W Prokuraturze

Działki dla
SM „Janowo”

Burzliwe wybory do Rady Nadzorczej SM „Janowo”

W TYM NUMERZE

NIESMAK I ZDUMIENIE

ZA DROGA
DZIAŁKA

Do Prokuratury Rejonowej w
Wejherowie trafiły w czerwcu
dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, dotyczące
wydarzeń w Rumi.
Jedno zawiadomienie złożyli
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” wobec nieprawidłowości i przekraczania
uprawnień przez Zarząd SM
podczas Walnego Zgromadzenia SM ( piszemy o tym obok
oraz wewnątrz numeru).
Drugie zawiadomienie dotyczy kontrowersyjnej sprzedaży
dwóch działek, użytkowanych
wcześniej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową. Burmistrz Rumi
sprzedała nieruchomości spółdzielni z 97-procentową bonifikatą, chociaż zezwalająca na to
uchwała została przez radnych
uchylona.
Str. 6

KOLOROWE JARMARKI

Muzyka na ¿ywo, konkursy, kolorowe baloniki i cukrowa
wata - to nieod³¹czne elementy plenerowych festynów,
odbywaj¹cych siê w obu rumskich parkach. 3 sierpnia czeka
nas najwiêksza wakacyjna impreza: XV Jarmark Kaszubski.
STR. 15
REKLAMA

Od lewej: Danuta Bia³as, Stanis³awa Witkowska oraz
Waldemar i El¿bieta Ró¿yccy podczas audycji Radia
Gdañsk, realizowanej w Janowie. W g³êbi prezes
Józef Chmielewski.

Radni PO i PiS nie zgodzili
się na zakup przez miasto
prywatnej działki przy ul. Rodziewiczówny, z przeznaczeniem na budowę przedszkola. Zaproponowana przez
właścicieli i wynegocjowana
przez burmistrz cena była
zbyt wysoka.
Str. 2

MARATOŃCZYK

Bardzo wa¿nym wydarzeniem dla kilkutysiêcznej rzeszy
cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” i ich rodzin by³y
wybory cz³onków Rady Nadzorczej SM, realizowane podczas
oœmiu czêœci Walnego Zgromadzenia (od 16 do 26 czerwca br.).
Zanosi³o siê na spore zmiany, jak pisaliœmy przed wyborami. I
chocia¿ do powa¿nych zmian w sk³adzie RN nie dosz³o, kampania wyborcza oraz zebrania WZ przebiega³y inaczej ni¿ zwykle.
Cieszy³a spora frekwencja, wiêksza liczba kandydatów do RN i
merytoryczne dyskusje. Zdecydowany niesmak i w¹tpliwoœci
budzi³o stronnicze i aroganckie zachowanie przedstawicieli w³adz
SM „Janowo”.
Zarz¹d SM dyskredytowa³ i oczernia³ w oczach wyborców 10
kandydatów „Porozumienia na rzecz Uw³aszczenia” (w sumie
kandydatów by³o 30). Dostêp do dwutygodnika „Nasze Sprawy”
mieli tylko kandydaci, popierani przez Zarz¹d, a przedstawicieli
„Porozumienia” zbywano na ka¿dym kroku. Brakowa³o regulaminu WZ, na sali obrad panowa³ chaos, a postêpowanie z protoko³ami i wynikami g³osowania budzi³o najwiêksze zdumienie.
W tej sytuacji kandydaci „Porozumienia” zakwestionowali wyniki wyborów.
W zwi¹zku z licznymi nieprawid³owoœciami w trakcie WZ
cz³onkowie spó³dzielni postanowili zaskar¿yæ uchwa³ê o wyborze
nowej Rady Nadzorczej. O szczegó³ach poinformujemy, a dziœ
wiêcej na temat czerwcowych wydarzeñ w SM „Janowo”.
Anna Kuczmarska
STR. 4-5

Tadeusz Szewczak z Rumi
biega po Pekinie i po słynnym Chińskim Murze, a także
na trasach maratonów w Polsce i Niemczech. We wrześniu wybiera się do Australii,
a potem do Tybetu, oczywiście po to, by wziąć udział w
kolejnych maratonach.
Str. 8

HISTORIA W
INTERNECIE

Ta wiadomość ucieszy miłośników historii, m.in. dziejów Rumi - interesujące materiały o przeszłości miasta,
opatrzone zdjęciami, mapkami i dokumentami można
znaleźć w internecie, pod adresem www.rumia.edu.pl.
Str. 13
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SAMORZĄD
Radni klubów PO i PiS na
ostatniej sesji nie zgodzili
siê na zakup przez miasto
prywatnej dzia³ki przy ul.
Rodziewiczówny, poniewa¿ cena zaproponowana
przez w³aœcicieli i wynegocjowana przez burmistrz
Rumi by³a zbyt wysoka.
Jednog³oœnie natomiast
Rada Miejska przyjê³a zaproponowan¹ przez burmistrz uchwa³ê o zakupie
nieruchomoœci, przeznaczonej na boisko sportowe.
Sprawa nieruchomoœci
przy ulicy Rodziewiczówny jest
od pocz¹tku niejasna i zastanawiaj¹ca. Dzia³ka przy ul. Rodziewiczówny, jak uzasadnia³a burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak, jest potrzebna pod
budowê w przysz³oœci nowego
przedszkola. Dzia³aj¹ce w s¹siedztwie Przedszkole nr 1
„S³oneczna Jedynka” jest za
ma³e, potrzeby w tej dziedzinie wci¹¿ rosn¹ i nale¿y pomyœleæ o budowie w œródmieœciu
Rumi nowej, wiêkszej i wygodniejszej placówki. Idealne miejsce pod tak¹ inwestycjê znajduje siê obok przedszkolnego
placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, po³o¿nego w sosnowym lasku. Jest to jednak nieruchomoœæ prywatna.
Niekorzystna propozycja
W³aœciciele s¹siaduj¹cej z
ogródkiem przedszkolnym
dzia³ki proponowali miastu
zamianê tego terenu na inny,
u zbiegu ulic Kosynierów i Koœciuszki na Lotnisku. Jak informowaliœmy wczeœniej, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak by³a sk³onna przyj¹æ tak¹
propozycjê, ale radni nie zgo-

Radni nie chcą kupić działki po 1158 zł za metr kwadratowy

Kupią teren pod boiskiem
przeznaczyæ z bud¿etu miejskiego ponad miliona z³otych
na teren pod przysz³¹ placówkê. Wiêkszoœci¹ g³osów odrzucili projekt uchwa³y, nawet, jeœli przedszkole trzeba bêdzie
zbudowaæ ca³kiem gdzie indziej. Przewodnicz¹cy Witold
Reclaf poprosi³ na koniec sesji
o dok³adne informacje na temat wspomnianej decyzji o
warunkach zabudowy, wydanej
w imieniu burmistrz przez
Wydzia³ Urbanistyki i Architektury UM.
Ten teren, wykorzystywany na boiska treningowe
miasto odkupi od dotychczasowych w³aœcicieli.

dzili siê na tê transakcjê.
Twierdzili, ¿e dzia³ka gminna
na Lotnisku jest wiêksza, bardziej atrakcyjna (m.in. dla deweloperów) i nie mo¿na jej porównywaæ z posesj¹ przy ul. Rodziewiczówny. Zamiana by³aby zdecydowanie niekorzystna
dla gminy (za to korzystna dla
deweloperów), dlatego radni zobowi¹zali burmistrz do dalszych negocjacji ze wspó³w³aœcicielami nieruchomoœci w
sprawie nabycia dzia³ki.
Na ostatniej sesji burmistrz przed³o¿y³a projekt nabycia dzia³ki za 1 mln 200 tys.
z³, co przy powierzchni 1036 m
kw. daje cenê 1 158,3 z³ za
metr kw. Tymczasem rzeczoznawca oszacowa³ wartoœæ nieruchomoœci na 432,5 tys. z³
(417,76 z³ za metr kw.).
Szokuj¹ca cena
- Proponowana przez w³a-

œcicieli kwota jest szokuj¹ca takie zdanie na ten temat
Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, wyrazi³ juz
na poprzedzaj¹cej sesjê komisji gospodarczej i finansowobud¿etowej. - Czy pani burmistrz uwa¿a, ¿e to jest dla
nas dobra cena?
El¿bieta Rogala-Koñczak
t³umaczy³a, ¿e gmina nie ma
wyboru, bo w³aœciciele zabuduj¹ swoj¹ nieruchomoœæ, jeœli miasto nie bêdzie zainteresowane jej kupnem. Tym bardziej, ¿e w styczniu br. Wydzia³
Urbanistyki i Architektury
Urzêdu Miasta wyda³ decyzjê
o warunkach zabudowy, która
umo¿liwia powstanie tam wielorodzinnego budynku. W takiej sytuacji szansa na budowê w tym miejscu przedszkola bezpowrotnie przepadnie.
Mimo takiej perspektywy
radni PO i PiS nie zgodzili siê

Boisko nad rzek¹
Bez sprzeciwu i jednomyœlnie Rada Miejska zaakceptowa³a projekt nabycia nieruchomoœci przy ul. Starowiejskiej
w Rumi, s¹siaduj¹cej ze stadionem miejskim. Na tej prywatnej dzia³ce nad Zagórsk¹
Strug¹, o któr¹ gmina zabiega
od kilku lat, znajduje siê boisko sportowe, potrzebne do
treningów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest to teren przeznaczony pod sport i
rekreacjê.
Wczeœniejsze problemy z
zakupem wynika³y z du¿ej liczby jej wspó³w³aœcicieli, zmian
w³asnoœciowych i skomplikowanych uzgodnieñ. Teraz gmina kupi nieruchomoœæ o powierzchni 454 m kw. za
2 679 780 z³ (590 z³ za metr
kw.), na co na ostatniej sesji
zgodzili siê wszyscy radni.
Anna Kuczmarska

NASTĘPNA
„GAZETA”
WE WRZEŚNIU
Numer 7 „Gazety Rumskiej”,
który mają Państwo w ręku jest
jedynym wakacyjnym wydaniem naszego pisma. Następna
gazeta ukaże się po wakacjach,
w dniach 3-4 września. Przypominamy, że bieżące i wcześniejsze wydania „GR” można czytać
w Internecie: www.gazetarumska.pl. Zapraszamy do lektury.

KOMUNIKAT

Stypendia socjalne
Rodzice uczniów, mający
trudną sytuację materialną mogą
uzyskać stypendium socjalne dla
swoich dzieci. Do 15 września
2008 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
stypendium szkolne. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta
Rumi.
Druki wniosków o stypendium
szkolne można pobrać ze strony
internetowej www.rumia.eu >
oświata > stypendia > stypendia
socjalne lub osobiście we wspomnianym biurze w urzędzie.
Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dochód netto na osobę w rodzinie
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 351 zł.
W przypadku ucznia, którego
rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada
się zaświadczenie o korzystaniu z
tych świadczeń.
mc

REKLAMA

Plan do poprawki i pieniądze dla szpitala
Ostatnie dni przed urlopem radni spędzili bardzo
pracowicie. Tym bardziej, że oprócz zwyczajnych
czerwcowych obrad, pod koniec czerwca oraz w
lipcu odbyły się dwie dodatkowe sesje RM.
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BĘDĄ ZMIANY W PLANIE. Jednomyślnie podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Gdańskiej, Dąbrowskiego. Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego,
Gdyńskiej i Częstochowskiej. W planie występuje nieregularna, „łamana” linia zabudowy, co ogranicza
zagospodarowanie prywatnych posesji. Ich właściciele skarżą się, że nie mogą zbudować na własnych
działkach nowych obiektów. Chodzi też o ograniczenia wysokości zabudowy do 8 metrów, podczas
gdy w sąsiedztwie znajduje się osiedle Janowo z
wysokimi blokami. Jak wyjaśniał wiceburmistrz Ryszard Grychtoł, zmiany w planie mają nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale także uporządkować
architektonicznie tę część miasta.
INICJATYWY BEZ ZMIAN. Większością głosów
odrzucono projekt uchwały, wprowadzającej zmiany do zasad realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie
inwestycji i remontów (w tzw. czynach społecznych).
Burmistrz Rumi proponowała zmiany, które pozwolą
jak najszybciej zbudować nawierzchnię ul. Działkowców przy udziale finansowym kilku firm, korzystających z tej drogi. Chodziło również o budowę ronda
na skrzyżowaniu ul. Dębogórskiej i Gdyńskiej. Przebudowę skrzyżowania chce współfinansować deweloper, budujące w sąsiedztwie osiedle „Królewskie”.

Radni PO i PiS nie zgodzili się na wprowadzenie
zmian do regulaminu i wnoszenie takich wniosków
w środku roku budżetowego. Ich zdaniem inicjatywy lokalne powinny przebiegać według przyjętych
zasad. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te inwestycje
znalazły się w planie na rok przyszły.
KOSZTOWNA KUCHNIA. Na dodatkowej sesji
RM dyskutowano m.in. o zmianach w budżecie, zaproponowanych przez burmistrz. Radni PO i PiS
odrzucili wniosek o przeznaczenie prawie miliona zł
na rozbudowę kuchni w SP nr 6, ponieważ uznali
koszt inwestycji za zbyt wysoki. Nie zostali też wcześniej poinformowani o zmianach w kosztorysie. W
ub. roku planowano wydać na ten cel 590 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej RM
Piotr Zaradny zaznaczył, że nie otrzymał wyjaśnienia
w sprawie podwyższenia kosztów remontu, mimo,
że poprosił o to burmistrz Rumi. Wydanie prawie
miliona zł bez zastanowienia uznał za nieracjonalne.
Andrzej Januszewski, przewodniczący Komisji
Oświaty i Wychowania RM, zastanawiał się, czy nie
opłaca się dowozić obiadów do szkoły zamiast remontować kuchnię takim kosztem.
PIENIĄDZE DLA SZPITALA. Na wniosek Komisji
ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej RM przyznano 44 tys. zł szpitalowi w Wejherowie.
- Uznaliśmy za ważne i uzasadnione wystąpienie
Szpitala Specjalistycznego o pomoc w zakupie respiratora i ssaka do karetki „W”, stacjonującej w Rumi
- mówi Wiesława Serema, wiceprzewodnicząca
wspomnianej komisji. - Wyposażenie karetki jest
potrzebne dla ratowania życia mieszkańców miasta.
Ak.
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MIASTO

Ponad 5700 dzieci i młodzieży w gminnych placówkach oświatowych

Kolejny blamaż Gospodarności

LATEM O SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH

Wojewoda odrzucił skargę
na przewodniczącego RM

Najwiêksz¹ placówk¹ w Rumi jest
Szko³a Podstawowa nr 9.

