Jest miejsce, są pieniądze, brakuje woli

CZY W TEJ KADENCJI

RUSZY BUDOWA

CENTRUM RUMI?

Metropolita Gdañski, arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ po
raz pierwszy odwiedzi³ Rumiê. Razem z innymi przedstawicielami Kurii Biskupiej w Gdañsku przyjecha³ do
najm³odszej rumskiej parafii pw. b³. Edmunda Bojanowskiegoo i œw. Antoniego Padewskiego. Odby³a siê tam
uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego.
Fot. Anna Kuczmarska
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Nowy ratusz wraz z kompleksem placówek kulturalnych i
gastronomicznych ma stan¹æ na placu u zbiegu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej w Rumi, czyli w centrum miasta. Tak¹
decyzjê, popart¹ przez mieszkañców i architektów, podjê³a wiêkszoœæ radnych ponad rok temu. Dyskusja na ten temat zakoñczona konkretnymi wnioskami odby³a siê podczas kilku spotkañ, m.in. sesji obywatelskiej i sesji naukowej wiosn¹ 2007
roku. W bud¿ecie miasta przeznaczono pieni¹dze na wykup dzia³ek pod budowê i opracowanie koncepcji budowy centrum wraz z
ratuszem. I co? I nic – wyznaczone miejsce nadal pozostaje niezagospodarowane, a w urzêdzie nie przyby³o dokumentacji dotycz¹cej nowego centrum. Co wiêcej, burmistrz wymyœla nowe lokalizacje i spiera siê z radnymi. Z jednej strony twierdzi, ¿e nie
wie, co ma powstaæ w centrum. Z drugie strony wie, ¿e i tak nie
zmieœci siê to na wspomnianym terenie.
Czy zatem jest szansa, aby w tej kadencji rozpoczê³a siê
budowa ratusza?
Str. 5

Centrum Przygody

POŻEGNANIE
Z WAKACJAMI
Wprawdzie kalendarzowe
lato jeszcze siê nie skoñczy³o,
ale wakacje za nami. Kilkaset
dzieci i m³odzie¿y spêdzi³o je
na obozach w nowej bazie harcerskiej w Potêgowie, w Oœrodku Centrum Przygody.
Okazji do przygód i wspania³ych wra¿eñ z pewnoœci¹
tam nie brakowa³o. Oprócz
obozowiczów z Rumi, lato spêdzi³a w Potêgowie m³odzie¿ z
Gdañska, Katowic i Oœwiêcimia.
Teraz do oœrodka rumskiego Hufca ZHP w Potêgowie
mog¹ siê wybraæ grupy szkolne - na biwaki lub wycieczki.
Na pewno warto.
Str. 15
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W TYM NUMERZE

ZOSTAJE
OSIEMDZIESIĄT
Radni PO i PiS nie zgodzili
się na znaczny wzrost liczby
punktów, sprzedających wysokoprocentowy alkohol.
Burmistrz Elżbieta RogalaKończak proponowała
zwiększenie ilości koncesji na
sprzedaż alkoholu, z obecnych 80 do 140.
Str. 2

MIESZKAŃCY
PROTESTUJĄ

Z obawy przed szkodliwością fal elektromagnetycznych mieszkańcy kilkunastu
domów przy ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego i Morskiej
protestują przeciwko postawieniu w pobliżu kolejnego
masztu z urządzeniami telefonii komórkowej.
Str. 4

BUDOWA ULIC
Z PROBLEMAMI

Ambitny plan radnych PO i
PiS zbudowania w mieście
ponad 30 gminnych ulic nie
jest w pełni realizowany przez
burmistrz Rumi i jej współpracowników, mimo przeznaczonych na ten cel pieniędzy.
Str. 6-7
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AKTUALNOŚCI

W Gimnazjum nr 2

Radni PO i PiS kontra burmistrz i Gospodarność

NOWA PANI
DYREKTOR

NIE MA ZGODY

Teresa Cebula została w
drodze konkursu nową dyrektor Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Rumi. Pani dyrektor
mieszka w Redzie, a przez ostatnie 10 lat pracowała jako wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul.
Dworcowej w Wejherowie.
Z wykształcenia ekonomistka i politolog, uczyła przedmiotów ekonomicznych, a teraz
będzie m.in. prowadziła lekcje
WOS. Zamierza także utworzyć
w szkole koło przedsiębiorczości, w ramach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Ak.

W Pekinie

RUMIANIN
NA OLIMPIADZIE
Robert Plichta, niepełnosprawny lekkoatleta z Rumi w
minioną sobotę 30 sierpnia
wyjechał na Paraolimpiadę do
Pekinu.
Rumski biegacz odnosił już
wiele sukcesów na lokalnych i
ogólnopolskich zawodach, ale
jest to jego debiut na olimpiadzie. Po raz pierwszy również w
olimpiadzie bierze udział sportowiec pochodzący z Rumi i trenujący wcześniej w Rumskim
Klubie Sportowym. Jego trenerem był i jest nadal Tadeusz
Pepliński, również rumianin.
Na ostatniej sesji radni zaakceptowali wniosek o przeznaczeniu 10 tys. zł z budżetu miasta na finansowe wsparcie niepełnosprawnego lekkoatlety.
Ak.

Ostry spór na sesji i sprzeciw radnych PO i PiS wywo³a³a propozycja burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak
znacznego zwiêkszenia liczby punktów, sprzedaj¹cych
wysokoprocentowy alkohol. Burmistrz, popierana w
tej kwestii przez radnych Gospodarnoœci, chce niemal
podwoiæ limit wydawanych przez urz¹d koncesji na
sprzeda¿ alkoholu, z obecnych 80 do 140.
Dyskutowano o tym m.in. na posiedzeniu Komisji Polityki
Gospodarczej RM, gdzie radny Piotr Zaradny wyrazi³ negatywn¹ opiniê, podkreœlaj¹c, ¿e 80 punktów w 44-tysiêcznym
mieœcie wystarczy. Wprawdzie zdaniem P. Zaradnego zwiêkszenie liczby punktów nie spowoduje wzrostu spo¿ycia alkoholu, ale
nie nale¿y u³atwiaæ dostêpu do mocnych trunków. Zw³aszcza, ¿e
decyzja ma byæ podjêta w sierpniu - miesi¹cu trzeŸwoœci, ustanowionym przez polskich biskupów.
Zdecydowan¹ przeciwniczk¹ zwiêkszania liczby punktów
sprzeda¿y alkoholu jest radna Joanna ¯urek, która zabra³a
g³os w tej sprawie sesji Rady Miejskiej.
- Jako lekarz znam skutki zdrowotne nadu¿ywania alkoholu, znam te¿ skutki moralne, cierpienie rodzin i zwi¹zane z tym

