Bez absolutorium

BURMISTRZ

ŹLE

Ponad 400 maturzystów w czterech rumskich szkołach

MAJOWE EMOCJE

W TYM NUMERZE
IMIĘ DLA SZKOŁY

PRACUJE
Po raz pierwszy w historii
Rumi Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi absolutorium.
Radni nie udzielili burmistrz Elżbiecie Rogali-Kończak wotum
zaufania, ponieważ ubiegłoroczny budżet nie został całości
wykonany. Najgorzej było z realizacją inwestycji, które wykonano tylko w 31 procentach.
Opóźniono, a w niektórych przypadkach zaniechano zwłaszcza
budowy dróg.
- Można było pracować lepiej, mamy prawo tego oczekiwać od burmistrza miasta - argumentował Piotr Zaradny,
przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej RM.
Wniosek Komisji Rewizyjnej RM w Rumi o nieudzielenie
absolutorium burmistrzowi poparła stosowną uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku.
Ak.
STR. 2 i 10

Na trąbkach

Liczące 636 uczniów, funkcjonujące od 9 lat Gimnazjum nr 1 w Rumi otrzymało imię ks. Stanisława Ormińskiego - salezjanina,
muzyka i pedagoga.
Str. 14
REKLAMA

417 absolwentów liceów przystąpiło w Rumi do matury. Egzaminy odbywają się w czterech szkołach, a najwięcej, bo 201 maturzystów zdaje w I LO przy ul. Starowiejskiej.
STR. 5-7

Miesiąc maryjny

O PUCHAR BAŁTYKU

Jak każe rumska, a może raczej parafialna tradycja, codziennie o godz. 6 rano i 18 po południu, przez cały maj w okolicy
kościoła NMP Wspomożenia
Wiernych rozbrzmiewają pieśni
maryjne. Grają je na trąbkach
muzycy orkiestry dętej z dyrygentem Tadeuszem Gruczą
na czele. Aby pieśni słychać
było jak najdalej, muzycy stoją
na dachu jednego z parafialnych budynków. Wszak maj to
miesiąc maryjny.
Gratulujemy wytrwałości w
kontynuowaniu pięknej tradycji.
Ak.

Po raz szósty w hali MOSiR
w Rumi odbył się Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej BALTIC RHYTHMIC
CUP. Przez dwa dni widzowie
oglądali wspaniałe pokazy zawodniczek z 11 państw: Austrii,
Azerbejdżanu, Estonii, Gruzji, Japonii, Kanady, Litwy, Łotwy,
Szwecji, Ukrainy oraz Polski.
Poza wrażeniami artystycznymi i emocjami sportowymi
zawody dostarczyły satysfakcji,
bo zarówno w układach indywidualnych, jak i zbiorowych
triumfowały Polki.
Fot. Wojciech Hintzke
STR. 8
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SAMORZĄD

Gospodarności puszczają nerwy

Czerwona kartka dla burmistrz Rumi
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie otrzyma³a absolutorium za 2007 rok. Tak¹ decyzjê podjêli wiêkszoœci¹ g³osów rumscy radni. Skandalicznie w trakcie sesji
zachowali siê radni Gospodarnoœci. Podczas dyskusji
opuœcili salê obrad Rady Miejskiej.
Po raz pierwszy w historii
miasta burmistrzowi nie
udzielono absolutorium. Radnych upowa¿ni³a do tego negatywna ocena realizacji ubieg³orocznego bud¿etu, wyra¿ona
przez wszystkie komisje Rady
Miejskiej, przede wszystkim
Komisjê Rewizyjn¹, a tak¿e
uchwa³a Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
G³ównym powodem uchwa³y
komisji, sk³adu orzekaj¹cego
RIO oraz Rady Miejskiej jest
niezrealizowanie inwestycji zaplanowanych w 2007 roku, a
zw³aszcza wyj¹tkowa opiesza³oœæ w budowie dróg.
Po pierwsze drogi
Stanowisko Komisji Rewizyjnej RM przedstawi³a jej
przewodnicz¹ca Joanna
¯urek, podkreœlaj¹c, niskie
wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozdziale „Drogi publiczne gminne” bud¿etu na
2007 rok. Zaplanowano budowê dróg za 10,8 mln z³, a wydano na ten cel zaledwie 3,4
mln z³. Oznacza 31-procentow¹
realizacjê zadañ.
- Nie zosta³y wykonane
cztery inne inwestycje: I etap
budowy kuchni w szkole Podstawowej nr 6, dokumentacja
budowy sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 10, koncepcja budowy ratusza oraz
zakup lokalu komunalnego stwierdzi³a radna ¯urek.
Procedura czy opiesza³oœæ
Zarówno burmistrz, jak i
jej zastêpca Ryszard Grychto³
odpierali zarzuty o niewykonaniu inwestycji, t³umacz¹c to
m.in. d³ug¹ procedur¹, zwi¹zan¹ z ich przygotowaniem.
Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM przekonywa³, ¿e to
nie procedury, ale opiesza³oœæ

spowodowa³a inwestycyjne zaleg³oœci. Kilka inwestycji drogowych zaplanowanych na rok
2007 nie zosta³o w ogóle rozpoczêtych. Kilka innych by³o
spowalnianych. Poda³ przyk³ad
ulic w mieœcie, na których budowê przyznano œrodki w lutym ub. roku, a urz¹d wyst¹pi³ o decyzje œrodowiskowe w
listopadzie lub grudniu.
- Takie s¹ fakty, mo¿na
by³o pracowaæ lepiej, mamy
prawo tego oczekiwaæ od burmistrza miasta - argumentowa³ P. Zaradny. - W efekcie
mamy ponad dwudziestomilionow¹ nadwy¿kê w kasie miasta, a zrealizowanie zaplanowanych inwestycji w kolejnych
latach bêdzie wymaga³a wiêkszych wydatków, gdy¿ ca³y czas
obserwujemy wzrost kosztów
realizacji inwestycji. Efekt jest
taki, ¿e za te same pieni¹dze
uda siê wybudowaæ mniej ulic.
W¹tpliwa zabudowa
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jaros³aw Muszyñski odczyta³ oœwiadczenie klubu PO, wyliczaj¹ce równie¿
inne „grzechy” w³adzy wykonawczej, m.in. opóŸnianie procesu wykupywania gruntów, na
których maj¹ powstaæ wa¿ne
inwestycje, niezakupienie
mieszkañ socjalnych, dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin,
34-procentowe wykonanie w
stosunku do zapisów bud¿etu
planów przestrzennego zagospodarowania miasta.
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy budzi wiele w¹tpliwoœci - mówi³ radny
Muszyñski. - Zdaniem wielu
osób s³u¿by pani burmistrz w
tej materii dzia³aj¹ na pograniczu prawa, nie licz¹c siê z
wygl¹dem miasta oraz opiniami mieszkañców. Szczególnie
oburzaj¹ce jest wyj¹tkowe dba-

Przewodnicz¹ca Joanna ¯urek przedstawi³a stanowisko Komisji Rewizyjnej.

nie o deweloperów. Brak koncepcji urbanistycznej oraz nadzoru nad inwestorami i wykonawcami prowadzi do kontrowersyjnych lokalizacji i konfliktów z w³aœcicielami s¹siednich posesji. Dodam jeszcze
destrukcyjne dzia³ania burmistrza poprzez nieustanne wprowadzanie do bud¿etu tych samych zmian, nie maj¹cych nic
wspólnego z wykonaniem bud¿etu.
Bez wotum zaufania
Podobne zarzuty wobec
pracy burmistrza i s³u¿b Urzêdu Miasta znalaz³y siê w
oœwiadczeniu radnych PiS,
przeczytanym przez przewodnicz¹cego klubu tej partii, Floriana Mosê. Odmienne by³o
tylko - z wiadomych wzglêdów
- stanowisko radnych Gospodarnoœci, którzy bronili burmistrz Rumi, uznaj¹c ocenê
wykonania bud¿etu przez PO
i PiS za polityczn¹.
W trakcie burzliwej dyskusji na temat wykonania ubieg³orocznego bud¿etu burmistrz
Rogala-Koñczak zarzuci³a rz¹dz¹cej koalicji, ¿e zmieni³a filozofiê budowy dróg.
- Tak, zmieniliœmy filozofiê z budowy dróg z destruktu
(¿u¿el odpadowy - dop. redakcji), uprawian¹ w poprzedniej
kadencji na budowê dróg z kostki i asfaltu - odpowiedzia³

Witold Reclaf.
Ostra wymiana zdañ trwa³a d³ugo, a zakoñczy³a siê g³osowaniem. Za uchwa³¹ o treœci: „Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta za rok 2007, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany pozytywnie przez RIO
w Gdañsku, Rada nie udziela
burmistrzowi Miasta Rumi

absolutorium za 2007 rok”,
opowiedzia³o siê 14 radnych
PO i PiS. Przeciw by³o 7 radnych Gospodarnoœci. Tym samym radni nie wyrazili wotum
zaufania dla El¿biety RogaliKoñczak.
Anna Kuczmarska
TREŒÆ UCHWA£Y RIO
CZYTAJ NA STR. 10.

W MNIEJSZYM GRONIE
Kwietniową sesję wyróżnia nie tylko fakt nieudzielenia - po raz pierwszy w historii miasta - absolutorium burmistrzowi. Ewenementem
było również opuszczenie sali przez radnych Gospodarności. Okazało się po raz kolejny, że zdaniem tego ugrupowania demokracja
jest wtedy, gdy JA (czytaj Gospodarność) decyduję o wszystkim, a
nie TY, który się zawsze musisz podporządkować. Jakoś w poprzedniej kadencji, gdy PO i PiS był w mniejszości, nikt nie uciekał
się do skandalizujących demonstracji, tylko z pokorą przyjmował
wyniki głosowań i arogancki styl prowadzenia sesji przez Józefa
Chmielewskiego. Politykom, którzy ani nie mają racji ani nie mają
większości pozostaje tylko robienie hałasu i do tego trzeba się przyzwyczaić, do końca kadencji i na wieki wieków.
Zdaniem Gospodarności dyskusja na temat zmian w tegorocznym
budżecie została zamknięta zanim się rozpoczęła, pomimo, że na
ten temat rozmawiano dość długo. M.in. swoje stanowisko przedstawili radni PO i PiS, którzy zgodzili się tylko na niektóre zmiany,
proponowane przez burmistrza. Wnieśli też do budżetu własne poprawki.
Ponieważ pieniądze przeznaczono wcześniej na inne ważne cele i
program zadań inwestycyjnych został uchwalony, radni nie zgodzili
się m.in. na zwiększenie środków na inwestycje z udziałem mieszkańców, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego, wymianę instalacji elektrycznej w urzędzie, przygotowanie
koncepcji rozbudowy SP nr 6 i SP nr 1, remont instalacji w Przedszkolu nr 6 oraz remont odcinka ul. Ceynowy.
Przeznaczono natomiast m.in. 200 tys. zł na konserwację rowów
melioracyjnych i brzegów rzeki, 66 tys. zł na trzy etaty w UM, 45 tys.
zł na szkolenie urzędników, 100 tys. zł na sprzęt dla straży pożarnej,
44 tys. zł na doposażenie Straży Miejskiej, 150 tys. zł na remonty
powiatowych dróg, 50 tys. zł na pielęgnację zieleni, 7 tys. zł dla
drużyny „Salos” na udział w rozgrywkach w Berlinie. Ponad 200 tys.
zł pochłoną dodatkowe wydatki na potrzeby szkół i przedszkoli.
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Druga czêœæ sesji odby³a siê bez radnych Gospodarnoœci, którzy opuœcili salê obrad.
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AKTUALNOŚCI

Rezygnacja

Rozmowa miesiąca. Zarzucają mi, że...