Chocia¿ w czasie wakacji w
szko³ach odbywaj¹ siê co
najwy¿ej remonty i porz¹dki, a nauczyciele i uczniowie
odpoczywaj¹ z dala od klas,
ksi¹¿ek i zeszytów, my wracamy do spraw oœwiatowych, poniewa¿ na przedwakacyjnej zajmowali siê
nimi sesji rumscy radni.
Edukacja w mieœcie by³a
przewodnim tematem czerwcowych obrad, a informacjê na
ten temat przedstawi³a Anna
Czy¿ewska, naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Urzêdu Miasta. W minionym
roku szkolnym w gminnych
szko³ach by³o 5265 uczniów, w
tym w szko³ach podstawowych
uczy³o siê 3373 dzieci (razem
z zerówkami), w gimnazjach
1455, a w administrowanym
przez gminê II Liceum Ogólnokszta³c¹cym - 238 osób.
Dziewi¹tka najliczniejsza
Najliczniejsz¹ szko³¹ w
mieœcie jest SP nr 9 w Janowie, do której uczêszcza³o 961
uczniów. Tylko o niespe³na 100
dzieci mniej (dok³adnie 863)
uczy³o siê w SP nr 6 przy ul.
Sienkiewicza. 742 uczniów liczy³a ostatnio SP nr 1 w Starej Rumi, a najmniejsza SP nr
10 w Zagórzu mia³a 504
uczniów. Do najwiêkszych gimnazjów nale¿y „Jedynka” przy
ul. Rodziewiczówny, licz¹ca 632
gimnazjalistów. W Gimnazjum nr 2 by³o 483, a Gimnazjum nr 4 na Szmelcie - 340
uczniów.
Do czterech gminnych
przedszkoli chodzi³o w minionym roku szkolnym 502 dzieci. Najwiêcej, bo 190 by³o ich
w Przedszkolu nr 6 „Janowiaczek”. Nieco mniej, bo 167
maluchów uczêszcza³o do
Przedszkola nr 3 „Pod Topol¹”.
Wszystkie szko³y i przedszkola mog¹ pochwaliæ siê sukcesami, ciekawymi programami nauczania i wychowania,
coraz lepszym wyposa¿eniem.

Wiêcej pieniêdzy
na oœwiatê
Andrzej Januszewski,
przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty i Wychowania Rady
Miejskiej z³o¿y³ sprawozdanie
z pracy komisji, która na kolejnych posiedzeniach zajmowa³a siê m.in. do¿ywianiem
uczniów oraz dowo¿eniem ich
szkó³, nauczaniem indywidualnym, bibliotekami szkolnymi,
zajêciami pozalekcyjnymi i
wynikami egzaminów w szko³ach podstawowych i gimnazjach.
- Wyniki nie satysfakcjonuj¹ nas do koñca, poniewa¿
pozostajemy nieco w tyle za
szko³ami gdyñskimi, ale w
2007 roku oceny uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów w
Rumi poprawi³y siê w stosunku do roku 2006 - stwierdzi³
Andrzej Januszewski, uzupe³niaj¹c wypowiedŸ liczbami. Z
tych liczb wynika, ¿e œrednie
wyniki rumskich uczniów na
egzaminach s¹ nieco wy¿sze
ni¿ œrednia w województwie
pomorskim. Przewodnicz¹cy
podkreœli³, ¿e z roku na rok
Rada Miejska zwiêksza nak³ady na oœwiatê i wychowanie.
Rumska specyfika
Poniewa¿ na sesji w Rumi
goœci³ wicestarosta wejherowski Grzegorz Gaszta, zajmuj¹cy siê sprawami edukacji,
radni wys³uchali informacji o
powiatowej polityce oœwiatowej. Powiat prowadzi 13 placówek oœwiatowych, w tym trzy
szko³y w Rumi: Zespól Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 (I
LO), Zespól Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespó³
Szkó³ Specjalnych.
- Staramy siê odpowiadaæ
na oczekiwania i aspiracje
m³odzie¿y, dlatego przeprowadzamy wœród gimnazjalistów
ankiety na temat planów edukacyjnych - powiedzia³ Grzegorz Gaszta. - Ponad 45 proc.
uczniów trzecich klas gimna-

zjów chce kontynuowaæ naukê
w liceach ogólnokszta³c¹cych,
31 proc. w technikach, 8,5 proc.
w liceach profilowanych i 14,7
proc. w szko³ach zawodowych.
Specyfika Rumi, po³o¿onej w
s¹siedztwie Trójmiasta polega na tym, ¿e ponad po³owa
m³odzie¿y kontynuuje naukê
poza miasta i poza powiatem.
W Rumi, Redzie lub Wejherowie pozostaje tylko 44 proc.
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Starosta mówi³ m.in. o planowanych inwestycjach i wydatkach na szko³y powiatowe
w Rumi, podkreœlaj¹c, ¿e na
oœwiacie nie mo¿na oszczêdzaæ.
Do tego tematu wrócimy w
nastêpnych wydaniu gazety.
Ak

Wojewoda pomorski uznał za nieuzasadnione zarzuty przewodniczącego Klubu Radnych „Gospodarność” RM w Rumi, Tadeusza Piątkowskiego dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu kwietniowej sesji Rady Miejskiej przez jej przewodniczącego
Witolda Reclafa. Pismem z 9 lipca br. organ nadzoru stwierdza, iż
zarzuty nie znajdują potwierdzenia w analizowanych dokumentach, przede wszystkim w protokole z sesji z 24 kwietnia br. oraz
opinii radcy prawnego Urzędu Miasta Rumi. Zatem „brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez wojewodę czynności nadzorczych w przedmiotowej sprawie” – czytamy we wspomnianym
piśmie. Wojewoda nie uznał za stosowne interweniowanie w tej
sprawie, chociaż prosił go o to T. Piątkowski w piśmie z 19 maja br.
Przypomnijmy, że radni Gospodarności zarzucili przewodniczącemu W. Reclafowi złamanie regulaminu Rady Miejskiej podczas
sesji 24 kwietnia i na znak protestu opuścili salę obrad. Przewodniczący klubu Gospodarność, Tadeusz Piątkowski powiedział wówczas, że zachowanie przewodniczącego Reclafa jest „rażąco sprzeczne z zasadami demokracji”. Głównym powodem oburzenia radnych Gospodarności było zamknięcie dyskusji na temat zmian w
budżecie miasta. Radni opozycji twierdzili, że dyskusja w ogóle nie
została otwarta.
Na kolejnej sesji przewodniczący Witold Reclaf wyjaśnił, że
protokół i nagrania z poprzednich obrad dowodzą jego racji. Świadczą
o tym, że otworzył on dyskusję. Przewodniczący RM przedstawił
też opinię prawną, jednoznacznie stwierdzającą, że nie złamał on
regulaminu. Zażądał publicznych przeprosin ze strony Tadeusza
Piątkowskiego za pomówienie go o naruszanie regulaminu, podkreślając, że słowa radnego Piątkowskiego godzą w dobre imię
Rady Miejskiej Rumi.
Mimo to Tadeusz Piątkowski, a także Józef Chmielewski podtrzymywali swoje zdanie.
- Zastanowimy się, czy zasługuje pan na to, żeby pana przeprosić – dodał radny Piątkowski.
– To jest karygodne łamanie regulaminu. Powinien się pan
wstydzić! – zwrócił się do przewodniczącego Reclafa radny Chmielewski.
Okazało się, że wstydzić powinni się wyłącznie radni Gospodarności z T. Piątkowskim i J. Chmielewskim na czele! Ich krzyki,
zarzuty i ostentacyjne wyjście z sali to tylko gesty, skierowane do
mieszkańców, śledzących sesje w lokalnej telewizji, a zarazem
element gry, polegający na ciągłej dyskredytacji przewodniczącego Rady.
Cóż, po czterech latach rządów Gospodarności w poprzedniej
kadencji trudno im się dzisiaj pogodzić się z faktem, że rację może
mieć ktoś inny.
Ak

OGŁOSZENIE PŁATNE

Biuro Rady Miejskiej w Rumi uprzejmie informuje
o dyżurach przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej Rumi, które w sierpniu odbywać się będą
w następujących terminach:

Przewodniczący Rady Miejskie Rumi Witold Reclaf
- przyjmuje interesantów 27 sierpnia br. w godzinach od 17.00
do 18.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Jarosław Muszyński
- przyjmuje interesantów 13 sierpnia br. w godzinach od 16.00
do 17.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Janusz Wolański
- przyjmuje interesantów 20 sierpnia br. w godzinach od 16.00
do 17.00.
Dyżury odbywają się na parterze Urzędu Miasta
przy ul. Sobieskiego 7.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 059 679-65-84.
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WYBORY W SM JANOWO

WYNIKI WYBORÓW
Skład Rady Nadzorczej SM „Janowo” na
1. Ireneusz Leśniak
2. Jerzy Hoppe
3. Jan Goździewicz
4. Edmund Kapicki - przewodniczący
5. Henryk Łubniewski
6. Zbigniew Rachwald
7. Edward Lipowski
8. Stanisław Rudny
9. Marek Zawadzki
10. Irena Gąsior
11. Władysław Pastuszko

lata 2008 - 2011:
298
292
280
266
243
235
234
229
223
222
212

Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Elżbieta Różycka
211
2. Sylwester Szymańśki
196
3. Krystyna Rejnów
187
4. Stanisława Witkowska
173
5. Zbigniew Borkowski
168
6. Krzysztof Lisiak
167
7. Marian Jędrzejczyk
156
8. Lucyna Wierzbicka
151
9. Teresa Kalińska
149
10. Alicja Bartosiak
145
11. Barbara Górska
137
12. Dorota Wojtaszak
133
13. Andrzej Skucha
130
14. Jacek Stawikowski
121
15. Roman Łuczak
128
16. Bogdan Ellwart
106
17. Adam Głogowski
82
18. Jerzy Trzciński
79
19. Jan Brylowski
54

PODZIĘKOWANIE
Kandydaci, uczestniczący w wyborach do rady nadzorczej SM „Janowo” z „Porozumienia na rzecz Uwłaszczenia” za pośrednictwem „Gazety Rumskiej” składają podziękowanie za otrzymane głosy.
Możliwość zaprezentowania się wyborcom - członkom
Spółdzielni podczas kolejnych zebrań Walnego Zgromadpzenia przyniosła nam wiele satysfakcji i wzbogaciła nas o
cenne doświadczenie, które niewątpliwie zaowocuje w naszej dalszej społecznej działalności na rzecz Spółdzielców.
Kandydaci do Rady Nadzorczej
z „Porozumienia na rzecz Uwłaszczenia”

Kandydaci do RN dzielili się na odpowiednich i niepoprawnych

CZEGO SIĘ BOI ZARZĄD SM „JANOWO”?
Wszystko odbywałoby się zgodnie z planem organizatorów Walnego Zebrania SM „Janowo”, czyli dotychczasowych władz spółdzielni, gdyby wśród kandydatów nie pojawiło się dziesięciu przedstawicieli „Porozumienia na rzecz Uwłaszczenia”. Od tego
momentu Zarząd SM „Janowo” zaczął wykazywać niespotykaną dotąd nerwowość. W
miarę rozkręcania się kampanii wyborczej władze spółdzielni wpadły wręcz w panikę.
W sposób nieetyczny i bezprawny (nie przebierając w środkach i metodach) atakowano
wspomnianych dziesięciu kandydatów, którzy ośmielili się
mieć inne zdanie i krytycznie
oceniali dotychczasową politykę zarządu. Atakowano „niepoprawnych”, pomimo, że kandydowali oni do Rady Nadzorczej
zgodnie z przepisami i mieli do
tego pełne prawo. O głosy wyborców mógł ubiegać się każdy członek spółdzielni, który
zgłosił w porę zamiar kandydowania i spełniał określone Statutem warunki.
W spółdzielczym dwutygodniku „Nasze Sprawy” z 13
czerwca (na trzy dni przed
pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia), dostarczanym w
ponad 4 tys. egzemplarzy do
wszystkich budynków na osiedlu, znalazła się specjalna wkładka, zatytułowana „PRZECZYTAJ - TO WAŻNE!!!”, podpisana przez prezesa Józefa Chmielewskiego i jego zastępczynię.
Artykuł ten obnażył rozmiar frustracji Zarządu Spółdzielni wobec nieprzewidzianej sytuacji i
lęku przed dziesiątką szeregowych członków Spółdzielni,
spoza jakichkolwiek układów i
koneksji. Strach władz spółdzielni był uzasadniony: gdyby
kandydaci ci znaleźli się w nowej Radzie Nadzorczej, mieliby
prawo kontrolować Zarząd, co
jest statutowym obowiązkiem
tego organu.

Groźni i nieprzewidywalni
Jak napisano we wspomnianym artykule, zdaniem
Zarządu SM „Janowo” dziesięciu kandydatów „Porozumienia
na rzecz uwłaszczenia” stanowiło zagrożenie dla dalszego istnienia Spółdzielni. Można było
przeczytać, że tymi kandydatami kieruje „...wielka chęć przejęcia władzy”. To oburzające i
perfidne oskarżenie. Czyżby
pan prezes Chmielewski nie zauważył, że kandydatów było
30? Czy pozostałe 20 osób też
chciało przejąć władzę!
Z jakich powodów zarząd
Spółdzielni atakuje jednych
kandydatów, a popiera innych?
To zastanawiające zjawisko,
sugerujące, że Zarząd nie obawia się Rady Nadzorczej, składającej się z popieranych przez
siebie kandydatów.

dzi. Nasz¹ rol¹ jest uœwiadamianie spó³dzielców o ich prawach.
- Opozycja nie jest w naszej spó³dzielni dopuszczana
do g³osu - stwierdzi³ Marek
Zawadzki. - „Nasze Sprawy”
tak naprawdê nie s¹ nasze, a
cz³onkowie maj¹cy inne zdanie s¹, tak jak pani Ró¿ycka,
atakowani i oœmieszani.
- Nie chodzi nam o rozbijanie spó³dzielni, o co jesteœmy
pos¹dzani, ale o jej dobre zarz¹dzanie i szanowanie praw
cz³onków - przypomnia³a dziennikarzom El¿bieta Ró¿ycka.
Podobne tematy, pytania i
odpowiedzi zdominowa³y dys-

kusjê, zorganizowan¹ przez
Radio Gdañsk w Janowie,
przed spó³dzielczym Domem
Kultury. Realizacja audycji,
emitowanej na ¿ywo odby³a siê
na godzinê przed jednym z zebrañ WZ. Poniewa¿ w dyskusji uczestniczyli zarówno
przedstawiciele Zarz¹du i ustêpuj¹cej Rady Nadzorczej SM,
jak i „Porozumienia na rzecz
Uw³aszczenia”, wymiana zdañ
by³a naprawdê wrêcz ostra.
Towarzyszy³y jej g³oœne wypowiedzi i okrzyki mieszkañców
osiedla, niezadowolonych z pracy Zarz¹du i prezesa spó³dzielni.
Ak.

