na poprowadziæ j¹ tak, aby
chocia¿ trochê oszczêdziæ ich dzia³ki. Podobny problem mieli w³aœciciele kilku posesji
przy ul. Gdyñskiej, którym z powodu budowy drogi grozi³o zmniejszenie dzia³ek. O niezadowoleniu mieszkañców tych ulic pisaliœmy w marcu, jednak sytuacja w obu sprawach
zmieni³a siê. Jest szansa, ¿e projekty budowy tych dróg zostan¹ zmienione.
Mieszkañcy ul. Podgórnej
spotkali siê dwukrotnie z burmistrz El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak, jej zastêpc¹ i pracownikami Urzêdu Miasta, a tak¿e
z projektantem drogi. Przekonywali przedstawicieli w³adz
Rumi, ¿e wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego zredukuje
uci¹¿liwoœci, zwi¹zane ze
zwiêkszonym ruchem samochodów, a poza tym wyeliminuje koniecznoœæ zabrania
wbrew woli w³aœcicieli czêœci
dzia³ek pod budowê ulicy. Poniewa¿ projektant i urzêdnicy
t³umaczyli, ¿e ul. Podgórna
jako droga klasy L nie mo¿e
byæ drog¹ jednokierunkow¹,
wywi¹za³a siê burzliwa dyskusja. Ze strony mieszkañców, a
zw³aszcza w³aœcicieli gruntów
przy tej ulicy pad³o wiele zarzutów pod adresem urzêdników. M.in. o to, ¿e stosunkowo
niedawno na wniosek deweloperów wydano decyzje o warunkach zabudowy dla kilku
nowych budynków, a teraz, gdy
domy wielorodzinne s¹ ju¿ zamieszkane, wynik³y problemy
z budow¹ drogi. Poszkodowani czuj¹ siê zarówno mieszkañcy nowych bloków, jak i w³aœciciele domów jednorodzinnych.
Jednym i drugim zale¿y na

dogodnym dojeŸdzie do swoich
budynków, na bezpieczeñstwie,
unikniêciu nadmiernego ha³asu i ruchu samochodowego pod
oknami.
Odpowiadaj¹c na postulaty mieszkañców ul. Podgórnej,
burmistrz oraz projektant nowej drogi zaproponowali zbu-

dowanie jej jako ci¹gu pieszojezdnego, wprawdzie o ruchu
dwukierunkowym i bez chodników, ale z prêdkoœci¹ ograniczon¹ do 5 km na godzinê,
kilkoma progami spowalniaj¹cymi i odpowiednim oznakowaniem. Dziêki wprowadzeniu
takiego rozwi¹zania bêdzie

mo¿na ograniczyæ szerokoœæ
nowej ulicy do 5,5 metra, przez
co zyska siê 2 metry w stosunku do pierwotnie projektowanej ulicy. Droga zostanie maksymalnie odsuniêta od zabudowanych posesji, tak, ¿eby
unikn¹æ niepotrzebnego okrojenia dzia³ek. Potrzebne bêd¹
tylko nieznaczne korekty granic posesji, zw³aszcza na
³ukach drogi. Uzgodniono, ¿e
kolejne spotkanie mieszkañców i w³adz miasta odbêdzie
siê 16 kwietnia, kiedy gotowy
bêdzie nowy projekt ulicy.
Przy okazji spotkañ w

Mieszkañcy ul. Podgórnej podczas spotkania w Urzêdzie Miasta.

urzêdzie mieszkañcy zwrócili
uwagê w³adz miasta na fakt,
¿e firma deweloperska, która
zbudowa³a du¿y blok przy ul.
Towarowej, bezprawnie zajê³a
kilka metrów dzia³ki gminnej
od strony ul. Podgórnej. Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak przyzna³a, ¿e mieszkañcom racjê, a urz¹d nakaza³ ju¿
inwestorowi przesuniêcie ogrodzenia i przebudowe skarpy
tak, ¿eby granice posesji nie
wykracza³y poza wykupion¹
pod inwestycjê dzia³kê.
Pomyœlnie dla mieszkañców zakoñczy³ siê te¿ spór w
sprawie budowy ul. Gdyñskiej.
W³aœciciele posesji protestowali przeciwko odebraniu im od
kilkudziesiêciu centymetrów
do ponad metra gruntu, tym
bardziej, ¿e ta droga jest szeroka, z zwê¿enie wystêpuje na
niewielkim odcinku od strony
ul. Dêbogórskiej. Mieszkañcy
postulowali rezygnacjê ze
œcie¿ki rowerowej, ale Urz¹d
Miasta zaproponowa³ nieco
inne rozwi¹zanie. Na koñcowym odcinku ulicy zrezygnowano z chodnika po jednej stronie ulicy. Wprawdzie bêdzie to
niedogodnoœæ dla pieszych, ale
pozwoli na unikniêcie du¿ych
wydatków, zwi¹zanych z przesuwaniem ogrodzeñ i instalacji oraz odszkodowaniami dla
w³aœcicieli posesji. Zmieniony
projekt budowy ul. Gdyñskiej
zosta³ przekazany do Starostwa Powiatowego w Wejherowie w celu uzgodnienia.
Ak

Radny Leszek Winczewski wyjaśnia

TRASA KASZUBSKA KORZYSTNIEJSZA
W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” napisaliśmy o zaskakującej wypowiedzi radnego Leszka
Winczewskiego na sesji Rady Powiatu Wejherowskiego. W czasie, kiedy radni z Rumi, zarówno miejscy, jak i powiatowi robią wszystko, aby doprowadzić do budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Gdańskiej, radny Winczewski opowiada się za
budową konkurencyjnej Trasy Kaszubskiej (Lęborskiej), prowadzącej z Lęborka do Trójmiasta. Obie
inwestycje potrzebują wsparcia finansowego z budżetu centralnego, przy czym większe poparcie zyskało ostatnio szybkie połączenie z Trójmiastem dla
słupszczan i lęborczan. Podobnego zdania jest rumski radny powiatowy, o czym mówił na sesji Rady
Powiatu.
Zapytaliśmy Leszka Winczewskiego, dlaczego
popiera budowę trasy z Lęborka zamiast opowiadać się za bardzo potrzebną Rumi OPAT. Oto odpowiedź radnego:
Uważam, że wybudowanie każdego odciążenia
drogi krajowej nr 6 jest niezbędne dla Małego Trójmiasta Kaszubskiego, w tym oczywiście również dla
Rumi. Proszę zauważyć, że OPAT odciąża Rumię i
Redę, natomiast trasa kaszubska odciąża dodatkowo miasto i gminę Wejherowo.
Historycznie rzecz ujmując, obwodnica Trójmiasta w obecnym kształcie nigdy nie była dziełem
skończonym, przy jej zakończeniu na skrzyżowaniu
z ul. Morską w Gdyni Chyloni. Dopiero teraz istnieje
realna szansa jej kontynuacji z ominięciem Rumi,
Redy i Wejherowa, co znacznie rozładuje tranzyt na
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trasie Trójmiasto – Szczecin – Europa zachodnia.
Oczywiście OPAT ma również zalety, szczególnie w sezonie letnim, ale nie rozwiąże problemów
komunikacyjnych na trasie Reda – Wejherowo (TIRy przecież nie jeżdżą na Hel). Uważam że zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem dla MTK jest
tzw. Trasa Kaszubska, tym bardziej że Krajowa Dyrekcja Dróg Publicznych skłania się ku takiemu rozwiązaniu, deklarując swój udział finansowy w jej
realizacji, natomiast OPAT nie jest, póki co, w orbicie jej zainteresowań. Dlatego też przekazywanie
250 tys. zł w latach 2008/2009 z budżetu Powiatu
Wejherowskiego na plany OPATU wydaje się krokiem wysoce ryzykownym.
Wiem że wskaźnik natężenia ruchu na drodze
krajowej nr 6 między Rumią i Redą należy do największych w kraju, Wydaje mi się że jestem jednym
z bardziej doświadczonych kierowców wśród radnych, posiadam wszystkie dostępne w kraju kategorie prawa jazdy, przez siedem lat pracowałem
jako zawodowy kierowca, ponadto jestem stałym
użytkownikiem tej drogi,
Podsumowując, jestem zwolennikiem budowania jak największej ilości odciążeń drogi krajowej nr
6, tj. OPAT, Droga Kaszubska, droga „Auchan” –
Reda, droga wzdłuż torów SKM (Towarowa-Leśna).
Ze względów finansowych należy jednak wybrać
takie priorytety, które mają gwarancję dotacji zewnętrznych.
Z poważaniem
Leszek Winczewski

ŻYCZENIA
Kochanym Synom - Markowi i Zbyszkowi,
a także Wnuczce Izuni
oraz wnukom, Markowi i Bartusiowi
z okazji marcowych urodziny
spóźnione, ale najserdeczniejsze życzenia
Zrowia, Pomyślności i Szczęścia
życzy ojciec i dziadek
Hilary Majkowski
z pozostałymi członkami Rodziny.
- Aż pięć bliskich mi osób obchodzi urodziny w marcu - mówi Hilary Majkowski z Rumi, który zdecydował się zamieścić życzenia w naszej gazecie. - W
tym miesiącu urodzili się moi dwaj synowie, Marek
i Zbyszek. Również w marcu przyszło na świat troje
moich wnuków – 23-letnia Iza Salamaga, rok starszy
Marek Salamaga i mój najmłodszy wnuczek, 7-letni
Bartuś Majkowski. To troje spośród moich dziesięciorga wspaniałych wnuków!
Przy okazji wszystkim życzę dużo zdrowia!
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OPINIE CZYTELNIKÓW

Chodzi o kulturę czy o szyld?
Zarząd SM „Janowo” i kierownictwo Domu Kultury „Janowo” są
przekonani, że spółdzielczej placówki gotowi są bronić wszyscy mieszkańcy osiedla. O tym, że zdania na temat finansowania placówki są
różne, świadczy opinia, nadesłana do redakcji przez jedną z mieszkanek Janowa. Oto jej treść.
Jestem przeciwna, podobnie jak 90 procent mieszkańców SM „Janowo”, dalszemu utrzymywaniu Domu Kultury w Janowie przez członków spółdzielni. Nasza spółdzielnia liczy 4300 członków i ok. 15 tys.
mieszkańców. Pod apelem o utrzymanie miejskiej dotacji dla spółdzielczego domu kultury podpisało się 1300 osób, tj. ok. 10 procent
mieszkańców spółdzielczych bloków. Wiadomo, że są wśród nich pracownicy spółdzielni, ich rodziny, znajomi, itp. Pod apelem podpisali
się również - jak informuje spółdzielnia - inni mieszkańcy miasta, nie
związani z SM „Janowo”. Warto zadać pytanie, jakie prawo mają inni
mieszkańcy Rumi do sięgania do kieszeni członków spółdzielni, którzy
w głównej mierze utrzymują janowski Dom Kultury?
Składkę na jego działalność płacimy w comiesięcznych czynszach.
Radny, a jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej SM Tadeusz
Piątkowski stwierdził na sesji, że członkowie spółdzielni nie tak dużo
łożą na ten cel, bo jest to jedynie 8 zł od mieszkania o pow. 50 m kw.
(0,16 zł/mkw.). Dla niejednego emeryta, rencisty czy innego mieszkańca o niskich dochodach jest to kwota nie bez znaczenia. Mieszkańcy
wszędzie szukają oszczędności, tym bardziej że czynsze w naszej spółdzielni, m.in. stawka funduszu remontowego w wys. 1,45 zł za metr
kw., są bardzo wysokie.
Danuta Michalczewska
mieszkanka Jednostki „E”
SM „Janowo” w Rumi
dokończenie na str. 12

Ten pe³en uroku janowski park jest trochê za ma³y jak
na potrzeby du¿ego osiedla.