patologie - powiedzia³a radna ¯urek i otrzyma³a oklaski z sali.Uwa¿am nawet, ¿e liczba sklepów z wysokoprocentowym alkoholem ma wp³yw na zwiêkszanie siê spo¿ycia.
Demagogi¹, dewocj¹ i hipokryzj¹ nazwa³ te wypowiedzi radny Józef Chmielewski, który nie widzi ¿adnego zwi¹zku miêdzy du¿¹ dostêpnoœci¹ do alkoholu a samym alkoholizmem.
- Alkohol jest dla normalnych ludzi, dajmy normalnym ludziom komfort kupowania go - stwierdzi³ radny Chmielewski. –
Nasza decyzja nie ma ¿adnego zwi¹zku z miesi¹cem trzeŸwoœci.
J. Chmielewski przypomina³ nieskutecznoœæ prohibicji, wprowadzonej w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych i dziwi³
siê radnym PO, którzy jego zdaniem powinni opowiedzieæ siê za
liberalnym zniesieniem jakichkolwiek limitów i ograniczeñ w
tej kwestii, na co radna ¯urek z klubu PO jeszcze raz powtórzy³a
swoje stanowisko. My przypominamy radnemu Chmielewskiemu, ¿e rz¹d PO i PSL planuje jak najszybciej wprowadziæ zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci, ograniczaj¹ce jeszcze
bardziej dostêp do wysokoprocentowych alkoholi.
Ostatecznie wiêkszoœci¹ g³osów radni PO i PiS odrzucili projekt zwiêkszenia liczby punktów z alkoholem w Rumi do 140.
Liczba 80 punktów oznacza, ¿e jeden przypada na ok. 500
mieszkañców. Odliczaj¹c dzieci, na ok. 300 doros³ych osób. A
przecie¿ s¹ jeszcze liczne sklepy, sprzedaj¹ce piwo.
Ak

Policjanci, strażacy i strażnicy na sesji

Jest bezpieczniej, ale...
Bezpieczeñstwo w mieœcie
by³o tematem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rumi,
która odby³a siê 28 sierpnia br. Z tego powodu w
obradach wziêli udzia³ komendanci Komisariatu
Policji, Stra¿y Miejskiej
oraz Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Rumi, a
tak¿e powiatowych struktur policji i stra¿y po¿arnej.
Zanim przedstawiciele
wspomnianych s³u¿b z³o¿yli
sprawozdania z ich pracy, dzia³alnoœæ Komisji Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej zrelacjonowa³ jej przewodnicz¹cy Eugeniusz Zwara. Przypomnia³,
¿e radni w³¹czali siê w dyskusje i inicjatywy, dotycz¹ce poprawy bezpieczeñstwa w mieœcie. Komisja opiniowa³a pozytywnie przyznanie dodatkowych œrodków dla policji i innych s³u¿b na sprzêt lub dodatkowe etaty (Stra¿ Miejska).
Zdaniem podinsp. Marka
Bujarskiego, komendanta

Komisariatu Policji w Rumi,
poprawi³ siê stan bezpieczeñstwa w mieœcie. W 2007 roku
odnotowano spadek przestêpczoœci o 25 proent. Mniej by³o
takich zdarzeñ, jak kradzie¿e
z w³amaniem, kradzie¿e pojazdów i rozboje. Policji uda³o
siê ujawniæ wiêksz¹, ni¿ w poprzednich latach liczbê sprawców przestêpstw. W ub. roku
za wykroczenia drogowe i inne
udzielono 3700 mandatów,
skierowano te¿ 360 wniosków
o ukaranie do S¹du Grodzkiego. Policjanci wspó³pracowali
ze szko³ami, brali równie¿
udzia³ we wspólnych patrolach
ze Stra¿¹ Miejsk¹.
Bardzo dobr¹ wspó³pracê
z policj¹ potwierdzi³ w swoim
wyst¹pieniu Roman Œwirski,
komendant Stra¿y Miejskiej.
Mówi³ on o szerokim zakresie
pracy stra¿ników, m.in. o kontrolowaniu posesji pod k¹tem
umów na wywóz œmieci, porz¹dku i warunków ¿ycia zwierz¹t domowych. Jednym z trudniejszych tematów jest walka
z wandalami, dewastuj¹cymi
obiekty, urz¹dzenia i zieleñ.

O tym, ¿e z porz¹dkiem i
bezpieczeñstwem w mieœcie
nie jest najlepiej œwiadczy
wypowiedŸ radnej Joanny
¯urek, na co dzieñ lekarza i
szefowej przychodni przy ul.
Katowickiej.
- Bardzo czêsto w holu
przychodni lub wokó³ budynku
przesiaduj¹ grupki m³odzie¿y,
pij¹cej piwo, pal¹cej papierosy, a nawet za¿ywaj¹cej narkotyki. Po zwróceniu uwagi
m³odzie¿ jest agresywna. Patrole policji lub stra¿y przy-

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY DLA STRAŻNIKÓW
Następnego dnia po sesji RM, w siedzibie Straży Miejskiej przy ul.
Abrahama świętowano Dzień Strażnika, przypadający 29 sierpnia.
Rumska straż obchodziła jednocześni 18-lecie powołania formacji,
w której pracuje obecnie 21 osób, w tym 17 funkcjonariuszy mundurowych.
Komendant Roman Świrski dziękował strażnikom za ich zaangażowanie i trudną pracę, za którą wyróżnił funkcjonariuszy awansami,
dyplomami i nagrodami.
Nagrody pieniężne otrzymali: Wojciech Szczepanek, Jacek Radomski, Tobiasz Bałtrukowicz i Andrzej Wowak.
Awanse na wyższy stopień straży gminnych otrzymali: Sławomir
Pionke - na stopień starszego strażnika, Ireneusz Koleniec - na stopień starszego strażnika, Jarosław Zaparty - na stopień młodszego
inspektora, Tomasz Bohm - na stopień młodszego inspektora.
Dyplomy uznania: Marcin Adamczyk, Jarosław Mikołajczak, Andrzej Basiel, Jarosław Łakomski
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je¿d¿aj¹ na nasze wezwania
zbyt póŸno. Chcia³abym, aby
te interwencje by³y skuteczniejsze, dlatego apelujê o szybkie reagowanie. Borykamy siê
tak¿e z problemem dewastacji placówki, m.in. niedawno
zniknê³y klamki w drzwiach.
Cieszê siê, ¿e policjantom uda³o siê uj¹æ sprawcê tej kradzie¿y.
Poniewa¿ inni radni mówili
o niebezpiecznych zjawiskach,
m.in. na osiedlach i w szko³ach,
komendanci policji i stra¿y
miejskiej apelowali, ¿eby we
wszystkich takich przypadkach natychmiast dzwoniæ do
jednostek. Obiecywali jak najszybsze interwencje.
Ak.