Przerażająca wizja
Ale to nie wszystko. Członkowie, przybywający na zebrania Walnego Zgromadzenia
otrzymali „Dodatkową informację o kandydatach” z nazwiskami przedstawicieli „Porozumienia”. Treść tej ulotki sugerowała wyraźnie, na kogo nie należy
głosować. Rozdając ją zarówno
członkowie Zarządu SM, jak i
ustępującej Rady Nadzorczej,
łamali ciszę wyborczą, o której
tak często mówili.
To dziwne, że Zarząd SM „Janowo” zaangażował się w długi
maraton wyborczy jako strona

Przed kamerą i do mikrofonu

Gorące dyskusje
Wyborom cz³onków Rady
Nadzorczej SM „Janowo” towarzyszy³y wielkie emocje.
Zanim rozpoczêto kolejne ods³ony Walnego Zgromadzenia,
dosz³o do dwóch ciekawych
spotkañ. „Porozumienie na
rzecz Uw³aszczenia” zaprosi³o
lokalnych dziennikarzy na konferencjê prasow¹, któr¹ chcia³o zorganizowaæ w sali Domu
Kultury SM „Janowo” - niekoniecznie tej najwiêkszej, ale jakiejkolwiek. Chocia¿ pomieszczeñ w tej placówce nie brakuje, zabrak³o ich dla czterech
przedstawicieli „Porozumienia” (3 kandydatów i rzeczniczka) oraz kilku reporterów. Prezes spó³dzielni odmówi³ u¿yczenia sali, a spotkanie odby³o siê tylko dziêki pomocy przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Witolda Reclafa, w jego gabinecie w Urzêdzie Miasta.
Dziêki temu dziennikarze poznali program „Porozumienia”
i dowiedzieli siê, dlaczego gru-
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pa osób zdecydowanie krytycznych wobec Zarz¹du SM „Janowo” zdecydowa³a siê walczyæ
o stanowiska w Radzie (pisaliœmy o tym obszernie w czerwcowym wydaniu gazety).
Rozmawiano g³ównie o problemach uw³aszczenia. M.in.
El¿bieta Ró¿ycka odpowiada³a na pytanie redaktora Andrzeja Sikory z Telewizji Morskiej „Chopin”, czy „Porozumienie” nie chce uw³aszczaæ spó³dzielców wbrew ich woli?
- Nie ma uw³aszczenia na
si³ê - stwierdzi³a stanowczo. Nikt nie musi wnioskowaæ o
odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania.
Chodzi nam tylko o umo¿liwienie uzyskania aktu notarialnego tym cz³onkom, którzy siê
tego domagaj¹.
- Œwiadomoœæ i wiedza spo³eczeñstwa na ten temat jest
wci¹¿ ma³a, ale to siê zmienia
- doda³a Danuta Bia³as, rzeczniczka ugrupowania. - Nieznajomoœæ przepisów prawa szko-

tych wydarzeń, mimo iż z prawnego punktu widzenia mógł on
być tylko organizatorem Walnego Zgromadzenia. To absurd,
że Zarząd uczestniczył w „dzikiej” kampanii wyborczej do
Rady Nadzorczej - organu, który ma obowiązek go kontrolować.
Czyżby dotychczasowa
Rada Nadzorcza nie sprawowała
kontroli nad działalnością Zarządu i dlatego wizja Rady z prawdziwego zdarzenia przeraża prezesów i pozostałych członków
władz janowskiej spółdzielni?
Ak

Nielubiana
gazeta
Wybory do Rady Nadzorczej
największej spółdzielni mieszkaniowej w Rumi są ważnym
wydarzeniem, zwłaszcza dla
ponad 12 tysięcy mieszkańców
osiedla Janowo. Ze względu na
duże zainteresowanie, jakim
cieszy się „Gazeta Rumska”
także w Janowie, chcieliśmy
napisać o częściowych zebraniach Walnego Zgromadzenia,
o dyskusjach na spotkaniach,
o tym, co interesuje członków
spółdzielni i o co pytają oni kandydatów do RN. Niestety, mimo
iż prawo prasowe wyraźnie zabrania utrudniania zbierania
materiałów prasowych, nie
wpuszczono nas na zebrania
spółdzielcze.
Ledwie przekroczyłam próg
janowskiego Domu Kultury,
stanął przede mną sam prezes Chmielewski, skutecznie
zagradzając drogę do sali obrad. Na pytanie, czy mogę
wejść, odpowiedział stanowczo „Nie!” i powtórzył to słowo
po kolejnych moich pytaniach.
Opuściłam zatem niegościnne
progi DK.
Cóż, działacze i władze spółdzielni bardzo nie lubią gazety,
która jako jedyna spośród lokalnych mediów ma odwagę
ich krytykować i bronić interesów szeregowych członków
SN „Janowo”. Niechęć zarządu i większości członków Rady
Nadzorczej potwierdzają informacje, które dotarły do nas z
sali obrad WZ. Wielokrotnie
„obrywało nam się” za informowanie o sprawach uwłaszczeniowych, prezentację kandydatów „Porozumienia na
rzecz Uwłaszczenia” i zamieszczanie tekstów spółdzielnianej
opozycji. Z „Gazetą Rumską”
na zebraniach nie rozstawał się
zwłaszcza Aleksander Kubina.
Cieszymy się bardzo z takiej
popularności, a wszystkim
mieszkańcom osiedla Janowo
możemy obiecać, że o nich oraz
ich problemach nie zapomnimy.
Anna Kuczmarska

Gazeta Rumska, nr 7/26, lipiec 2008

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Po Walnym Zgromadzeniu

Nie jesteśmy „rozwalaczami”
Maraton wyborczy ju¿ za
nami. Przed wyborcami w
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” zaprezentowa³o siê 30 kandydatów
do Rady Nadzorczej - organu kontrolnego Spó³dzielni. Wœród kandydatów byliœmy my, reprezentanci „Porozumienia na
rzecz Uw³aszczenia”. Nasza dziesi¹tka przyjê³a temat uw³aszczenia jako
has³o przewodnie kampanii, uznaj¹c, ¿e jest to problem niezmiernie wa¿ny
dla ka¿dego spó³dzielcy.
Mimo, ze wielu cz³onków
SM nie zdaje sobie z tego
sprawy.
Podczas naszych wyst¹pieñ na zebraniach staraliœmy
siê w oparciu o wiedzê, zdobywana przez wiele lat, przybli¿yæ ten problem cz³onkom janowskiej spó³dzielni. Ograniczony do 5 minut czas nie pozwala³ na szersze omówienie
tematu, zw³aszcza wobec nie¿yczliwego nastawienia niektórych przewodnicz¹cych obrad
WZ do kandydatów „Porozumienia”.
Z wypowiedzi niektórych
innych kandydatów na cz³on-

ków RMN wyci¹gnêliœmy
wnioski, ¿e temat uw³aszczenia przedstawiany jest fa³szywie, niezgodnie z celem i duchem ustawy uw³aszczeniowej
z grudnia 2000 roku. Treœæ tych
wyst¹pieñ wprowadza tylko
dodatkowy mêtlik. A zatem
staraliœmy siê wyjaœniæ, ¿e:
- mimo, ¿e ustawa obowi¹zuje od ponad 7 lat (od kwietnia 2001 r.) , a SM „Janowo”
ponad 3 lata temu wykupi³a
od gminy prawo do gruntów, na
których posadowione s¹ budynki spó³dzielcze, mimo ¿e
min¹³ w³aœnie rok od uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy - w najwiêkszej
(dotychczasowej) nieruchomoœci M-1 Zarz¹d SM „Janowo”
dopiero teraz zawar³ z cz³onkami pierwsze akty notarialne;
- Zarz¹d SM „Janowo” od
samego wejœcia w ¿ycie ustawy mno¿y³ trudnoœci w jej
wdro¿eniu, a cz³onkowie musieli je pokonywaæ na drodze
s¹dowej;
- uchwa³a Zarz¹du o ustanowieniu 51-budynkowej nieruchomoœci M-I zaskar¿ona
przez dwoje cz³onków spó³dzielni okaza³a siê niezgodna
z prawem, a cz³onkowie wygra-

li z Zarz¹dem w s¹dach obu
instancji;
- przy uw³aszczeniach w
nieruchomoœci M-III (4 budynki), obci¹¿onej tzw. kredytami
balcerowiczowskimi, do aktów
notarialnych wpisywane jest
obci¹¿enie hipoteczne w zwi¹zku z kredytem zaci¹gniêtym w
PKO BP na budownictwo
mieszkaniowe;
Informowaliœmy ponadto
spó³dzielców o mo¿liwoœci
ustanowienia jednobudynkowych nieruchomoœci dla M-II i
M-III, pod warunkiem dobrej
woli Zarz¹du SM. Zwracaliœmy
uwagê na agresywn¹ kampaniê wyborcz¹, prowadzon¹ prze-

ciw cz³onkom „Porozumienia”
i wykorzystywaniu w tym celu
spó³dzielczej gazetki „Nasze
Sprawy”.
Nie jesteœmy warcho³ami
ani „rozwalaczami”, jak to
okreœli³ jeden z kandydatów na
cz³onka RN w artykule „Nie
dajmy siê rozwalaczom”, zamieszczonym w „Naszych
Sprawach”. Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych nie
dzia³a z mocy prawa, jak twierdzi³ inny kandydat. Ustawa
stwarza mo¿liwoœci uw³aszczenia siê, ale cz³onek spó³dzielni
musi sam z³o¿yæ stosowny
wniosek do zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Poniewa¿ Zarz¹d SM „Janowo” wykupi³ od gminy Rumia wiêcej gruntu, ni¿ by³o to
konieczne dla ustanowienia
odrêbnej w³asnoœci mieszkañ,
pozosta³a czêœæ dzia³ek (za
któr¹ cz³onkowie SM zap³acili) pozostaje w³asnoœci¹
wspóln¹ cz³onków Spó³dzielni.
Troska o nasz¹ wspóln¹ w³asnoœæ, kontrola Zarz¹du, równie¿ w tym wzglêdzie, jest podstawowym obowi¹zkiem RN.
Mówiliœmy m.in. o naszym
spojrzeniu na dzia³alnoœæ
Domu Kultury i funkcjonowanie „Naszych Spraw”, które
winny s³u¿yæ wszystkim cz³onkom SM, a byæ tub¹ w³adz
spó³dzielni. Podkreœlaliœmy
potrzebê doprowadzenia do
w³aœciwych relacji miêdzy
cz³onkami spó³dzielni a jej
Zarz¹dem. Gdyby takie prawid³owe relacje istnia³y, cz³onkowie chêtniej uczestniczyliby w
zebraniach.
Chcielibyœmy, aby przesta³a funkcjonowaæ b³êdna opinia,
powtarzana przez wiêkszoœæ
spó³dzielców: nie chodzê na
zebrania, poniewa¿ „oni” i tak
zrobi¹, co bêd¹ chcieli. Od nas
zale¿y, aby to zmieniæ.
Cz³onkowie „Porozumienia na rzecz Uw³aszczenia”

Wybraliśmy nową radę, czyli refleksje powyborcze

SKUTECZNA AKCJA PRZECIW POROZUMIENIU
W czerwcu br. stanêliœmy przed wa¿nymi wyborami cz³onków Rady Nadzorczej
na now¹ kadencjê. Wa¿nymi, bowiem ludzie sprawuj¹cy tê funkcjê powinni posiadaæ wiedzê na temat zasad funkcjonowania spó³dzielni, przepisów spó³dzielczych
i przede wszystkim znaæ podstawy obowi¹zuj¹cego w naszym kraju prawa.
Wiadomo, ¿e prezes i pracownicy spó³dzielni s¹ zatrudnieni przez spó³dzielców, którzy
maj¹ prawo rozliczaæ ich, kontrolowaæ, ¿¹daæ wyjaœnieñ i informacji. Jak maj¹ siê wobec
tego praktyki, stosowane w czasie wyborów w SM „Janowo”?
Oto przyk³ady aktywnoœci i zaanga¿owania w wybory prezesa
zarz¹du, który zgodnie ze statutem jest tylko organizatorem
Walnego Zgromadzenia:
- wykorzystuj¹c osiedlow¹
gazetkê „Nasze sprawy” prezes
atakowa³, oczernia³, „opluwa³”
kandyduj¹cych z „Porozumienia
na rzecz uw³aszczenia” spó³dzielców;
- nie udostêpni³ kandyduj¹cym cz³onkom na konferencjê
prasow¹ sali domu kultury,
utrzymywanego za ich pieni¹dze;
- wrêcza³ wyborcom wydane
za nasze pieni¹dze ulotki, szkaluj¹ce niechcianych kandydatów.
- na zebraniach nie dopusz-

cza³ do przyjêcia wniosków pod
obrady
- nie dopuszcza³ do og³oszenia wyników wyborów przez komisjê skrutacyjno-wyborcz¹ po
kolejnych czêœciach Zgromadzenia
- nie wpuszcza³ dziennikarzy z lokalnych gazet i zamyka³
drzwi przed spó³dzielcami z innych czêœci, którzy chcieli uczestniczyæ na prawach obserwatora,
ale za to wpuszcza³ swoich popleczników, którzy nawet kilka
razy brali czynny udzia³ w ró¿nych czêœciach Walnego
- wyrzuca³ z lokalu spó³dzielców, pomimo i¿ obrady jeszcze
nie zosta³y zakoñczone.
Zarz¹d nie chcia³ zorganizowaæ jednego Walnego Zgromadzenia w ca³oœci, chocia¿ zdaniem wielu cz³onków by³oby to
korzystniejsze. W Rumi jest
hala, która swobodnie zmieœci³aby tych 600 przyby³ych cz³onków. Mo¿na by³o tam przepro-

wadziæ wybory sprawnie i uczciwie, na koniec og³aszaj¹c wyniki g³osowania. Podanie ich dopiero po zakoñczeniu kolejnych
oœmiu czêœci Zgromadzenia jest
praktyk¹ co najmniej kontrowersyjn¹, budz¹c¹ wiele w¹tpliwoœci.
Kontrowersje budz¹ te¿ sylwetki nowych cz³onków RN jak¿e ciekawe! Pan E. Kapicki
ma mieszkanie spó³dzielcze, ale
od kilku lat mieszka w prywatnym domu. Panu J. Hoppe nie
przeszkadzaj¹ wysokie (siêgaj¹ce 20 tys. z³) zarobki prezesa,
choæ wiêkszoœæ spó³dzielców ma
uposa¿enie w granicach tysi¹ca
z³. Pan S. Rudny dostaje salê
na rozgrywki bryd¿owe, wiêc
prezesa nie bêdzie kontrolowa³,
bo wspó³praca musi siê uk³adaæ.
Pan Z. Rachwald napisze na
¿yczenie prezesa ka¿dy paszkwil, opluwaj¹cy niepokornych
spó³dzielców i rozpowszechni bêd¹ce pod ochron¹ ustawy dane

osobowe cz³onków spó³dzielni.
¯ona pana I. Leœniaka jest pracownikiem spó³dzielni, wiêc
choæby z tego powodu nie mo¿e
byæ mowy o kontrolowaniu prezesa. Pan W. Pastuszko by³ nawet uczestnikiem dwóch zebrañ,
i to w charakterze jak najbardziej czynnym. Poza tym ¿ona
tego pana jest równie¿ pracownikiem spó³dzielni. Jedyna kobieta w tym zacnym gronie, pani
I. G¹sior nie potrafi wyjaœniæ
nawet ró¿nicy miêdzy statusem
mieszkania w³asnoœciowego a
pe³n¹ jego w³asnoœci¹, ale swoj¹
znajomoœæ ogródków dzia³kowych zastosuje zapewne do
urz¹dzenia ogródka prezesa.
I o to w³aœnie chodzi³o - ¿adnej kontroli nad zarz¹dem dalej nie bêdzie.
A gdzie interes spó³dzielców? Niewa¿ne!
Mam nadziejê, ¿e manipulacje, których byliœmy œwiadkami podczas wyborów w spó³dzielni, zostan¹ dog³êbnie
sprawdzone podczas rozprawy
s¹dowej. Czerwcowe wybory z
policj¹ w tle spó³dzielcy zaskar-

¿yli, a o przebiegu sprawy czytelników poinformujemy.
Prezes walczy³ zaciekle o
swój sto³ek i o kasê, a ataki skierowane na cz³onków „Porozumienia” dowodz¹, i¿ ba³ siê utraty
swojej pozycji. Pojawili siê bowiem ludzie, którzy znaj¹ prawo spó³dzielcze i w obronie praw
spó³dzielców wystêpuj¹ na drogê s¹dow¹, wygrywaj¹ procesy
walcz¹c z patologi¹ wystêpuj¹c¹
w naszej spó³dzielni. Dlatego w
spó³dzielczym biuletynie starano siê ich oczerniæ lub oœmieszyæ.
W artykule w nr 295 „Naszych Spraw” Zbigniew Rachwald pisze: „oczywist¹ regu³¹
podobnych spotkañ jest przewaga osób w jakiœ sposób niezadowolonych z istniej¹cej rzeczywistoœci”. Jak widaæ, cuda siê zdarzaj¹: w zebraniach uczestnicz¹
g³ównie cz³onkowie niezadowoleni z pracy zarz¹du spó³dzielni, a do Rady Nadzorczej, która
ma go kontrolowaæ dostaj¹ siê i
tak zwolennicy prezesa, sic!
Danuta Bia³as
rzecznik „Porozumienia
na rzecz Uw³aszczenia”
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KONTROWERSJE