Gospodarność
bez Szredera

PRZESTRZEGAM REGULAMINU

Jarosław Szreder, jeden z siedmiu członków klubu radnych „Gospodarność” w Radzie Miejskiej
Rumi, złożył rezygnację z członkostwa na ręce przewodniczącego tego klubu Tadeusza Piątkowskiego. Powiadomił o tym przewodniczącego Rady Miejskiej,
Witolda Reclafa.
„Pragnę być radnym niezależnym, działając dalej dla dobra i
rozwoju miasta oraz naszej lokalnej społeczności” - napisał w uzasadnieniu radny Szreder.
- To była dokładnie przemyślana i trudna decyzja, której nie
będę komentował - powiedział
„Gazecie” radny Jarosław Szreder, na co dzień dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi.
Ak

Z Witoldem Reclafem, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
w Rumi rozmawia
Barbara Jackowiak

Klub dawców
Komitet Założycielski zaprasza na spotkanie w sprawie powołania Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Rumia”. Organizatorzy zapraszają
honorowych dawców krwi oraz
wszystkich zainteresowanych.
Zebranie odbędzie się w środę
14 maja o godz. 17.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta.
baj

- Panie przewodnicz¹cy,
sesje rumskiej Rady s¹ coraz bardziej burzliwe, a ich
przebieg bywa zaskakuj¹cy
dla mieszkañców, którzy
ogl¹daj¹ obrady w lokalnej
telewizji lub na ¿ywo. Na
sali zasiada coraz wiêcej obserwatorów, a emocji przy
sto³ach radnych i burmistrza nie brakuje.
- Domyœlam siê, ¿e chodzi
o ostatnie wydarzenia, które
zaskoczy³y nie tylko publicznoœæ na sali i przed telewizorami. My te¿ byliœmy zdziwieni, a jednoczeœnie oburzeni zachowaniem radnych Gospodarnoœci, którzy wobec braku sensownych argumentów, po prostu opuœcili salê obrad. Twierdzili, ¿e nie rozpocz¹³em dyskusji w sprawie uchwa³y dotycz¹cej zmian w bud¿ecie, przeg³osowuj¹c wniosek radnego

Janusza Wolañskiego o zamkniêcie dyskusji. To nieprawda, bo z ca³¹ pewnoœci¹ dyskusjê otworzy³em, a w trakcie
prezentacji stanowisk radnych
pad³ wniosek o jej zamkniêcie,
co jest zgodne z Regulaminem
Rady Miejskiej Rumi. Taki
wniosek, zgodnie z tym¿e Regulaminem nale¿y poddaæ niezw³ocznie pod g³osowanie, po
dopuszczeniu w dyskusji jednego g³osu „za” i jednego g³osu
„przeciwko” wnioskowi, co te¿
uczyni³em. Paradoksalnie z
przestrzegania przeze mnie

prawa radni „Gospodarnoœci”
uczynili zarzut ³amania podstawowych zasad demokracji,
natomiast w niektórych lokalnych mediach sporawa uros³a
do rangi skandalu. Owszem,
skandaliczna i niezrozumia³a,
a tak¿e ³ami¹ca zasady demokracji jest moim zdaniem postawa radnych Gospodarnoœci.
- Có¿, ka¿da ze stron
przedstawia odmienn¹ relacjê z przebiegu tej czêœci
obrad…
- Wystarczy sprawdziæ, jak
by³o naprawdê. Przebieg sesji
jest nagrywany na noœniki danych. W Biurze Rady Miejskiej
dysponujemy stosownymi nagraniami. Zapewne to, co powiedzia³em na sesji zachowa³o siê równie¿ na taœmach telewizyjnych.
- To nie pierwszy tego
rodzaju konflikt i nie pierwsze zarzuty wobec sposobu
prowadzenia przez pana
sesji Rady Miejskiej. Z tego
powodu radni Gospodarnoœci z³o¿yli wniosek o odwo³anie pana z funkcji przewodnicz¹cego.
- Owszem, po czym najpierw chcieli ten wniosek wy-

cofaæ, a potem opuœcili obrady
nie bior¹c udzia³u w g³osowaniu. To b³azenada i tchórzostwo. Moje zachowanie i sposób prowadzenia obrad zmierza do jednego: sprawnego ich
przebiegu. Temu samemu s³u¿y nowy Regulamin Rady
Miejskiej. Zmieniliœmy go, poniewa¿ radni opozycji nadu¿ywaj¹ prawa do wypowiedzi. Na
ka¿dej niemal sesji zg³aszaj¹
wnioski formalne i zabieraj¹
g³os wielokrotnie, ¿eby przed³u¿yæ obrady i nie dopuœciæ do
podjêcia niektórych decyzji.
Drobiazgowe dyskusje powinny siê toczyæ na posiedzeniach
komisji. Tymczasem radni
Gospodarnoœci, zamiast porozmawiaæ na komisji, przenosz¹
d³ugie spory na sesje Rady
Miejskiej, utrudniaj¹c podejmowanie uchwa³. Krótko mówi¹c, chc¹ „zagadaæ” i nas i ca³¹
sprawê. Tak to siê zwykle dzieje, jak ktoœ nie ma ani racji,
ani wiêkszoœci w Radzie. W ten
sposób nie da siê pracowaæ
efektywnie i skutecznie. Staram siê pilnowaæ porz¹dku i
sprawnego przebiegu obrad, bo
to nale¿y do moich zadañ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Zmiany w Urzędzie Miasta

Jest skarbnik, czekamy na wiceburmistrza
Piotr Gailitis, d³ugoletni
skarbnik miasta zrezygnowa³
ze stanowiska, a radni na
ostatniej sesji przyjêli jego rezygnacjê. Przewodnicz¹cy i obaj
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej podziêkowali skarbnikowi podkreœlaj¹c, ¿e niechêtnie
zgodzili siê na jego odejœcie.

Podjêli jednak uchwa³ê, powo³uj¹c¹ nowego skarbnika, którym zosta³a Celina Pa³asz, posiadaj¹ca odpowiednie wykszta³cenie, kwalifikacje oraz
doœwiadczenie. Przez ostatnie
lata by³a zastêpc¹ P. Gailitisa.
Do momentu zamkniêcia
tego wydania gazety nie by³o

ŻYLAKI ODBYTU (HEMOROIDY)
ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
Celina Pa³asz zosta³a
skarbnikiem miasta.

Jaros³aw Muszyñski dziêkuje Piotrowi Gailitisowi za
pracê na rzecz miasta i wspó³pracê z Rad¹ Miejsk¹.

natomiast oficjalnych decyzji w
sprawie powo³ania nowego zastêpcy burmistrza ds. spo³ecznych. Po odejœciu burmistrz
Iwony Romanowskiej do starostwa w Wejherowie to stanowisko nie zosta³o obsadzone. Nieoficjalnie og³oszono, ¿e
bêdzie je pe³ni³ Kazimierz
Grubba, by³y wiceburmistrz
Redy. Burmistrz nie zdementowa³a tej informacji, jednak
na nasze pytanie, dotycz¹ce
nowego zastêpcy El¿bieta
Rogala-Koñczak nie odpowiedzia³a.
Ak

LECZENIE BEZOPERACYJNE
GABINET CHIRURGICZNY W RUMI

ul. Starowiejska 17, I piętro
(budynek poczty)
REJESTRACJA TELEFONICZNA

058 679-30-98
tel. komórkowy 0 601-666-603
DR N. MED. MAREK SEPIOŁO
SPECJALISTA CHIRURG
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Przewodniczący pozostał na stanowisku

To niekorzystna dla miasta transakcja

Boiska i zabytki w Starej Rumi

NIE MA ZGODY

W przysz³oœci zamiast ruin przy ul. Koœcielnej
stanie odbudowany koœció³ek. Oprócz funkcji
religijnych, bêd¹ siê w nim odbywa³y m.in.
koncerty i inne spotkania kulturalne.

XXVI sesja Rady Miejskiej,
która odby³a siê w czwartek 24 kwietnia trwa³a
wiele godzin. Poza g³ównymi tematami, o których
piszemy na str. 2, podjêto
uchwa³y w kilku innych
wa¿nych sprawach.

DROGA DO REDY. O ile
absolutorium dla burmistrza
i zmiany z bud¿ecie na 2008
rok podzieli³y rumskich radnych, o tyle pe³na zgoda
wszystkich trzech klubów panowa³a w sprawie budowy drogi
z Rumi do Redy, stanowi¹cej
alternatywê krajowej „szóstki”.
O tej planowanej inwestycji pisaliœmy szeroko w poprzednich wydaniach gazety.
Przypomnijmy tylko, ¿e drogê
chc¹ budowaæ trzy samorz¹dy:
Rumi, Redy i powiatu wejherowskiego. ¯eby Starostwo
Powiatowe mog³o ubiegaæ siê
o dotacjê z funduszy unijnych,
potrzebna by³a uchwa³a rumskich radnych, zezwalaj¹ca na
zawarcie porozumienia miasta
z powiatem. Radni jednog³oœnie zaakceptowali ten projekt,
a budowa drogi rozpocznie siê
w przysz³ym roku.
MURAWA ZAMIAST
PIACHU. Jednomyœlnie, ale
ju¿ bez udzia³u radnych Gospodarnoœci, którzy opuœcili obrady, wyra¿ono zgodê na zawarcie umowy z parafi¹ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego na
u¿ytkowanie nale¿¹cej do niej
dzia³ki. Chodzi o teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Bukowej, na którym miasto chce
wybudowaæ boiska wraz z zapleczem, w ramach programu
„Orlik 2012”. Znajduj¹ siê tam
boiska SALOS, ale warunki
gry w pi³kê s¹ nie najlepsze.
Zgodê na przekazanie gminie
nieruchomoœci w u¿ytkowanie
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na okres 20 lat wyrazi³ proboszcz parafii, ks. Józef Paliwoda oraz arcybiskup Tadeusz
Goc³owski, który w czasie negocjacji pe³ni³ funkcjê Metropolity Gdañskiego.
ODBUDOWA ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A. Burmistrz Rumi, za zgod¹ radnych, bêdzie mog³a równie¿
podpisaæ umowê o u¿ytkowanie innej parafialnej nieruchomoœci. Umowa opiewa na
okres 50 lat i dotyczy terenu
zabytkowego cmentarza przy
ul. Koœcielnej, na którym znajduj¹ siê ruiny starego koœcio³a. Zarówno koœció³, jak i cmentarz, (jedyny obiekt w Rumi
wpisany do rejestru zabytków),
zostan¹ odrestaurowane, a
zabytkowa œwi¹tynia bêdzie
pe³niæ funkcje zarówno religijne, jak i kulturalne.
DZIA£KI JESZCZE NIE
NA SPRZEDA¯. Dwie niezabudowane nieruchomoœci przy
ul. ¯wirki i Wigury burmistrz
Rumi przeznaczy³a na sprzeda¿ w drodze przetargu. Projekty uchwa³ w tej sprawie nie
zyska³y jednak poparcia radnych. Uznali oni, ¿e proponowana cena 304,16 z³ za metr
kwadratowy nie jest zadowalaj¹ca, a miasto nie ma pilnej
potrzeby pozyskania œrodków
akurat w tym momencie roku
bud¿etowego, kiedy to w kasie
miasta znajduje siê prawie
24,5 miliona z³otych nie wydanych œrodków z poprzedniego
roku. Postanowili wiêc od³o¿yæ
sprzeda¿ gminnych dzia³ek i
g³osowali przeciwko ich zbyciu.
PRZEWODNICZ¥CY
ZOSTAJE. Projekt o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, Witolda Reclafa z³o¿y³ Klub Radnych „Gospodarnoœæ”. Wprawdzie na pocz¹t-

ku sesji przewodnicz¹cy klubu
Tadeusz Pi¹tkowski wnioskowa³ o wykreœlenie tego punktu
z porz¹dku obrad, ale radni
PO i PiS nie zgodzili siê na to.
Mimo opuszczenia sali przez
radnych Gospodarnoœci, w tajnym g³osowaniu opowiedzieli
siê przeciw temu projektowi
uchwa³y. Oklaskami radni wyrazili poparcie dla Witolda
Reclafa, który nadal bêdzie
pe³ni³ swoj¹ funkcjê.
Ak