Rekreacja i drzewa zamiast łąk
JANUSZ ZABŁOCKI, radny powiatowy z Rumi
- Z uwagą śledzę dyskusję na temat finansowania Domu Kultury
SM „Janowo”, m.in. jako mieszkaniec tej dzielnicy Rumi. Nie jestem
członkiem spółdzielni, ale z rozmów z mieszkańcami osiedla wiem, że
nie wszyscy są zadowoleni z konieczności współfinansowania działalności tej placówki poprzez opłaty czynszowe. Nie wszystkim też podobają się propozycje kulturalne. Niektórzy krytykują m.in. festyny w
parku, na których serwowane jest piwo i które kończą się bałaganem.
Ładny park między ulicami Filtrową i Stoczniowców jest zresztą zbyt
mały, jak na potrzeby takiego dużego osiedla.
Dlatego uważam za bardzo dobry pomysł radnych PO i PiS, którzy
chcą przeznaczyć środki na zagospodarowanie łąk wzdłuż ul. Pomorskiej. To bardzo dobre miejsce na rekreację, uprawianie sportu, długie
spacery. Myślę, że trzeba tam urządzić m.in. boiska i place zabaw dla
dzieci, a także alejki z ławkami. Wspaniałą sprawą byłoby założenie
tam ogrodu dendrologicznego, który pełniłby ważną rolę edukacyjną
dla młodzieży. Z doświadczenia wiem, że młodzież w szkole uczy się
rozpoznawania drzew i krzewów, a taki ogród może w tym bardzo
pomóc.
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Spółdzielczy dom kultury może być przejęty i finansowany przez miasto

Filia MDK w Janowie
Janowie?
Czy dzia³alnoœæ Domu Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” mo¿e byæ w ca³oœci
finansowana z bud¿etu miasta? Owszem, ale pod warunkiem przejêcia placówki przez
miasto - twierdz¹ rumscy radni PO i PiS, proponuj¹cy takie w³aœnie rozwi¹zanie. Specjalne oœwiadczenie w tej sprawie przedstawili na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Przypomnijmy, ¿e Spó³dzielczy Dom Kultury przy ul.
Pomorskiej 11 jest ostatnio
tematem sporów i dyskusji.
Radni koalicyjnych klubów nie
zgodzili siê na dalsze przekazywanie gminnych œrodków
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo”, poniewa¿ uwa¿aj¹
to za niezgodne z prawem i
niesprawiedliwe.
Uprzywilejowani
Wszystkie podmioty, organizuj¹ce imprezy kulturalne i
rekreacyjne musz¹ ubiegaæ siê
o dotacje na ogólnie przyjêtych
zasadach, a spó³dzielczy dom
kultury by³ placówk¹ uprzywilejowan¹, otrzymuj¹c œrodki
bez potrzeby startowania w
konkursach. Radni PO i PiS
nie maj¹ zastrze¿eñ do dzia³alnoœci DK SM „Janowo”, ale
sprzeciwiaj¹ siê dalszemu dotowaniu spó³dzielni mieszkaniowej przez miasto.
Ich decyzja wywo³a³a zrozumia³e niezadowolenie i oburzenie Zarz¹du Spó³dzielni. A
¿e zarz¹d ma swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, w
osobach radnych Józefa
Chmielewskiego i Tadeusza
Pi¹tkowskiego, burzliwa dyskusja na ten temat toczy³a siê
m.in. podczas kolejnych obrad
rumskiego samorz¹du.
W przysz³ym roku
Na ostatniej sesji przewodnicz¹cy RM, Witold Reclafa odczyta³ oœwiadczenie, w
którym radni PO i PiS zaproponowali przejêcie domu kultury przez miasto i finansowanie tej placówki w ca³oœci z
miejskiego bud¿etu.
- To oœwiadczenie budzi
ogromne zdziwienie w kontekœcie tego, ¿e wczeœniej radni PO
i PiS wstrzymali dotacjê dla
spó³dzielczej placówki i mówili, ¿e miasta nie staæ na utrzymanie dwóch domów kultury.
O co tu naprawdê chodzi? stwierdzi³ radny Józef Chmielewski, wyra¿aj¹c w¹tpliwoœæ
co do szczeroœci intencji autorów oœwiadczenia. - Spó³dziel-

nia ju¿ raz, na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, przekaza³a dom kultury urzêdowi, ale
poniewa¿ w placówce nic siê nie
dzia³o, wkrótce wróci³a ona do
spó³dzielni. Jesteœmy otwarci
na rozmowy, ale nie mo¿e to
dotyczyæ tego roku, a jedynie
2009.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak powiedzia³a równie¿, ¿e w¹tpi w intencje radnych PO i PiS, ale przyjmuje
ich oœwiadczenie z zadowoleniem i przygotuje dwie wersje
projektu finansowania domu
kultury w Janowie.
Oszczêdnoœci
Radny Piotr Zaradny wyjaœni³, ¿e nie chodzi o finansowanie przez miasto dwóch domów kultury, tylko jednego.
Placówka w Janowie powinna
funkcjonowaæ jako filia Miejskiego Domu Kultury. Na podobnych zasadach dzia³aj¹ w
Rumi filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski
przekonywa³, ¿e finansowanie
domu kultury przez miasto w
niewielkim stopniu wp³ynie na

zmniejszenie czynszów cz³onków spó³dzielni, poniewa¿ na
dzia³alnoœæ kulturaln¹ wydaj¹
oni miesiêcznie zaledwie 16 gr
za metr kwadratowy mieszkania.
Witold Reclaf przypomnia³,
¿e ok. 400 tys. z³ przeznaczane przez spó³dzielniê rocznie
na prowadzenie placówki kulturalnej, to jednak znacz¹ca
suma. Aczkolwiek zosta³a ona
przyjêta przez samych cz³onków spó³dzielni, którzy dobrowolnie siê opodatkowali, zapisuj¹c w statucie prowadzenie
dzia³alnoœci kulturalnej przez
SM „Janowo”.
12 g³osami „za”, przy 1
„przeciw” i 4 osobach wstrzymuj¹cych siê od g³osu, Rada
Miejska przyjê³a oœwiadczenie
w sprawie finansowania Domu
Kultury SM „Janowo” (jego
treœæ zamieszczamy poni¿ej).
Oprócz radnych PO i PiS, za
przyjêciem oœwiadczenia opowiedzia³ siê Aleksander Kubina z „Gospodarnoœci”, a jedyny przeciwny g³os nale¿a³ do
Zbigniewa Rachwalda z
tego ugrupowania.
Ak.

OGŁOSZENIE PŁATNE

OŚWIADCZENIE
RADY MIEJSKIEJ RUMI
Mając na uwadze działalność Spółdzielczego Domu Kultury
w Rumi Janowie oraz w celu zakończenia dalszych sporów i
rozgrywek politycznych, dotyczących dofinansowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w zakresie kultury, wyrażamy wolę
przejęcia obiektu Domu Kultury „Janowo” w drodze umowy
użyczenia lub przejęcia obiektu Domu Kultury „Janowo” w formie darowizny na własność gminy Rumia w celu prowadzenia
działalności kulturalno-społecznej przez miasto.
Po przejęciu obiektu gmina Rumia będzie w całości pokrywać koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu
Kultury „Janowo”, co powinno spowodować znaczne obniżenie czynszu płaconego przez członków SM „Janowo”, którzy
zgodnie ze statutem spółdzielni muszą obecnie ponosić koszty
związane z jego działalnością.
Zwracamy się z prośbą i apelem do Burmistrz Rumi o podjęcie stosownych działań, które spowodują, iż koszty związane z
prowadzeniem Domu Kultury „Janowo” w całości będą pokrywane z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf
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MIASTO

Białe, długie, z koronkami i tiulem…

Przed kapliczką na ul. Szczecińskiej

Panna młoda jak królewna

TYDZIEŃ MODLITW

Żaneta Miler
w swoim salonie.

Rozpocz¹³ wiosenno-letni sezon œlubów, z pewnoœci¹ wiele
par przygotowuje siê do tej wyj¹tkowej uroczystoœci. Zapytaliœmy ¯anetê Miler, w³aœcicielkê jedynego w Rumi salonu z sukniami œlubnymi i wieczorowymi o modê w tej dziedzinie.
- Czy panny m³ode nadal najchêtniej wystêpuj¹ w bieli
i w tradycyjnych d³ugich, rozszerzanych u do³u sukienkach?
- Tak, poniewa¿ generalnie niewiele siê w modzie œlubnej
zmienia. Króluj¹ tradycyjne suknie z gorsetem, d³ugie, drapowane, na ogó³ bogato zdobione. W wiêkszoœci s¹ to suknie bia³e lub
kremowe, propozycje kolorowych strojów œlubnych nie przyjê³y
siê. Oczywiœcie ci¹gle zmieniaj¹ siê tendencje dotycz¹ce szczegó³ów fasonu, wykoñczenia, dodatków. Niezale¿nie od mody, ka¿da
sukienka powinna byæ inna, niepowtarzalna. Staram siê, ¿eby
oferta mojego salonu by³a ró¿norodna i ¿eby mo¿na by³o kupiæ
tutaj suknie oryginalne i bardzo dobrej jakoœci.
- Co wyró¿nia prezentowane w pani salonie sukienki i
dodatki?
- Zarówno suknie œlubne, jak i komunijne oraz wieczorowe
szyjê z materia³ów sprowadzanych zza granicy. Korzystam z
bezpoœrednich kontaktów z hurtowniami, dziêki czemu suknie z
dobrych i oryginalnych materia³ów, takich jak np. jedwabna tafta, nie s¹ zbyt drogie. Poniewa¿ przy salonie mam pracowniê
krawieck¹, mo¿na poprawiæ i trochê zmieniæ wybran¹ sukienkê,
zgodnie z oczekiwaniami klientki. Ostatnio przewa¿aj¹ proœby o
koronki i inne bogate wykoñczenia kreacji. Mniej lubiane s¹ sukienki skromne i ascetyczne. Panna m³oda powinna wyró¿niaæ
siê i b³yszczeæ w tym dniu szczególnie.
Ak.