Po publikacjach

Panu Piotrowi Gailitisowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf
oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

W poprzedniej „Gazecie Rumskiej” (nr 7/26 LIPIEC-SIERPIEŃ)
informowaliśmy o planach zakupu przez miasto działki przy ul.
Starowiejskiej. Mimo, że od lat wykorzystywana na boisko treningowe, nieruchomość ta należała do
prywatnych właścicieli.
Uważny Czytelnik zwrócił nam
uwagę na błąd w tekście, a dokładnie zbyt małą liczbę, określającą wielkość działki. W rzeczywistości liczy ona 4542 metry kw,
a nie zaledwie 454 metry kw, jak
napisałam. Za błąd przepraszam.
Anna Kuczmarska
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Rozpocznie się budowa ul. Gdyńskiej
wraz z rondem na Dębogórskiej

DLA DOBRA
MIESZKAŃCÓW
Spór o zakres prac przy budowie ul. Gdyńskiej dobiegł końca, z czego na pewno
ucieszą się mieszkańcy tej ulicy. Wkrótce
inwestycja powinna się rozpocząć, a obejmie ona zarówno budowę ulicy jak i węzła
komunikacyjnego na skrzyżowaniu.
Radni wyrazili zgodę na przesuniecie środków w budżecie z pozycji
drogi gminne w kwocie 2 mln 200 zł na drogi powiatowe i rozszerzenie
planowanej budowy ulicy Gdyńskiej o budowę ronda na ul. Dębogórskiej, mimo, że pierwotnie byli temu przeciwni. Nie sprzeciwiali się
powstaniu ronda w ogóle, ale budowaniu go akurat teraz. Zgodzili się
na to dla dobra mieszkańców i innych użytkowników tej drogi, którzy
zbyt długo czekali na rozpoczęcie dawno zaplanowanych prac. Mimo
zapisów w uchwale budżetowej burmistrz Rumi, bez konsultacji z radnymi, niespodziewanie rozszerzyła zakres prac, zwiększając wydatki na
ten cel o ponad dwa miliony złotych. Wywołało to zrozumiały sprzeciw rządzącej koalicji PO i PiS.
- Jeden z priorytetów inwestycyjnych na tę kadencję, czyli budowa
dróg w mieście miała odbywać się według ustalonego harmonogramu i zaplanowanych środków - wyjaśnia Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej.- Jeśli wydamy dużo więcej pieniędzy na jedno zdanie, odbędzie
się to kosztem innego. A gdzie indziej na budowę ulicy też czekają
zdesperowani mieszkańcy, który mają dosyć błota i piachu. Co mamy
im powiedzieć? Uważaliśmy, że w pierwszym etapie można zbudować samą ulicę Gdyńską do Sopockiej, a dopiero w kolejnych zająć się
węzłem komunikacyjnym. Tymczasem bez porozumienia z radnymi i
bez zabezpieczonych na ten cel pieniędzy burmistrz Kończak zleciła
projekt i ogłosiła przetarg na wykonanie ronda. Takie stawianie nas pod
ścianą jest niedopuszczalne.
- Decyzje Rady Miejskiej zostały przez zignorowane, a rondo pochłonie 2 mln 200 tys. zł. W sumie koszt inwestycji wzrósł do 7 mln 800
tys. zł - dodaje Janusz Wolański, wiceprzewodniczący RM. - Ponieważ
jednak inwestycja jest potrzebna i powinna być realizowana, a projekt
został już wykonany, ostatecznie zgodziliśmy się na przesunięcie środków. Tym bardziej, że nasze spotkanie ze starostą wejherowskim zaowocowało wsparciem inwestycji z budżetu powiatowego.
O budowie dróg w Rumi, a zwłaszcza o projekcie budowy ul. Gdyńskiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Dębogórską mówił na ostatniej sesji Rady Miejskiej starosta wejherowski, Józef Reszke.
- Jestem zwolennikiem budowy dróg a zwłaszcza rond i myślę, że
rondo na ul. Dębogórskiej poprawi zarówno komunikację w tej części
miasta, jak i bezpieczeństwo - powiedział J. Reszke. - Proponuję 100
tysięcy zł z budżetu powiatowego na tę inwestycję. Dla nas to duża
kwota, być może dla Rumi jest to suma symboliczna, ale symbole też
są ważne.
Starosta krytycznie ocenił niedostateczny przepływ informacji między urzędem a mieszkańcami w sprawach, dotyczących budowy ulic.
Brak konsultacji z mieszkańcami i radnymi prowadzi do skarg i protestów, utrudniających realizację inwestycji.
- Wszystko, co idzie w kierunku poprawy sytuacji drogowej jest
warte poparcia - stwierdził starosta wejherowski. - Źle się jednak dzieje,
jeśli dochodzi do konfliktów, takich jak w przypadku budowy ul. Podgórnej, czy wcześniej ul. Gdyńskiej. Trafiają do mnie protesty mieszkańców z powodu planów zabrania im w ramach tzw. spec-ustawy gruntów pod budowę drogi. Skargi z ul. Podgórnej trafiły nawet do wojewody. Dlatego apeluję do władz miasta - najpierw rozmawiajcie z
mieszkańcami, Władza nie jest sama dla siebie, władza jest dla mieszkańców. Nie mówcie im, że to wyłącznie decyzja starosty, bo czy
starosta wydaje pozwolenie na budowę bez wniosku burmistrza? A
może władze miasta wstydzą się własnych decyzji? Proszę wziąć na
siebie odpowiedzialność i powiedzieć prawdę: to ja burmistrz tak
wnioskowałem, to urząd miasta przygotował taką dokumentację.
MC
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Żałuję, że czas ucieka
Z Piotrem Zaradnym,
przewodniczącym Komisji Finansowej Rady
Miejskiej w Rumi, rozmawia Jan Zagórski
- Panie Przewodniczący, powoli kończy się rok budżetowy
2008, właśnie otrzymaliście sprawozdanie z wykonania budżetu
przez burmistrz Elżbietę RogalęKończkową za pierwsze półrocze br. Jak nasuwa się główna
refleksja?
- Jest bardzo źle! Burmistrz
nadal uprawia można powiedzieć
„demolkę” budżetu. Przypomnę
tylko, że burmistrz Kończakowa
jest jedynym szefem gminy w województwie pomorskim, który nie
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2007 rok. Decyzję Rady Miejskiej zatwierdziły
urzędy państwowe. W Rumi, w
wyniku swoistego sabotażu, powstała ogromna nadwyżka z tytułu nie wykonania zadań inwestycyjnych, na ok. 22 miliony zł. Jest
to rekord nieGospodarności w
Polsce. Na przykład Gdańsk miał
niewykonanie budżetu na 5 mln.
- Czyżby ta sytuacja miała się
powtórzyć?
- Powtórzyć, a nawet nasilić.
Przyjęliśmy ambitny plan inwestycyjny na 2008 rok. Ustawa mówi,
że na początku roku Rada Miejska
uchwala plan (budżet miasta), a
burmistrz go wykonuje. Plan jest
ambitny, ale całkowicie realny.
Rumia ma ogromny potencjał i
jest bardzo bogata, co daje możliwości szybkiego nadrobienia
opóźnień w budowie ulic i centrum. Burmistrz od początku nie
kryła, że tego planu nie będzie realizowała i wygląda na to, że „na
złość babci odmraża sobie uszy,
a nawet obcina rączki”.
- Jak Pan sądzi, skąd ten
upór?
- Nie wiem. Mam swoje hipotezy, ale wiem, że gdyby burmistrz
chciała, w ciągu czterech lat powstałoby i centrum miasta i większość ulic. Proszę zobaczyć na Sopot. Całe centrum rozkopane i w
przebudowie. W krótkim czasie
widać znaczące efekty, a z pewnością za rok zabłyśnie centrum
Haffnera. Najgorsza jest świadomość, że Rumia mam podobne
możliwości, a jedynie „sabotaż”
burmistrza je powstrzymuje. W
ciągu sześciu lat rządów burmistrz
Kończakowej nie powstał ani jeden kompleksowy plan programowo-przestrzenny i tylko jeden
poważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Biała Rzeka). Reszta leży i pogłębia się w chaosie. Plan miejsco-