Sprzeciw radnych PO i PiS wywołał na ostatniej sesji projekt burmistrz E. Rogali-Kończak w sprawie zamiany działek. Projekt wiąże się
z planami budowy w śródmieściu nowego przedszkola. Zdaniem radnych inicjatywa jest słuszna, ale proponowana transakcja zamiany działek
jest bardzo niekorzystna dla miasta.
Sprawa dotyczy trudnych warunków, w jakich funkcjonuje Przedszkola Samorządowe nr 1. Jest w nim ciasno, a usytuowanie placówki
w częściowo zamieszkanym budynku utrudnia jej rozbudowę. Ekspertyza wykazała, że modernizacja, pozwalająca na urządzenie dodatkowych pomieszczeń na piętrze pochłonęłaby zbyt duże koszty.
Z tego powodu burmistrz starała się wykupić od prywatnego właściciela działkę po drugiej stronie ulicy, sąsiadującą z przedszkolnym
placem zabaw. W przyszłości można by tam zbudować nową placówkę. Właściciel nie chce sprzedać posesji przy ul. Rodziewiczówny, a
jedynie zamienić - w dodatku wyłącznie na gminną działkę u zbiegu
ulic Kosynierów i Kościuszki.
- Jeśli nie zgodzimy się na to, właściciel zabuduje swoją nieruchomość i szansa na usytuowanie tam przedszkola przepadnie - wyjaśniała
burmistrz Rogala-Kończak.
Radnym nie spodobała się jednak wizja takiej transakcji, bardzo
korzystnej dla właściciela działki na Rodziewiczówny, a mniej dla miasta.
- Działka na Lotnisku jest trzykrotnie większa i zdecydowanie łatwiejsza do zabudowy, a jej powierzchnia i usytuowanie pozwala na budowę wielorodzinnego domu z czterema kondygnacjami. Dodatkowo
działka posiada pełną infrastrukturę oraz graniczy z drogami o nawierzchni asfaltowej - zauważył Piotr Zaradny, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej rady Miejskiej. - Nie jesteśmy przeciwni planom budowy przedszkola w tym miejscu, ale moim zdaniem zamiana
na warunkach zaproponowanych przez Burmistrza jest niekorzystna
dla miasta. Działka gminna przy ul. Kosynierów ma dużo większą wartość przez swoją atrakcyjność dla deweloperów. Nie powinniśmy jej
oddawać w zamian za teren przy ul. Rodziewiczówny, tym bardziej, że
działka u zbiegu Kosynierów i Kościuszki została wyceniona za mniejszą
kwotę jednostkową za 1m2 gruntu.
Duże wątpliwości radnych budzi fakt, iż gminny program rozwoju
oświaty nie przewiduje budowy nowego przedszkola przy ulicy Rodziewiczówny oraz fakt, iż gmina Rumia pomimo przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej
części miasta wydała właścicielowi posesji decyzję o warunkach zabudowy, czego nie musiała robić.
Ostatecznie radni odrzucili ten projekt uchwały i zaapelowali do
burmistrz o podjęcie negocjacji z właścicielem działki przy ulicy Rodziewiczówny i o jej zakup.
Ak.

Czujności nigdy nie za wiele
Budowa nowych wielorodzinnych domów czêsto wzbudza zastrze¿enia mieszkañców Rumi. Nikt nie jest przeciwny budowie mieszkañ, bo s¹ one potrzebne, zw³aszcza m³odym ludziom, natomiast kontrowersje dotycz¹
lokalizacji niektórych bloków, ich wysokoœci lub formy architektonicznej, nie harmonizuj¹cej z dotychczasow¹ zabudow¹.
Budow¹ efektownego, s¹dz¹c po zdjêciach reklamowych, budynku przy ul. Subis³awa w Starej Rumi, zainteresowa³ siê Piotr Zaradny,
przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM.
Radnego zdziwi³y informacje
inwestora (którym jest znana
firma deweloperska SEMEKO), ¿e budynek bêdzie mia³
a¿ cztery kondygnacje oraz
fakt, i¿ w tym miejscu miasta
lokuje siê budynek mieszkalny z 46 mieszkaniami, gdy¿
dotychczas w s¹siedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna lub szeregowa.
- Projekt Kamienicy Subis³awa nawet mi siê podoba mówi radny. - Nie zmienia to
faktu, i¿ inwestycja budowlana o takich gabarytach nie powinna byæ zlokalizowana w tej
czêœci miasta, gdzie dominuje
zabudowa jednorodzinna.

W reklamach internetowych oraz prasowych, a tak¿e
w ofertach kupna inwestor
Kamienicy Subis³awa oferuje
mieszkania po³o¿one na czterech kondygnacjach, przy czym
trzecie piêtro, nazwane w ofercie antresol¹, zaprojektowano
tylko na czêœci bloku.
Liczba kondygnacji wzbudzi³a w¹tpliwoœci radnego, który uwa¿a, ¿e w stosunku do
wydanej przez Burmistrza
Miasta decyzji o warunkach
zabudowy jest ich za du¿o. Dlatego Piotr Zaradny zwróci³ siê
do burmistrz El¿biety RogaliKoñczak z pytaniem, czy wydana przez ni¹ decyzja o warunkach zabudowy na tê inwestycjê pozwala na budowê trzeciego piêtra nad czêœci¹ bloku?
„Istotnie czêœæ budynku
niezgodnie z ustaleniami, wynikaj¹cymi z wydanej decyzji
odnoœnie iloœci kondygnacji,

zawiera cztery kondygnacje
mieszkalne. Tak¹ informacjê
podaje jednak inwestor na w³asne ryzyko i odpowiedzialnoœæ…” - czytamy w pisemnej
odpowiedzi pani burmistrz na
pytania radnego.
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej Piotr Zaradny
poprosi³ burmistrz E. RogalaKoñczak o dalsze zbadanie tej
sprawy. Chodzi o sprawdzenie,
czy pozwolenie na budowê wydane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie zezwala na
realizacjê takiego projektu.
- Nie mo¿e byæ tak, ¿e jako
gospodarze miasta nic nie robimy w momencie, kiedy istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoœci, i¿ inwestor prowadzi inwestycjê niezgodnie z wydanymi
warunkami zabudowy - mówi
radny. - Wówczas powstanie
kolejnych kontrowersyjnych inwestycji jak bloki na Markowcowej Górze jest tylko kwesti¹
czasu.
Pani burmistrz zobowi¹za³a siê do wyjaœnienia wszelkich
w¹tpliwoœci, za co radny podziêkowa³ dodaj¹c, ¿e jest to
postawa godna dobrego gospodarza miasta.
Ak
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MATURA 2008

Wzruszenie wychowców, uczniów i rodziców

Egzaminy maturalne

Pożegnanie ze szkołą

AMBITNI ABSOLWENCI
LICZĄ PUNKTY
Za oknami kwitn¹ce kasztanowce, bzy i jab³onie, a przed
nimi komisja egzaminacyjna, pytania i stres. Mowa oczywiœcie o
maturzystach, którzy „wystartowali” w wyœcigu o jak najlepsze
oceny, a tym samym jak najwy¿sz¹ liczbê punktów. To one, a nie
egzaminy wstêpne decyduj¹ o dostaniu siê na wybrany kierunek
studiów. Dlatego du¿a grupa maturzystów wybiera dodatkowe,
nieobowi¹zkowe przedmioty na egzaminie maturalnym albo zdaje
niektóre egzaminy na poziomie rozszerzonym. To równie¿ zwiêksza szanse na studia.
- Obserwujemy zjawisko ponownego przystêpowania do matury absolwentów z poprzednich lat, którzy chc¹ poprawiæ swoje
wyniki - mówi Lucyna Oglêcka, dyrektor II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi. - Obok 74 tegorocznych absolwentów mamy
w tym roku 20 absolwentów z wczeœniejszych lat i wcale nie s¹
to osoby, które maturê obla³y. Wrêcz przeciwnie, s¹ to ambitni
m³odzi ludzie, maj¹cy œwiadomoœæ podejmowanych decyzji, czêsto planuj¹cy kolejny kierunek studiów.
dokoñczenie na str. 6

Ostatni raz razem na wspólnym zdjêciu? Niekoniecznie, bo absolwenci spotkaj¹ siê na
maturze, potem mo¿e na rocznicowych zjazdach. Ale taka chwila zdarza siê tylko raz…

Zanim na dobre zakoñczy siê rok szkolny i
wszystkie podstawówki, gimnazja i inne placówki bêd¹ ¿egna³y siê z kolejnymi rocznikami
absolwentów, tego rodzaju wzruszaj¹ce uroczystoœci odby³y siê ju¿ w liceach ogólnokszta³c¹cych. W kwietniu uroczyœcie i tradycyjnie po¿egnano absolwentów trzecich klas licealnych,
którzy obecnie zdaj¹ maturê. W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Józefa C. Korzeniowskiego

¿egnano 74 absolwentów trzech klas. Poniewa¿
szko³a wspó³pracuje z Akademi¹ Morsk¹ w Gdyni, na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele
tej uczelni z prorektorem kpt. ¿.w. Henrykiem
Œniegockim. Nie zabrak³o przedstawicieli w³adz
miasta i rodziców, zw³aszcza mam, które prze¿ywa³y rozstanie ze szko³¹ nie mniej, ni¿ ich
córki i synowie.
Ak

Maturzyœci z II LO. Na pierszym planie Marta Baranowska, za ni¹ Marta Czapp

REKLAMA
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MATURA 2008

Stres i emocje do końca czerwca

MATURALNY MARATON
dokoñczenie ze str. 5

Angelika Kwaœniewska z I LO spokojnie czeka na
pytania z jêzyka angielskiego.

Milena Pionk, maturzystka z tej samej szko³y, skupi³a
siê na wype³nianiu kwestionariusza.