SALON SUKIEN
ŚLUBNYCH i WIZYTOWYCH
Żaneta Miler
Rumia, ul. Paderewskiego 8
(boczna o d Dąbrowskiego)
tel. 0 693-636-280
e-mail: zanetamiler@wp.pl
www.sukniezaneta.republika.pl
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Niedziela Dobrego Pasterza - obchodzona w
IV Niedzielê Wielkanocn¹, to dzieñ szczególnej
modlitwy o powo³ania. W tym roku dzieñ ten
przypada³ 13 kwietnia.
Poniewa¿ przy ul. Szczeciñskiej w Rumi
znajduje siê piêkna kapliczka Chrystusa Dobrego Pasterza, wierni z parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych przez ca³y poprzedni tydzieñ
spotykali siê tam wieczorami. Mimo ch³odu i

deszczu, œpiewali „Pan jest Pasterzem moim…”
i odmawiali modlitwy, czytane g³oœno m.in. przez
cz³onków Akcji Katolickiej.
Kapliczka jest dzie³em znakomitego rumskiego plastyka, Eugeniusza Lademanna.
Chrystus Dobry Pasterz to w ikonografii chrzeœcijañskiej jedno z najstarszych przedstawieñ
Jezusa Chrystusa nios¹cego owcê na ramionach.
Fot. Anna Kuczmarska

Stacja przekaźnikowa zbudowana

NIE POMOGŁY PROTESTY
Burmistrz Rumi odmówi³a wznowienia postêpowania i
uzna³a za ostateczn¹ decyzjê
z dnia 14.05.2007 r. , pozwalaj¹c¹ na budowê stacji bazowej telefonii komórkowej przy
ul. Gdañskiej 49. Pismo w tej
sprawie otrzymali z koñcem
marca protestuj¹cy mieszkañcy ulic Gdañskiej, Gdyñskiej,
Krzywoustego, Mieszka I oraz
s¹siednich. O sprzeciwie kilkudziesiêciu rumian przeciwko
budowie masztu z urz¹dzeniaREKLAMA

mi przekaŸnikowymi na budynku OPEC i PWiK pisaliœmy w poprzednich wydaniach
gazety.
W uzasadnieniu napisano
m.in., ¿e procedura w tej sprawie zosta³a przeprowadzona
zgodnie z przepisami, a urz¹d
poinformowa³ o tej inwestycji
na stronie internetowej i na tablicy og³oszeñ urzêdu.
Przypomnijmy, ¿e mieszkañcy wspomnianych ulic protestowali z obawy przed szko-

dliwym dla zdrowia promieniowaniem urz¹dzeñ telefonicznych. W styczniu br. sami zauwa¿yli, ¿e na parterowym
budynku stawiane s¹ maszty
i montowany sprzêt. Jednym
z zarzutów mieszkañców by³o
nieinformowanie ich o planach
inwestycyjnych.
Ich akcja protestacyjna nie
przynios³a efektu. Inwestycjê
dokoñczono, a urz¹dzenia zosta³y uruchomione.
MC
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KULTURA

Rozrywka i rekreacja

WIOSENNE BIEGANIE
„Biegaj razem z nami” to tytuł imprezy rekreacyjnej dla wszystkich chętnych, zaplanowanej w najbliższą sobotę 19 kwietnia. Kto
chce wziąć udział we wspólnym bieganiu, może przyjść na miejski
stadion przy ul. Mickiewicza o godz. 9.00. Imprezę zorganizował
rumski MOSiR w ramach akcji „Cała Polska biega 2008”.

KASZUBSKA NIEDZIELA
Niedzielne popołudnie 20 kwietnia upłynie na spotkaniu z kaszubskim językiem, kulturą, muzyką, a wszystko to pod hasłem „Kaszubska
niedziela w Janowie”. Najpierw w kościele św. Jana z Kęt odprawiona
zostanie msza św. z kaszubską liturgią słowa (o godz. 15), a potem w
janowskim Domu Kultury rozpocznie się regionalna biesiada przy muzyce kapeli „Manijoce”. Odbędzie się pokaz filmu ”Testament” na podstawie opowiadania Jana Drzeżdżona, a także promocja książki „bursztynowe opowieści” oraz wystawa plastyczna „Nadmorskie klimaty”.

Rumski chór spodobał się telewidzom

Z OPERY DO KOŚCIOŁA

Śpiewali i promowali Rumię

Koncert „O sole mio” w wykonaniu Teatru Otwartego z Gdańska
odbędzie się 20 kwietnia o godz. 19 w kościele św. Józefa i Judy
Tadeusza. W programie arie operowe i operetkowe, znane duety,
piosenki musicalowe oraz pieśni neapolitańskie.

W drugi dzieñ Œwi¹t Wielkiej Nocy w Telewizji TRWAM
mo¿na by³o zobaczyæ i us³yszeæ
chór mieszany Rumianie pod
dyrekcj¹ Marzeny Graczyk.
Œpiewaj¹cy mieszkañcy naszego miasta w ponad godzinnym
programie zaprezentowali bogaty repertuar, œpiewali przede
wszystkim pieœni kaszubskie,
a Eugeniusz Zwara - chórzysta i radny miejski, opowiada³
o Rumi.

- Stara³em siê wykorzystaæ
ten program do promocji naszego miasta w kraju i za granic¹, bo programy stacji
TRWAM emitowane s¹ równie¿ za granic¹ - powiedzia³
Eugeniusz Zwara. - Zreszt¹
ca³y nasz zespó³ poprzez swoj¹
nazwê, œpiew i kaszubskie
stroje ludowe, promowa³ zarówno Rumiê, jak nasz region.
Telewizyjny wystêp rumskiego chóru tak bardzo spodo-

ba³ siê telewidzom, ¿e po ich
telefonach dwukrotnie powtarzano koncert. Koncert mogli
zobaczyæ cz³onkowie Polonii i
to oni m.in. prosili o powtórzenie programu z udzia³em chóru Rumianie.
Gratulujemy.
Ak
Nasze zdjêcie pochodzi z
koncertu chóru Rumianie w
Dworku pod Lipami w Rumi.

W Galerii „U Bibliotekarek” jak u Tiffanyego…

Tradycyjne witraże na wystawie
Rumianie już wiedzą, że w bibliotece można nie
tylko wypożyczać książki i korzystać z czytelni. Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi proponuje też wystawy w swojej galerii przy ul. Pomorskiej 11 w Janowie. W ubiegłym tygodniu Galeria „U Bibliotekarek” oraz Stowarzyszenie Rumian zorganizowało
wernisaż prac Heleny Nowak. Wystawę „Witraże,
witraże…” można oglądać w godzinach otwarcia
biblioteki (oprócz środy), czyli od 10.00 do 18.00.
Autorka witraży, Helena Nowak od lat mieszka i
pracuje w Choszcznie. Jest absolwentką Wyższej
Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie i Wyższej Szko-

ły Pedagogicznej w Słupsku. Pedagog z wieloletnim stażem - przez wiele lat nauczała plastyki i techniki, zajmuje się również własną twórczością. Po rozstaniu się ze szkolnictwem, ukończyła kurs witrażownictwa w Policealnym Studium Plastycznym w Rzepczynie. Stopień czeladnika - witrażownika, uzyskała
w 2003 roku, na egzaminie zorganizowanym przez
Akademię Umiejętności Tradycja i Izbę Rzemieślniczą w Szczecinie. Od tej pory współpracuje z Akademią, nauczając trudnej sztuki tworzenia witraży w
technice Tiffanyego.
baj

PAMIĘCI CZESŁAWA NIEMENA
Kolejny koncert w cyklu poświęconym znanym artystom zaplanowano w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza. Piosenki
Czesława Niemena usłyszymy tam 26 kwietnia o godz. 18.00.

Rumscy poeci

Anika Wojewska

***
Nie byłam motylem
a dotykałam nieba
Nie byłam uczniem
a nauczyłam się mieć nadzieję
Żyć wśród fałszywych
głuchych na płacz
ślepych na krzywdę
Świat to wieża Babel
gdzie tak trudno zrozumieć
człowieka

W naszej rubryce, poświęconej utalentowanym rumskim poetom,
przedstawiamy dziś Anikę Wojewską, sympatyczną i zdolną mieszkankę Rumi, której piękne wiersze już publikowaliśmy. Anika jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Studiuje na Politechnice Gdańskiej. Przez kilka lat współpracowała z
sekcją literacką Miejskiego Domu Kultury. Mimo młodego wieku zdobyła nagrody w konkursach literackich. Jej wiersze były zamieszczane
w czasopismach oraz w tomikach poezji, m.in. w „Almanachu poetów
rumskich” i „Antologii poezji współczesnej - Kształt myśli”.

W Miejskim Domu Kultury. Dwie Krystyny, dwie wystawy

RUMIA I KASZUBY NA OBRAZACH KOBIET

Wystawa „Architektura Rumi” cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem.
Fot. Wojtek Hintzke

Interesującą wystawę poświęconą Rumi można było oglądać
w Miejskim Dom Kultury. W
pierwszej połowie kwietnia wystawiano tam prace sopockiej architekt Krystyny Pokrzywnickiej
pod tytułem „Architektura Rumi”.
Można było na nich obejrzeć artystyczny wizerunek znanych
miejsc i obiektów w mieście.
W tym tygodniu w salach
Dworku pod Lipami zagości kolejna ekspozycja. W czwartek 17
kwietnia o godz. 18 odbędzie się
tam wernisaż wystawy Krystyny
Jażdżewskiej-Baranowskiej, zatytułowanej „Piękno Ziemi Kaszubskiej”. W MDK przy ul. Mickiewicza 19, po pięknych zakątkach Rumi zaprezentowane zostaną pejzaże kaszubskie, z pewnością również pełne uroku.
Baj

Rumska poetka Stenia Mazurek i sopocka architekt
Krystyna Pokrzywnicka podczas wernisa¿u.
Fot. Wojtek Hintzke
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UROCZYSTOŚĆI

Smutna rocznica

Rumia
pamięta
Rumianie uroczyœcie uczcili
trzeci¹ rocznicê œmierci
Jana Paw³a II. We wszystkich rumskich koœcio³ach 2
kwietnia odby³y siê podnios³e nabo¿eñstwa. Kap³ani i
wierni modlili siê w intencji beatyfikacji Papie¿a Polaka oraz wspominali Go ze
wzruszeniem. W uroczystoœciach wziê³a udzia³ m³odzie¿ z rumskich szkó³.
W koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych w rocznicê odejœcia Ojca Œwiêtego do Domu
Pana zaœpiewa³ parafialny
Chór Lira, a kilka dni póŸniej
ze specjalnym koncertem z tej
okazji wyst¹pi³a Orkiestra
Dêta Tadeusza Gruczy.
W koœciele œw. Jana z Kêt
w Janowie modlitwom równie¿
towarzyszy³ piêkny koncert
Chóru Œwiêtojañskiego, natomiast w koœciele œw. Józefa i
Judy Tadeusza w Zagórzu odby³
siê Apel Maryjny, po³¹czony z
programem s³owno-muzycznym, przygotowanym przez
m³odzie¿ Gimnazjum nr 4.
Modlitwy i œpiew rozbrzmiewa³y przez ca³y wieczór
w koœciele œw. Antoniego i b³.
Edmunda Bojanowskiego w
Bia³ej Rzece.