wy Szmelty w kolejnej wersji nie
uwzględnia zasadniczych poprawek radnych i wniosków obywateli. W tym szaleństwie jest metoda - bez planów miejscowych
burmistrz może wydawać decyzje o zabudowie „po uważaniu” i
taki mamy skutek, jak zabudowa
Góry Markowcowej. Lobby deweloperów odnosi sukcesy, a
przestrzeń miasta jest bezpowrotnie zdewastowana.
- Ale czy to wina deweloperów? Przecież inwestorzy na całym świecie są tacy sami. Ich zadaniem jest pomnażanie zysków.
- Tak, zgadzam się i widzimy
wiele udanych inwestycji deweloperskich, ale Markówcowa to
zbrodnia na żywej przestrzeni, na
krajobrazie. Przestrzeń jest dobrem publicznym i do burmistrza
należy pilnowanie harmonijnej
zabudowy. Tę powinność burmistrz Kończakowa wykonuje bardzo źle. Gdyby powstały przytomne plany miejscowe i programy inwestycyjne to będą zadowoleni i deweloperzy i skorzysta
przestrzeń miasta.
- Co w takim razie z programem „Nowoczesna Rumia”?
- Powiem tak, środki są, Rada
Miejska je wskazała, ale czas ucieka

i burmistrz robi tylko to, do czego
zostanie zmuszona. Nie widać
wielkiego ruchu w budowie ulic,
nie zlecono opracowania planistycznego centrum. Ostatnio nawet burmistrz zleciła trzy różne
koncepcje, aby tracić czas i zagadać sprawę. Pomimo zgody
wszystkich środowisk i przyjętych
uchwał Rady Miejskiej co do
umiejscowienia centrum, burmistrz nie ukrywa, że nie zamierza
tego wykonać, a to już jest łamanie prawa.
- Jednak jak się orientuję, coś
pan próbuje robić?
- Przygotowałem projekt
uchwały, wniesiony przez koalicję pod obrady RM w sprawie
rozpisania konkursu architektonicznego na budowę ratusza i forum miejskiego. I nad tym właśnie Rada pracuje. Coś zapewne
da się zrobić.
- Nasuwa się główna refleksja, czy jest jakieś wyjście?
- Burmistrz, który przez sześć
lat nie przedstawił swojej wizji i
nie chce realizować wizji Rady
Miejskiej, wystawia sam sobie
ocenę. Żałuje jedynie, że czas bezpowrotnie ucieka, a Rumia ma
ogromny niewykorzystany potencjał.
- Dziękuję za rozmowę.
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STOMATOLOG
od poniedziałku
do piątku
Rumia, ul. Słupska 3
tel. 058 771-30-33
kom. 601-650-503
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Mieszkańcy wnoszą uwagi

PLAN SZMELTY
POPRAWIONY

W Urzędzie Miasta można było zapoznać się z poprawionym projektem miejscowego planu zagospodarowania południowej części Szmelty. Ostatnim dniem, w którym
plan jest wyłożony do wglądu jest środa 3 września. Tego dnia w godz. 16-17 w sali
urzędu odbędzie się publiczna dyskusja nad planem. Do 17 września wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski na temat projektu.
- Takich wniosków z pewnością nie zabraknie, ponieważ już w czasie prezentacji
projektu razem z innymi radnymi otrzymywaliśmy telefony od mieszkańców w tej sprawie - mówi Jarosław Muszyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rumi. - Z informacji od mieszkańców wynika, że nie wszystkie wcześniejsze wnioski i oczekiwania zosta-

ły w projekcie zrealizowane. Plan wciąż wzbudza zastrzeżenia i kontrowersje, m.in. dlatego, że jest to szczególny teren, który mieszkańcy otaczają dużą troską. Chodzi nie tylko o
wygodę codziennego życia w dzielnicy, ale też o ochronę przyrody i walorów krajobrazowych Szmelty, jej specyficznego charakteru. Podobnie jak większość mieszkańców nie
chcemy, aby obszar ten został nadmiernie zabudowany, zwłaszcza przez deweloperów.
Przypomnijmy, że plan był oprotestowany przez mieszkańców kilkakrotnie. Zastrzeżenia mieli do projektu również radni PO i PiS. Większością głosów uchwalili oni listę zmian,
domagając się od burmistrza Rumi uwzględnienia ich w nowym projekcie.
Jak mówią urzędnicy, większość uwag i wniosków uwzględniono. Większość, ale nie
wszystkie, dlatego wydaje się, że spór o kształt przyszłej Szmelty nie został zakończony.
Urząd Miasta nie chce się m.in. zgodzić na przeniesienie w inne miejsce zbiornika
retencyjnego, czego domagali się radni. Zbiornik ma stanąć przy ul. św. Józefa w miejscu
nieużywanych stawów rybnych. Niemożliwe jest też, według wiceburmistrza Ryszarda
Grychtoła, obniżenie kategorii ul. Łąkowej. Jej mieszkańcy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Doliny Łąkowa chcą, aby była to droga wewnętrzna.
Zdaniem Piotra Zaradnego, przewodniczącego komisji Finansowo-Budżetowej RM i
rzecznika koalicyjnych klubów PO i PiS, pomimo wielu ponagleń poprawiona wersja
projektu planu zagospodarowania tej dzielnicy nie została zaprezentowana radnym, a
tym samym nie uzyskała wymaganej akceptacji. Dyskusja nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania części Szmelty nadal trwa.
Ak.

Kolejny maszt telefoniczny ma stanąć w Rumi

MIESZKAŃCY CENTRUM PROTESTUJĄ
Z obawy przed szkodliwoœci¹ fal elektromagnetycznych
mieszkañcy kilkunastu domów przy ul. D¹browskiego i
Pi³sudskiego (w rejonie skrzy¿owania), a tak¿e s¹siedniej
ul. Morskiej nie zgadzaj¹ siê na instalacjê w pobli¿u ich
posesji masztu z urz¹dzeniami telefonii komórkowej.

nie wolno ich instalowaæ w
uzdrowiskach, takich jak Sopot? - pyta W³odzimierz
Mówka. - Czy my jesteœmy
ludŸmi gorszej kategorii?

przedsiêwziêcia, bo znacznie
ogranicza mo¿liwoœci zaskar¿enia go i oprotestowania. Zaliczenia budowy urz¹dzeñ telefonicznych do inwestycji celu
publicznego domaga siê wiele
gmin. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje ju¿ stosowne zmiany, ale na razie powo³ywanie siê na art. 6 ustawy
budzi w¹tpliwoœci nawet wœród
specjalistów, o czym informowa³ niedawno dziennik „Rzeczpospolita” (z 13 sierpnia 2008
r.).