Prokurator przyjrzy się zarzutom
spółdzielców

CZY DOSZŁO
DO POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA?
Prokurator Rejonowy w Wejherowie zdecydowa³ o wszczêciu postêpowania w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnieñ przez cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Sprawa dotyczy nieprawid³owoœci w przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia SM oraz wyborów do Rady Nadzorczej SM.
O tym, ¿e prezes Józef Chmielewski „znacz¹co przekroczy³
swoje uprawnienia i dzia³a na szkodê Spó³dzielni” napisa³o w
piœmie do Prokuratora Rejonowego w Wejherowie troje spó³dzielców, mieszkañców Janowa. Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa przez prezesa i osoby z nim wspó³pracuj¹ce dotyczy
nieprawid³owoœci w przeprowadzeniu wyborów do Rady Nadzorczej SM „Janowo” i zosta³o z³o¿one w Prokuraturze w trakcie
trwania Walnego Zgromadzenia.
„Prezes terroryzuje zebrania wyborcze i nie stosuje podstawowych przepisów prawa (…) Prezes kpi sobie z zasad pañstwa
prawa i najbardziej znamiennym tego przejawem jest odmowa
ujawnienia treœci i trybu pracy komisji skrutacyjno-wyborczej
(…) nie chce nawet ujawniæ, co czyni z protoko³ami komisji skrutacyjnej i jaka jest procedura ich zabezpieczenia. Nie wiemy
tak¿e, co siê dzieje z kartami /oddanymi g³osami/…” - m.in.
takie zarzuty przedstawiaj¹ spó³dzielcy. Zawiadomienie do Prokuratury z³o¿yli po incydencie z udzia³em policji, tu¿ po jednym
z zebrañ. Cz³onkinie SM, kandyduj¹ce do Rady Nadzorczej z
ramienia „Porozumienia na rzecz Uw³aszczenia” domagaj¹c siê
informacji na temat zabezpieczenia protoko³u i kart do g³osowania, nie chcia³y opuœciæ Domu Kultury. Prezes wezwa³ w tej sprawie Stra¿ Miejsk¹, a kandydatki - policjê.
W artykule na temat tego zdarzenia, zamieszczonym w „Goñcu Rumskim”, prokurator rejonowy Dariusz Witek-Pogorzelski
powiedzia³: „nie widzê najmniejszych podstaw do wszczêcia postêpowania w tej sprawie”. Po jej zbadaniu ma jednak inne
zdanie.
- Przeprowadzeniem czynnoœci sprawdzaj¹cych w sprawie
walnego zebrania w spó³dzielni mieszkaniowej zajmuj¹ siê na
ogó³ inne kompetentne organy - informuje Dariusz Witek-Pogorzelski, Prokurator Rejonowy w Wejherowie. - Jednak
obowi¹zuj¹cy stosunkowo od niedawna artyku³ 267a prawa spó³dzielczego („Kto, bior¹c udzia³ w tworzeniu spó³dzielni lub bêd¹c
cz³onkiem jej zarz¹du lub rady albo likwidatorem, dzia³a na jej
szkodê, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 5 i grzywnie”
- przyp. red.) obliguje nas do zajêcia siê zawiadomieniem cz³onków SM „Janowo”. Z treœci pierwotnego zawiadomienia w tej
sprawie niewiele wynika³o, ale teraz po dochodzeniu przeprowadzonym przez policjê, wszczynamy postêpowanie, w czasie którego bêdziemy przes³uchiwaæ uczestników zdarzeñ, m.in. cz³onków Zarz¹du SM „Janowo”.
Anna Kuczmarska
REKLAMA

Zastosowanie bonifikaty wbrew uchwale RM?

Kontrowersyjna sprzedaż działek
Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, z³o¿one w czerwcu w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie przeciwko burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak dotyczy przekroczenia uprawnieñ burmistrza poprzez sprzeda¿ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” dzia³ek, które dotychczas by³y w jej u¿ytkowaniu wieczystym. Tym samym
sprawa dotyczy znacznego uszczuplenia bud¿etu miasta. Obie nieruchomoœci sprzedano z bonifikat¹ w wysokoœci 97 proc., pomimo, ¿e uchwa³¹ Rady Miejskiej z 30 sierpnia
2007 r. (wesz³a w ¿ycie 14 listopada 2007 r.) uchylono mo¿liwoœæ udzielania takiej zni¿ki.
Dzia³ki sprzedano po uchyleniu uchwa³y, umo¿liwiaj¹cej
udzielanie bonifikaty, ale wniosek SM „Janowo” o nabycie
prawa w³asnoœci do dwóch
dzia³ek przy ul. Wroc³awskiej
w Janowie (o pow. 1777 m kw.
oraz o pow. 1332 m kw.) trafi³
do Urzêdu Miasta 27 sierpnia,
na trzy dni przed uchyleniem
bonifikaty. Wiadomo, ¿e prezes SM „Janowo”, bêd¹cy jednoczeœnie radnym zna³ porz¹dek obrad sesji i wiedzia³ o
planach Rady Miejskiej. Ten
fakt podkreœlono w zawiadomieniu do Prokuratury, w którym wskazano równie¿, i¿
wniosek prezesa SM „Janowo”
nie by³ kompletny.
Wa¿nym argumentem
przeciwko burmistrz Rumi jest
te¿ fakt, i¿ sprzedane spó³-

dzielni dzia³ki w dniu z³o¿enia wniosku by³y nieruchomoœciami niezabudowanymi.
Tymczasem warunkiem zastosowania bonifikaty przy przekszta³caniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci by³o zabudowanie nieruchomoœci budynkami mieszkalnymi. Bonifikata wi¹za³a
siê bowiem z u³atwieniem
spó³dzielni mieszkaniowej nabycia gruntów pod blokami w
celu szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia procesu
uw³aszczania cz³onków spó³dzielni. Bonifikata w poprzednich latach by³a udzielana, a
proces uw³aszczenia lokatorów
w tej najwiêkszej z rumskich
spó³dzielni by³ blokowany
przez zarz¹d, o czym ju¿ wielokrotnie na ³amach „GR” pisaliœmy.

W tej sprawie oraz w sprawie, o której piszemy obok, z
uwagi na ich charakter Prokurator Rejonowy zlecił prowadzenie postępowania Komendzie Powiatowej Policji
w Wejherowie, z pominięciem Komisariatu Policji w Rumi.

Pomimo protestu radnych
(sprawa by³a poruszania na
komisjach i sesji Rady Miejskiej) doprowadzono do sprzeda¿y nieruchomoœci, na której
zbudowano wielorodzinne budynki.
- Zawiadomienie w tej
sprawie wp³ynê³o do nas 26
czerwca, a dzieñ póŸniej wys³aliœmy je do Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie, w
celu przeprowadzenia czynnoœci sprawdzaj¹cych, z terminem do 26 lipca br. - informuje
Dariusz Witek-Pogorzelski,
prokurator Rejonowy w Wejherowie. - Zadaniem policji jest
równie¿ uzupe³nienie dokumentacji. W przypadku potwierdzenia nieprawid³owoœci,
Komenda Policji w najbli¿szych dniach przeœle dokumenty sprawy do Prokuratury, a
my podejmiemy decyzjê o wszczêciu œledztwa lub o odmowie
postêpowania w tej sprawie, o
ile zarzuty nie znajd¹ potwierdzenia w dokumentach.
AK.

REKLAMA

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

Ø
Ø
Ø

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

Ø diagnostyka i rejestracja wszelkich pojazdów

w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
Ø
Ø

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

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny WIELTON, SOMMER,
BPW, WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX.
CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY.

UWAGA - SERWIS ZATRUDNI
MECHANIKA Z DOŚWIADCZENIEM
Fachowa, miła i profesjonalna obsługa, korzystne i konkurencyjne ceny.
Serdecznie zapraszamy klientów 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

6

Gazeta Rumska, nr 7/26, lipiec 2008

BUDOWA DRÓG

Wzrosły szanse na budowę drogi do Redy

Wniosek powiatu już po weryfikacji
Projekt budowy po³¹czenia komunikacyjnego z Rumi do Redy poprzez ulice Towarow¹, Cegielnian¹ i Leœn¹ znalaz³ siê na liœcie 16
inwestycji na terenie województwa pomorskiego, które maj¹ byæ
wspó³finansowane z bud¿etu centralnego. Tak¹ optymistyczn¹ informacjê przekaza³ na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Rumi Dariusz
Kuczmarski, etatowy cz³onek zarz¹du powiatu wejherowskiego.
Budowa ulicy, chodników, rozjazdów, skrzy¿owañ i tuneli mia³a poch³on¹æ na
etapie planowania ponad 70 milionów z³otych, przy 25-procentowym wsparciu
samorz¹dów miejskich i powiatu. Po d³ugich i trudnych negocjacjach miêdzy
samorz¹dami ograniczono zakres robót i zmniejszono koszt inwestycji do 56 mln
z³ przy 50 proc. wsparciu samorz¹dów.
- Komisja weryfikuj¹ca wnioski inwestycyjne pozytywnie zaopiniowa³a nasz
projekt. Doceniono merytoryczn¹ zawartoœæ z³o¿onych materia³ów oraz najwiêkszy wk³ad finansowy lokalnych samorz¹dów - stwierdzi³ Dariusz Kuczmarski.
- Razem ze starost¹ Józefem Reszke jesteœmy umiarkowanymi optymistami, bo
inni wnioskodawcy te¿ zabiegaj¹ o pieni¹dze, których jak siê okaza³o nie wystarczy na wszystko.

Sprawa budowy ul. Gdyńskiej

NIE MA ZGODY
NA PRZEWRACANIE BUDŻETU
Budowa ulicy Gdyńskiej opóźnia się, mimo, że Starostwo Powiatowe wydało już pozwolenie na realizację tej inwestycji, a w grudniu ub.
roku Rada Miejska zapisała w tegorocznym budżecie to zadanie. Z
pewnością można by rozpocząć prace budowlane, gdyby nie nowy
pomysł burmistrz Elżbiety-Rogali Kończak, polegający na rozszerzeniu
zakresu inwestycji. Na zwiększenie zakresu prac, a przede wszystkim na
poważny wzrost kosztów budowy (o ponad dwa miliony złotych) nie
zgodzili się na lipcowej sesji RM radni PO i PiS.
- W ramach programu budowy dróg gminnych, którego realizacja
jest dla nas priorytetowa ma powstać m.in. ulica Gdyńska, od ul. Dębogórskiej do ul. Sopockiej - wyjaśnia Janusz Wolański, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi. - Zadanie to znalazło się w uchwale budżetowej i powinno być przez burmistrza realizowane. Jednak nasze
decyzje w tej sprawie zostały zignorowane, a pani burmistrz chce zrealizować własną wizję budowy ulicy razem z budową węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i Dębogórskiej. Rondo pochłonie sporą kwotę, bo 2 mln 200 tys. zł, tymczasem na utwardzenie czekają kolejne ulice i ich mieszkańcy. W sumie ta budowa kosztowałaby
7 mln 800 tys. zł. Nie zgadzamy się na pompowanie pieniędzy w jedną
inwestycję kosztem innych. Rondo nie jest w tej chwili niezbędne.
Fakt, że kosztorys inwestorski jest niezgodny z uchwałą budżetową
na 2008 rok wywołał oburzenie większości radnych. Tym bardziej, że
zamierzają oni zrealizować program budowy ponad 30 ulic w mieście.
Pieniędzy musi starczyć zarówno na niezbędne inwestycje drogowe,
jak i inne, m.in. na budowę ratusza i centrum miasta.
- Postępowanie burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak jest moim zdaniem skandaliczne, ponieważ proponując co rusz zmiany w budżecie
stara się postawić nas przed faktem dokonanym i zmusić do zmiany
decyzji - dodaje Janusz Wolański. - Sprawa ulicy Gdyńskiej przypomina zupełnie sprawę rozbudowy kuchni w szkole nr 6, gdzie również
nagle kosztorys urósł z niespełna 600 tys. zł do prawie miliona. Na takie
nieplanowane wcześniej wydatki nie możemy się zgodzić. W normal-

nej gminie główne wydatki planuje się na początku roku i tego się
wszyscy trzymają. Co do budowy ronda, uważam że urząd powinien mieć na przyszłość szufladę pełną koncepcji i przedstawiać je
wcześniej.
Dodajmy, że z informacji burmistrz i jej zastępcy wynika, że w przyszłości planowana jest budowa jeszcze dwóch podobnych węzłów
drogowych. Ronda mają powstać na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i
Dębogórskiej oraz u zbiegu ulic Gdyńskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej.
Ak
REKLAMA

ŻYLAKI ODBYTU (HEMOROIDY)
ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
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 - SPEC. CHIRURG

Kolejny raz okaza³o siê, ¿e obietnice finansowe w³adzy w Warszawie by³y
zbyt du¿e (bardziej wyborcze), a rzeczywistoœæ sprowadzi³a samorz¹dy na ziemiê. W³adze powiatu s¹ jednak zdeterminowane, aby wybudowaæ drogê, bêd¹c¹
bardzo potrzebn¹ alternatyw¹ dla krajowej szóstki. Chodzi zw³aszcza o trasê, z
której bêd¹ mogli korzystaæ mieszkañcy Rumi i Redy, a tak¿e innych miejscowoœci powiatu, omijaj¹c zat³oczon¹ g³ówn¹ drogê.
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym inwestycjê sfinansowaæ maj¹
samorz¹dy Rumi, Redy, powiat wejherowski i Urz¹d Marsza³kowski.
Zarz¹d województwa pomorskiego musi teraz wybraæ „najlepsze” projekty.
Zaakceptowane projekty opiewaj¹ w sumie na kwotê ponad 400 milionów z³otych, a bud¿et województwa ma na ten cel 160 milionów z³otych. Teraz bardzo
du¿o zale¿y od przeprowadzanych rozmów i przekonywania zarz¹du województwa.
Na sesji RM w Rumi, cz³onek zarz¹du powiatu Dariusz Kuczmarski poinformowa³ równie¿, ¿e gotowe s¹ ju¿ pozwolenia na budowê ulic Chmielnej, Batorego, Zielarskiej i Gdyñskiej. Teraz, po zakoñczeniu procedur przetargowych i przygotowawczych, budowa tych ulic bêdzie mo¿liwa. Niebawem m.in. na Szmelcie
pojawi¹ siê ekipy budowlane.
MC

Niespełnione obietnice. Z Redy do Auchan...