Pocz¹tek maja kojarzy siê nieod³¹cznie z
matur¹, ale to dopiero pierwszy etap prawdziwego egzaminacyjnego maratonu. Egzaminy
ustne z ró¿nych wybranych przedmiotów (najpopularniejsze to wiedza o spo³eczeñstwie, geografia, historia i matematyka) bêd¹ trwa³y jeszcze w czerwcu. Do koñca czerwca br. maturzyœci
poznaj¹ ostateczne wyniki matur.
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rumi im.
Ksi¹¿¹t Pomorskich (ZSP nr 1) do matury przyst¹pi³o 183 abiturientów oraz 18 absolwentów
z poprzednich lat, w II Liceum Ogólnokszta³c¹-

cym im. Józefa Korzeniowskiego jest 74 tegorocznych i 20 dodatkowych absolwentów, natomiast w Salezjañskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Bosko maturê zdaje 41 osób.
W Liceum Profilowanym, wchodz¹cym w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego jest 81 maturzystów,
w tym kilkunastu ubieg³orocznych.
Wszystkich maturzystów ³¹czy jedno zadanie - musz¹ pokonaæ nerwy, skoncentrowaæ siê,
odœwie¿yæ pamiêæ i zdaæ egzaminy jak najlepiej, czego z ca³ego serca ¿yczymy tegorocznym
absolwentom rumskich liceów!
Tekst i zdjêcia: Anna Kuczmarska

W hali sportowej I LO maturzyœci zdawali m.in. egzamin z jêzyka angielskiego.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2008/2009
I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W RUMI IM. KSI¥¯¥T POMORSKICH
SZKO£A Z POMORSKIMI CERTYFIKATAMI JAKOŒCI EDUKACYJNEJ

UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH

DODATKOWA OFERTA:
- 2 koła teatralne
- koło filmowe
- koło plastyczne
- zespół wokalny
- koło j. niemieckiego
- koło europejskie
- drużyna sanitarna
- 8 sekcji sportowych
- repetytoria przedmaturalne
w kl. III
REKRUTACJA:
W DWÓCH GRUPACH
GRUPA I - klasa A, B, C, D, E
GRUPA II - klasa sportowa

W roku 2007 do matury przyst¹pi³o 180 absolwentów. Wszyscy zdali. Osi¹gnêliœmy wyniki bardzo wysokie , co da³o nam
czo³ow¹ pozycjê w województwie pomorskim.

·
·
·
·
·
·

OFERTA KSZTA£CENIA W 6 KLASACH
Z ROZSZERZENIEM:
Klasa A - j. polski, historia, WOS
Klasa B - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa C - biologia, chemia, fizyka
Klasa D - j. angielski, j. polski
Klasa E - matematyka, geografia, przedsiêbiorczoœæ
Klasa S - sportowa - biologia, geografia, przedsiêbiorczoœæ

PUNKTOWANIU PODLEGA:
historia w klasach A i D
fizyka w klasie C
biologia w klasie C
geografia w klasie E
w-f w klasie S.
DOKUMENTY
- uzupełniona ankieta
- odpis aktu urodzenia
- świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

BEZP£ATNA NAUKA W CI¥GU 2 LAT.
3 DNI W TYGODNIU W GODZ. 15.30-20.30.
Mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu maturalnego i podjêcia studiów po otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci.
REKRUTACJA: 22.06 - 21.08 2008 rok
DOKUMENTY: WYPE£NIONA ANKIETA, 3 ZDJÊCIA,
ŒWIADECTWO UKOÑCZENIA SZKO£Y ZASADNICZEJ

ADRES SZKOŁY: Ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia, Tel. (058) 671-06-22, (058) 671-05-04 / Fax (058) 671-06-22

www.lo1.rumia.pl
6

lo1.rumia@op.pl
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MATURY

To kilkunastu spoœród ponad osiemdziesiêciu maturzystów Liceum Profilowanego
przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi.

Bardzo wa¿na jest koncentracja. Pamiêtali o tym na
egzaminie z j. angielskiego Piotr Majkowski i Ola
Szarowska, maturzyœci z I LO

Dyrektor ZSP nr 2, Piotr Wo³owski dodaje otuchy
maturzystkom.

Joanna Klein z II LO czeka na egzaminacyjne pytania z wiedzy o spo³eczeñstwie,
podobnie jak jej szkolna kole¿anka, Marta Wiszniewska.

REKLAMA
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE
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Nauczycielska wycieczka na Litwę
Pracownicy I LO w Rumi
im. Ksi¹¿¹t Pomorskich spêdzili d³ugi majowy weekend
wolny czas na Litwie. Celem
wycieczki by³a podró¿ do miejsc
zwi¹zanych z tradycj¹ i kultur¹
polsk¹. Nasze pañstwa przez
wieki ³¹czy³a wspólna historia,
czego œwiadectwem s¹ wspania³e pami¹tki dziejów Rzeczypospolitej oraz miejsca
zwi¹zane z ¿yciem znanych
postaci, dzia³aj¹cych na pograniczu obydwu narodów i kultur.
2 i 3 maja maj¹ na Litwie
mocny polski akcent. W tych
dniach grupy turystów i pielgrzymów z Polski najliczniej
odwiedzaj¹ ten niedu¿y kraj
bliskich nam s¹siadów. W drugi dzieñ maja obchodzony jest
na Litwie Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹. W tym dniu
entuzjastycznie przywitaliœmy
liczn¹, polsk¹ mniejszoœæ narodow¹ maszeruj¹c¹ ulicami
wileñskiej Starówki. Litewscy

Polacy, ubrani w stroje ludowe, nios¹cy polskie flagi demonstrowali w ten sposób jednoœæ z Narodem Polskim i
swoj¹ Ojczyzn¹. Tego dnia
uczestniczyliœmy równie¿ w
imprezach okolicznoœciowych,
które zorganizowa³ Zwi¹zek
Polaków na Litwie
Na Litwie przed rokiem
oficjalnie uznano Dzieñ Konstytucji 3 Maja równie¿ œwiêtem litewskim. Tego dnia na
cmentarzu na Rossie oddali-

œmy ho³d Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu. Z³o¿yliœmy
kwiaty i zapaliliœmy znicze
przy grobie matki Marsza³ka
(gdzie z³o¿ono równie¿ serce J.
Pi³sudskiego). Przy Mauzoleum Matki i Sercu Syna, odbywa³y siê te¿ oficjalne uroczystoœci z udzia³em polskiego
korpusu dyplomatycznego. Te
szczególne chwile na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci.
Gra¿yna Górak

REKLAMA

STOMATOLOG

codziennie
Rumia, ul. Słupska 3
tel. 058 771-30-33
kom. 601-650-503

8

Sport i uroda
Międzynarodowy Turniej
BALTIC RHYTHMIC CUP był nie
tylko pokazem umiejętności gimnastycznych i talentów, ale także
urody, wdzięku i gracji. Zawodniczki nagradzano w różnych kategoriach i układach (z różnymi
przyborami), a w rywalizacji indywidualnej triumfowała Polka,
Joanna Mitrosz (na naszym zdjęciu na najwyższym podium).
Gratulujemy Joannie i pozostałym gimnastyczkom, które wyjechały z Rumi z pucharami!
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej w Gdyni i MOSiR w Rumi.
Ak
Fot. Wojciech Hintzke
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UROCZYSTOŚCI I ZABAWA

NIECH SIĘ ŚWIĘCI
TRZECI MAJA!
We mszy œw. za Ojczyznê uczestniczyli mieszkañcy, w
tym przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych.
Fot. Wojciech Hintzke

Obchody Narodowego Œwiêta 3 Maja w Rumi rozpoczêto uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w
koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych.
Fot. Wojciech Hintzke
REKLAMA

Uroczystoœæ patriotyczna odby³a siê pod pomnikiem H.
Derdowskiego i J. Wybickiego, gdzie z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów, a okolicznoœciowy program przedstawi³y
dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Fot. Wojciech Hintzke

3 MAJA

ZABAWA NA
STADIONIE
Festyny z konkursami, straganami i występami na scenie
cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rumi. Tak
było i tym razem, podczas miejskiej zabawy z okazji Święta 3
Maja. Rumianie przybyli na stadion całymi rodzinami, a najwięcej frajdy - od baloników i waty
po rywalizację - miały jak zwykle dzieci.
Na scenie wystąpili zarówno mali, jak i dorośli artyści, w
tym gwiazda wieczoru - Małgorzata Ostrowska.
Fot. Wojciech Hintzke
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ABSOLUTORIUM

Bez absolutorium

Inwestycje
czekają
G³ównym zarzutem rumskich radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoœci wobec burmistrz
Rumi, El¿biety Rogali-Koñczak jest niewykonanie bud¿etu za 2007 r. Dlatego wiêkszoœæ
radnych podjê³a decyzjê o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium. Niezrealizowanie
inwestycji doprowadzi³o do
ponad 22-milionowej nadwy¿ki w bud¿ecie miasta na koniec 2007 roku (dla porównania Gdañsk mia³ 5 mln nadwy¿ki). Wiele ubieg³orocznych
inwestycji nadal czeka na wykonanie, a koszt robót roœnie.
Z opini¹ Komisji Rewizyjnej i innych komisji merytorycznych Rady Miejskiej zgodzi³ siê sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Poni¿ej zamieszczamy w ca³oœci uchwa³ê RIO w Gdañsku.
Ak.

Nie zrealizowano pierwszego etapu budowy kuchni w
Szkole Podstawowej nr 6.

Nie opracowano koncepcji nowego ratusza (który ma
stan¹æ na tym placu w centrum).

Nie wykonano dokumentacji budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 10.

Nie zbudowano prawie 70 proc. zaplanowanych dróg.