Dlaczego centrum?
- Wiemy, ¿e urz¹dzenia telefoniczne s¹ potrzebne, bo
wszyscy korzystamy z telefonów, ale przecie¿ mamy dobr¹
³¹cznoœæ, komórki dzia³aj¹, to
po co kolejne maszty i anteny
w centrum miasta? Dlaczego
akurat w tym miejscu - dodaje Karol Bochnia.- Pomijaj¹c
wzglêdy estetyczne, tutaj jest
nie tylko du¿e skupisko domów,
ale te¿ z powodu koœcio³a przechodzi têdy wiele osób.
Anteny, przekaŸniki b¹dŸ
inne urz¹dzenia telefonii komórkowej istniej¹ w kilku
miejscach na terenie Rumi,
m.in. na szkole przy ul Batorego i na prywatnym budynku
przy ul. Wileñskiej. Kilka miesiêcy temu pisaliœmy o proteœcie mieszkañców domów przy
ul. Krzywoustego, £okietka i
s¹siednich, domagaj¹cych siê
likwidacji stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.
Gdañskiej 49 w Janowie.
Mimo ok. 300 podpisów pod
pismem protestacyjnym, nie
uda³o siê powstrzymaæ inwestycji (mieszkañcy dowiedzieli siê o niej w momencie rozpoczêcia prac). Tym razem mieszkañcy zareagowali wczeœniej,
zanim jeszcze wydano pozwolenie na budowê. Maj¹ nadziejê, ¿e uchroni¹ siê przed szkodliwymi urz¹dzeniami w s¹siedztwie.
Anna Kuczmarska

To nie pierwsza taka sprawa i nie pierwszy protest, jednak stacja na budynku przy ul.
D¹browskiego 24A ma powstaæ jako inwestycja celu publicznego. To jeszcze bardziej
zbulwersowa³o mieszkañców
okolicznych domów, którzy
twierdz¹, ¿e nadanie inwestycji takiego statusu jest nadu¿yciem.
Cel publiczny nieuzasadniony
- Na wniosek firmy Polkomtel burmistrz Rumi wyda³a decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cego na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej. To niezgodne z prawem,
poniewa¿ stacje telefoniczne
nie maj¹ statusu inwestycji
celu publicznego - twierdzi Andrzej Pomieczyñski, wspierany przez s¹siadów. - Na liœcie takich inwestycji, zawartej w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami znalaz³y siê m.in. szko³y, oczyszczalnie œcieków i grunty pod
drogami publicznymi. Stacje
telefonii komórkowej, podobnie
jak parki i zieleñce, dopiero
planuje siê wci¹gn¹æ na tê listê. Powo³ywanie siê na cele
publiczne jest niew³aœciwe i
nieuzasadnione.
Dodajmy, ¿e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego u³atwia realizacjê
REKLAMA

4

Urz¹d milcza³
- Mamy ¿al, ¿e Urz¹d Miasta nie powiadomi³ nas wczeœniej o inwestycji - mówi Zygmunt S³awianowski. - O
wszystkim dowiedzieliœmy siê
dopiero z pisma nades³anego
przez Starostwo w Wejherowie
na pocz¹tku sierpnia. Wydzia³
Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego zawiadamia w nim, ¿e na wniosek firmy Polkomtel z 22 lipca br. wszczêto postêpowanie
administracyjne w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia
na budowê stacji bazowej telefonii komórkowej (decyzjê o
lokalizacji inwestycji wydaje
na wniosek inwestora burmistrz miasta, a wyposa¿ony
w ni¹ oraz komplet dokumentów inwestor sk³ada kolejny
wniosek w Starostwie przyp.

Stacja telefonii komórkowej ma stan¹æ na dachu tego
budynku. Jego w³aœciciele nie mieszkaj¹ w tym miejscu,
poniewa¿ mieszcz¹ siê tam tylko sklepy i instytucje.

red.). W ci¹gu przepisowych 7
dni z³o¿yliœmy w Starostwie
pismo, podpisane przez okolicznych mieszkañców. Oœwiadczamy w nim, ¿e nie zgadzamy siê na tak¹ inwestycjê.
- Tym bardziej, ¿e ma byæ
to potê¿na stacja o du¿ej mocy
- dodaje Czes³aw Lademann.
- W swoim projekcie Polkomtel podaje, ¿e jedna antena
sektorowa typ BAS bêdzie
mia³a moc wypromieniowania
5000 W. Urz¹dzenia o podobnej mocy znajduj¹ siê w pobli¿u, na ul. Wileñskiej, a mniejsze zamontowano wiele lat
temu na s¹siednim koœciele
NMP WW.
Brakuje ekspertyz
W tego typu kontrowersyjnych sprawach, a by³o ich w
mieœcie co najmniej kilka,
urzêdnicy zawsze argumentuj¹, ¿e pola elektromagnetyczne o wartoœciach wy¿szych od
dopuszczalnych bêd¹ wystêpowaæ na du¿ej i bezpiecznej dla

mieszkañców wysokoœci, w
miejscach niedostêpnych dla
ludzi. To jednak nie przekonuje mieszkañców domów przy
ul. D¹browskiego, Pi³sudskiego i Morskiej, poniewa¿ dotarli do niepokoj¹cych materia³ów
na temat szkodliwoœci tego
typu urz¹dzeñ. Nie wierz¹ zatem w bezpieczn¹ wysokoœæ.
Obawiaj¹ siê o swoje zdrowie
tym bardziej, ¿e ich zdaniem
w Polsce brakuje ekspertyz o
skutkach ca³odobowej emisji
fal elektromagnetycznych. Badania przeprowadzone we
Francji, Niemczech i Austrii
wskazuj¹ na procesy chorobotwórcze wynikaj¹ce z dzia³ania fal elektromagnetycznych,
a przebiegaj¹ce w okresie od 5
do 10 lat. Na badania austriackich i francuskich instytucji
mieszkañcy centrum Rumi
powo³ali siê w piœmie do Starostwa.
- Skoro nadajniki czy przekaŸniki telefoniczne nie
szkodz¹ ludziom, to dlaczego
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Sabotaż i propagandowa gra - mówią radni
o postępowaniu burmistrz