Parafianie z koœcio³a œw.
Krzy¿a w Starej Rumi przeszli w Bia³ym Marszu na rondo Jana Paw³a II, aby tam
wspólnie œpiewaæ przy akompaniamencie gitar i odmawiaæ
modlitwy.
Przy krzy¿u, gdzie jesieni¹
tego roku ma stan¹æ pomnik
Jana Paw³a II, ustawiono Jego
portret, ozdobiony kwiatami i

¿ó³tymi balonikami. U jego
stóp zap³onê³y setki zniczy.
O godz. 21.37 wszystkich
mieszañców Rumi, podobnie
jak wielu ludzi w kraju i za
granic¹, po³¹czy³a myœl o Janie Pawle II. W wielu oknach
zapalono œwieczki, a w oczach
pojawi³y siê ³zy...
Ak.
Fot. Wojciech Hintzke

REKLAMA

SKLEP „IRKA”
DLA CIEBIE
DLA DOMU
pon.-pt. 10-18
sobota 10-15
Derdowskiego 34.
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WIARA I OBYCZAJE

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118 C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56
Szpital specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielę i święta
całą dobę
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
058 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
058 671-72-10
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Czy o życiu człowieka decydują gwiazdy?

Wróżby, talizmany, przesądy
Czasopisma i gazety pe³ne
s¹ horoskopów oraz przepowiedni, wzbudzaj¹cych
spore zainteresowanie.
M.in. praktykuj¹cych katolików, którzy chyba nie
zdaj¹ sobie sprawy, ¿e nie
sposób pogodziæ wró¿b i
przepowiedni z wiar¹. Nie
mo¿na wierzyæ jednoczeœnie w Boga oraz w moc
kart lub talizmanów. Nie
wszyscy s¹ jednak o tym
przekonani.

odpowiedzialnoœci za w³asne
s³aboœci i w³asne grzechy.
- Skoro ludzie maj¹
w³asn¹ wolê, to ich ¿ycie nie
mo¿e wynikaæ z konstelacji
gwiazd – mówi Andrzej Wronka. – Gdyby tak by³o bylibyœmy w góry zaprogramowanymi robotami. Horoskopy s¹
zwyk³ym oszustwem, a drukuj¹ce je redakcje gazet, pokazuj¹, ¿e traktuj¹ swoich czytelników niepowa¿nie.
Anna Kuczmarska
Zdjêcie pochodzi z Polskiego Portalu Astronomicznego
astronomia.pl

- Chodzê do wró¿ki, bo
wró¿by to ciekawe i ekscytuj¹ce doœwiadczenia, nawet jeœli
nie zawsze siê sprawdzaj¹ powiedzia³a nam jedna z
mieszkanek Rumi, zaliczaj¹ca siê do praktykuj¹cych katolików. - Interesujê siê tak¿e
astrologi¹, poniewa¿ uk³ad planet i gwiazd mo¿e wp³ywaæ na
nasze ¿ycie.
Ktoœ inny wierzy w moc
amuletów, przywiezionych z
egzotycznych krajów, a tak¿e
w niekonwencjonalne metody
leczenia, stosowane przez bioenergoterapeutów. Jak to siê
dzieje, ¿e ludzie jednoczeœnie
ufaj¹ Bogu, a z drugiej strony
uzale¿niaj¹ swoje postêpowanie od zabobonów i czarów?

œcio³a, o tyle niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z uzdrowieñ
lub wschodnich terapii odkryto stosunkowo niedawno twierdzi Robert Tekieli. - Obok
zwyk³ych oszustów, istniej¹
astrologowie lub bioenergoterapeuci, którzy rzeczywiœcie wykorzystuj¹ jak¹œ nieznan¹ si³ê.
Ludzie poddawani zabiegom
bioenergetycznym czuj¹ siê na
pocz¹tku lepiej, ale potem czêsto wpadaj¹ w stany depresyjne, czuj¹ siê coraz gorzej, maj¹
trudnoœci z modlitw¹.

Niebezpieczne praktyki
O niebezpieczeñstwach i
pokusach, zwi¹zanych ze œwiatem magii, duchów oraz si³
nadprzyrodzonych, a tak¿e z
wp³ywem wschodnich religii i
terapii przekonuje m.in. Robert Tekieli. Ten autor audycji radiowych i ksi¹¿ek goœci w
koœcio³ach i salach parafialnych. Podczas spotkañ z wiernymi ostrzega m.in. przed takimi praktykami jak okultyzm
i spirytyzm, ale te¿ przed
wiar¹ w cudowne uzdrowienia.
- O ile wiara w zabobony
zawsze pozostawa³a w oczywistej sprzecznoœci z nauk¹ Ko-

Magia i okultyzm
T¹ tematyk¹, zajmuje siê
równie¿ teolog Andrzej Wronka, autor ksi¹¿ek i prelekcji na
temat wspó³czesnych zagro¿eñ
wiary.
Zdaniem Andrzeja Wronki,
cz³owiek z natury jest religijny, a jeœli utraci³ wiarê w Boga
lub poczu³ siê zagubiony, wchodzi na zwodnicz¹ œcie¿kê. Wielu ludzi ulega modzie na
wszystko, co owiane jest
mgie³k¹ tajemnicy i wi¹¿e siê
z okultyzmem.
- Na kartach Starego i
Nowego Testamentu znajdujemy stanowcze potêpienie ma-

gii i okultyzmu, m.in. Ksiêga
Kap³añska wyraŸnie zabrania
zwracania siê do wywo³uj¹cych
duchy i do wró¿bitów, a w Ksiêdze Objawienia ostrymi s³owami potêpieni s¹ czarownicy i
guœlarze – mówi A. Wronka. –
Poniewa¿ wszystko co nieznane i tajemnicze cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, s³uchacze czasem oburzaj¹ siê na
moje s³owa. Tak by³o podczas
jednej z katechez, kiedy mówi³em o tzw. wywo³ywaniu duchów. Ktoœ stwierdzi³, ¿e przesadzam, potêpiaj¹c takie praktyki. Tymczasem nie jest to
ciekawa i niewinna zabawa,
tylko igranie ze z³ymi mocami. Z ca³¹ pewnoœci¹ to nie
dusze zmar³ych obracaj¹ talerzykiem i odpowiadaj¹ na pytania „wywo³ywaczy”.
Nie jesteœmy robotami
Jak twierdzi nasz rozmówca, czêsto dochodzi do chorobliwego uzale¿nienia siê od
wiary w zabobony i przeznaczenie. Tymczasem astrologiczne przepowiednie naruszaj¹ prawdê o wolnej woli
cz³owieka, a wiara w horoskopy jest po czêœci zrzuceniem

Co mówi Pismo Święte…
„Gdy ty wejdziesz do kraju,
który ci daje Pan, Bóg twój, nie
ucz się popełniania tych samych
obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał
przez ogień swego syna lub
córkę, uprawiał wróżby, gusła,
przepowiednie i czary; nikt, kto
by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do
umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to
czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg
twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu,
Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz,
słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie
pozwala na to Pan, Bóg twój.
(Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18)
… i Katechizm
Kościoła Katolickiego
„Korzystanie z horoskopów,
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb,
zjawiska jasnowidzenia, posługiwanie się mediami są przejawem chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie
nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są
sprzeczne ze czcią i szacunkiem
połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie
Bogu.
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HISTORIA

Najważniejsze miejsce we wsi Rumia

HISTORYCZNY PLAC KASZUBSKI
Plac Kaszubski jest najstarszym placem Rumi. Stanowi³ centralne miejsce dawnej wsi Rumia, mia³ znaczenie komunikacyjne i gospodarcze. Tu krzy¿owa³o
siê kilka dróg, przy placu oraz w jego s¹siedztwie pracowa³ m³yn, tu dzia³a³y karczmy, sklepy i warsztaty
rzemieœlnicze, takie jak rzeŸnicko-masarskie, piekarskie, stolarskie. To historyczne miejsce na pewno zas³uguje na to, aby przywróciæ mu dawn¹ œwietnoœæ.
Wieœ Rumia (pierwsza
wzmianka o wsi pochodzi z
1220 r.) by³a wsi¹ wielodrogow¹
z centralnym placem, który od
lat dwudziestych XX wieku
nosi nazwê pl. Kaszubskiego.
Inaczej by³o w Zagórzu (pierwsza wzmianka z 1283 r.), które by³o wsi¹ z jedn¹ drog¹
(tzw. ulicówka). Rumia po³o¿ona by³a przy wa¿nych szlakach
komunikacyjnych i by³a ich
wa¿nym punktem. Miejscowoœæ rozwija³a siê dziêki rzece, przy której osiedlano siê i
któr¹ z czasem zaprzêgniêto
do pracy, stawiaj¹c urz¹dzenia
napêdzane si³¹ wody.
Karczmy i m³yn
W XV wieku Rumia by³
du¿¹ wsi¹ klasztoru oliwskiego z dwoma dworami i folwarkami klasztornymi. W dokumentach z 1492 roku podkreœlono du¿¹ rolê tutejszej karczmy dla podró¿nych. Rejestr
podatków z lat 1570-1571
wymienia, ¿e Rumia mia³a
karczmê i jednoko³owy m³yn
m¹czny. Z kolei spis z 1817 r.
wykaza³ istnienie w Rumi
m³yna wodnego, a tak¿e dwóch
karczm oraz dwóch szynków.
W 1859 roku jest mowa o
dwóch karczmach. M³yn wczeœniej „zdewastowany i nie do
u¿ytku” w 1871 roku zaczyna
ponownie dzia³aæ pod koniec
XIX w. przybiera znany jeszcze niedawno kszta³t. W tym
czasie przy placu powsta³y
budynki o dzisiejszej numeracji 2, 9, 11, ale sta³y tam równie¿ starsze domy. Jeden z nich
wybudowany w po³owie XIX
wieku w tzw. pruski mur, osadzony na kamiennym funda-