NADAL POLNA DROGA
Zanim otwarto w rumskiej
Bia³ej Rzece Centrum
Handlowe Port Rumia, inwestor zapewnia³ o wybudowaniu na w³asny koszt
drogi dojazdowej do marketu od strony Redy. Trasa, stanowi¹ca przed³u¿enie rumskiej ul. Kosynierów i ³¹cz¹ca j¹ z redzk¹ ul.
Obwodow¹ dot¹d nie powsta³a, co niepokoi w³adze
obu miast. Tym bardziej, ¿e
ruch na drodze krajowej nr
6 jest coraz trudniejszy.
Wszyscy obawiaj¹ siê o parali¿ komunikacyjny.
Radni Rumi i Redy oraz
burmistrzowie tych miast spotykali siê ostatnio kilkakrotnie w tej sprawie. W czerwcowym spotkaniu w Urzêdzie
Miejskim w Redzie wziêli
udzia³ przedstawiciele dyrekcji firmy Auchan, którzy umowê o budowie drogi podpisali
z w³adzami Redy. OpóŸnienie
inwestycji t³umacz¹ oni przede
wszystkim problemami z wykupem prywatnych gruntów
pod budowê drogi. W³aœciciele
dzia³ek ¿¹daj¹ wysokich cen,
a ponadto proponuj¹ sprzeda¿
znacznie wiêkszych terenów,
ni¿ jest to potrzebne dla realizacji inwestycji.
Przedstawiciele Auchan
poinformowali, ¿e chc¹ wybudowaæ drogê wspólnie z firm¹
Semeko, zainteresowan¹ budow¹ w tym rejonie osiedli
mieszkaniowych.
Burmistrz Redy Krzysztof
Krzemiñski oraz burmistrz
Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak stanowczo stwierdzili, ¿e
nie interesuje ich trójporozumienie ani to, z kim Auchan
zrealizuje drogê. Tylko w³aœci-

Ul. Kosynierów koñczy siê
na granicy miast

ciel supermarketu jest partnerem w realizacji inwestycji.
Reda, wspomagana przez Rumiê i w³adze powiatu (w spotkaniu uczestniczy³ Dariusz
Kuczmarski z zarz¹du powiatu wejherowskiego) oferuje
przygotowanie niezbêdnych
dokumentów i pomoc w przeprowadzeniu procedury. Od
Auchan oczekuje sfinansowania zgodnie z umow¹ budowy
drogi, prowadz¹cej do centrum
handlowego.
W rozwi¹zaniu problemów
z wykupem terenów mo¿e byæ
pomocna tzw. specustawa drogowa, czyli ustawa o zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jej nowe przepisy,
obowi¹zuj¹ce od pocz¹tku ub.
roku upraszczaj¹ zmiany w³asnoœciowe, u³atwiaj¹ wykup
gruntów i tym samym przyspieszaj¹ inwestycjê. Jeœli
Auchan podtrzyma deklaracjê
budowy drogi i zabezpieczy
œrodki na ten cel, gmina Reda
wyst¹pi o wydanie decyzji o
lokalizacji na mocy specustawy.
Przedstawiciel Auchan
uzna³ tê deklaracjê za postêp
w rozmowach, prowadz¹cych

do rozpoczêcia inwestycji. Zapewni³ o przekazaniu uzgodnieñ swoim zwierzchnikom,
którzy musz¹ je jeszcze zaakceptowaæ. Przy okazji zastanawiano siê nad realnym terminem budowy drogi, bardzo potrzebnej nie tylko klientom
centrum handlowego pod szyldem Auchan. Niestety, obowi¹zuj¹ce procedury nie pozwalaj¹
na szybkie za³atwienie wszelkich decyzji i pozwoleñ, wy³onienie wykonawcy, itd. Optymistyczny wariant zbudowania drogi to lato przysz³ego
roku.
- My nie mamy ju¿ czasu,
to naprawdê pilna inwestycja
- mówi³ burmistrz Krzysztof
Krzemiñski i doda³, ¿e w³adze
Redy bêd¹ sprawowaæ nad ni¹
œcis³y nadzór.
- Oczekujemy jasnej deklaracji ze strony Auchan - podkreœla³ Kazimierz Okrój,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Redzie.
- Obie gminy s¹ bardzo
zdeterminowane, aby zmusiæ
w³aœciciela centrum do wybudowania drogi - doda³ Janusz
Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi.
Ak
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Rumianin na trasach międzynarodowych maratonów

BIEGANIE PO CHIŃSKIM MURZE
W tłumie biegaczy na słynnym Chińskim Murze, na olimpijskiej trasie w Pekinie, a także na trasach maratonów w Polsce i Niemczech - wszędzie tam można spotkać mieszkańca Rumi, Tadeusza Szewczaka. W tym roku w rywalizacji Great Wall w Chinach
zwyciężył w swojej kategorii wiekowej. We wrześniu wybiera się do Australii, a potem do Tybetu, oczywiście po to, aby biegać.
Gdyby dziesiêæ lat temu
ktoœ powiedzia³ mu, ¿e kilka
razy w roku przebiegnie ponad
42-kilometrow¹ trasê maratonu, Tadeusz Szewczak pewnie by nie uwierzy³. Dziesiêæ lat
temu by³ bowiem potê¿nym
mê¿czyzn¹, który popo³udnia i
wieczory przesiadywa³ w fotelu przed telewizorem. Coraz
wiêksza nadwaga i coraz wiêcej dolegliwoœci sprawi³y, ¿e
rumianin powiedzia³ sobie
„doœæ”. Aktywnoœæ fizyczna
mia³a pomóc mu schudn¹æ,
poprawiæ kondycjê i stan zdrowia. Efekty przesz³y najœmielsze oczekiwania.

Je¿d¿ê te¿ na rowerze i æwiczê
na si³owni. W czasie pobytu w
domu biegam po rumskich lasach i korzystam z w³asnego
sprzêtu do æwiczeñ. W Chinach
zainteresowa³em siê imprezami sportowymi. Jedna z nich
to Great Wall Maraton, organizowany na Chiñskim Murze.
Bieganie po nim oznacza pokonanie prawie 6 tys. stopni
schodów, w górê i w dó³. W³aœciwie nie sposób ca³y czas
biec, chwilami trzeba po prostu wchodziæ po schodach. W
maju br. wzi¹³em w nim udzia³
po raz trzeci, a w sumie mam
za sob¹ 35 maratonów.

Nad ¯ó³tym Morzem
- Zacz¹³em biegaæ w 2000
roku, a w 2001 wystartowa³em
po raz pierwszy w maratonie
w Pucku - opowiada pan Tadeusz. - Wprawdzie ledwo pokona³em d³ug¹ trasê, ale nie
zrazi³em siê. Trenowa³em coraz wiêcej i startowa³em w kolejnych maratonach w Polsce i
trochê w Niemczech.
Los sprawi³, ¿e ten by³y
pracownik gdyñskiej stoczni
zmieni³ pracê. Nadal jest zatrudniony przy budowie statków, ale w stoczni chiñskiej.
- Mieszkaj¹c w Chinach
nie przesta³em biegaæ - mówi
Tadeusz Szewczak. - Codziennie wstajê o czwartej rano i
trenujê oko³o dwie godziny, a
potem jeszcze po po³udniu.

Coraz lepiej
Zapytany o wyniki, pan
Tadeusz nie ukrywa zadowolenia. Trasê po Chiñskim Murze przebieg³ w 4 godziny i 22
minuty (dwa lata wczeœniej
zajê³o mu to 6 godzin) i wygra³
w kategorii wiekowej od 50 do
54 lat. W klasyfikacji ogólnej
zaj¹³ 26 miejsce. Dodajmy, ¿e
maratony odbywaj¹ce siê na
p³askim terenie, rumianin
przebiega w trzy i pó³ godziny,
a najlepszy jego czas to 3 godz.
12 minut.
- W zesz³ym roku wzi¹³em
udzia³ w maratonie w Pekinie,
na trasie, przygotowanej na
tegoroczn¹ olimpiadê - mówi.
- We wrzeœniu chcia³bym wystartowaæ w maratonie w Sydney, a w przysz³ym roku zmie-

Rumianin wœród chiñskich
zawodników maratonu
tras¹ olimpijsk¹ w Pekinie.

rzyæ siê z tras¹ w górach Tybetu. Odk¹d biegam, czujê siê
œwietnie i nie mam problemów
zdrowotnych. Bieganie nie jest
uci¹¿liwym obowi¹zkiem, ale
przyjemnoœci¹ i pasj¹.
Osobno, ale razem
W domu pana Tadeusza
ogl¹damy wspania³e zdjêcia z
Chin. Rumianin jest zafascynowany tym krajem, wysokimi górami nad samym morzem, setkami wysp i bujn¹
przyrod¹. Mia³ okazjê zwiedzaæ
wielokrotnie region, w którym
mieszka, a tak¿e Pekin. By³
tam m.in. z ¿on¹ Teres¹. Z
koniecznoœci pan Tadeusz musia³ szybko nauczyæ siê jêzyka

angielskiego, którym pos³uguje siê w miêdzynarodowym gronie pracowników firmy, ale potrafi te¿ porozumieæ siê po
chiñsku, na podstawowym poziomie.
- To egzotyczny i piêkny
kraj, który podziwiam, ale
wci¹¿ ma³o go znam - mówi
rumianin.
Jak rodzina radzi sobie
z roz³¹k¹?
- Jest ciê¿ko, ale wzajemnie siê wspieramy - mówi pani
Teresa Szewczak. - Mamy sta³y
kontakt. Niemal codziennie
rozmawiamy za poœrednictwem komunikatorów internetowych.
To dla ¿ony, pochodz¹cy ze
Œl¹ska, Tadeusz Szewczak
przeniós³ siê do Rumi, gdzie
mieszka od ok. trzydziestu lat.
O tym, ¿e czuje siê rumianinem œwiadczy fakt, ¿e na mecie kolejnych biegów rozpoœciera
bia³o-czerwon¹ flagê z napi-

Tadeusz Szewczak na mecie tegorocznego maratonu Great Wall.
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sem RUMIA. Ta flaga pojawia
siê na wielu zdjêciach z maratonów, na których pan Tadeusz
promuje nasze miasto.
- W Rumi mam te¿ swoich
kibiców, którzy mnie wspieraj¹
i dopinguj¹ do dalszych startów - dodaje maratoñczyk. - S¹
to m.in. panowie Zygmunt
Tworkowski i Roman Grubicki z ul. Warszawskiej, którzy zawsze o mnie pamiêtaj¹.
Zygmunt wybra³ siê ze mn¹ w
czerwcu na maraton w Lêborku. Jego trasê przejecha³ na
rowerze...
My równie¿ trzymamy
kciuki za kolejne starty w
maratonach i gratulujemy ciekawej pasji. Jak mówi pan
Tadeusz, przynosi ona wiele
satysfakcji, która jest najwiêksz¹ nagrod¹ za wysi³ek i
wytrwa³oœæ maratoñczyka.
Anna Kuczmarska
Zdjêcia z archiwum
T. Szewczaka

Jego trasa po Chiñskim Murze to wchodzenie i schodzenie po schodach.
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Ekipy remontowe w szkole i na boisku

I LO będzie nowocześniejsze
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Rumi wakacje up³ywaj¹
pod znakiem remontów i
modernizacji. Zdecydowanie zmieni siê te¿ otoczenie szko³y, bowiem trwa
budowa nowych boisk
oraz urz¹dzeñ sportowych.
W ramach projektu „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowê infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkó³”, realizowanego
przez Starostwo Powiatowe w
Wejherowie, I LO w Rumi otrzyma wielofunkcyjne boisko do
gry w pi³kê rêczn¹, no¿n¹ i koszykówkê. Powstanie te¿ boisko do siatkówki, skocznia w
dal oraz 100-metrowa bie¿nia.
- Obiekty te bêd¹ s³u¿yæ
zarówno m³odzie¿y szkolnej
jak i œrodowisku lokalnemu -

Miała służyć ochronie, a to ją
trzeba chronić przed wandalami. Wiata przystanku przy ul.
Pomorskiej w Janowie stała się
celem ataku chuliganów. Przez
jakiś czas (dopóki nie zostanie
wstawiona nowa szyba) pasażerowie oczekujący na autobus
zdani są na uroki zmiennej nadmorskiej aury. Niestety, takie
zniszczenia zdarzają się co jakiś
czas w różnych częściach miasta.
Nie po raz pierwszy wandale wyładowali swoje siły na
maszcie fotoradaru Straży Miejskiej w Rumi, tym razem na ul.
I Dywizji Wojska Polskiego w
Rumi (w 2006 r. podpalono
maszt fotoradaru na ul. Kamiennej).
- W nocy ze środy na czwartek 2 lipca chuligani owiązali
duży kamień szmatą i tłukli tak
sporządzonym narzędziem w
maszt, a szczególnie w jego

Tu powstaje 100-metrowa bie¿nia - pokazuje dyrektor J.
Wolañski.

mówi Janusz Wolañski, dyrektor ZSP nr 1. - Na naszych
obiektach prowadzone bêd¹
ogólnodostêpne sportowe i rekreacyjne zajêcia, promuj¹ce
zdrowie.
Budynek szkolny, wybudowany w 1956 r., otrzyma now¹
elewacjê i zostanie ocieplony.

Wewn¹trz trwa wymiana zu¿ytych posadzek we wszystkich
pomieszczeniach i na szkolnych korytarzach. Jednoczeœnie powstaj¹ nowoczesne multimedialne gabinety lekcyjne,
w których mo¿na wykorzystywaæ najnowsze œrodki dydaktyczne.
- To element szerszego programu realizowanego przez
Starostwo, którego celem jest
rozwój kszta³cenia politechnicznego w powiatowych szko³ach ponadgimnazjalnych dodaje dyrektor Janusz Wolañski.
I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich stanie siê szko³¹ jeszcze
bardziej nowoczesn¹, a m³odzie¿ bêdzie mia³a doskona³e
warunki kszta³cenia pod okiem
doœwiadczonych nauczycieli.
Baj

Profesjonalni doradcy czekają
Oddzia³ ING Banku Œl¹skiego w Rumi jest najnowoczeœniejsz¹ tego rodzaju placówk¹ w mieœcie. Usytuowanie
banku w samym centrum, w pawilonie handlowym przy
skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej pozwala
klientom dotrzeæ do niego szybko i bez przeszkód.
Przez piêæ dni w tygodniu w godz. 10-18 mo¿na tam skorzystaæ z profesjonalnej pomocy doradców. Przez 7 dni w tygodniu
przez ca³¹ dobê mo¿na zrealizowaæ wiêkszoœæ us³ug, korzystaj¹c
m.in. z otwartego nawet w nocy kiosku internetowego. Istnieje
mo¿liwoœæ zrealizowania przelewu przy stanowiskach internetowych albo wp³aty gotówki za poœrednictwem wp³atomatu.
Mo¿na te¿ po³¹czyæ siê z doradc¹ poprzez serwis „Halo Œl¹ski”.
W ubieg³ym tygodniu przed rumsk¹ placówk¹ banku ustawiono uliczne stoisko, przy którym klienci byli obdarowywani
upominkami, mogli napiæ siê kawy, poczêstowaæ s³odkoœciami i
zdobyæ potrzebne informacje. Zreszt¹, do rozmowy w mi³ej atmosferze, przy kawie jest w tej placówce zawsze okazja. Najwa¿niejsze, ¿e wykwalifikowani doradcy potrafi¹ wyjaœniæ wszelkie w¹tpliwoœci i niejasnoœci, zwi¹zane z ofert¹ i zasadami korzystania z us³ug.
REKLAMA

Zniszczony przystanek i maszt

WANDALE W AKCJI

Fot.
Dorota Kuchta
„oko” - informuje Roman Świrski, komendant SM. - Uszkodzili
szybkę obiektywu i naruszyli lakier obudowy. Widząc, że nie

można poczynić więcej szkód
porzucili kamień i szmatę i uciekli, być może zostali spłoszeni.
Fotoradaru na maszcie nie było,
ponieważ strażnicy mieli zamontować samo urządzenie
dopiero rano. Szybkę wymieniono, a fotoradar pracuje.
Jak zapewnił komendant
Świrski, Straż Miejska i Policja
będą bacznie pilnować miejsc,
w których ustawione są maszty zakupione przez gminę.
Może warto przypomnieć
niektórym miłośnikom tężyzny
fizycznej, że trenujemy ją w siłowniach i klubach fitness, a nie
na przystankach i masztach fotoradaru.
Dorota Kuchta, Ak

REKLAMA

STOMATOLOG
od poniedziałku
do piątku
Rumia, ul. Słupska 3
tel. 058 771-30-33
kom. 601-650-503
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SYGNAŁY OPINIE PORADY