TRWA BATALIA
O RATUSZ I CENTRUM
Czy w tej kadencji samorządu rozpocznie się budowa oczekiwanego przez
mieszkańców centrum miasta z ratuszem? Tego nikt nie wie, tak samo,
jak nie wiadomo, czy uda się radnym skłonić burmistrz Elżbietę RogalęKończak do realizacji uchwały budżetowej RM.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Piotr Zaradny nazwał to sabotowaniem
decyzji radnych, a przewodniczący RM, Witold Reclaf określił postępowanie burmistrz jako propagandową grę. O celowym forsowaniu koncepcji budowy ratusza
w rejonie ul. Chełmińskiej wbrew
wcześniejszym ustaleniom mówił
wiceprzewodniczący RM - Janusz Wolański. Dyskusja na ten
temat toczyła się ostatnio na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM, 25 sierpnia br., pod przewodnictwem Floriana Mosy.
DZIEWIĘĆ KONCEPCJI
Dorota Ławrynowicz, kierownik Referatu Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
UM poinformowała radnych
obecnych na komisji o zleceniu
koncepcji centrum miasta trzem
zespołom architektów z Trójmiasta. Wszystkim zlecono opracowanie koncepcji z uwzględnieniem trzech różnych lokalizacji - u
zbiegu ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej, w rejonie ul. Dębogórskiej i Chełmińskiej oraz na terenie
wokół obecnego Urzędu Miasta.
Powstanie zatem dziewięć różnych koncepcji (trzy pracownie
razy trzy dokumenty za 22 tys. zł),
które mają być znane do końca
października br.
Skąd taki nieuzasadniony rozmach w przygotowaniu tej inwestycji -pytali radni. Dorota Ławrynowicz wyjaśniła, że zdaniem
urbanistów pierwotna lokalizacja
centrum przy skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej nie
pomieści wszystkich funkcji centrum, a plac przed ratuszem bę-

dzie za mały na wiece czy imprezy dla mieszkańców.
HEKTAR TO ZA MAŁO
Zastępca burmistrza Ryszard
Grychtoł dodał, że centrum 44tysięcznego miasta narzuca pewne wymogi i parametry, a wyznaczone przez większość radnych
miejsce w centrum Rumi, łącznie
z wolnym terenem po drugiej stronie ulicy, ma nieco ponad jeden
hektar. I to pod warunkiem, że
wykupione zostaną ostatnie dwie
działki z nieuregulowanym jak
dotąd stanem prawnym. To zdaniem urzędu za mało jak na potrzeby centrum.
- Wszystko zmierza do wykreślenia tej lokalizacji wbrew naszej
woli - stwierdził radny Wolański. A przecież można zrezygnować z
niektórych funkcji, przenieść je w
inne miejsce, a pozostawiać tylko
to, co najważniejsze. Mówiliśmy
o tym wielokrotnie.
- Niepotrzebny nam Plac Defilad, a na imprezy plenerowe
mamy inne miejsca - dodał radny
powiatowy Janusz Zabłocki,
goszczący na posiedzeniu komisji. - Powinniśmy w tym celu zagospodarować i urządzić teren w
pobliżu ujęcia wody przy ul. Pomorskiej w Janowie. Wydawanie
pieniędzy na kolejne koncepcje
jest niezrozumiałym marnowaniem ludzkiej pracy i wysiłku.
PIENIĄDZE W BŁOTO
- Odkładanie budowy nowego ratusza oznacza pompowanie
kolejnych pieniędzy w obecny
budynek urzędu - przypomniał
Witold Reclaf, przewodniczący
RM. - W latach 2002-2007 włożono w niego, czy może raczej wy-

rzucono w błoto 850 tys. zł! Jaki
jest cel władzy wykonawczej w
Rumi? Nie widzę żadnej determinacji, aby zrealizować nowe centrum. Z przykrością, troską i bólem patrzę, że niektóre zadania, w
tym właśnie budowa ratusza, nie
są realizowane.
Piotr Zaradny przypomniał, że
przed rokiem wybitni architekci,
Krzysztof Kozłowski i Wiesław
Zimny wskazywali na plac u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej jako bardzo dobre miejsce
na centrum i nie mieli wątpliwości, że zmieści się tam ratusz z
funkcją administracyjną oraz kilkoma dodatkowymi funkcjami.
CZY PLAC SIĘ SKURCZYŁ?
Centrum Rumi już dawno
ukształtowało się właśnie w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej. W obecnym
centrum, w którym przybywa sklepów i lokali gastronomicznych,
wciąż „straszy” wyglądem brzydki, niezagospodarowany plac. Jak
mógłby on wyglądać pokazuje
wizualizacja dr Krzysztofa Kozłowskiego, zaprezentowana
przed rokiem. Tę wstępna i niezobowiązującą wizję architekta
publikowaliśmy w majowym
wydaniu „Gazety Rumskiej” w
2007 r. z nadzieją, że za rok poznamy nową koncepcje zabudowy tego miejsca. Nic się jednak
od tamtej pory nie wydarzyło
poza trwającym wciąż procesem
wykupu działek na tym terenie. W
dodatku plac w międzyczasie
skurczył się i w opinii urzędników
jest za mały, by wybudować tam
ratusz. A mieszkańcy Rumi cierpliwie czekają. Jak długo jeszcze?
Anna Kuczmarska

Sprawa trafi do sądu

NIE CHCĄ KOLEJNYCH
BLOKÓW NA WZGÓRZU
Czy na Górze Markowcowej stan¹ kolejne bloki? Miejmy
nadziejê, ¿e nie, ale ostatnio pojawi³y siê takie obawy. Mieszkañcy ul. Wa³owej otrzymali niepokoj¹ce pisma w tej sprawie z Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku. SKO poinformowa³o zainteresowanych, ¿e uzna³o racje dewelopera, który zaskar¿y³ decyzjê Urzêdu Miasta.
Inwestor (firma Semeko) chce zbudowaæ dom wielorodzinny
powy¿ej ju¿ oddanych do u¿ytku budynków. Dlatego prawie rok
temu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzêdu Miasta w
Rumi z³o¿y³ wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Urz¹d Miasta odmówi³ wydania takiej decyzji (wstrzyma³ j¹ na
rok), poniewa¿ w trakcie opracowywania jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Inwestor odwo³a³ siê jednak od tej decyzji burmistrza Rumi do wspomnianego SKO w Gdañsku.
Wyrok Kolegium, przyznaj¹cy racjê firmie Semeko i fakt, ¿e
mija rok od wstrzymania przez urz¹d decyzji o warunkach zabudowy sprawiaj¹, ¿e taka decyzja mo¿e byæ wkrótce wydana. Obawiaj¹ siê tego bardzo mieszkañcy domków jednorodzinnych na
wzgórzu, którzy nie tylko nie chc¹ ¿yæ w cieniu bloków (pisaliœmy
o tym kilkakrotnie), ale te¿ po raz kolejny musieliby prze¿ywaæ
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z ich budow¹.
Mieszkañcy zwrócili siê o pomoc do radnych. W biurze Rady
Miejskiej spotkali siê z Jaros³awem Muszyñskim, wiceprzewodnicz¹cym RM i Florianem Mos¹ - przewodnicz¹cym Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego.
- Poradziliœmy w³aœcicielom posesji w s¹siedztwie planowanej inwestycji, aby odwo³ali siê od decyzji SKO i z³o¿yli wniosek
o rozpatrzenie tej sprawy do S¹du Administracyjnego w Gdañsku. Mieszkañcy postanowili skorzystaæ z takiej mo¿liwoœci wyjaœnia radny Florian Mosa. - Podobnie jak oni, jesteœmy
przeciwni dalszej intensywnej i niekontrolowanej zabudowie
widokowego wzgórza, o czym wielokrotnie mówiliœmy.
- Kontrowersyjna budowa bloków na Górze Markowca to nie
tylko problem mieszkañców tego wzniesienia, ale te¿ pozosta³ych mieszkañców miasta -dodaje Jaros³aw Muszyñski. - Charakterystyczny dla miasta krajobraz oraz architektura tego miejsca ju¿ zosta³y zniszczone. Nie chcemy dopuœciæ do ich dalszej
degradacji. Poza tym od d³ugiego czasu na forum rady Miejskiej
walczymy z chaosem i ba³aganem architektonicznym w Rumi.
Ak.