mencie, zosta³ rozebrany w
1995 r. Na jego miejscu wybudowano nowy dom, w którym
znajduje siê dziœ apteka. D³ugo przy placu sta³ budynek szachulcowy, który s³u¿y³ jako
magazyn pasz.
Linia elektryczna
W listopadzie 1931 r. Zarz¹d Energetyczny w Gdyni
rozpocz¹³ budowê linii elektrycznej z Ob³u¿a przez Pierwoszyno i Dêbogórze do Rumi.
Oddano j¹ do eksploatacji w
kwietniu 1932 r., a w czerwcu
rozpoczêto budowê linii do Zagórza. Budowano te¿ stacje
transformatorowe. Jedna z
nich stoi przy Placu Kaszubskim (druga jest w Zagórzu) i
ma ju¿ 76 lat. Ok. siedmiometrowa stacja posadowiona na
planie kwadratu o boku 258
cm, wymaga niedu¿ego remontu. Doprowadzenie pr¹du do
Rumi i Zagórza poprawi³o
standard ¿ycia mieszkañców i
pozwoli³o m.in. na oœwietlenie
kilku ulic Rumi.
Energiê elektryczn¹ wytwarza³y te¿ zak³ady typu m³yny, tartaki, wykorzystuj¹ce rzekê Zagórzanke. Zdarza³o siê, ¿e
korzysta³y z niej instytucje
publicznej– w tym wypadku
Szko³a Podstawowa, która od
1924 roku korzysta³a z energii wytwarzanej przez m³yn
wodny H. Kûhla na pl. Kaszubskim.
Szko³a i koœcio³y
Przewagê wœród mieszkañców mieli Kaszubi. Stefan
Ramu³t, autor „Statystyki ludnoœci kaszubskiej”, wydanej w
Krakowie w 1899 r. obj¹³ ba-

Tak wygl¹da miejsce z pocztówki obecnie.

daniami tak¿e wieœ Rumiê,
która liczy³a w grudniu 1892 r.
837 osób, w tym 680 Kaszubów, 154 Niemców i 3 ¯ydów.
Plac Kaszubski mia³ znaczenie gospodarcze i komunikacyjne. W pobli¿u, przy u.
Koœcielnej w 1859 roku zbudowano koœció³ ewangelicki, w
1917 powsta³ nowy budynek
szko³y, a w 1918 ca³kowicie
gotowy by³ nowy koœció³ katolicki. Na pocz¹tku lat trzydziestych po s¹siedzku powsta³o
lotnisko. Jego budowniczowie,
obs³uga i wojskowi wynajmowali kwatery, byli klientami
sklepów i karczm. Przyje¿d¿ali turyœci, a tak¿e okoliczni rolnicy ze zbo¿em do m³yna, wierni do koœcio³ów.

niej obok kiosku sta³a budka
z lodami.
Plac Kaszubski by³ œwiadkiem wielu wydarzeñ, uroczystoœci pañstwowych i koœcielnych. Têdy przechodzi³y procesje i grupy pielgrzymkowe, a
przed m³ynem odbywa³y siê
zawody i pokazy stra¿ackie.
Ryszard Hinc

Poniewa¿ Rada Miejska
Rumi podjê³a decyzjê o koniecznej rewitalizacji Placu Kaszubskiego i zosta³a równie¿
przygotowana ju¿ wstêpna
koncepcja, nasz g³os w dyskusji na ten w³aœnie temat zamieœcimy w nastêpnym wydaniu gazety.
RH

WIEŚ NA SZLAKU
W starej Rumi do dziś czytelny jest XVIII-XIX-wieczny układ dróg,
łączący dawną wieś z sąsiednimi miejscowościami. Ul. Dębogórska łączyła Rumię z Pogórzem i Kępą Oksywską, ul. Ceynowy i
Zbychowska prowadziły do Zbychowa, Nowego Dworu. Ul. Kościelna i Kazimierska wiodła do Kazimierza, Pierwoszyna i Mostów
(ulica I Dyw. Wojska Polskiego powstała na przełomie lat 60 i 70. XX
wieku, wcześniej były tam łąki i pola). Ul. Gdyńską można było
dojechać do Janowa i Chyloni. Ul. Starowiejska prowadziła do
drogi publicznej Szczecin - Gdańśk - Królewiec i dalej ul. Sabata i
Kamienną do Kamienia i Szemuda.

Sklepy i budka z lodami
M³yn przy pl. Kaszubskim
dzia³a³ jeszcze w latach 60tych XX wieku, a obok znajdowa³ siê piêkny staw m³yñski
(dziœ w tym miejscu stoi hala
MOSiR). Ulica Dêbogórska
koñczy³a siê na ul. Mickiewicza. Aby dostaæ siê na ul. Starowiejsk¹, trzeba by³o przejœæ
przez Plac Kaszubski. Siedzibê mia³a tu (w ma³ym budyneczku) Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, sklep miêsny zmienia³
siedzibê, a w domu z nr 17 „od
zawsze” by³ sklep spo¿ywczy.
S¹siedni sklep metalowy istnieje od 60 lat, a kiosk z gazetami by³ tu od ok. 50 lat. Daw-

Na tej mapie z lat dwudziestych XX wieku widaæ staw, w
którego miejscu stoi obecnie hala MOSiR. Poni¿ej stawu
znajduje siê Plac Kaszubski. Po lewej ul. Koœcielna, po
prawej, od góry - ul. Starowiejska.
Mapa pochodzi ze zbiorów Andrzeja Sad³owskiego.
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Spółdzielcy też nie są dojną krową

Prawa i obowiązki właścicieli mieszkań

Chodzi o kulturę czy o szyld?

CO Z BALKONAMI?

Dokończenie ze str. 5
Opowiadam się za istnieniem w Janowie Domu Kultury, ale pod
warunkiem utrzymywania go przez miasto, tak jak w przypadku biblioteki. W Janowie mieszka 1/3 mieszkańców miasta i taka placówka jest
tu potrzebna, przede wszystkim, żeby zapewnić rozrywkę, edukację i
zajęcia sportowe dla dzieci. Władze spółdzielni ubolewają, że jeżeli DK
„Janowo” nie będzie funkcjonowała pod egidą spółdzielni, to będzie
oznaczało koniec kultury w Janowie (wypowiedź prezesa Chmielewskiego na jednej z sesji). Czy chodzi więc o kulturę, czy raczej o szyld?
Jako mieszkanka osiedla Janowo od 1981 roku jeden raz korzystała
z usług DK „Janowo” – w latach 90-tych posyłałam dziecko na zajęcia
plastyczne, za które musiałam co miesiąc zapłacić! Płaciłam więc podwójnie: w czynszu i za zajęcia. Niezadowolenie wśród wielu członków spółdzielni wzbudzają festyny w parku, organizowane przez spółdzielnię. Nieprzyjemna atmosfera tych festynów, „zakrapianych” np.
piwem, jaką tworzą wieczorem nietrzeźwi uczestnicy, nie ma nic wspólnego z kulturą. A przecież są to imprezy organizowane przez Dom
Kultury i to za niemałe pieniądze. W rozmowie z dziennikarką portalu
internetowego „Moja Rumia” poruszyłam sprawę zbyt kosztownych
moim zdaniem i niepotrzebnych fajerwerków, kończących festyny.
Moja rozmówczyni po chwili namysłu odpowiedziała: taka moda! Proponuję więc zmienić modę i będzie taniej.
Na marcowej sesji Rady Miasta radny Chmielewski – odnosząc się
do 400-procentowej podwyżki czynszu dla biblioteki przez Zarząd SM
– powiedział: „Spółdzielnia to nie jest dojna krowa”. Należałoby dodać: spółdzielcy, którzy z czynszów utrzymują spółdzielnię też nie są i
nie chcą być dojną krową!
Skoro 1300 osób podpisanych pod apelem domaga się funkcjonowania Domu Kultury przy SM „Janowo”, to niech te osoby wezmą na
swoje barki koszty utrzymania placówki, bo większość tego nie chce!
Danuta Michalczewska
mieszkanka Jednostki „E”
SM „Janowo” w Rumi

Przegrana Zarządu SM

Niesterowalny konglomerat
Pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie
SM „Janowo” dotarło do zainteresowanych (o tym, że Sąd przyznał rację członkom SM „Janowo” pisaliśmy w marcu) . Sąd stwierdza, że: „Apelacja jest zasadna i podlega oddaleniu. (…) Uchwała
Zarządu pozwanej spółdzielni narusza interes powodów i ich
uprawnienia, wyrażające się w prawie bezpośredniego wpływania na sprawy, dotyczące przedmiotu ich własności. Należy przez
nie rozumieć prawo decydowania o sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Efektywnie taki zarząd można
sprawować tylko w wspólnotach, które tworzy się na bazie jednej nieruchomości budynkowej (…) Dlatego uchwała jest wadliwa i należy ją wyeliminować z obrotu prawnego”.
Sad odrzucił argumentację SM, że kwestionowana przez dwóch
członków uchwała oparta jest o uchwały Zebrania Przedstawicieli,
podkreślając, że „wyłącznie uprawnionym i odpowiedzialnym za
rozstrzygniecie kwestii określenia przedmiotu odrębnej własności lokali jest zarząd” oraz że „…kompetencja w tym zakresie
należy do Zarządu i może on uwzględnić te wskazania i zalecenia,
o ile nie będą sprzeczne z prawem i nie naruszą interesu oraz
uprawnień spółdzielców”. Sąd podtrzymał ocenę Sądu Okręgowego, że nieruchomość stanowiłaby „…niesterowalny konglomerat 51 nieruchomości budynkowych”.
A zatem - wszystkie działania Zarządu SM i bezkrytycznie nastawionej do tych działań Rady Nadzorczej zakończyły się fiaskiem.
Red.
REKLAMA

To pytanie by³o przedmiotem artyku³u w lutowym
numerze „Gazety Rumskiej”, poniewa¿ dla ka¿dego cz³onka spó³dzielni,
który na podstawie aktu
notarialnego stanie siê
w³aœcicielem lokalu z balkonem wa¿ne jest, w jakim zakresie bêdzie odpowiada³ za jego stan.
7 marca 2008 r. S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e „w³aœciciel
lokalu mieszkalnego ma obowi¹zek ponoszenia wydatków
zwi¹zanych z utrzymaniem
balkonu tylko w czêœci, która
s³u¿y do zaspokajania jego
potrzeb mieszkaniowych. Z
kolei wydatki na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê czêœci budynku, które s¹ elementem konstrukcji balkonu, obci¹¿aj¹
wspólnotê lub spó³dzielniê
mieszkaniow¹.”
Dla w³aœciciela lokalu, który stan¹³by przed faktem, ¿e
on i kilku s¹siadów w tym samym pionie musieliby z w³asnej kieszeni wydaæ kilkanaœcie tysiêcy z³otych na remont
balkonów, z powodu np. ich niew³aœciwego po³¹czenia z ele-

wacj¹ ca³ego budynku, to by³by nie lada problem. Tym bardziej trudne do zaakceptowania w sytuacji, gdy przez kilkanaœcie lat remonty, dokumentacja i wiedza o stanie
technicznym jak i zagro¿eniach
by³y w rêkach spó³dzielni
mieszkaniowej.
Wspomniany wyrok s¹du
dotyczy³ sporu miedzy gmin¹
Gdañsk, a jedn¹ ze wspólnot
mieszkaniowych. Uchwa³a
wspólnoty nak³ada³a na jej
cz³onków (którym jest tez gmina) sfinansowanie kosztu remontu balkonu. S¹d Najwy¿szy orzekaj¹c w tej sprawie
wzi¹³ pod uwagê, ¿e ustawa o
w³asnoœci lokali mówi te¿ o