Po naszych artykułach: kontrowersyjne kamienie

PRAWNIK RADZI

Wpadł jak w zasadzkę LEPIEJ SPRAWDZIĆ
Nasz czerwcowy artyku³
(Gazeta Rumska nr 6 /25)
na temat du¿ych kamieni,
u³o¿onych wzd³u¿ ulicy
£¹kowej i Zielonej wzbudzi³ zainteresowanie Czytelników, którzy podzielili
siê z nami uwagami i opiniami na ten temat.
Przypomnijmy, ¿e kilku
w³aœcicieli du¿ych dzia³ek na
Szmelcie otoczy³o polnymi g³azami spory teren przed swoimi posesjami (kilka metrów
przed ogrodzeniem dzia³ki).
Kamienie le¿¹ na dzia³kach
gminnych, wzd³u¿ utwardzonej
p³ytami drogi, która przez to
w niektórych miejscach jest
bardzo w¹ska.
Jak maj¹ siê tam wymin¹æ dwa samochody? Gdzie
maj¹ zatrzymaæ siê kierowcy,
nie mieszkaj¹cy w tej dzielnicy? Te pytania zadaliœmy w

czerwcu komendantowi Stra¿y Miejskiej w Rumi, Romanowi Œwirskiemu. Wyjaœni³
on, ¿e mieszkañcy ogrodzili
teren gminny za zgod¹ urzêdu, aby ochroniæ zieleñ, o któr¹
sami dbaj¹. Chodzi o to, aby
ciê¿arówki nie rozje¿d¿a³y
trawników i krzewów przed posesjami.
Po naszym artykule na ten
temat, dzwonili zbulwersowani spraw¹ mieszkañcy Rumi.
- Dobrze, ¿e poruszyliœcie
ten problem. Sam nie raz zastanawia³em siê, kto pozwoli³
na te g³azy? Mieszkam w pobli¿u, na ul. Kamiennej i pamiêtam, ¿e zim¹ jeden z u¿ytkowników ulicy £¹kowej
uszkodzi³ samochód przez te
kamienie - mówi jeden z Czytelników (dane do wiadomoœci
redakcji). - Kiedy g³azy przysypa³ œnieg wydawa³o siê, ¿e
na poboczu drogi jest po pro-

Przed wiêkszoœci¹
posesji g³azy wcale nie
otaczaj¹ zadbanych
trawników…

stu zaspa odgarniêtego œniegu. Podczas wymijania siê
dwóch aut, jeden z kierowców,
chc¹c zjechaæ nieco na bok, wjecha³ prosto w du¿y kamieñ.
Moim zdaniem u³o¿one wzd³u¿
drogi kamienie nara¿aj¹ kierowców na niebezpieczeñstwo
i na uszkodzenie pojazdów. Nie
wiem, czy tamten kierowca
domaga³ siê odszkodowania,
ale na pewno powinien, bo
wpad³ na umyœlnie pozostawion¹ przeszkodê, jak w zasadzkê.
Inna Czytelniczka zwróci³a nam uwagê na fakt, ¿e
przed niektórymi domami g³azy wcale nie otaczaj¹ zadbanych trawników, tylko zwyk³e,
poroœniête dzik¹ roœlinnoœci¹
skrawki trenu.
- Moim zdaniem chodzi
tylko o wygodê w³aœcicieli, którzy odsuwaj¹ ruch samochodowy od swoich posesji, a nie o
¿adn¹ zieleñ - mówi mieszkanka Szmelty.
My zauwa¿yliœmy to równie¿, ale sprawiedliwie dodajmy, ¿e przy niektórych (nielicznych) dzia³kach kamienie po³o¿one s¹ blisko ogrodzenia i
rzeczywiœcie stanowi¹ element
dekoracyjny wœród ozdobnych
krzewów zadbanego trawnika.
Takie ich wykorzystanie nikomu nie przeszkadza.
Ak

SYGNAŁY CZYETLNIKÓW

KARETKA NIE MOŻE TRAFIĆ
Kilkakrotnie zdarzyło się, że karetka pogotowia, wezwana do jednego z domów opieki na Szmelcie,
jeździła po dzielnicy bardzo długo, zanim trafiła pod wskazany adres. Kiedyś zdarzyło się to późnym
wieczorem, wręcz w nocy. Karetka krążyła, nie mogąc znaleźć placówki. Widziałem ją z balkonu. Innym
razem sam informowałem kierowcę karetki, gdzie mieści się dom opieki, bo nie mógł go znaleźć.
Moim zdaniem problem polega na tym, że domy opieki nad starszymi osobami w ogóle nie są oznakowane. Niektóre wyglądają po prostu jak duży dom jednorodzinny, jak willa. Takie placówki mieszczą się przy
ul. Św. Józefa, przy ul. Łąkowej i Kamiennej. Nie wiadomo, dlaczego, nie ma na nich szyldu ani żadnej
informacji. Mieszkańcy sąsiednich domów muszą przez to znosić hałas karetki na sygnale, kiedy nie może
ona trafić pod właściwy adres.
Mieszkaniec ul. Kamiennej (dane do wiadomości redakcji)
Sygnały i sprawy dla reportera można zgłaszać telefonicznie lub osobiście podczas redakcyjnych dyżurów w środy w godz. 14-16 (nr tel. 058 710-96-11) lub w innym terminie pod nr tel. kom. 0 691-700-273.
REKLAMA
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KSIĘGI WIECZYSTE
Pani Monika Ś. kupiła na rynku
wtórnym mieszkanie za kwotę
350 tys. zł. Jak się okazało, właściciel nie poinformował pani Moniki, iż komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z tego lokalu,
zaś w niedługim czasie planowana jest jego licytacja.
Nabywczyni lokalu nie wiedziała o fakcie prowadzenia egzekucji.
Czy może więc stracić nowe
mieszkanie? Czy komornik może
nadal prowadzić postępowanie
egzekucyjne wobec tego lokalu?
W świetle obowiązujących
przepisów, komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do nieruchomości, co do której wszczął egzekucję,
nawet jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego dana nieruchomość (dom, lokal mieszkalny, działka) została zbyta na rzecz
osoby trzeciej. Bez znaczenia, więc pozostaje okoliczność, iż nabywca nieruchomości nie jest dłużnikiem, albowiem nabycie nieruchomości po jej zajęciu (tj. po wszczęciu do niej egzekucji przez
komornika) nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne.
Skoro więc pani Monika Ś. nabyła mieszkanie, co do którego toczy
się postępowanie egzekucyjne, musi liczyć się z jego stratą, jeżeli
dojdzie do licytacji komorniczej. Oczywiście po warunkiem, że ktokolwiek kupi przedmiotowy lokal na tej licytacji.
Postępowanie pani Moniki Ś. przy nabywaniu przedmiotowego mieszkania należy uznać za bardzo niefrasobliwe, żeby nie powiedzieć lekkomyślne. Nabywając bowiem jakąkolwiek nieruchomość trzeba dokładnie zapoznać się księgą wieczystą danej nieruchomości, a którą każdy może przejrzeć we właściwym Sądzie
Rejonowym. W dziale III księgi wieczystej wpisywana jest wzmianka o wszczęciu egzekucji przez komornika. Ponieważ księgi wieczyste są jawne, że każdy może je przeglądać, nie można zasłaniać
się nieznajomością wpisów w niej widniejących. Twierdzenie pani
Moniki Ś., iż nie wiedziała ona o prowadzeniu egzekucji nie stanowi podstawy do zaniechania prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości przez komornika.
Nabywając nieruchomość warto więc skorzystać z usług prawnika, zwłaszcza specjalizującego się w obrocie nieruchomościami,
który podejmie wszelkie niezbędne czynności, by uchronić nabywcę nieruchomości przed wyżej opisaną sytuacją, jak i przed
wszelkimi innymi przykrymi niespodziankami, które mogą spotkać potencjalnego nabywcę nieruchomości ze strony nieuczciwych osób sprzedających nieruchomości, a równocześnie pomogą
przebrnąć przez całą, niekiedy nieprostą procedurę nabywania nieruchomości.
Podstawa prawna: art. 930 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Radca Prawny Dariusz Budnik
z kancelarii w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48,
tel. (0 58) 305-30-88, www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (handlowe i prawo
spółek), prawo cywilne (spadkowe, nieruchomości), prawo
pracy, prawo przewozowe, postępowanie egzekucyjne.
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MIASTO

Gdzie powstanie centrum miasta?

Potrzebny tunel

Większość radnych i mieszkańców SPÓR O
widzi ratusz przy ul. Dąbrowskiego MIEJSCE
Tory kolejowe, dzielące Rumię na dwie części, utrudniają
poruszanie się po mieście. Od
dawna mówi się o potrzebie
zbudowania jeszcze jednego
bezpiecznego przejazdu przez
tory. Na ten temat dyskutowano podczas jednego z posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
Rady Miejskiej. Okazało się, że
lokalizacja tunelu pod torami
wywołała spór między burmistrz Rumi i radnym Piotrem
Zaradnym.

Artyku³ „ Gdzie i kiedy powstanie?”, dotycz¹cy centrum Rumi, opublikowany w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” wzbudzi³ du¿e zainteresowanie Czytelników. Telefonicznie lub za pomoc¹ poczty elektronicznej, mieszkañcy Rumi wypowiadali siê na temat
lokalizacji ratusza i towarzysz¹cych mu zabudowañ.
Przypomnijmy, ¿e na majowej sesji Rady Miejskiej radni zarzucili
burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak brak koncepcji centrum miasta. Wczeœniej bowiem przeznaczyli na ten cel pieni¹dze w bud¿ecie
miejskim i zorganizowali publiczn¹ dyskusjê na temat miejsca budowy
ratusza z forum miejskim. Wynika³o z niej, ¿e centrum ma powstaæ u
zbiegu ul. D¹browskiego i Starowiejskiej.
Burmistrz Rumi, powo³uj¹c siê na opinie specjalistów-urbanistów
zaproponowa³a now¹ jego lokalizacjê - przy ul. Che³miñskiej i Dêbogórskiej. Zdaniem burmistrz Rogali-Koñczak miasto rozbudowuje siê
w tamtym kierunku i ul. Dêbogórska, a nie D¹browskiego pe³niæ bêdzie w przysz³oœci rolê g³ównej ulicy Rumi.
Z telefonów i e-maili do gazety wynika, ¿e zdania mieszkañców na
ten temat s¹ podzielone, ale wiêkszoœæ naszych rozmówców opowiada
siê za centrum w obecnym centrum, czyli przy skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej.
Oto Pañstwa opinie, za które serdecznie dziêkujemy:
Nie zrozumiem, po co lokowaæ Urz¹d Miasta na peryferiach, bo
za takie uwa¿am plac przy ul. Che³miñskiej. Owszem, ten rejon rozbudowuje siê, ale tak samo, jak wszystkie inne dzielnice Rumi. Wszyscy powinni mieæ podobne odleg³oœci do centrum i urzêdu, a nowy
pomys³ zdecydowanie dyskryminuje w tym wzglêdzie Szmeltê i Zagórze, zw³aszcza tereny wzd³u¿ ul. Towarowej i Cegielnianej albo
Górniczej i W³ókienniczej.
Poza tym nie podoba mi siê koncepcja rozbudowy centrum w
pobli¿u cmentarza. A ¿e przy ul. D¹browskiego jest ma³o miejsca?
Bez przesady. Ratusz i parking zmieszcz¹ siê tam na pewno. To nie
musi byæ parking jak pod Auchan, tylko taki jak przed obecnym
urzêdem. Jeœli nie zamieœci siê tam biblioteka czy dom kultury, to
mo¿na je zbudowaæ w innych miejscach.
Angelika Piotrowska, Zagórze
***
W Rumi mieszkam 40 lat, lubiê to miasto i cieszê siê z jego
rozwoju. A oto g³os mojej Rodziny: popieramy koncepcjê p. Burmistrz
o lokalizacji przy ul. Che³miñskiej gdy¿ jest du¿o miejsca na budynek, parkingi, dobry dojazd komunikacj¹ miejsk¹ i koszt dzia³ki w
normie. Parking ko³o Urzêdu M. jest ju¿ zbyt ciasny, a chcemy przecie¿ poprawy warunków. Koszt parkingu podziemnego jest zdecydowanie wiêkszy od naziemnego, który bêdzie w tym miejscu wykorzystywany te¿ w soboty i niedziele (koœció³, rynek i sala widowiskowa).
Ul. D¹browskiego jako centrum handlowe - jak najbardziej, ale
nie za pieni¹dze podatników - gdy¿ powinno to byæ centrum lokalne
z parkingami, ale Galeriê mamy w budowie za bankiem PKO. W
centrum chcia³o by siê kupiæ coœ ciekawego, zjeœæ, pospacerowaæ. Urz¹d
Miasta i radni mog¹ odpowiednio pokierowaæ zabudow¹ poprzez
plan zagospodarowania CENTRUM. (…) Skupienie szeregu instytucji na ma³ym skrawku ulicy D¹browskiego dodatkowo skomplikuje
ruch samochodowy, który ju¿ teraz jest bardzo natê¿ony w tej okolicy.
Trzeba myœleæ perspektywicznie.
Zbigniew Manikowski
mieszkaniec Lotniska
***
Przez wiele minionych lat mieszkañcy uznaj¹ jako centralne ulice w mieœcie D¹browskiego i Starowiejsk¹. Tu usytuowano wiele

sklepów i innych placówek, w pobli¿u funkcjonuje dworzec kolejowy
i przystanki autobusowe, jest to wiêc dobrze skomunikowane miejsce.
Brakuje tylko nowoczesnej wysokiej zabudowy, ¿eby nadaæ centrum
charakteru miejskiego. Mam nadzieje, ¿e taki bêdzie nowy ratusz.
Juliusz Detlaf
***
Wszyscy siê zgadzaj¹, ¿e Rumiê negatywnie wyró¿nia fakt, ¿e nie
posiada centrum. Pomys³ aby wybudowaæ centrum przy skrzy¿owaniu ulic Starowiejskiej i D¹browskiego moim zdaniem jest chybiony,
poniewa¿ brakuje tam miejsca. Powsta³by ratusz i niezbêdny parking
samochodowy, ale to nie bêdzie centrum. Równie dobrze ratusz mo¿e
pozostaæ tam, gdzie jest. Szanowni radni rozwa¿cie spokojnie inne
propozycje. (…)
Zdzis³aw Skrago
***
Centrum w Starej Rumi to nieporozumienie. W rejonie ul. D¹browskiego wytworzy³o siê centrum, gdzie na co dzieñ przyje¿d¿aj¹ i
przychodzi sporo ludzi. Jeœli oprócz tego miejsca, do którego ju¿
przyzwyczaili siê mieszkañcy, powstanie jakieœ nowe centrum, powstanie chaos. Chcia³abym te¿, ¿eby w centrum Rumi powsta³y wysokie budynki, odró¿niaj¹ce centrum od mieszkaniowych dzielnic, w
wiêkszoœci o niskiej zabudowie.
Niech to bêdzie miasto z nowoczesnym centrum, a jeœli chodzi o
miejsce - nie wszystko musi powstaæ akurat na placu przy skrzy¿owaniu D¹browskiego i Starowiejskiej. Wystarczy, ¿e znajdzie siê tam
najwa¿niejsza instytucja. Dodam, ¿e mieszkam w Rumi dopiero od
piêciu lat, ale nie jest mi obojêtna przysz³oœæ miasta.
Zbigniew Kutera
***
Centrum powinno byæ w centrum! Sama mieszkam przy ul. Kazimierskiej i w³aœciwie powstanie centrum przy ul. Che³miñskiej by³oby dla mniej doœæ wygodne. Jestem jednak sprawiedliwa Waga i
uwa¿am, ¿e Urz¹d Miejski z centrum powinien byæ usytuowany w
miejscu wygodnym dla wszystkich mieszkañców miasta. Owszem
przy ul. Che³miñskiej jest du¿y plac, ale peryferia nie mog¹ zmieniæ
siê nagle w centrum, nawet jeœli postawi siê tam ratusz.
Liliana Sitek
***
(...) plac przy ul. Che³miñskiej móg³by byæ œwietnym miejscem na
rekreacjê, na przyk³ad dla mi³oœników jazdy na rolkach lub dla najm³odszych rowerzystów, dla których na ulicach jest zbyt niebezpiecznie. Trzeba tylko wykonaæ tam alejki poœród trawników i ³aweczek.
Koniecznie z g³adk¹, bezpieczn¹ nawierzchni¹. W Rumi bardzo brakuje takiego miejsca!
Barbara Ma³ecka
(dane od wiadomoœci redakcji)

W propozycjach zmian budżetowych, przedstawionych radnym na dodatkowych sesjach w czerwcu i lipcu przez burmistrz miasta, znalazła się suma 66 tys. zł, przeznaczona na
opracowanie koncepcji budowy ratusza. Większość radnych
nie zgodziła się na taki wydatek, ponieważ wciąż niewiadomo, co ma się znaleźć w nowym budynku i jego otoczeniu.
- Jestem za budową ratusza wraz z nowym forum miejskim,
ale dziś nie podejmę decyzji o wydaniu 66 tysięcy, skoro nie
jest ustalone, co ma być w projekcie. Prosimy najpierw o
informacje, bo nie chcemy wyrzucać pieniędzy w błoto powiedział Piotr Zaradny, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej RM.