WYNAJMĘ POMIESZCZENIE
HANDLOWO-USŁUGOWE
77 m kw. w centrum Rumi
ul. Piłsudskiego 52
tel. 603-604-815 lub 601-610-733

Tak¹ wizjê przysz³ego centrum Rumi zaprezentowa³ przed ponad rokiem dr Krzysztof
Koz³owski, autor budynku centrum handlowego „Batory” w Gdyni.

CENTRUM RUMI
SPRZEDAM LOKAL
handlowo-usługowy 77 m kw.
ul. Piłsudskiego 52
tel. 603-604-815 lub 601-610-733
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INWESTYCJE

Procedury i przeszkody - rzeczywisty powód czy tylko wymówki?

Ślimaczy się budowa dróg
Budowa dróg gminnych,
jedno z priorytetowych zadañ
rumskiego samorz¹du, œlimaczy siê. Na pewno nie przebiega tak, jak za³o¿yli to na pocz¹tku kadencji radni koalicyjnych klubów PO i PiS. O ile
wiosn¹ tego roku stan zaawansowania inwestycji drogowych
móg³ wiêkszoœæ radnych niepokoiæ, o tyle teraz, u progu jesieni jest powodem do zmartwieñ. ¯arty siê skoñczy³y. Spoœród ponad 30 ulic, które mia³y zostaæ zbudowane w tym
roku za kwotê ok. 40 mln z³,
zbudowano zaledwie kilka.
Kilka nastêpnych (g³ównie ulice na Szmelcie) jest w trakcie
budowy, a zakoñczenie tych inwestycji zaplanowano z koñcem wrzeœnia lub listopada br.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e rzeczywiste opóŸnienie wynosi
ponad 18 miesiêcy, gdy¿ ulice
te w wiêkszoœci znajdowa³y siê
w bud¿ecie na rok 2007. Tymczasem w Starej Rumi pomimo up³ywu tego czasu nie rozpocz¹³ siê proces projektowania ulic (poza ul. Œwiêtope³ka).
Co z reszt¹ ulic? S¹ co najmniej dwie wersje odpowiedzi
na to pytanie, udzielanych
przez burmistrz E. RogalêKoñczak i jej zastêpcê. Po
pierwsze istniej¹ przeszkody
techniczne. Na przyk³ad budowa niektórych ulic Starej Rumi
(w rejonie ul. Kazimierskiej)
wymaga najpierw budowy
zbiorczego kolektora kanalizacji burzowej, jednak nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ nic
nie sta³o na przeszkodzie, aby
projekty techniczne tych ulic zosta³y ju¿ wykonane.

Po drugie – i to wyjaœnienie pada najczêœciej - d³uga i
skomplikowana jest droga do
uzyskania pozwolenia na budowê. Podobno miesi¹cami czeka siê na decyzje o lokalizacji,
decyzje œrodowiskowe i inne
niezbêdne dokumenty, wydawane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Dziwnym
trafem jednak mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ulice budowane s¹ dwiema prêdkoœciami – bez problemów i bez zw³oki realizowane
s¹ inwestycje, na których zale¿y burmistrzowi, a przy innych
uprawiany jest swoisty sabota¿.
Najlepszym przyk³adem
jest budowa sygnalizacji
œwietlnej na skrzy¿owaniu ul.
D¹browskiego i Pi³sudskiego,
pomimo i¿ cyklicznie dochodzi
tam do kolizji i wypadków,
burmistrz odmawia realizacji
tego zadania. Podobnie jest z
innymi inwestycjami, na przyk³ad budow¹ ³¹cznika miêdzy
ul. Katowick¹ i Filtrow¹ w
Janowie, o którego budowê
zabiegaj¹ od lat mieszkañcy
osiedla.
Owszem, procedury zwi¹zanej z przygotowaniem inwestycji omin¹æ siê nie da i zgromadzenie dokumentacji rzeczywiœcie wymaga czasu, ale
czy na pewno a¿ tyle? Przecie¿
wielu indywidualnych inwestorów zmierza do celu tak¹ sam¹
drog¹, a wychodzi im to du¿o
sprawniej. Sprawdzimy to
szczegó³owo, bo podejrzewamy,
¿e przed³u¿aj¹ce siê procedury s¹ idealn¹ wymówk¹ wobec
braku dzia³ania, skutecznoœci
albo wrêcz braku dobrej woli.

O sprawę tzw. misji pogodzenia dwóch stron
konfliktu w mieście zapytaliśmy Jana Klawitera, radnego woj. pomorskiego
- Panie Burmistrzu, sporym echem w mieście odbyła się swoista pańska misja pogodzenia zwaśnionych stron, to znaczy burmistrza
E. Rogali-Kończak i koalicji radnych PO-PiS. O
co chodzi?
- To, że burmistrz i koalicja ma różne wizje
wiadomo nie od dzisiaj. Burmistrz zwróciła się do
mnie, abym przekonał radnych do konkretnych
inwestycji, m.in. budowy ronda przy ul. Gdyńskiej. Powiedziałem, że rozpoznam sprawę i przekażę stanowisko. Tyle i tylko tyle.

Kto wie, na ile aktywnie w³adze miasta zabiegaj¹ o uzyskanie wspomnianych dokumentów? Goszcz¹cy na sesjach
w Rumi przedstawiciele w³adz
powiatu wykazuj¹, ¿e gmina
swoj¹ niekompetencjê próbuje
przerzuciæ na Starostwo.
Tak czy inaczej, realizacja
zapisanych w bud¿ecie inwestycji nie napawa optymizmem. Jest powodem niepokoju radnych i ostrych sporów
podczas posiedzeñ komisji
oraz obrad Rady Miejskiej.
Radni PO i PiS nie bez powodu zarzucaj¹ burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak nie tylko opiesza³oœæ w realizacji bud¿etu i zapisanych w nim inwestycji, ale te¿ celowe opóŸnianie budowy dróg, podobnie
jak blokowanie budowy ratusza i centrum. Burmistrz co
rusz planuje nowe inwestycje,
usi³uj¹c zmieniæ zakres prac
bez porozumienia z radnymi,
a nie realizuje zadañ, zapisanych w uchwale bud¿etowej.
Czy s³abym postêpom w
realizacji dróg gminnych winna jest rzeczywiœcie procedura
i przeszkody techniczne czy
niekompetencja, brak aktywnoœci lub celowe blokowanie
inwestycji? Mieszkañcy Rumi,
którzy czekaj¹ na nowe nawierzchnie swoich ulic, oceni¹
to najlepiej.
Ak.
Dane na temat stanu zaawansowania budowy
gminnych dróg, prezentowane w tabelach obok, pochodz¹ z Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej Urzêdu Miasta.