Pytania bez odpowiedzi

Koszty i konsekwencje
pozostaną tajemnicą
W zwi¹zku z wyrokiem S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, przyznaj¹cym racjê cz³onkom spó³dzielni Janowo, zwróciliœmy siê z
proœb¹ o wypowiedŸ w tej sprawie do przewodnicz¹cego Rady
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, Tadeusza Pi¹tkowskiego. Panu przewodnicz¹cemu zadaliœmy pytania:
- jakie koszty ponios³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Janowo” na skutek odwo³ania siê od wyroku S¹du Rejonowego z 31 maja 2007 r. i póŸniejszego odrzucenia apelacji
przez S¹d Apelacyjny w Gdañsku?
- jakie s¹ koszty obs³ugi prawnej spó³dzielni (wynagrodzenie prawnika) w zwi¹zku z t¹ spraw¹?
- czy uwa¿a Pan, ¿e wniesienie apelacji by³o s³uszne,
skoro znowelizowana ustawa jasno okreœla zasady tworzenia nieruchomoœci przez spó³dzielniê, a zatem odwo³anie Zarz¹du SM by³o z góry skazane na odrzucenie?
- czy w zwi¹zku z przegran¹ w s¹dzie i niepotrzebnym
nara¿eniem spó³dzielców na dodatkowe wydatki przewiduje Pan, jako przewodnicz¹cy organu nadzoruj¹cego pracê Zarz¹du SM, wyci¹gniêcie konsekwencji finansowych
wobec prezesa spó³dzielni?
Mimo dwutygodniowego terminu, który pozostawiliœmy Panu
przewodnicz¹cemu na odpowiedŸ, nie doczekaliœmy siê jej.
W miêdzyczasie pan Tadeusz Pi¹tkowski zwróci³ siê do redakcji z pytaniem, czy zamieœcimy jego wypowiedŸ w ca³oœci i
bez komentarza. W odpowiedzi zapewniliœmy, ¿e jeœli odpowiedŸ
nie bêdzie zbyt obszerna, na pewno uka¿e siê w ca³oœci. W razie
koniecznych skrótów, spowodowanych ograniczonym miejscem
na w gazecie, z pewnoœci¹ przeœlemy skrócony tekst do akceptacji autora. To jednak nie przekona³o przewodnicz¹cego rady nadzorczej SM „Janowo”.
Nie wyjaœnimy zatem Czytelnikom ze Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, ile kosztowa³a ich sprawa apelacyjna, wniesiona przez Zarz¹d SM i czy Rada Nadzorcza uzna³a te wydatki za
nieuzasadnione.
Anna Kuczmarska
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czêœciach budynku, które nie
s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœciciela lokalu, ale stanowi¹
pewien element konstrukcyjny
balkonu. A budynek to lokale
wyodrêbnione na w³asnoœæ i
elementy budynku, które stanowi¹ nieruchomoœæ wspóln¹
i za remonty konstrukcyjne
musi p³aciæ wspólnota.
Ani wspólnota mieszkaniowa, ani spó³dzielnia nie posiada ¿adnych innych pieniêdzy
oprócz funduszy zebranych
przez cz³onków, jednak chodzi
tu o inn¹ formê finansowania
inwestycji - ze wspólnej kasy,
a nie z dodatkowych œrodków
poszczególnych w³aœcicieli
mieszkañ.
DB.

W Polskim Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów...

ZEBRANIE
I WYCIECZKA
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddzia³ Rejonowy Rumia zaprasza wszystkich cz³onków
na zebranie sprawozdawczowyborcze. Zebranie odbêdzie
siê 5 maja br. o godz. 11.00
(drugi termin 11.15) w sali
Miejskiego Domu Kultury
przy ul. Mickiewicza 19.
Emeryci i renciœci planuj¹
tak¿e kolejne wycieczki. W
po³owie kwietnia pojechali
na kilka dni do Wilna, a w
maju, dok³adnie 25.05 wybieraj¹ siê do Szczecina. Z kolei
14 czerwca pojad¹ na Pó³wysep Helski, na wycieczkê krajoznawcz¹.
AK
REKLAMA

!Pożyczki
- minimum formalności:
bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK.
Gdańsk

058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21.
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Kiedy w 2001 roku m³odzi ma³¿onkowie kupili
dzia³kê przy ul. Lipowej
7, cieszyli siê, ¿e zamieszkaj¹ z dzieæmi w spokojnym zak¹tku miasta. Nie
spodziewali siê, ¿e tu¿ za
oknami ich domku jednorodzinnego wyrosn¹ œciany wysokiego budynku, w
którym powstaje kilka
mieszkañ. To przekreœla
szanse na spokój i intymnoœæ, bo jak je zachowaæ,
gdy z okien s¹siedniego
domu mo¿na zajrzeæ na
posesjê, a nawet do domu
przy ul. Lipowej 7.
Jego w³aœciciele po raz
pierwszy zaniepokoili siê na
wiadomoœæ, ¿e na s¹siedniej
dzia³ce powstanie tzw. bliŸniak. Inwestor uspokoi³ ich jednak, ¿e budynek nie bêdzie
du¿y. Niepokój powróci³ na pocz¹tku 2005 r., gdy powsta³y
potê¿ne fundamenty bliŸniaczych domów, maj¹ce 16 metrów szerokoœci, 18 metrów
d³ugoœci i 1.80 wysokoœci.
- Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, obowi¹zuj¹cym do 2003 roku ta dzielnica
ma zabudowê jednorodzinn¹ mówi w³aœciciel domu przy ul.
Lipowej 7. - Wprawdzie miejscowy plan zosta³ uchylony,
podobnie jak inne plany zagospodarowania przestrzennego,
ale nadal obowi¹zuje przecie¿
jakiœ porz¹dek architektoniczny.
6 mieszkañ w bliŸniaku
W styczniu 2006 roku inwestor s¹siedniego domu z³o¿y³ wniosek o przekwalifikowanie go z jednorodzinnego na
wielorodzinny. S¹siedzi uznali to za nieuczciw¹ grê i razem
z w³aœcicielami pobliskich
dzia³ek z³o¿yli na rêce burmistrz Rumi pismo protestacyjne. Podpisa³o siê pod nim
ponad 20 osób.

Wielki Brat na Lipowej, czyli zero intymności na własnej posesji

Właściciele protestują
Na pierwszym planie
nowy budynek,
w g³êbi dom nr 7

W odpowiedzi (pismo z 21
stycznia 2006 r.) burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak zapewnia³a, ¿e jej intencj¹ jest
„zachowanie charakteru ulicy
Lipowej z niewysokimi domami, przypominaj¹cymi star¹
Rumiê”. Zdaniem burmistrz,
decyzja, która zostanie wydana okreœli parametry budynku tak, ¿e jego zewnêtrzne gabaryty pozostan¹ nie zmienione w stosunku do wczeœniejszych projektów. 13 lutego
2006 r., zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy, zezwalaj¹ca na budowê domu
wielomieszkaniowego.
Dom stoi wy¿ej
W³aœciciele kilku dzia³ek
przy ul. Lipowej zaskar¿yli
decyzjê burmistrza do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku. Zawiadomili te¿ Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. W pismach wskazali uwagê na bulwersuj¹cy ich fakt, ¿e dom po-

stawiono wy¿ej, ni¿ inne budynki w s¹siedztwie. Domagali
siê, aby powstaj¹cy bliŸniak
mia³ o jedn¹ kondygnacjê
mniej, ni¿ planowa³ inwestor,
skoro piwnica wznosi siê nad
poziom gruntu i jest tym samym kondygnacj¹ naziemn¹.
Protestuj¹cy mieszkañcy powo³ali geodetê, który potwierdzi³
w pomiarach zawy¿one usytuowanie posadzki parteru.
- Inwestycja zosta³a zbudowana powy¿ej œredniego poziomu gruntu - wyjaœnia w³aœciciel posesji przy ul. Lipowej
7. - Kondygnacja parteru wznosi siê ponad poziom gruntu 1,8
metra, a powinna osi¹gn¹æ
wysokoœæ 1,35 metra. To tak,
jakby dom zosta³ „wypchniêty” do góry.
Innego zdania by³ geodeta,
powo³any przez drug¹ stronê
konfliktu, czyli inwestora bliŸniaka.
Uchylona decyzja
burmistrza

W czerwcu 2006 roku SKO
uchyli³o decyzjê burmistrza
Rumi. W uzasadnieniu powo³ano siê na tzw. zasadê dobrego s¹siedztwa. Podkreœlono, ¿e
powstaj¹ca zabudowa powinna odpowiadaæ charakterystyce urbanistycznej i architektonicznej zabudowy ju¿ istniej¹cej tak, aby ³ad przestrzenny
zosta³ zachowany.
W styczniu 2007 r. inwestor z³o¿y³ kolejny wniosek do
Urzêdu Miejskiego o zgodê na
wybudowanie trzech mieszkañ
w ka¿dym bliŸniaczym domu
jednorodzinnym (definicja
domu jednorodzinnego zak³ada budowê maksymalnie
dwóch mieszkañ). Sprzeciwiaj¹cy siê temu mieszkañcy wys³ali kolejne pisma do burmistrz Rumi, ale bezskutecznie.
Kilka dni temu dowiedzieli siê w urzêdzie, ¿e zgoda na
zbudowanie trzech mieszkañ
w ka¿dej czêœci bliŸniaka zosta³a wydana i to mimo wcze-

œniejszej decyzji SKO! Nikt
nie powiadomi³ o tym poszkodowanych s¹siadów.
Inspektor
nie interweniuje
Wczeœniej wys³ali oni równie¿ skargê do Pomorskiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdañsku, dotycz¹c¹
postawienia budynku wy¿ej.
Pomorski inspektor nie dopatrzy³ siê jednak z³amania przepisów prawa budowlanego ani
podstaw do interwencji. PINB
twierdzi, ¿e rzêdna posadowienia poziomu posadzki parteru
jest zgodna z projektem.
- Naszym zdaniem dosz³o
do sztucznego, czyli wirtualnego podniesienia poziom gruntu na dzia³ce, na której powstaje bliŸniak - twierdzi oburzony mieszkaniec s¹siedniego domu. - Osobny problem to
zbyt ma³a odleg³oœæ miêdzy
budynkami. Z okien nowego
potê¿nego domu bêdzie mo¿na zagl¹daæ do naszego ogrodu, a nawet przez otwarte okna
do domu.
Teczka z korespondencj¹ w
tej sprawie puchnie, a budowa
kontrowersyjnego domu mimo
protestów jest kontynuowana.
Mieszkañcy domu nr 7 i kolejnych domków jednorodzinnych
przy ul. Lipowej czuj¹ siê bezsilni wobec urzêdniczych decyzji.
- Poniewa¿ administracja
nie zrobi³a nic dla obywatela i
dobra spo³ecznego, zamierzamy wyst¹piæ o odszkodowanie
ze wzglêdu na obni¿enie wartoœci naszej nieruchomoœci i
standardu ¿ycia - dodaje w³aœciciel posesji przy ul. Lipowej.
- Jesteœmy zbulwersowani
zw³aszcza ostatni¹ decyzj¹,
zezwalaj¹c¹ na budowê wiêkszej liczby mieszkañ, ni¿ zezwalaj¹ na to przepisy prawa
budowlanego.
MC.