UCHWAŁA NR 044/g125/A/I/08 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2008 r.
Na podstawie art. 13 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po
rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rumi o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2007 r.
skład orzekający RIO w Gdańsku w osobach:
1) Eugenia Krefft – przewodnicząca
2) Alina Kowalewska-Wołowska – członek
3) Bogumiłą Runiewicz-Leszkowska – członek
opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rumi o nieudzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
UZASADNIENIE
W dniu 11 kwietnia 2008 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
pismo nr BRN.0052/PR/107/08 z 10 kwietnia 2008 r., którym Przewodniczący Rady Miasta Rumi przekazał uchwałę Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej RM Rumi z 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz Protokół Nr
23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2008 r., zawierający treści occene
dotyczące zrealizowanego budżetu, wraz z załącznikami. W załącznikach zawarte są
negatywne opinie o wykonaniu budżetu za 2007 rok ośmiu komisji merytorycznych
Rady Miejskiej oraz 7 sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w wydziałach Urzędu Miasta i jednostkach organizacyjnych
Miasta Rumi w trakcie 2007 roku.
Na podstawie powyższych dokumentów skład orzekający stwierdził, że w dniu 8
kwietnia 2008 r. Komisja Rewizyjna w 6-osobowym składzie, wniosek o nieudzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. przyjęła 4
głosami przy 2 głosach przeciwnych.
Przyjęcie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium poprzedzone
zostało analizą danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.,
wyników przeprowadzonych w 2007 r. kontrolo własnych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, Przedszkolu Samorządowym „Bajka”, Straży Miejskiej, Szkole Podstawowej
nr 1 i wydziałach merytorycznych Urzędu Miasta, zapoznaniem się z negatywnymi
REKLAMA
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opiniami komisji merytorycznych Rady Miejskiej o realizacji budżetu, w których zarzucono niewykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wysłuchaniem wyjaśnień udzielanych przez Zastępcę Burmistrza i Skarbnika Miasta.
W wyniku przeprowadzonych analiz Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zmiany budżetu dokonywane były zgodnie z obowiązującym prawem, nie doszło do naruszenia
dyscypliny finansów publicznych oraz, że w jednostkach organizacyjnych, w których
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole, nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja Rewizyjna zarzuciła natomiast Burmistrzowi niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale „Drogi
publiczne gminne”, bowiem na zaplanowane 10, 8 mln zł wydatkowano jedynie 3, 4 mln
zł, tj. 31 % planu. Komisja zarzuciła Burmistrzowi ponadto, że nie wykonano czterech
zaplanowanych zadań: I etapu budowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 6, dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10, koncepcji budowy nowego ratusza oraz zakupu lokalu komunalnego.
W wyniku głosowania negatywna opinia o realizacji budżetu miasta Rumi za 2007
rok została przyjęta 4 głosami członków Komisji Rewizyjnej przy 2 głosach przeciwnych. Konsekwencją przyjęcia negatywnej opinii o wykonaniu budżetu było głosowanie nad wnioskiem w sprawie nieudzielania absolutorium Burmistrzowie za 2007 rok,
które zostało przyjęte większością głosów.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po zapoznaniu się z
treścią dokumentów stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rumi wywiązała się
z obowiązku nałożonego na nią postawieniami art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Dokonała
ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię o jego
wykonaniu oraz wniosek w sprawie absolutorium Burmistrzowi za 2007 rok.
Wobec tego, że treść wniosku znajduje uzasadnienie w opinii Komisji Rewizyjnej o
wykonaniu budżetu, skład orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
podpisano: przewodnicząca Składu Orzekającego Eugenia Krefft
(Końcowy werdykt Kolegium RIO w sprawie uchwały Rady Miejskiej jest spodziewany ok. 20 maja - dop. redakcji)

Gazeta Rumska, nr 5/24, maj 2008

Destrukcja?

KONTROWERSJE

Solidaryzm spółdzielczy w wykonaniu
Zarządu SM „Janowo”

PRAWNIK RADZI

Sprawa
MIESZKANIE NA LICYTACJI
Sąd
rozpatrzy
sprawę
lokatora
trafi do sądu
- BEZ ZGODY MAŁŻONKA
Artyku³ Jerzego Hoppe,
zamieszczony w spó³dzielczym
dwutygodniku „Nasze Sprawy” (nr 284 z 21.12.2007) oburzy³ niektórych cz³onków spó³dzielni. Polemikê dwóch cz³onkiñ spó³dzielni z tym tekstem
zamieœciliœmy w styczniowym
wydaniu „Gazety Rumskiej”,
na str. 10 (patrz: www.gazetarumska.pl).
Autor tekstu pt. „ …a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we wspólnocie”, napisa³ m.in.: „…aktywnoœæ jest
cech¹ cenn¹, gdy s³u¿y budowaniu, natomiast z³¹ i groŸn¹, gdy
s³u¿y destrukcji. A jak siê wydaje, taki jest w³aœnie kierunek
grupki osób, którym lideruje p.
E. Ró¿ycka”.
Sprawa trafi do s¹du z powództwa cywilnego o znies³awienie.
- Niech w tej kwestii wypowie siê s¹d - stwierdzi³a El¿bieta Ró¿ycka.
Ak

wyrzuconego z mieszkania

Niedawno na wokandê S¹du Rejonowego w Wejherowie trafi³a sprawa, której pocz¹tek siêga sierpnia 2006 r. Dosz³o wówczas do zdarzenia, które zbulwersowa³o mieszkañców bloku przy
ul. Szczeciñskiej 1, cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, a tak¿e s¹siednich spó³dzielczych budynków. Otó¿ si³¹, przy
udziale pracowników spó³dzielni, wyrzucony zosta³ z mieszkania cz³owiek, który zamieszkiwa³ tam od 12 lat. Po œmierci jego
konkubiny, d³ugoletniej towarzyszki ¿ycia, która by³a najemc¹
mieszkania i cz³onkiem spó³dzielni uznano, ¿e mê¿czyzna nie
ma ¿adnych praw do lokalu i wyrzucono go, nie troszcz¹c siê o
jego los (tymczasem zgodnie z przepisami i wed³ug orzecznictwa
SN, konkubent z mocy prawa wchodzi w stosunek najmu lokalu,
gdy wspólnie zamieszkiwa³ z najemc¹ do dnia jej œmierci).
O tym fakcie zosta³a powiadomiona Rada Nadzorcza spó³dzielni, której statutowym obowi¹zkiem jest obrona praw lokatorów i która do dnia dzisiejszego nie wykaza³a zainteresowania tym problemem.
Dlatego sprawa trafi³a do S¹du Rejonowego w Wejherowie,
który bêdzie j¹ rozpatrywa³ pod k¹tem naruszenia posiadania i
ustalenia stosunku najmu. Proces rozpocz¹³ siê, a kolejna rozprawa odbêdzie siê 18 czerwca 2008 r. o godz. 12.15, w sali nr 5.
Posiedzenia s¹dowe s¹ jawne i ka¿dy mo¿e w nich uczestniczyæ.
Zdarzenie to nabra³o rozg³osu dziêki zainteresowaniu mieszkañców, poruszonych nieludzkim i bezprawnym zachowaniem
w³adz spó³dzielni, obojêtnym wobec sytuacji tego cz³owieka.
Nasuwa siê refleksja, i¿ taki los móg³by dotyczyæ ka¿dego z nas,
gdybyœmy nie reagowali na z³o, niezale¿nie od tego kogo ono
spotyka.
Danuta Bia³as

Zadłużeni nie z własnej winy

ROZŻALENI I OBURZENI
Na ³amy prasy powróci³ ostatnio temat tzw. pu³apki kredytowej, w któr¹ wpad³o ponad
120 tys. polskich rodzin, ¿yj¹cych w mieszkaniach spó³dzielczych. O problemie pisaliœmy
we wrzeœniu ub. r., w artykule „Lepsze prognozy dla niebogaczy”. Przypomnijmy, ¿e
zad³u¿enia powsta³y, gdy Bank PKO BP, g³ównie obs³uguj¹cy kredyty spó³dzielni mieszkaniowych zwi¹zane z budow¹ domów, drastycznie podniós³ odsetki od tych kredytów.
Zreszt¹, dotyczy³o to ca³ego polskiego systemu bankowego w tym czasie.
Zad³u¿enia spó³dzielców siêgaj¹ kilkudziesiêciu tysiêcy z³ i s¹ praktycznie nie do sp³acenia. Chyba, ¿e Parlament uchwali ustawê o
umorzeniu kredytów (jeœli by³y one przez cz³onka spó³dzielni przez odpowiedni okres regularnie sp³acane), a pañstwo zabezpieczy œrodki finansowe na wykup skapitalizowanych odsetek.
W SM „Janowo” w Rumi problem ten mo¿e
dotyczyæ ok. 200 osób z czterech budynków przy
ul. Wroc³awskiej 31, Krakowskiej 10, D¹browskiego 52 i Stoczniowców 11. Kilkoro przedstawicieli tej grupy zwróci³o siê do naszej redakcji
z proœb¹ o opublikowanie tekstu, który poni¿ej
zamieszczamy.
Jesteœmy roz¿aleni i oburzeni, poniewa¿ nie
mo¿emy skorzystaæ z dobrodziejstw ustawy
uw³aszczeniowej, z której korzystaj¹ miliony
spó³dzielców. Ci¹¿¹ na nas wielkie kwoty, które musielibyœmy sp³aciæ przed wyodrêbnieniem
naszych mieszkañ. Czujemy siê pokrzywdzeni,
poniewa¿ nie mieliœmy ¿adnego wp³ywu na
wielkoœæ zad³u¿enia. Jak wynika z dokumentów, które posiadamy, Zarz¹d SM „Janowo” w
oparciu o kolejne aneksy w latach 1991, 1992
podwy¿sza³ w Banku PKO BP Oddzia³ Wejherowo kwoty kredytów. Te aneksy podpisywa³ równie¿ obecny prezes SM „Janowo”, Józef Chmielewski. Kwota kredytów, pozostaj¹cych aktualnie do sp³acenia wynosi ponad 6 milionów z³otych, a kwota skapitalizowanych odsetek ponad 10 mln z³. Kwoty kredytów wpisywane s¹
do aktów notarialnych cz³onków, którzy taki wpis

zaakceptowali, mimo i¿ obni¿a on wartoœæ nieruchomoœci i uniemo¿liwia uzyskanie kredytu
hipotecznego.
W kwestii niezawinionego przez siebie zad³u¿enia spó³dzielcy nie mog¹ liczyæ na poparcie ze strony w³adz spó³dzielczych szczebla centralnego ani Zarz¹du Spó³dzielni „Janowo”.
Dlatego te¿ spó³dzielcy nie powinni czekaæ z
za³o¿onymi rêkami, lecz czynnie w³¹czyæ siê w
tê sprawê, interweniuj¹c w biurach poselskich i
senatorskich, aby dosz³o jak najszybciej do sejmowej debaty. Jedynym bowiem rozwi¹zaniem
mo¿e byæ ustawa, której projekt zosta³ opracowany przez Senat w 2006 roku. W grudniu 2007
roku pos³owie z³o¿yli do laski marsza³kowskiej
ponownie projekt, który czeka na rozpatrzenie.
Chcielibyœmy poruszyæ jeszcze jedn¹ przykr¹
dla nas sprawê sprzed lat. Staliœmy siê kiedyœ
przedmiotem ataków, inspirowanych przez w³adze spó³dzielni. Po osiedlu kr¹¿y³y szkaluj¹ce
nas ulotki, m.in. takiej treœci: „Nie daj siê nabraæ cwaniakom!!! …d³u¿nicy, którzy œwiadomie nie p³ac¹ czynszów b¹dŸ kredytów mieszkaniowych. Zap³aciliœmy ju¿ wszyscy prawie 10
miliardów starych z³otych za zad³u¿onych”. Na
jednej z ulotek figuruje nazwisko ówczesnego
prezesa spó³dzielni. Przechowujemy je jako dowody na to, jak pustym frazesem by³a i jest
nadal dla w³adz janowskiej SM „spó³dzielcza
solidarnoœæ”, na któr¹ tak czêsto siê powo³uj¹.
Cz³onkowie spó³dzielni SM „Janowo”
z zad³u¿onych budynków