Elżbieta Rogala-Kończak,
podobnie jak pracujący na zlecenie miasta urbaniści, chce w
przyszłości wybudować podziemny przejazd pod torami na
przedłużeniu ulicy Piłsudskiego.
Przejazd pod torami nie będzie
prowadzić wprost do drogi krajowej nr 6 (ul. Sobieskiego), ale
ma się z nią łączyć nieco dalej,
w sąsiedztwie Urzędu Miasta,
na wysokości ul. Sabata.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej w Radzie Miasta uważa, że taka koncepcja niczego nie rozwiązuje.
- Tunel potrzebny jest w innym miejscu, bliżej granicy z
Gdynią, bo ma służyć m.in.
mieszkańcom Janowa - twierdzi Piotr Zaradny. - Jeśli przejazd powstanie na wysokości ul.
Piłsudskiego, mieszkańcy tej
dzielnicy, wjeżdżający do miasta od strony ul. Morskiej nadal
będą musieli objeżdżać część
Rumi i wracać do Janowa. Trzysta metrów dalej jest ruchliwe,
zatłoczone skrzyżowanie, wkrótce i to miejsce będzie pełne aut,
a pomiędzy nimi ma powstać
zjazd na drogę w kierunku Redy,
czyli trasę Towarowa-Cegielniana. To niebezpieczne i po
prostu niesłuszne rozwiązanie.
Poza tym zdaniem radnego
Zaradnego proponowana lokalizacja tunelu nie pomoże w rozładowaniu ruchu tranzytowego
ciężarówek. Chodzi o to, aby jadące z ul. Hutniczej w Gdyni ciężkie samochody jak najszybciej
zjeżdżały na drogę krajową nr 6.
Burmistrz miasta tłumaczy,
że planowany przejazd pod torami na wysokości ul. Piłsudskiego będzie przeznaczony tylko dla samochodów osobowych.
- Ta propozycja wynika m.in.
z projektu budowy obiektów
mieszkalno-usługowych przy
ul. Sobieskiego przez firmę
MEGA - przekonywała burmistrz Rumi. - Inwestor częściowo sfinansuje budowę tunelu.
Zdaniem P. Zaradnego, to nie
wystarczy. I tak trzeba pomyśleć o budowie podziemnego
przejazdu pod torami w rejonie
Janowa.
baj
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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

Ani tekst ani zdjêcia z tej
uroczystoœci nie oddadz¹ jej
charakteru i uroku, poniewa¿ w czasie obchodów 70lecia Chóru Lira najwa¿niejsza by³a muzyka i wspania³y œpiew chórzystów.
Uczestnicy jubileuszowego
koncertu nie ¿a³owali
dwóch godzin, spêdzonych
w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych. Obchodz¹cy 70. urodziny zespó³ zaprezentowa³ bogaty repertuar pieœni sakralnych oraz
œwieckich, od utworów Mozarta i ks. Ormiñskiego, po
ludowe, musicalowe i …latynoamerykañskie. Brawami na stoj¹co publicznoœci
dziêkowa³a za koncert chórowi oraz Gdyñskiej Orkiestrze Kameralnej pod dyrekcj¹ Karola Hilli, która
uœwietni³a uroczystoœæ.
O historii Chóru Lira im.
ks. Stanis³awa Ormiñskiego
pisaliœmy w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”. Tê
historiê, zwi¹zan¹ œciœle z dzia³alnoœci¹ salezjanów w Rumi,
a zw³aszcza z postaci¹ ks. Profesora Ormiñskiego, przypomniano tak¿e podczas jubileuszowej mszy œw. i koncertu.
Prof. Roman Grucza, z
pochodzenia rumianin, prezes

Jubileuszowy koncert Chóru Lira im. ks. S. Ormińskiego

ŚPIEWAJĄ OD 70 LAT
Chór wyst¹pi³ w piêknych z³otoczarnych strojach,
zakupionych z bud¿etu miasta.

Polskiego Zwi¹zku Chórów i
Orkiestr wrêczy³ cz³onkom zespo³u Br¹zowe, Srebrne i Z³ote Odznaki PZChiO. Z³otymi
Odznakami PZChiO uhonorowano równie¿ osoby wspieraj¹ce dzia³alnoœæ chóru: ks. proboszcza Jana Oleksiuka oraz
pañstwa £ucjê i Miros³awa
S³owikowskich (z powodu
pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej

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

Wœród laureatów Srebrnej Odznaki znalaz³a siê (od
lewej) solistka Dorota Gibas, prezes chóru Klaudia
G³odowska oraz jego dyrygentka, Karolina Pettke.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63

Rumianie nie zawiedli

Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56

CENNY DAR

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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102 mieszkańców miasta wzięło udział w kolejnej akcji honorowego oddawania krwi w Przychodni „Panaceum” w Rumi Janowie. Po badaniach krew oddały 84 osoby, a zebrano jej w sumie 38 litrów. Krew zostanie przeznaczona na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach podczas letnich wakacji.
Akcji, zorganizowanej z inicjatywy burmistrz Rumi, towarzyszył
pokaz udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, przygotowany przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rumi. Wolontariusze z wejherowskiego oddziału PCK przeprowadzali bezpłatne pomiary ciśnienia oraz poziomu cukru.
Fot. Wojciech Hintzke

ta trójka by³a nieobecna na
uroczystoœci).
Z³ot¹ Odznakê z Laurem
otrzyma³a d³ugoletnia chórzystka, Urszula Wroñska,
natomiast Z³ot¹ Odznakê z
Wieñcem Laurowym odebrali:
chórzysta i by³y prezes zespo³u Daniel Ptach oraz pañstwo
Cecylia i Jerzy Sugajscy,
d³ugoletni cz³onkowie chóru. To
najwy¿sze wyró¿nienie otrzyma³ te¿ 70-letni Chór Lira im.
ks. S. Ormiñskiego w Rumi.
D³ugo sk³adano ¿yczenia i
gratulacje jubilatowi. S³owa
uznania wyrazi³a burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak i
przewodnicz¹ca Komisji Kultury Rady Miejskiej Maria
Bochniak, a tak¿e dyrektor
Gimnazjum nr 1 im. ks. Ormiñskiego, Jolanta Braun.
By³y ¿yczenia od pozosta³ych rumskich chórów, od Chóru Symfonia w Gdyni i Cantores Weiherovienses z Wejherowa, od Komitetu Organizacyjnego Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w
Rumi.

- Dziêkujê Bogu i ksiê¿om
salezjanom, w³adzom miasta,
a przede wszystkim chórzystom i dyrygentce Karolinie
Pettke, która w tê pracê wk³ada ca³e serce i talent - powiedzia³a na koniec Klaudia G³odowska, prezes chóru i g³ówna organizatorka jubileuszowej uroczystoœci.
Elementem obchodów siedemdziesiêciolecia zespo³u
by³a te¿ pielgrzymka chórzystów po miastach i miejscowoœciach w Polsce, zwi¹zanych z
¿yciem i twórczoœci¹ patrona i
d³ugoletniego dyrygenta Chóru Lira, ks. Ormiñskiego. Ta
pielgrzymka, zorganizowana
na prze³omie czerwca i lipca
dostarczy³a chórzystom wielu
ciekawych prze¿yæ i wzruszeñ
oraz wzbogaci³a wiedzê o znakomitym muzyku, kompozytorze, pedagogu, którego pomnik
w³aœnie z inicjatywy Chóru
Lira stan¹³ w ub. roku na placu przed salezjañskim koœcio³em.
Anna Kuczmarska
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Ciekawe dzieje Rumi s¹
mieszkañcom ma³o znane.
Ka¿dy artyku³ na ten temat
w lokalnej prasie, m.in. w
naszej gazecie, cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem
czytelników. Dla mi³oœników historii mamy dobr¹
wiadomoœæ: bogate i interesuj¹ce materia³y o przesz³oœci miasta, opatrzone zdjêciami, mapkami i dokumentami mo¿na znaleŸæ w
internecie, pod adresem
www.rumia.edu.pl.

Wszystko zawdziêczamy
spotkaniu dwóch pasjonatów,
pochodz¹cych z Sopotu mieszkañców Rumi - Andrzeja Sad³owskiego i Artura
Schwartza. Pierwszy z dwóch
panów „A.S.” jest znanym mi³oœnikiem historii, dokumentuj¹cym jej dzieje, kolekcjonerem
pocztówek, dokumentów pami¹tek, a tak¿e modelarzem.
Drugi jest informatykiem, administratorem
strony
www.rumia.edu.pl. Chêtnie
poœwiêca wolny czas na wzbogacenie tej witryny internetowej o ciekawe informacje.
Strona edukacyjna
Wspomniana strona funkcjonuje w oparciu o domenê
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rumi Janowie (SP nr 9
i II LO), a w jej powstaniu
mia³a swój udzia³ m.in. ¿ona
pana Artura, nauczycielka tej
szko³y, Gabriela Schwartz.
- W 1999 roku utworzyliœmy szkoln¹ stronê interne-

Teksty, zdjęcia, dokumenty, makiety, czyli…

Historia Rumi w internecie
tow¹, proponuj¹c nieodp³atnie
obecnoœæ na niej wszystkim
placówkom edukacyjnym w
mieœcie - wyjaœnia Gabriela
Schwartz. - Na pocz¹tku zainteresowanie by³o spore, z czasem jednak niektóre szko³y za³o¿y³y strony na innych serwerach. Dlatego na edu.pl s¹ aktywne i aktualne strony tylko
kilku placówek. Zachêcamy jednak pozosta³e szko³y do kontaktu z nami, dziêki czemu bêdziemy mogli odsy³aæ internautów na poszczególne szkolne
witryny.
Parê lat temu pani Gabriela, z wykszta³cenia informatyk
i historyk, wspólnie z inn¹ nauczycielk¹ zamieœci³a na stronie stare pocztówki z Rumi. To
by³ skromny pocz¹tek tego,
czym obecnie zajmuje siê jej
m¹¿.
Nie tylko ¯u³awy
- Od pocz¹tku wspó³pracowa³em ze szko³¹ w Janowie
przy tworzeniu i funkcjonowaniu strony internetowej - mówi
Artur Schwartz. - Obecnie jestem administratorem tej
strony i dbam o szczegó³y techniczne. Poniewa¿ moj¹ prywatn¹ pasj¹ s¹ kolejki elektryczne, a Andrzej Sad³owski
wykonuje m.in. makiety szlaków kolejowych, spotkaliœmy
siê na jednej z imprez modelarskich. Najpierw powsta³

Poœród ilustracji na stronie www.rumia.edu.pl znaleŸliœmy zdjêcie ze zbiorów A.
Sad³owskiego, przedstawiaj¹ce zabytkowy cmentarz przy ul. Koœcielnej z okaza³ymi
drzewami. O tym, ¿e niedawno posadzono tam m³ode drzewka w celu odtworzenia
dawnej alei lipowej, pisaliœmy w majowym wydaniu „Gazety”.

pomys³ pokazania w internecie makiet Andrzeja.
I tak na witrynie www.rumia.edu.pl. pojawi³ siê link z
dopiskiem: zulawy, poniewa¿
w³aœnie ¿u³awskie linie kolejowe zosta³y przez modelarza
wiernie odtworzone (pisaliœmy
o tym w „Gazecie Rumskiej”).
Mo¿na tam jednak obejrzeæ
równie¿ makiety, dotycz¹ce in-

Po naszych publikacjach

STRAŻACY JADĄ NA POCHÓD

KuŸnica, kaplica i folwark
Panowie doszli do wniosku, ¿e warto udostêpniæ internautom inne bogate materia³y, jakimi dysponuje A. Sad³owski, czyli artyku³y, pocztówki,
zdjêcia i dokumenty, poœwiêcone dawnej Rumi. Link „Dzieje Rumi” prowadzi nas do strony (ci¹gle rozbudowywanej),
zawieraj¹cej kilkadziesi¹t artyku³ów na temat rumskich
zabytków i ciekawych miejsc.
Dawna kuŸnica, gmina ewan-

gelicka, XIII-wieczny koœció³ek,
folwark cysterski, Kaplica
Przebendowskich czy karczma
w Zagórzu to tylko niektóre z
tematów. Mo¿emy przeczytaæ
m.in. o pierwszej w okolicy
przedwojennej stacji benzynowej przy ul. Sobieskiego, o historii dworca kolejowego, a
nawet wiaduktu w Rumi Janowie.
Na pewno z takich informacji skorzystaj¹ chêtnie m.in.
nauczyciele i uczniowie rumskich szkó³, do czego gor¹co
zachêcamy.
Barbara Jackowiak

REKLAMA

Artyku³ o historii rumskich stra¿aków - ochotników, zatytu³owany „Odwa¿ni, oddani, dumni…”
(Gazeta Rumska, czerwiec, nr 6/25) zawiera³
drobne nieœcis³oœci.
Nasza Czytelniczka zwróci³a nam uwagê, ¿e wspominany w artykule, zmar³y 7
maja br. by³y naczelnik i prezes OSP w Rumi - Jan Roda,
mieszka³ nie przy ul. Derdowskiego, jak napisaliœmy, ale
przy ul. Torowej. Przy ul. Derdowskiego mieszka³ natomiast
inny d³ugoletni zas³u¿ony stra¿ak - Klemens Kwidziñski.
On równie¿ zmar³ niedawno,
dok³adnie 8 marca br. Przepraszamy za nieœcis³e informacje
i szybko siê poprawiamy.
Artyku³ wewn¹trz numeru
zapowiada³ krótki tekst na str.
1 z archiwalnym zdjêciem stra¿aków w samochodzie (patrz
obok). Zdjêcie z pierwszomajowego pochodu podchodzi z lat
powojennych, dlatego w podpi-

nych miejsc, m.in. Rumi i pobliskiej Beki.

POTRZEBUJESZ
PIENIĘDZY?
PRZYJDŹ DO NAS!
Minimum formalności:
bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK.
Niskie raty
25 000 zł - 155,27 zł,
odsetki 7,08 %.
Gdańsk, 058/ 307-43-16

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

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
sie znalaz³a siê informacja, ¿e
zosta³o zrobione pod koniec lat
czterdziestych.
Wszystko wskazuje jednak
na to, ¿e jest to fotografia nieco póŸniejsza. Pani Teresa
Piotrowska, wnuczka pierwszego naczelnika OSP, Teofila
Jankowskiego i córka stra¿aka Edmunda Jankowskiego powiedzia³a nam, ¿e
zrobiono je pod koniec lat piêædziesi¹tych. Nad szoferk¹
(pierwszy z prawej) widoczny
jest ojciec pani Teresy, Edmund Jankowski.