Ulice do remontu

CZEKAJĄ W KOLEJCE
To i kilka innych zdjęć z sąsiedztwa nadesłał nam nasz Czytelnik,
mieszkaniec Lotniska. Ulica Konopnickiej, podobnie jak i inne w tym
rejonie, nie znalazły się w tegorocznym planie budowy dróg, nad czym
ubolewają mieszkańcy. Niestety, wspomniany program tegorocznych
inwestycji jest i tak bardzo bogaty i kosztowny, a kolejne gruntowe
drogi muszą poczekać w kolejce…
Fot. Tomasz Wójcik

ŚMIECI NA SKRAJU LASU
Coraz ładniejsza wiosenna pogoda zachęca do spacerów. Najbardziej lubimy spacerować po parkach i
lasach, żeby nacieszyć się rozkwitającą przyrodą. Ostrzegamy jednak przed wycieczkami do lasu - dobry
nastrój może nam zepsuć taki oto obrazek. Kilka dni temu, na ul. św. Józefa na Szmelcie, na skraju lasu
zastaliśmy prawdziwe wysypisko odpadów. Nie wiadomo, czy to już tereny leśne, czy jeszcze gminne?
Fot. Anna Kuczmarska
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Hodowcy bronią miejsca pracy oraz walorów Szmelty

RODZAJE
TESTAMENTÓW
W jaki sposób należy spisać testament, aby był ważny i nie stał
się w przyszłości przyczyną sporu? Odpowiedź na to pytanie nie
może być krótka i prosta, ponieważ przepisy kodeksu cywilnego
przewidują trzy rodzaje testamentów zwykłych oraz trzy rodzaje
testamentów szczególnych. Do
zwykłych zalicza się testamenty
własnoręczne, notarialne i allograficzne, testamentami szczególnymi są zaś testamenty ustne, podróżne i wojskowe.
TESTAMENT WŁASNORĘCZNY może sporządzić samodzielnie każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Testament musi być napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i
opatrzony datą. Do ważności konieczne jest napisanie go ręcznie i
podpisanie, brak zaś daty nie powoduje nieważności testamentu,
jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 k.c.).
TESTAMENT ALLOGRAFICZNY to ustne oświadczenie ostatniej woli, uczynione w obecności dwóch świadków oraz tzw. urzędowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu
stanu cywilnego). Testament - po jego ustnym złożeniu spisuje
się w protokole, a następnie protokół odczytuje się spadkodawcy
w obecności świadków. Testament taki może również sporządzić
osoba nie umiejąca pisać i czytać, albowiem koniecznie musi on
być podpisany przez świadków i osobę, wobec której wola została
oświadczona, Spadkodawca powinien testament podpisać, jeżeli
jednak nie potrafi pisać, w protokole zamieszcza się o tym stosowną wzmiankę (art. 950k.c.).
TESTAMENT NOTARIALNY jest najpopularniejszym rodzajem
testamentu, z uwagi na powszechne przekonanie o jego niepodważalności. Ostatnią wolę spadkodawcy spisuje notariusz, dzięki
czemu jest możliwość jego sporządzenia przez osoby niewidome,
głuche, nieme, głuchonieme, nie umiejące pisać i czytać, a nawet
nie znające języka polskiego. Dodatkową zaletą jest fakt, iż testament sporządzony w formie aktu notarialnego ma moc dowodową równą mocy dokumentu publicznego. Pewną wadą jest zaś
konieczność uiszczenia notariuszowi stosownej opłaty (art. 951
k.p.c.).
Testamenty szczególne mogą być sporządzane jedynie w sytuacjach, w których przepisy prawa taką możliwość dopuszczają. I
tak:
- testament ustny - gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie
zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę przy co najmniej
trzech świadkach. Jeden ze świadków albo osoba trzecia musi
spisać oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia
pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i wszyscy świadkowie
(art. 952 k.p.c.).
- testament podróżny - można sporządzić podczas podróży na
polskim statku morskim lub powietrznym. Sporządza się go przed
dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków;
następnie zaś dowódca statku lub jego zastępca spisują wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytują spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca (art.
953 k.c.).

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.
PYTANIA DO PRAWNIKA MOŻNA PRZEKAZYWAŻ ZA POŚREDNICWEM REDAKCJI LUB WYSYŁAĆ (POCZTĄ ALBO E-MAILEM)
BEZPOSREDNIO DO KANCELARII W GDAŃSKU.
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Na terenie hodowli, po prawej stronie widocznych na zdjêciu stawów, ma powstaæ du¿y
zbiornik retencyjny. Ma on zbieraæ nadmiar wód opadowych, sp³ywaj¹cych z wy¿ej
po³o¿onych terenów.
Fot. Aleksander Bartusch

Śmieci i zrzut ścieków
zagrażają stawom
Stawy rybne na Szmelcie
istniej¹ w Rumi od 50 lat.
Malowniczo po³o¿ona hodowla pstr¹gów wpisa³a
siê w krajobraz piêknej
dzielnicy. Póki istniej¹ stawy, mieszkañcy domów w
rejonie ul. œw. Józefa i spacerowicze mog¹ cieszyæ
siê spokojem, widokiem na
niezabudowan¹ zielon¹
przestrzeñ, obcowaniem z
przyrod¹. Wieloletni dzier¿awcy stawów, Aleksander
i Marek Bartusch maj¹
jednak coraz wiêcej problemów z prowadzeniem
hodowli, choæ wielbicieli
pstr¹gów nie brakuje.
- Najwiêkszym zagro¿eniem, zarówno dla zachowania
charakteru Szmelty, jak i dla
naszej hodowli jest nadmierna zabudowa dzielnicy - mówi
Aleksander Bartusch. - Do
hodowli ryb potrzebna jest bardzo czysta woda, jak¹ zapewnia³a dot¹d Zagórska Struga.
Niestety, rzeka jest coraz bardziej zanieczyszczana. W miejscu, gdzie pobieramy wodê z
rzeki zamontowaliœmy specjalna kratê. Zatrzymuje siê na
niej styropian z budów, ró¿ne
odpady, stare opony, s³owem
mnóstwo œmieci. Gdyby nie
nasza zapora, p³ynê³yby dalej
w dó³ rzeki. Te œmieci pochodz¹
z gospodarstw domowych oraz
z terenu budowy domów wielorodzinnych.
Kontrowersyjne osiedle
Z budowy Osiedla Sosny

przy ul. £¹kowej niezadowoleni s¹ równie¿ w³aœciciele posesji w po³udniowej czêœci dzielnicy, którzy dla obrony jej walorów za³o¿yli Stowarzyszenie
Doliny £¹kowa (o czym pisaliœmy ju¿ kilkakrotnie). Niekontrolowanej zabudowie Szmelty, zw³aszcza powstawaniu tam
budynków wielorodzinnym
mo¿e zapobiec tylko miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, którego projekt
jest obecnie poprawiany (czytaj str. 2). Pierwsza wersja
dokumentu wzbudzi³a wiele
kontrowersji i zastrze¿eñ. Dotycz¹ one m.in. planów budowy zbiornika retencyjnego, bêd¹cego elementem programu
budowy sieci kanalizacji burzowej.
Podczas dyskusji na ten
temat na sesji lub na posiedzeniach komisji, burmistrz
Rumi i urzêdnicy wyjaœniali,
¿e zbiornik jest niezbêdny dla
ochrony dolnej czêœci miasta
przed zagro¿eniem powodziowym. Zastrze¿enia mieszkañców Szmelty, budzi pomys³
usytuowanie obiektu na nieu¿ywanej czêœci hodowli.
- Cieszymy siê, ¿e radni PO
i PiS stanêli po naszej stronie
i domagaj¹ siê przeniesienia
zbiornika w inne miejsce - dodaje A. Bartusch.
Pop³yn¹ œcieki
Kolejnym problemem jest
planowana budowa kolektorów
burzowych. Ko³o nowego mostu
na ul. Zielarskiej zaplanowano zrzut wody deszczowej, ze-

branej z terenu po³o¿onego
wy¿ej osiedla. Œcieki przejd¹
wprawdzie przez zamontowany tam piaskownik, ale ich
iloœæ (ok. 140 litrów na sekundê) i jakoœæ i tak budzi powa¿ne obawy hodowców ryb.
- Œcieki pop³yn¹ rzek¹ do
naszych stawów i narobi¹
szkód, dlatego w rozmowie z
przedstawicielami urzêdu zaproponowaliœmy przesuniêcie
kolektora o 30 metrów dalej,
co pozwoli po³¹czyæ sieæ z kolektorem zbiorczym, omijaj¹cym stawy - t³umaczy pan
Aleksander. - Niestety, spotkaliœmy siê ze stanowcz¹ odmow¹ zmiany projektu.
Szmelta dla wszystkich
Obrona hodowli, czyli miejsca pracy i Ÿród³a utrzymania
jest zrozumia³a, ale ca³y czas
idzie w parze z trosk¹ o Szmeltê i niepowtarzaln¹ przyrodê
otaczaj¹c¹ tamtejsze osiedla.
W historii Dolina Szmelty zawsze spe³nia³a funkcje rekreacyjne i kuracyjno-uzdrowiskowe, o czym pisaliœmy ju¿ na
naszych ³amach. Teren hodowli
jest enklaw¹ dzikiej przyrody.
Na stawach znajduj¹ siê stanowiska zimorodka i pluszcza,
a tak¿e innych ptaków i zwierz¹t.
Hodowcy ryb maj¹ nadziejê na zachowanie w tej czêœci
dzielnicy terenu rolniczego i
zielonego. To wspania³e miejsce wycieczek i rekreacji, które
trzeba chroniæ dla wszystkich
mieszkañców miasta.
Anna Kuczmarska
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Władca pierścieni w rumskim liceum

OŚWIATA

Koszykówka i ping pong

Miniaturowe armie i wielkie emocje SPORTOWE SUKCESY
UCZNIÓW I LO W RUMI
Seriê sukcesów sportowych odnotowali uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, a dok³adnie I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksi¹¿¹t Pomorskich. 7
kwietnia reprezentacja ch³opców zajê³a pierwsze miejsce w pó³fina³ach Mistrzostw Województwa Pomorskiego.