Pan Marek J. zamierza nabyć mieszkanie na licytacji przeprowadzonej przez komornika. Chciałby uzyskać odpowiedź, czy na
taką transakcję tj. na licytacji komorniczej, potrzebna jest zgoda
jego żony. Ponadto pan Marek J.
pyta o kwestię eksmisji osób
mieszkających w lokalu, który
zamierza kupić.
Zasadą jest, iż do nabycia nieruchomości w drodze umowy
konieczna jest zgoda małżonka.
Nabycie nieruchomości prze jednego z małżonków bez zgody drugiego małżonka będzie nieważne. Jednak w przypadku kupna
nieruchomości na licytacjach komorniczych nie jest potrzebna
zgoda małżonka. Jeżeli więc pan
Marek J. weźmie udział w licytacji przeprowadzonej przez komornika, zaoferuje na niej najwyższą cenę za licytowaną nieruchomość i uiści ją, stanie się ona własnością jego oraz jego
żony, mimo braku zgody małżonki na nabycie tej nieruchomości.
Jeśli chodzi o los osób mieszkających w lokalu, który nabywa
się na licytacji komorniczej, to jeżeli osoby te nie wyprowadzą się
dobrowolnie, wówczas należy je eksmitować. Pan Marek J. będzie musiał wystąpić z pozwem o eksmisję lokatorów. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku uda się do komornika, który przeprowadzi eksmisję.
Pamiętać jednakże należy, iż wykonanie wyroku orzekającego
eksmisję, nie jest rzeczą prostą, albowiem przepisy nie przewidują tzw. eksmisji na bruk. Jeżeli więc osoby, w stosunku do których sąd orzeknie eksmisję, nie spełniają warunków do otrzymania lokalu socjalnego od gminy, wówczas nabywca nieruchomości (nowy właściciel lokalu) zobowiązany będzie do wskazania
tymczasowego pomieszczenia, do którego można eksmitować
lokatorów. Znalezienie lokalu zastępczego nie jest łatwe, zaś przepisy dodatkowo określają, iż pomieszczenie to powinno nadawać się do zamieszkania, zapewniać co najmniej 5 m kw. powierzchni mieszkalnej na osobę oraz powinno znajdować się w
tej samej lub pobliskiej miejscowości
Jeżeli decydujemy się na nabycie nieruchomości na licytacji,
warto skorzystać z usług prawnika, który będzie kontrolował postępowanie komornika, sądu, jak i osób zamieszkujących dany
lokal, a jednocześnie zminimalizuje koszty ponoszone przez nabywcę, a zapewne przyspieszy także proces wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.
Podstawa prawna:
Art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Art. 1046 § 4 i 6 kodeksu postępowania cywilnego
Radca prawny Dariusz Budnik
z kancelarii z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (058) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo
pracy, prawo przewozowe, postępowanie egzekucyjne.
PYTANIA DO PRAWNIKA MOŻNA PRZEKAZYWAŻ ZA POŚREDNICWEM REDAKCJI LUB WYSYŁAĆ (POCZTĄ ALBO E-MAILEM)
BEZPOSREDNIO DO KANCELARII W GDAŃSKU.

Po naszych artykułach

Rekreacja i drzewa zamiast łąk
W poprzednim wydaniu „GR” przeczyta³am o wspania³ym
pomyœle radnego powiatu J. Zab³ockiego urz¹dzenia na nowych terenach rekreacyjnych m.in. ogrodu dendrologicznego. Jednak jako jedna z licznych mieszkanek, korzystaj¹ca z ³¹k wzd³u¿
ul. Pomorskiej zwracam siê z proœb¹, aby przy ich zagospodarowaniu nie zapomnieæ o:
- osobach wyprowadzaj¹cych tam pieski, które musz¹ siê
wybiegaæ, a nie tylko spacerowaæ miêdzy blokami (tereny na
wyprowadzanie psów kurcz¹ siê!)
- mamach z dzieæmi lub m³odych ludziach, latem opalaj¹cych siê na kocach
- bocianach, które pojawiaj¹ siê na ³¹kach.
Danuta Michalczewska
mieszkanka Jednostki E SM „Janowo”
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KOMUNIKACJA
Burmistrz Rumi i radni
Gospodarnoœci chc¹ w tym
miejscu budowaæ rondo, za
czym opowiadaj¹ siê tak¿e niektórzy mieszkañcy. Zdaniem
jednego z naszych Czytelników
rondo jest bezpieczniejsze, poniewa¿ zmusza kierowców do
zmniejszenia prêdkoœci.
- Przed zjazdem na rondo
ka¿dy kierowca musi zwolniæ twierdzi mieszkaniec centrum
Rumi. - Na przejœciach z sygnalizacj¹ auta zatrzymuj¹
siê w ostatniej chwili, a czasem niestety wpadaj¹ na pasy.
Pieszym te¿ zdarza siê przebiegaæ na czerwonym œwietle,
co prowadzi do tragicznych
wypadków. Nie rozumiem, dlaczego radni nie chc¹ zbudowaæ
na tym skrzy¿owaniu ronda?
Postanowiliœmy to sprawdziæ u Ÿród³a i zapytaliœmy o
to wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, Janusza Wolañskiego:
- Jest kilka powodów, sk³aniaj¹cych nas do budowy na
tym skrzy¿owaniu sygnalizacji œwietlnej - mówi Janusz
Wolañski. - Pierwsza sprawa
to koszty. Œwiat³a poch³on¹
znacznie mniej œrodków ni¿
budowa ronda, która wi¹¿e siê
z powa¿n¹ i kosztown¹ inwestycj¹ drogow¹. Jednoczeœnie
zapewni¹ bezpieczeñstwo pieszym, zw³aszcza, ¿e ruch samochodowy w Rumi jest coraz
wiêkszy. Dziêki temu bêdzie
mo¿na przeznaczyæ pieni¹dze
na inne potrzebne inwestycje,
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Bezpieczeństwo na skrzyżowaniu

Sygnalizacja czy rondo
Z inicjatywy radnych PO i PiS, zgodnie z tegorocznymi zadaniami inwestycyjnymi,
na dwóch skrzy¿owaniach w Rumi zostanie zamontowana sygnalizacja œwietlna.
Nikt nie neguje pomys³u uruchomienia œwiate³ na skrzy¿owaniu ulicy Gdañskiej i
Katowickiej w Janowie, gdzie dosz³o do kilku wypadków z udzia³em dzieci i m³odzie¿y. Natomiast wyposa¿enie w sygnalizacjê skrzy¿owania ulic: D¹browskiego i
Pi³sudskiego wzbudza kontrowersje.

a wiele jest w mieœcie do zrobienia. M.in. kolejne drogi czekaj¹ na budowê. Po drugie chodzi o czas. Œwiat³a mo¿na uruchomiæ znacznie szybciej, ni¿
wybudowaæ rondo, o ile burmistrz Rumi wyka¿e dobr¹
wolê i zrealizuje wreszcie to za-

danie. W wiêkszoœci du¿ych
miast, choæby w s¹siedniej
Gdyni, na skrzy¿owaniach w
centrum stosuje siê sygnalizacjê. Nikt tam nie buduje ronda w œrodku miasta.
Nie zapominajmy o rzeczy
podstawowej - dodaje radny

Wolañski. - Skrzy¿owanie D¹browskiego i Pi³sudskiego ju¿
istnieje i s³u¿y mieszkañcom,
a jego stan techniczny jest nie
najgorszy. Wyposa¿enie tego
skrzy¿owania w sygnalizacjê
pozwoli tañszym kosztem uzyskaæ po¿¹dany efekt zwiêksze-

nia bezpieczeñstwa. Nie buduj¹c ronda, a zak³adaj¹c sygnalizacjê pozostaniemy w zgodzie z jak¿e aktualnym powiedzeniem Woltera „lepsze jest
wrogiem dobrego”. Sygnalizacjê mo¿na wybudowaæ szybko,
a wiêc szybko mo¿emy uzyskaæ
poprawê bezpieczeñstwa, a
zaoszczêdzone pieni¹dze przeznaczyæ na inne potrzebne inwestycje np. na drogi gminne.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ
o najwa¿niejszym - miasto
przystêpuje do budowy szerokiego centrum z ratuszem na
skrzy¿owaniu D¹browskiego i
Starowiejskiej. Obszar ten
nale¿y zaprojektowaæ kompleksowo - od ronda na drodze
krajowej nr 6 a¿ po skrzy¿owanie ulic Pi³sudskiego i D¹browskiego. Dopiero koncepcja centrum pozwoli rozstrzygn¹æ, jakie rozwi¹zanie na tym
skrzy¿owaniu jest najlepsze i
czy na pewno ma to byæ rondo.
W rozmowie z innym radnym, Bogdanem Formell¹
us³yszeliœmy dodatkowy argument.
- By³oby to czwarte rondo
na krótkim odcinku od g³ównej trasy nr 6 do granicy miasta i ul. Hutniczej - wskazuje
radny Formella. - Jestem zawodowym kierowc¹, du¿o jeŸdzi³em po Polsce i nadal je¿d¿ê.
Nigdzie nie spotka³em siê z
sytuacj¹, ¿eby na tak krótkim
odcinku by³y a¿ cztery ronda.
Barbara Jackowiak

Bezpiecznie na rowerze

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Po wyznaczonych trasach
albo po jezdni

Brakuje informacji pod znakiem

Sezon rowerowy w pe³ni. Na ulicach widaæ wielu mi³oœników
jednoœladów, korzystaj¹cych m.in. ze œcie¿ek rowerowych na terenie Rumi. Trasy dla rowerów licz¹ w naszym mieœcie w sumie
10 km i biegn¹ kilkoma wa¿nymi ulicami. Zdrowej i po¿ytecznej
modzie na rekreacjê na dwóch kó³kach ulega coraz wiêcej osób. I
bardzo dobrze, pod warunkiem, ¿e rowerzyœci bêd¹ pamiêtali o
zasadach bezpieczeñstwa. Wci¹¿ zdarza siê niestety zbyt du¿o
wypadków z ich udzia³em. Dlatego policja prowadzi równego rodzaju akcje prewencyjne, m.in. wœród dzieci i m³odzie¿y. O czym
nale¿y pamiêtaæ?
- Przede wszystkim o je¿d¿eniu po wytyczonych œcie¿kach
rowerowych, a nie obok nich - mówi sier¿. Anetta Kwidziñska
z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. - Przy okazji
uwaga do pieszych, ¿eby zauwa¿ali œcie¿ki dla rowerów i nie
spacerowali akurat po nich. Jeœli nie ma wytyczonej trasy, rowerzyœci powinni poruszaæ siê po jezdni, bo chodniki s¹ dla pieszych. Wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy chodnik ma co najmniej 2
metry szerokoœci, a na s¹siaduj¹cej jezdni dopuszczalna jest
prêdkoœæ powy¿ej 50 km na godzinê, ale takie przypadki w miastach siê nie zdarzaj¹.
Co wa¿ne – nie wolno przeje¿d¿aæ na rowerze przez przejœcia
dla pieszych! To bardzo czêsty i niebezpieczny proceder. Na pasach trzeba zejœæ z roweru i przeprowadziæ go na drug¹ stronê
ulicy. Poza tym trzeba pamiêtaæ, aby jad¹c jezdni¹ dawaæ rêk¹
znaki, uprzedzaj¹ce o skrêcaniu.
W warunkach o gorszej widocznoœci warto mieæ na sobie kamizelkê odblaskow¹ lub jakieœ inne elementy w jaskrawych kolorach, widocznych z daleka.
Dodam tylko, ¿e wobec rowerzystów stosowane s¹ pouczenia
i kary, m.in. za jazdê po chodniku mo¿na otrzymaæ mandat w
wysokoœci 50 z³. Podobn¹ lub wy¿sz¹ kwotê mandatu trzeba
zap³aciæ za przeje¿d¿anie rowerem przez przejœcia.
Ak
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Na ³amanie przepisów ruchu drogowego na ulicy Sienkiewicza zwróci³ uwagê mieszkaniec ul. ¯wirki mi Wigury.
- Przy wjeŸdzie na ul. Sienkiewicza w kierunku szko³y nr
6 stoi znak, ograniczaj¹cy ciê¿ar samochodów do 3,5 tony,
tymczasem z koniecznoœci kilka razy w tygodniu pod szko³ê
podje¿d¿aj¹ autobusy - mówi
Ryszard Roman. - Zabieraj¹
dzieci na basem albo na wycieczki. Wszystko by³oby dobrze, gdyby pod tym znakiem
znalaz³a siê informacja, ¿e
ograniczenie nie dotyczy autobusów szkolnych. Bez tego nagminnie naruszane s¹ zasady
ruchu i bezpieczeñstwa.
baj
REKLAMA

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

058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21.