- W 1946 roku ojciec wróci³
z zachodu Europy, gdzie trafi³
jako ¿o³nierz armii gen. Andersa - wyjaœnia pani Teresa. - By³
wówczas m³odym, dwudziestoparoletnim mê¿czyzn¹, natomiast na zdjêciu ma na pewno wiêcej lat. Dlatego s¹dzê,
¿e to zdjêcie pochodzi z drugiej po³owy lat 50. W tym czasie stra¿acy uczestniczyli w
ró¿nych uroczystoœciach, m.in.
w hucznie wówczas obchodzonym œwiêcie 1 Maja.
Dziêkujemy za te szczegó³owe, ciekawe informacje. Ak

bezpłatnym lokalnym miesięczniku
o nakładzie 8 tys. egzemplarzy
OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY
ZA OGŁOSZENIA I REKLAMY
ZAPEWNIAMY DOTARCIE
DO SZEROKIEGO KRĘGU ODBIORCÓW
KONTAKT: redakcja tel. 058 710-96-11
kom. 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl

www.gazetarumska.pl
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Sukces

Uczniowie I LO w Rumi na hiszpañskim wybrze¿u

Zaśpiewały
i wygrały
Dwie młode wokalistki z
Rumi odniosły sukces na IX
Konkursie Talentów Wokalnych, który odbył się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W rywalizacji, zorganizowanej przez Powiatowy
Zespół Placówek OświatowoWychowawczych w Wejherowie zwyciężyła Karolina Arczewska z Rumi, uczennica I
Liceum Ogólnokształcącego
im. Książąt Pomorskich. Drugie
miejsce (ex aequo z Klaudią Naczke z Wejherowa) zajęła Ewelina Hinc, uczennica Gimnazjum
nr 1 w Rumi. Obie dziewczyny
zaśpiewały w Wejherowie po
dwie niełatwe piosenki.
Talent rumianek doceniło
jury w składzie: Monika Kitel,
Barbara Czarkowska, Marta
Adamczyk i Daniel Hierasimczyk. Przyznało ono również trzy
wyróżnienia. Jedno z nich przypadło w udziale Piotrowi Lewickiemu z Rumi
Wszyscy laureaci konkursu
wystąpią w finale, zaplanowanym na15 sierpnia br. w Luzinie. Zwycięzcy koncertu finałowego mają możliwość wzięcia
udziału w Festiwalu GAMA.
Trzymamy więc kciuki za Karolinę i Ewelinę!
baj

CUDOWNE KRAJOBRAZY, ARCHITEKTURA I ZABAWA
Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi spędziła kilka dni w
Katalonii. Czerwcowy wyjazd
młodzieży wraz z opiekunami
zorganizowano w ramach programu „Zielona Szkoła”. Uczniowie poznali historię Hiszpanii, jej
kulturę i obyczaje, architekturę i
walory krajoznawcze. Oto relacja
z ciekawej podróży:
Po 28-godzinnej podróży dotarliśmy do miejscowości LLoret
de Mar na wybrzeżu Costa Brava
i zamieszkaliśmy w hotelu na

Wiersze Stanisławy Mazurek

wzgórzu, z którego podziwialiśmy
panoramę miasta. Czekały nas
kolejne atrakcje: kąpiel w wodach
Morza Śródziemnego i zwiedzanie okolic LLoret de Mar. Wybraliśmy się też na pięć wycieczek,
m.in. do słynnej Barcelony.
Wcześniej podziwialiśmy
m.in. ogród botaniczny Jardi Botanic Mar i Murta z roślinnością z
trzech stref klimatycznych oraz słynącą z wielu cudów górę Montserrat. Malownicze krajobrazy,
niesamowite formacje skalne o
przedziwnych kształtach to tylko
nieliczne atrakcje tego miejsca.
Zwiedzaliśmy także klasztor Benedyktynów z figurką Czarnej Ma-

donny, która jest obiektem kultu.
Kolejnego dnia popłynęliśmy
statkiem wzdłuż wybrzeża Costa
Brava, rozkoszując się widokiem
urozmaiconego wybrzeża, a następnego zwiedzaliśmy Barcelonę – stolicę Katalonii. Spacerowaliśmy najbarwniejszą hiszpańską ulicą Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, odwiedziliśmy stadion FC Barcelony –
Camp Nou i stadion olimpijski.
Rozkoszą dla oczu były obiekty
architektoniczne projektu Antonia
Gaudiego: Parc Guell, Casa Batllo, Casa Milla i Katedra Sagrada
Familia, prawdziwa perła architektury. Z okien autokaru podzi-

Poezja na lato

Za 2 zł

NA BASEN

… œlad na d³oniach…
Mam maliniak i mam usta
pe³ne ró¿owego smaku
d³oñ splamiona choæ ju¿ pusta
oczy œmiej¹ siê zza krzaków
ch³odn¹ ros¹ myjê d³onie
smak goryczki na jêzyku
klucz ¿urawi odg³os krzyku
twarz z zachwytu ca³a p³onie
bêdziesz tuli³ moje rêce
œlad na d³oniach czerwieñ krwi
liœæ maliny przy sukience
zdziwiony unosisz brwi

MORSKI BAL

odkszta³cony jak malina
rozdeptany ma³y œlimak
to nasz grzeszek nieuwagi
obok œcie¿ki le¿a³ nagi
- a nam tylko te maliny
smak s³odyczy smak ró¿owy
œliczne oczy u dziewczyny
- i ten letni zawrót g³owy
lipiec 2000 r.
REKLAMA
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wialiśmy dzielnicę gotycką oraz
dzielnicę Eixample. Na Placu
Hiszpańskim oglądaliśmy pokaz
tańczących fontann. Najwięcej
zabawy dostarczył licealistom
Marineland - połączenie ogrodu
zoologicznego, delfinarium i parku wodnego.
Wycieczka miała charakter
edukacyjno-integracyjny, przybliżyła nam życie współczesnej i
dawnej Hiszpanii, a w szczególności Katalonii.
Barbara Niewiedziała
Alicja Napiórkowska
(autorki oraz pan Marek
Czaplewski byli opiekunami
grupy)

Przedszkolaki z Gdyni i z Rumi spotkały się na wspaniałym Balu
Morskim w Przedszkolu „Żagielek” przy ul. Żeromskiego. Ta prywatna placówka rozpoczęła działalność niedawno, uczęszcza do
niej na razie ok. 30 maluchów.
Chociaż to nie karnawał, na balu wszystkie dzieci miały kolorowe
i bardzo pomysłowe stroje, a że zabawa odbywała się morskich
dekoracjach i klimatach, nie brakowało marynarzy, piratów, syrenek i innych stworów.
Ak

Pogoda ciągle płata nam figle i nie pozwala na korzystanie w pełni z uroków lata.
Jeśli nie można popływać w
morzu lub zatoce, zawsze pozostaje basen.
Od poniedziałku 28 lipca została uruchomiona po przerwie konserwacyjnej kryta
pływalnia przy ul. Rodziewiczówny w Rumi. Jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8-17.
Co ważne, dzieci i młodzież
szkolna mogą korzystać z
basenu wydając na bilet
wstępu zaledwie 2 zł (za okazaniem legitymacji).
Przygotowano nawet dla
nich bezpłatną naukę pływania (w godz. 9.30-14). Trzeba tylko się zapisać, dzwoniąc pod nr tel. 058 679-4409.
mc.
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ROZRYWKA

W stra¿ackiej uroczystoœci uczestniczy³y M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze.

„Festyn z pompą” na powitanie lata

Prezes OSP Jaros³aw Szreder dziêkuje za wspó³pracê
komendantowi rumskiej policji, podinsp. Markowi
Bujarskiemu.

STRAŻACKA SOBÓTKA
Sobótkowy wieczór w Rumi zdominowa³ stra¿acki „Festyn z
pomp¹”, po³¹czony z uroczystoœci¹ 80-lecia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Rumi.
Po krótkiej czêœci oficjalnej zaserwowano wiele atrakcji, od
pokazów ratownictwa i sprzêtu stra¿ackiego, przez wystêpy na
scenie, po liczne konkursy i zabawy dla najm³odszych.
Podczas uroczystoœci, prowadzonej przez prezesa OSP, Jaros³awa Szredera wyró¿niono zas³u¿onych druhów. Srebrny Medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” otrzymali: Krzysztof Rathenow, W³adys³aw Bojka, Waldemar Szypelt i Krzysztof Izbicki. Br¹zowy Medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” odebrali Miros³aw Socha i Krzysztof Chmura, natomiast odznak¹ „Wzorowy stra¿ak” wyró¿niono £ukasza Mischk, Zenona Kaszubowskiego, Daniela Belê i Marcina Mielewczyka.
Wrêczono te¿ legitymacjê trzem nowym cz³onkom OSP: Sebastianowi Wickiemu, Damianowi Szrederowi i Mateuszowi Dybowskiemu. Nowi druhowie z³o¿yli œlubowanie.
Ak.

W konkursie plastycznym dzieci rysowa³y stra¿aków i
ich wozy bojowe.

Uczestnikom konkursów
pomagali stra¿acy.

RUMIA BAWI SIĘ W PLENERZE

Podczas biesiady 19 lipca dzieci tañczy pod scen¹ w rytm
muzyki irlandzkiej i Aszantów w wykonaniu zespo³u Focus.

Nie brakuje tego lata okazji do zabawy. Stra¿ack¹ Sobótkê, biesiadê w kaktusiarni
i w parku miejskim mamy ju¿
za sob¹, ale to nie koniec wakacyjnych atrakcji.
Tradycyjnie w pierwsz¹ niedzielê sierpnia, po raz piêtnasty odbêdzie siê najwiêksza
letnia impreza plenerowa „Jarmark Kaszubski”. Rozpocznie siê 3 sierpnia o godz.
14, wyj¹tkowo nie na stadio-

nie (z powodu rozbudowy trybun), ale w parku przy Dworku pod Lipami. Organizatorami XV Jarmarku s¹: Miejski
Dom Kultury, Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie.
Jak co roku bêd¹ wystêpy zespo³ów ludowych, konkursy i
zabawy, stragany z kaszubskimi haftami, koszykami,
dzbankami, rzeŸbami i obrazami twórców ludowych.

Na biesiadzie w parku bawi³a siê m.in. m³odzie¿ wypoczywaj¹ca w Gimnazjum nr 4 na
Szmelcie, która przyjecha³a z Krakowa i okolic Nowego Targu.

Gwiazd¹ wieczoru bêdzie popularny zespó³ „Leszcze”.
W sierpniu, w tym samym
parku ko³o MDK, odbêdzie siê

jeszcze jeden festyn, po³¹czony z koncertem grupy „MEZZO”, (sobota, 23.08 od godz.
16), natomiast w parku przy

ul. Filtrowej - „Janowska Biesiada” (30.08 od godz. 16). Goœciem wieczoru bêdzie Jerzy
Kryszak.
Baj
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PODRÓŻE

Wewn¹trz Bazyliki Grobu Pañskiego znajduje siê relikwia
p³yty, na której by³ z³o¿ony Pan Jezus.
Fot. Piotr Zaradny

Rumianie w Ziemi Świętej

PIĄTA EWANGELIA
Koniec czerwca to dla wielu z nas swoisty okres prze¿ywania
„pi¹tej ewangelii”, za jak¹ z pewnoœci¹ mo¿na uznaæ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Miejsca, które sobie wyobra¿aliœmy podczas lektury Nowego Testamentu teraz mogliœmy zobaczyæ. Nazaret, Betlejem, rzeka Jordan, Kana Galilejska, Góra Tabor oraz
Jerozolima z Wieczernikiem, Gór¹ Oliwn¹, Via Doloros¹ (Drog¹
Krzy¿ow¹), Golgot¹ i pustym Grobem Jezusa - to tylko niektóre
z miejsc, które nawiedziliœmy.
Dzisiejsza Ziemia Œwiêta pe³na jest kontrastów, a nowe nieustannie miesza siê ze starym. Podobnie jak przed dwoma tysi¹cami lat tak i teraz Beduini koczuj¹ na Pustyni Judzkiej,
chocia¿ do ich osad mo¿na dojechaæ nowoczesn¹ drog¹; tak jak
wówczas pobo¿ni ¿ydzi chodz¹ po ulicach, chocia¿ towarzysz¹ im
swobodnie ubrani turyœci z ca³ego œwiata; w sercu miasta kwitnie handel z prymitywnych straganów, chocia¿ obok wyros³y nowoczesne galerie handlowe. Jedno jednak nie zmieni³o siê - dzisiaj te¿ pewnie nikt by nie zauwa¿y³ w t³umie Jezusa Chrystusa, prowadzonego z pa³acu Kajfasza na Golgotê…
My te¿ pod¹¿yliœmy t¹ drog¹ ciasnymi ulicami w upale, t³oku i kurzu, wœród nieprzyjemnych zapachów. I wreszcie Bazylika
Grobu Bo¿ego, w której umieszczono ostatni¹ stacjê drogi krzy¿owej - mikroskopijn¹ Kaplicê Bo¿ego Grobu. Sprawowana tam
przez towarzysz¹cych nam ksiê¿y eucharystia stanowi³a kulminacyjny moment pobytu w Ziemi Œwiêtej.
Tej Ziemi Œwiêtej, do której od wieków pielgrzymuj¹ wyznawcy judaizmu, islamu i chrzeœcijañstwa, tej ziemi, w której
czêsto dochodzi do rozlewu krwi. I chocia¿ s³owo Jerozolima znaczy w jêzyku hebrajskim „miasto pokoju”, a w arabskim „ œwiête miasto” - dzisiaj s¹ to tylko puste s³owa. Przypominaj¹ o tym
uzbrojone po zêby patrole oraz szczegó³owe kontrole, a tak¿e
wznoszony betonowy mur, otoczony zasiekami.
Ziemia Œwiêta to z pewnoœci¹ miejsce magiczne, w którym
mo¿na spotkaæ œlady Jezusa; niezwyk³e z powodu wspania³ej
przyrody oraz zabytków; ale nade wszystko to miejsce, w którym
cz³owiek zadaje sobie najwa¿niejsze pytania - pytania o sens
¿ycia tutaj na ziemi. Po jego odwiedzeniu nic nie jest ju¿ takie,
jak wczeœniej...
Piotr Zaradny
REKLAMA
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Rumska grupa przy wejœciu do Bazyliki Grobu Pañskiego w Jerozolimie. Na zdjêciu
m.in. organizator pielgrzymki Miros³aw S³owikowski (siedzi pierwszy z lewej w dolnym
rzêdzie, z kamer¹), ks. proboszcz Jan Oleksiuk (obok niego), ks. Dariusz Sztuk (stoi
pierwszy z lewej), przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Witold Reclaf oraz autor relacji, Piotr
Zaradny - przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM.
Poni¿ej: mur oddzielaj¹cy pañstwo Izrael od Autonomi Palestyñskiej.
Niezwykłe przeżycia nie były
by możliwe gdyby nie Mirosław Słowikowski - który pielgrzymkę perfekcyjnie zorganizował, ks. profesor Dariusz
Sztuk - który swoją wiedzą i
duchowością pobyt nasz ubogacał, księża salezjanie: Janusz Zdolski, Jan Oleksiuk,
Marcin Balawander i Leszek
Twardowski - którzy nieustannie służyli pomocą duchową
oraz gdyby nie ci wspaniali ludzie, w większości mieszkańcy Rumi, którzy z nami pielgrzymowali.