Emocjonuj¹ce pojedynki rozgrywano na planszach. Pierwszy z lewej rumianin
£ukasz Wojtal, jeden z organizatorów turnieju.

Po raz drugi w Rumi rozegrano Pomorski Turniej MASTER NORTHCON, zorganizowany
przez kilku m³odych mi³oœników gry strategicznej „W³adca pierœcieni”, opartej na znanej ksi¹¿ce i
filmie. Dwudniowe rozgrywki (5-6 kwietnia br.) odby³y siê w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Wœród organizatorów znaleŸli siê uczniowie i absolwenci tej szko³y.
Nad planszami zasiad³o 43 zawodników z ca³ej Polski, m.in. z Trójmiasta, Warszawy, Poznania i Lublina. Emocjonuj¹ce bitwy, rozgrywane na sto³ach polegaj¹ na ruchu figurek rycerzy i
innych tolkienowskich postaci (przesuwanych zawsze o 14 cm), wyznaczanych rzutami kostk¹. W
pojedynkach na planszach gracze zdobywaj¹ punkty. Wywodz¹ca siê z Anglii gra jest popularna w
Polsce i za granic¹. Zawodnicy zgodnie twierdz¹, ¿e jest bardzo ciekawa i wci¹gaj¹ca.
Turniej w Rumi zorganizowali: £ukasz Wojtal, Romuald Muszyñski, Dariusz Piotrowiak
i Piotr Kurek.
Baj
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

Dru¿yna, trenowana przez Wojciecha Kapuœciñskiego i
Kordiana Zabrockiego (opiekun R. Tafil) gra³a w sk³adzie:
Maciej Birn - kapitan, Micha³ Robakowski, £ukasz Dudek, Bart³omiej Bichowski, Maciej Szwinka, Maciej Kersten, Rafa³ Paczoska, Micha³ Grzelak, Patryk Szymañski, Pawe³ Dettlaff, Norbert Samson.
W podobnym sk³adzie, tylko z udzia³em Micha³a Uzdrowskiego zamiast Rafa³a Paczoski, licealiœci z Rumi zdobyli Mistrzostwo Powiatu Wejherowskiego, pokonuj¹c piêæ dru¿yn z Redy
i Wejherowa.
Na Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w koszykówce
dziewcz¹t, dru¿yna z I LO zajê³a drugie miejsce. Dzia³aj¹ca w
tej szkole dru¿yna UKS „I LO-VIKING” meczem z ¯TS II Nowy
Dwór Gdañski zakoñczy³a rundê rewan¿ow¹ sezonu 2007/2008
w III lidze POZKOSZ mê¿czyzn. Wynik koñcowy 83-70 dla VIKINGA, który prowadzi w lidze.
Troje licealistów zajê³o wysokie lokaty na VII Wojewódzkim
Turnieju Tenisa Sto³owego Szkó³ Ponadgimnazjalnych Powiatów Województwa Pomorskiego. Powiat wejherowski zaj¹³ tam
trzecie miejsce. Do punktacji ogólnej wliczone by³y punkty uzyskane indywidualnie przez poszczególne zawodniczki i zawodników. Wœród czworga reprezentantów pow. wejherowskiego byli
uczniowie I LO: Aleksandra Pietrzyk, która wywalczy³a trzecie miejsce oraz Magdalena Jaks i Micha³ Szematowicz, którzy zajêli czwarte miejsca.
M³odzi tenisiœci z I LO wrócili te¿ z nagrodami z Mistrzostw
Powiatu w Tenisie Sto³owym Ch³opców oraz z podobnych Mistrzostw Powiatu Dziewcz¹t. Zespó³ w sk³adzie: Micha³ Szematowicz, Tomasz Siudek, Pawe³ Nowakowski (opiekun Ryszard Tafil) wygra³ klasyfikacjê dru¿ynow¹. Indywidualnie M.
Szematowicz zaj¹³ drugie miejsce, a P. Nowakowski czwarte.
W zawodach dziewcz¹t mistrzyni¹ powiatu zosta³a M. Jaks
z I LO, która w finale pokona³a swoj¹ szkoln¹ kole¿ankê A.
Pietrzyk. Dru¿ynowo rumianki zajê³y drugie miejsce.
Baj

Konkurs w Dworku pod Lipami

Recytacje i poezja śpiewana
W konkursie recytatorskim, który odbył się w Dworku pod Lipami w
Rumi, łącznie wystąpiło 86 uczennic i uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów z Rumi, Redy, Wejherowa, także powiatu puckiego.
Jury w składzie: Joanna Ryduchowska-Wrzałek, Stanisława Mazurek, Hanna Kurowska i Grażyna Pierzgalska przyznało 44 nagrody.
Wśród laureatów, którzy będą reprezentować nasz rejon na szczeblu
wojewódzkim, nie zabrakło przedstawicieli Rumi. W kategorii klas IV-VI
zwyciężyła Klaudia Groth z SP nr 10 w Rumi, a w kategorii poezji
śpiewanej najlepsza była Ewelina Hinc z Gimnazjum nr 1 w Rumi.
Dodajmy, że ta sama uczennica odniosła niedawno jeszcze jeden
sukces. Ewelina zajęła pierwsze miejsce w V Nadbałtyckim Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia 2008. Trzecia w tym konkursie była Agata Konkol, również z Gimnazjum nr 1 w Rumi. Grupa
„Awsiutki” z tej szkoły zajęła pierwsze miejsce w kategorii zespołów.
Gratulujemy.
Ak

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

CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.
Fachowa, miła i profesjonalna obsługa, korzystne i konkurencyjne ceny,
dogodne terminy zapłaty
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

Recytatorki z SP nr 10 z nauczyciek¹ A. Bronowick¹
podczas konkursu w MDK.
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EDUKACJA I ZABAWA

Kabareton u Hipolita

Sprawne ciało i piękny umysł

Gimnazjaliści promują zdrowie

Aktorki Kabaretu „U Hipolita”
W dniu warzywno-owocowym gimnazjaliœci ubrali siê w kolorze wylosowanego przez
klasê owocu lub warzywa. Klasa I m wylosowa³a zielone jab³ko

Tydzieñ prozdrowotny, który odbywa³ siê w Gimnazjum
nr 2 im. J. Korczaka w Rumi,
by³ okazj¹ do udanej zabawy i
edukacji. Rozpocz¹³ siê 7
kwietnia, w Œwiatowym Dniu
Zdrowia, a jest tylko jednym z
elementów dzia³añ, s³u¿¹cych
promowaniu zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia.
Od 1991 r. realizowany
jest w Polsce program szko³y
promuj¹cej zdrowie, rozwijany
w ramach europejskiej sieci. O
przyjêcie do krajowej sieci ta-

kich szkó³ ubiega siê rumskie
Gimnazjum nr 2. Szko³a uzyska³a ju¿ Polski Certyfikat
„Szko³a Promuj¹ca Zdrowie”.
Koordynatorem programu
jest nauczycielka Katarzyna
Dziugan, a wspomagaj¹ j¹ inni
nauczyciele, zw³aszcza szkolny pedagog, psycholog i nauczyciele wychowania fizycznego.
Zdrowy styl ¿ycia to przede
wszystkim ruch, ale te¿ w³aœciwe od¿ywianie, unikanie
niebezpiecznych u¿ywek oraz
nadmiernego stresu. W ra-

Uczennice klasy III b w owocowych barwach.
REKLAMA
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mach prozdrowotnego programu uczniowie dowiaduj¹ siê,
¿e równie wa¿ne jest zdrowie
fizyczne, jak i psychiczne.
Na czym konkretnie polega realizacja programu? Na
organizowaniu akcji i imprez
szkolnych, np. rajdów i zabaw,
na spotkaniach z rodzicami,
przygotowywaniu prac plastycznych i gazetki œciennej
oraz na informowaniu o zagro¿eniach.
Nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum nr 2 co roku przeprowadzaj¹ ankiety na temat
zagro¿eñ i z³ych nawyków, takich jak palenie papierosów,
picie alkoholu czy u¿ywanie
narkotyków, organizuj¹ te¿ lekcje profilaktyczne. Takie lekcje
z rówieœnikami prowadz¹ sami
uczniowie, w ramach tzw. edukacji rówieœniczej.
Program s³u¿y m.in. przeciwdzia³aniu agresji i przemocy, uczy ¿yczliwoœci wobec innych ludzi, m.in., kole¿anek i
kolegów w szkole, uczy te¿, ¿e
warto sobie pomagaæ.
Szko³a wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami, zw³aszcza
z Sanepidem.
Ak.
Fot. Dorota Kuchta

BYŁO ŚMIESZNIE!
Sala w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi pękała w
szwach, ale pękała też ze śmiechu, kiedy po raz czwarty odbywał się
tam „Kabareton u Hipolita”, organizowany pod patronatem Starostwa
Powiatowego w Wejherowie. Nazwa imprezy oraz grupy kabaretowej, działającej w tej szkole pochodzi od imienia patrona placówki,
wójta Hipolita Roszczynialskiego.
- Prezentacje kabaretowe stały się już szkolną tradycją - mówi dyrektor ZSP nr 2 Piotr Wołowski. - Cieszymy się, że sporo szkół z całego
regionu odpowiada na nasze zaproszenie i bierze udział w tym corocznym przeglądzie. Młodych artystów nie ograniczamy ani pod względem treści ani formy.
- Najważniejszym zamiarem było uruchomienie rozmaitych sfer aktywności młodzieży - dodaje Bogdan Czoska, opiekun kabaretu w ZSP
nr 2 i współorganizator „Kabaretonu”. - Przygotowanie i prezentacja
własnych, oryginalnych programów satyrycznych, czyli tekstu, scenografii, wykonania scenicznego, powoduje twórczą aktywizację uczniów.
W tegorocznym konkursie pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, na drugim uplasował się kabaret I LO w Wejherowie, a na trzecim - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi. Kabaret „U Hipolita”
zdobył również nagrodę publiczności.
Ak

Zdobywcy drugiego miejsca - uczniowie LO im. Króla
Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