Pod znakiem, ograniczaj¹cym wjazd w ul. Sienkiewicza
ciê¿kich pojazdów zabrak³o informacji, ¿e zakaz nie
dotyczy autobusów szkolnych.
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Kiedy powstaną nawierzchnie kolejnych ulic?

MIASTO
Nie będzie ciągu pieszo-jezdnego na Podgórnej

Mieszkańcy pytają o szczegóły SPRZECIW KOMISJI
Budowa piêciu ulic: S³onecznej, Chrobrego, Kwiatowej,
Asnyka i Równej by³a tematem spotkania w³adz miasta
z mieszkañcami w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza. Projektant Piotr Kania przedstawi³ koncepcjê inwestycji, która zak³ada powstanie na niektórych ulicach
w tym rejonie tzw. strefy zamieszkania, z ograniczeniem
prêdkoœci pojazdów do 20 km
i progami spowalniaj¹cymi. Na
innych odcinkach proponuje siê
budowê chodników tylko z jed-

nej strony ulicy. Wszystko po
to, aby unikn¹æ wydzielania
prywatnych gruntów na potrzeby budowy dróg.
Mieszkañcy pytali o szczegó³y oraz o termin inwestycji.
Burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak i jej zastêpca, Ryszard
Grychto³ wyjaœniali, ¿e ze
wzglêdu na konieczn¹ procedurê trudno dziœ okreœliæ termin.
- Mam nadziejê, ¿e budowê rozpoczniemy jeszcze w tym
roku - powiedzia³a burmistrz.
- A co bêdzie do tego czasu
z drogami pe³nymi dziur, zruj-

nowanymi m.in. przez deweloperów, buduj¹cych w tym rejonie mieszkania? - pyta³ Miros³aw S³owikowski. - Ulica
Chrobrego, przy której mieszkam i pracujê jest w skandalicznym stanie. Czy nie mo¿na tymczasowo zasypaæ g³êbokie wyrwy, przez które nie sposób przejechaæ?
Inni uczestnicy spotkania
wskazywali na zag³êbienia w
nieutwardzonych ulicach, przez
które w razie deszczu nie sposób przejœæ ani przejechaæ.
Ak

Wobec protestu mieszkañców ul. Podgórnej przeciwko okrojeniu niektórych dzia³ek w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ ulicy,
burmistrz oraz projektant nowej drogi zaproponowali zbudowanie jej jako ci¹gu pieszo-jezdnego, bez chodników (pisaliœmy o
tym w „Gazecie” w kwietniu). Dziêki temu rozwi¹zaniu zyska
siê 2 metry szerokoœci w stosunku do pierwotnie projektowanej
drogi. Na takie rozwi¹zanie nie zgodzili siê jednak cz³onkowie
Komisji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Zaproponowali budowê drogi dwukierunkowej z chodnikiem po jednej stronie.
W Urzêdzie Miasta w Rumi odby³o siê kolejne spotkanie z
mieszkañcami tej ulicy. Zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³ zobowi¹za³ siê do ponownego skorygowania projektu i próby
znalezienia rozwi¹zania, które bêdzie odpowiadaæ wymogom Komisji, a tak¿e usatysfakcjonuje mieszkañców. Pomoc w rozwi¹zaniu tego problemu zdeklarowa³ cz³onek Zarz¹du Powiatu i
przedstawiciel Rumi we w³adzach powiatowych, Dariusz Kuczmarski.
baj

Dzięki wytrwałości szefa Bractwa Mestwina

Lipy znów rosną na cmentarzu

Mieszkañcy z zainteresowaniem ogl¹dali wstêpne projekty swoich ulic.

LIST DO REDAKCJI
Jako długoletni mieszkaniec Rumi chcę zabrać głos w sprawie Szkoły Podstawowej nr 1,
do której chodziły moje dzieci, a obecnie chodzi
tam wnuczka. Przy okazji chcę wyrazić opinię na
temat działań obecnych władz miasta.
Byłem zwolennikiem burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak, cieszyło mnie, że pani burmistrz
przystąpiła do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dzięki jej poparciu powstał chór „Rumianie”.
Jednak okazało się, że nie zawsze była gotowa
wspierać przedsięwzięcia zrzeszenia. Na jednym
z zebrań ze strony długoletnich działaczy ZKP padły poważne zarzuty, że strojenie się w piękny
kaszubski strój jest nieszczere, bowiem wcześniej jeszcze jako radna, pani Rogala-Kończak głosowała przeciwko projektom kaszubskim, takim
jak budowa siedziby zrzeszenia i promocja języka kaszubskiego w powiecie wejherowskim. Kaszubi są prostolinijni i taka, moim zdaniem, powinna być burmistrz Rumi. Jednak pani burmistrz
nie zawsze postępuje zgodnie z tym, co mówi.
Mój syn, działający w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, zainteresował mnie sprawą
budowy w szkole bardzo potrzebnego łącznika
między budynkami. Po wgłębieniu się w ten problem okazało się, że dokumentacja na inwesty-

cję była zatwierdzona przez urząd i burmistrza w
2001 roku. Zdziwiło mnie i oburzyło, że teraz mówi
się o pilnej potrzebie rozbudowy szkoły, a w poprzedniej kadencji nie poczyniono żadnych kroków, żeby zrealizować potrzebny łącznik. Przez
czteroletnią kadencję nie zrobiono nic w tym kierunku, a dokumentacja jest już przedawniona i
nieaktualna. Zdziwiło mnie też, że za rok 2007
budżetowe zadania inwestycyjne w oświacie zrealizowano tylko w 35 procentach. Na marginesie, od pracowników oświaty lub innych placówek opłacanych z budżetu miasta słyszę czasem
zdanie, że „pani burmistrz nas utrzymuje...”. Mnie
się wydaje, że pani burmistrz nie jest aż taka bogata, żeby wypłacać ludziom pensje. Myśmy
wybrali p. burmistrz i upoważniliśmy do tego,
aby sprawiedliwie rozdzielała pieniądze z budżetu.
Wracając do budowy łącznika w SP nr 1, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do przygotowania nowej dokumentacji na wymogi obecnej
chwili i realizacji tej inwestycji.
Chciałbym dodać, że moim zdaniem burmistrz
niepotrzebnie ubiega się o członkostwo w Platformie Obywatelskiej, ponieważ jest burmistrzem wszystkich mieszkańców miasta.
Hilary Majkowski
(dane do wiadomości redakcji)

REKLAMA

FRYZJER NA KAŻDĄ KIESZEŃ
- KONKURENCYJNE CENY
Zapraszamy codziennie w godz. 8-15
Rumia ul. Ceynowy 43 A

tel. 0 605-854-484

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

Na zabytkowym cmentarzu przy ul. Koœcielnej na zlecenie
Urzêdu Miasta posadzono dwa rzêdy lip, od bramy do ruin. Dziêki
temu powstanie tam znowu aleja lipowa, która zawsze istnia³a
na cmentarzu i prowadzi³a do koœcio³a. O jej odtworzenie zabiega³ od wielu lat szef Bractwa Mestwina - Ryszard Hinc (autor
publikacji w naszej gazecie, dotycz¹cych historii Rumi). Pan
Ryszard by³ ju¿ zmêczony chodzeniem do urzêdu i powtarzaj¹cymi siê obietnicami, ale cierpliwoœæ zosta³a wynagrodzona. W³adze miasta odtworzy³y alejê lipow¹. Na razie m³ode drzewka
wygl¹daj¹ skromnie, ale kiedy urosn¹, przywróc¹ temu miejscu
dawny urok.
Stare, dorodne lipy, które ros³y tam poprzednio z nieustalonych przyczyn usch³y przed dziesiêcioma laty.
JZ.
REKLAMA

Producent PPHU „MEBLOMAR”

MEBLE NA WYMIAR

- kuchnie
- zabudowy
- sypialnie
- łazienki
- biurowe
RUMIA, UL. KOPERNIKA 6
tel. 058 671-20-50, kom. 0 501-777-605
e-mail: meblodar5@wp.pl
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PAMIĘTAM
Pamiętam
Smużką białego dymu
Bóg ogłosił światu że j e s t
nowy następca Piotra
Radośnie dziękowaliśmy
niebiosom
za papieża Polaka
Ściskając w dłoniach
różańce
Na wieżach kościołów
śpiewały dzwony
Pamiętam
upodobniłeś się boleśnie
do rozdartej flagi Polski
Na białym suknie plama krwi
i twoja dobra twarz
jej wyraz - coś między
uśmiechem
a grymasem bólu
Komunikaty o zdrowiu
i radosny komunikat o
wyzdrowieniu
Znowu idziesz na czele
swojej owczarni
w dwudziestym pierwszym
wieku
głosisz pokój, gasisz pożary
zawiści
Drżącą ręką kreślisz krzyż
Stanisława
Stenia Mazurek
1 kwietnia 2005 roku, godz.
11 po komunikatach - dopisek:
Ojcze Święty zmęczony
posługą człowiekowi,
odchodzisz do ojca w
niebiosach.
Pobłogosław raz ostatni i
módl się za nas
byśmy się nie rozproszyli po
manowcach
- my owieczki Twoje,
Pasterzu Dobry.

Salezjanin, kompozytor, muzyk i pedagog patronem Gimnazjum nr 1

Wybrali księdza Ormińskiego
Nauczyciele, uczniowie i
ich rodzice wybrali patrona dla szko³y, a radni miejscy przypieczêtowali tê decyzjê stosown¹ uchwa³ê. W
ub. tygodniu, podczas piêknej uroczystoœci, spo³ecznoœæ szkolna otrzyma³a
sztandar, a na budynku
placówki ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ patronowi.
Od tej pory Gimnazjum nr
1 w Rumi nosi imiê ks. Stanis³awa Ormiñskiego.
Wszyscy znakomici goœcie,
a by³o ich na uroczystoœci wielu, gratulowali kadrze pedagogicznej i m³odzie¿y takiego
patrona. O postaci ks. Ormiñskiego mówi³ podczas mszy œw.
w koœciele NMP WW arcybiskup Tadeusz Goc³owski, a
w szkolnej auli jego sylwetkê
zaprezentowa³a dyrektor gimnazjum, Jolanta Braun. Radny Sejmiku Wojewódzkiego
Jan Klawiter, który zna³ ksiêdza osobiœcie, podkreœli³ jego
wielk¹ skromnoœæ, natomiast
starosta wejherowski, Józef
Reszke wyrazi³ uznanie dla
obecnych na sali ksiê¿y salezjanów, których wspó³bratem
by³ ks. Stanis³aw. Starosta
¿yczy³ gimnazjalistom, aby

Czêœæ uroczystoœci odby³a siê na dziedziñcu szko³y.

rozwijali swoje talenty tak, jak
to robi³ ich nowy patron. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Witold Reclaf podkreœli³, ¿e
muzyka, któr¹ zajmowa³ siê
ks. Ormiñski to harmonia,
niech wiêc w tej szkole zapanuje harmonia serca i cia³a, a
tak¿e harmonia wiary i rozumu.
Pomorski Kurator Oœwiaty Zdzis³aw Szudrowicz od-

s³oni³ tablicê w ho³dzie ks. Stanis³awowi Ormiñskiemu. By³y
kwiaty i ¿yczenia, m.in. od emerytowanych pracowników szko³y. By³ program artystyczny w
wykonaniu uczniów, a tak¿e
parafialnego Chóru Lira, który nosi imiê ks. prof. Ormiñskiego. Obok chóru uroczystoœæ
w koœciele i w szkole uœwietni³a Orkiestra Dêta pod dyrekcj¹ Tadeusza Gruczy.

Nie zabrak³o okolicznoœciowej wystawy i wydawnictw.
Goœcie otrzymali m.in. imponuj¹c¹ ksi¹¿kê o ks. Ormiñskim (w wersji elektronicznej),
opracowan¹ przez nauczycielkê Gimnazjum nr 1, Urszulê
Klawiter. Po raz pierwszy wykonano nowy hymn szko³y autorstwa Beaty Awsiukiewicz.
Ak.

Ten piękny wiersz poetki z Rumi
został opublikowany w obszernej
antologii, zatytułowanej „Cud, który trwa. Papieżowi - poeci polscy”. Przypominamy go w połowie maja, w kolejną rocznicę zamachu na Jana Pawła II.

DYŻURY
W ŚRODĘ
Czytelników, którzy chcieliby
porozmawiać z reporterem,
zapraszamy na redakcyjne dyżury, które odbywają się w
środy w godz. 14-16 w redakcji przy ul. Piłsudskiego 52
(wejście obok optyka).
Można również zadzwonić
pod nr tel. 058 710-96-11 (najlepiej podczas dyżuru) lub pod
nr kom. 0 691-700- 273.
Zapraszamy.
Redakcja

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Rumi (II LO i SP nr 9)
przy ul. Stoczniowców 6,

zatrudni nauczycieli
fizyki, chemii, matematyki,
j. polskiego, j. niemieckiego
oraz psychologa.

Dyrektor Jolanta Braun przekaza³a gimnazjalistom
nowy sztandar.

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ

bezpłatnym lokalnym miesięczniku
o nakładzie 8 tys. egzemplarzy
OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY
ZA OGŁOSZENIA I REKLAMY
ORAZ ATRAKCYJNE RABATY
KONTAKT: redakcja tel. 058 710-96-11
kom. 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

tel. 058 671-29-17
lub 671-83-07
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Wyró¿nieni uczniowie z³o¿yli œlubowanie w imieniu
swoim oraz pozosta³ej m³odzie¿y.

www.gazetarumska.pl
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KULTURA I REKREACJA

RYWALIZACJA NA
DWÓCH KÓŁKACH

Uczestnicy wyœcigu w kategorii Gimnazjum tu¿ przed startem.
Fot. Anna Kuczmarska

Wiosenny Wyœcig Rowerowy na terenach
wokó³ koœcio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych
zorganizowa³o Salezjañskie Stowarzyszenie pod
nazw¹ Oratorium im. œw. Dominika Savio przy
wspó³pracy z Urzêdem Miasta Rumi, w ramach
programu „¯yjmy na sportowo dla cia³a i ducha”. To samo has³o przyœwieca³o cyklowi turniejów pi³ki no¿nej w trzech kategoriach i innym imprezom rekreacyjnym w parafii.
W wyœcigu wystartowa³o 28 uczniów szkó³
podstawowych, 15 gimnazjalistów i 7 starszych
zawodników. Wiosenny rajd odby³ siê w tak ciekawej i bogatej oprawie, gdzie nie brakowa³o
emocji, ale i dobrej atmosfery rodzinnej oraz
sportowej. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych. Obok zwyciêzcy poszczególnych wyœcigów.

Kategoria SP klasy I-III:
1 – Marcel Ptach
2 – Mariusz M³ynarczykowski
3 – Piotr M³ynarczykowski
Kat. SP klasy IV-VI:
1 – Mateusz Maækowiak
2 – Dominik Dorsz
3 – Krystian Henning
Kat. Gimnazjum:
1 – Dawid Konieczny
2 – £ukasz Sikora
3 – Bartek Hirt
Kat. Open:
1 – Mateusz Chmarzyñski
2 – Jakub Ellwart
3 – Przemys³aw Dziura.

Papieski konkurs w Gdańsku

RUMIANKA NAJLEPSZA
Daria Wêsierska, uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Rumi jest laureatk¹ g³ównej nagrody i I miejsca w pomorskim finale Konkursu Papieskiego „Papie¿ o M³odych, M³odzi o
Papie¿u”. Konkurs, zorganizowany przez Instytut Tertio Millennio z Krakowa odby³ siê pod koniec kwietnia w Gdañsku.
Do fina³u przyst¹pili reprezentanci piêciu szkó³: V LO w
Gdañsku, IX LO w Gdañsku, I LO w Rumi, ZSOiT w S³upsku i
II ZSO w Kartuzach. Finaliœci byli zwyciêzcami I etapu konkursu, licz¹cego 81 uczestników z 24 szkó³ województwa pomorskiego. Drugi etap obejmowa³ obronê ustn¹ esejów napisanych
w oparciu o nauczanie Papie¿a, kierowanego do m³odych.
Po ustnym zaprezentowaniu esejów i werdykcie komisji konkursowej, g³ówn¹ nagrodê - wycieczkê do Rzymu dla dwóch osób
zdoby³a Daria Wêsierska z I LO w Rumi. Daria napisa³a esej w
oparciu o „List Apostolski o godnoœci i powo³aniu kobiety” (Mulieris dignitatem) Jana Paw³a II oraz dodatkowe Ÿród³a, przedstawiaj¹c papiesk¹ wizjê roli kobiety w rodzinie, pracy zawodowej i wspó³czesnym œwiecie.
Dodajmy, ¿e wyró¿nienie i nagrody ksi¹¿kowe otrzyma³ Patryk Stryjek, równie¿ uczeñ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi.
Opiekunem uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie by³a Beata Chlewicka.
Janusz Wolañski

Śpiewały i recytowały
poezję Kaczmarskiego
Konkurs recytatorski o zasięgu wojewódzkim, poświecony
Jackowi Kaczmarskiemu zorganizowano w Gdańsku, w
czwartą rocznicę śmierci poety i barda. Wzięła w nim udział
reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, której
skład wyłoniono w drodze eliminacji szkolnych.

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

Anna Antosiak

Hanna Stajnke

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

W kategorii „Recytacje” II miejsce wśród 34 uczestników konkursu
zajęła Anna Antosiak z kl. I b II LO w Rumi. Ania zaprezentowała wiersz
„Podróż do piekła”, a do konkursu przygotowała ją polonistka Dorota
Dubiel-Stojek.
W kategorii „Poezja śpiewana” wystąpiła Hanna Stajnke z kl. II b, z
utworem „Rozbite oddziały”. Do występu w Gdańsku przygotowywała
się pod opieką Marzeny Taube, nauczycielki wiedzy o kulturze.
Wystąpienia młodzieży oceniało znamienite grono jurorów: dziennikarze, aktorzy i poeci.
Nauczyciele i uczniowie II LO mieli okazję poznać wyróżnione utwory
i wysłuchać młodych artystek podczas apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obie licealistki otrzymały rzęsiste brawa.
R.

CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Na żaglówkach i na byle czym

w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
Ø
Ø

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

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

Polskie Stowarzyszenie Klasy „Puck”, Stowarzyszenie Rumian
i szkółka windsurfingu Marzeny Okońskiej zapraszają 30 maja
(sobota) o godz. 10.00 do udziału w III Pływaniu „Na Bele Czem”
na stawie w parku. Informujemy również, że 1 czerwca o godz.
10 w Pucku (Harcerski Ośrodek Morski) rozpoczną się VIII Regaty o Puchar Burmistrza Rumi, a 2 czerwca o tej samej porze - VIII
Regaty Młodzieży Szkolnej i Uczącej się.
Szczegółowe informacje na: www.klasapuck.org, kontakt:
Wojciech Opajdowski tel. 0 603-067-180.
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EDUKACJA I ZABAWA

Rywalizacja

Włosy proste
lub zakręcone

Czy go jeszcze
pamiętasz?
Po raz trzeci w Dworku pod
Lipami us³yszeliœmy piosenki
nie¿yj¹cych twórców polskiej
muzyki. W tym cyklu m³odzi
s³uchacze Studium WokalnoAktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni prezentowali ju¿ utwory Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego.
Podczas kwietniowego wieczoru w MDK - zaprezentowano
znakomite piosenki Czes³awa
Niemena. Wyst¹pi³y Agnieszka Skawiñska, Kamila
Dziemian i Monika Markowc, przy akompaniamencie
Gra¿yny Pierzgalskiej i Micha³a Kalety.
Fot. Wojciech Hintzke

Konkurs fryzjerski, organizowany co roku w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr
2 przy ul. Grunwaldzkiej w
Rumi to okazja do prezentacji
umiejêtnoœci uczniów tej szko³y, a tak¿e powód rywalizacji i
wielkich emocji. Podczas konkursu, który odby³ siê pod patronatem m.in. „Gazety Rumskiej”, rywalizowano w dwóch
kategoriach. Jury jak zwykle
mia³o trudne zadanie, bo uczesania, prezentowane przez
modelki lub wykonane na g³owach treningowych, by³y wspania³e! Efektowne strzy¿enie,
farbowanie, modelowanie i upinanie w³osów - z tym wszystkim uczniowie ZSP nr 2 im. H.
Roszczynialskiego œwietnie sobie radz¹.
W kategorii fryzur dziennych zwyciê¿y³a Jagoda
Szczepañska, druga by³a Joanna Bednarz, a trzecia Emilia Lesner. Wyró¿nienia przyznano Oliwii Pyzik i Dorocie Szymañskiej. Laureatów
w kategorii fryzur wieczorowych
prezentujemy na górnym zdjêciu.
Atrakcyjne nagrody ufundowa³a Hurtownia Materia³ów
Fryzjerskich SEBA w Wejherowie.
Ak.

Laureaci w kategorii fryzur wieczorowych (od lewej): Dorota Erlich - I miejsce, Natalia Stefanowska - II, Joanna Nowak - III oraz wyró¿nieni Sebastian £ukaszewski i
Natalia Miler.

Jagoda Szczepañska i jej modelka oraz modelka, prezentuj¹ca fryzurê Joanny Bednarz.
REKLAMA
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Prezentacjom towarzyszy³ aplauz widowni.