- Czy udało się zbliżyć stanowiska?
- Jeśli chodzi o rondo przy Gdyńskiej, to i tak
była już decyzja pozytywna, a jeśli chodzi o ratusz i centrum, to stanowiska pewnie nie mogły
się zbliżyć, bo burmistrz E. Rogala-Kończak nie
ukrywa, że nie chce lokalizować centrum na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
- A pan jak uważa?
- Można powiedzieć, że od dziesięcioleci jest
powszechna zgoda, że centrum miasta powinna
być zlokalizowana właśnie w tym miejscu.
Zresztą, za mojej kadencji powstały pierwsze
koncepcje architektoniczne inwestycji.
- Dziękuję.
AK.

REKLAMA

ŻYLAKI ODBYTU (HEMOROIDY)

POTRZEBUJESZ
PIENIĘDZY?

ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
LECZENIE BEZOPERACYJNE

PRZYJDŹ DO NAS!

GABINET CHIRURGICZNY W RUMI
ul. Starowiejska 17, I piętro (budynek poczty)

Minimum formalności:
bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK.

REJESTRACJA TELEFONICZNA 058 679-30-98
tel. komórkowy 0 601-666-603

Niskie raty
25 000 zł - 155,27 zł,
odsetki 7,08 %.

DR N. MED. MAREK SEPIOŁO - SPEC. CHIRURG

Gdańsk, 058/ 307-43-16
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W kościele i na cmentarzach

Dziêki fontannie
i roœlinnoœci
to miejsce zyska³o na
urodzie i klimacie.

Pomnik papieża, mozaika
i fontanna przed kościołem

Uroczystoœci przy grobach ¿o³nierskich na cmentarzu przy ul. Koœcielnej.
Fot. Wojtek Hintzke

Jak co roku uroczyœcie obchodzono w Rumi œwiêto pañstwowe i religijne, przypadaj¹ce 15
sierpnia. W 88. rocznicê Cudu nad Wis³¹ w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. odby³a siê
uroczysta msza œw. za Ojczyznê z udzia³em w³adz miasta oraz pocztów sztandarowych organizacji. Po mszy, w asyœcie ¿o³nierzy Marynarki Wojennej sk³adali kwiaty w miejscach pamiêci narodowej. Wi¹zanki i znicze pojawi³y siê przy obelisku przy ul. Che³miñskiej, upamiêtniaj¹cym ¿o³nierzy poleg³ych w czasie II wojny œwiatowej oraz na starym cmentarzu na mogile ¿o³nierzy z 1939
r. Wi¹zanki z³o¿ono równie¿ na grobie Hipolita Roszczynialskiego, wójta Rumi, rozstrzelanego w
Piaœnicy, a tak¿e na Cmentarzu Wojennym w £ê¿ycach.
W tych samych miejscach uroczyœcie uczczono bohaterów II wojny œwiatowej z okazji 69.
Rocznicy jej rozpoczêcia, czyli 1 wrzeœnia.
baj
REKLAMA

Kilka rozpoczêtych lub niedawno zakoñczonych inwestycji w
mieœcie dotyczy obiektów sakralnych, od budowy koœcio³a b³.
Edmunda Bojanowskiego, o której piszemy na s¹siedniej stronie, po upiêkszanie otoczenia œwi¹tyñ.
Do najwa¿niejszych przedsiêwziêæ nale¿y budowa pomnika
Jana Paw³a II, rozpoczêta tego lata. Prawie 3-metrowa figura
Ojca Œwiêtego autorstwa rzeŸbiarza Jaros³awa Wójcika oraz
krzy¿, stan¹ na skwerze u zbiegu ulic Dêbogórskiej i Starowiejskiej. Trwaj¹ tam ju¿ prace budowlane, a ods³oniêcie i poœwiêcenie pomnika zaplanowano na 16 paŸdziernika tego roku. Inwestycji patronuje Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a
II w Rumi z ks. proboszczem Józefem Paliwod¹ na czele.
W koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych niedawno rozpoczêto drugi etap realizacji projektu, polegaj¹cego na pokryciu mozaik¹ prezbiterium i œcian bocznych o³tarzy. Obecnie powstaje o³tarz po lewej stronie, poœwiêcony œw.
Janowi Bosko, za³o¿ycielowi zgromadzenia salezjanów. Zamontowano ju¿ ciê¿ki marmurowy o³tarz, na którym stanie figura
œwiêtego, otoczona wielobarwna mozaik¹. Bêdzie wygl¹da³a podobnie, jak gotowy ju¿ o³tarz Serca Pana Jezusa po prawej stronie.
Z ty³u koœcio³a prezentowany jest projekt ca³ego wystroju
najwa¿niejszej czêœci œwi¹tyni. Zgodnie z jego za³o¿eniami, œrodkowa œciana prezbiterium bêdzie równie¿ udekorowana mozaik¹,
a w jej centralnym punkcie pozostanie cudowny obraz Matki
Bo¿ej Wspomo¿ycielki. Inwestycja kosztowaæ bêdzie w sumie
ok. 1 mln z³ i zostanie zrealizowana do 2010 roku.
Na dziedziñcu tego koœcio³a, obok groty z figur¹ Maryi pojawi³ siê nowy ciekawy element - sadzawka z fontann¹, ozdobiona
trzcinami, jakie rosn¹ nad jeziorami lub brzegami rzek. Sadzawkê
i fontannê zbudowano z inicjatywy Micha³a Kry¿y, przy wsparciu
Miros³awa S³owikowskiego oraz pomocy Waldemara Jankowskiego i kilku innych starszych ministrantów. Nowy obiekt
cieszy oczy parafian i stwarza ciekawy klimat tego miejsca.
Baj

Budowa mozaiki w prezbiterium i bocznych o³tarzach
realizowana jest wed³ug projektu wybranego przez parafian.
REKLAMA
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PARAFIE

Kamień z Góry Tabor w rumskiej świątyni

Wraz z murami rośnie żywy Kościół
W parafii b³. Edmunda Bojanowskiego i œw.
Antoniego Padewskiego w Bia³ej Rzece odby³a
siê podnios³a uroczystoœæ z udzia³em Metropolity Gdañskiego abpa S³awoja Leszka G³ódzia.
Urzêduj¹cy od kilku miesiêcy metropolita, który 7 sierpnia po raz pierwszy odwiedzi³ Rumiê,
wmurowa³ w œciany powstaj¹cej œwi¹tyni Kamieñ Wêgielny z Góry Tabor w Ziemi Œwiêtej.
W uroczystej mszy œw.
wziêli udzia³ parafianie, proboszczowie rumskich koœcio³ów, a tak¿e zacni goœcie. Ksiêdzu arcybiskupowi towarzyszyli przedstawiciele Kurii Biskupiej w Gdañsku, obecny by³
równie¿ ks. infu³at Albin Potracki z Redy oraz ks. infu³at
Stanis³aw Bogdanowicz, proboszcz Bazyliki Mariackiej w
Gdañsku.
- Wmurowanie Kamienia
Wêgielnego przypomina, ¿e
fundamentem i g³ow¹ Koœcio³a jest Jezus Chrystus, a my
jesteœmy ¿ywymi kamieniami.
Wszyscy zmierzamy do portu
zbawienia - powiedzia³ w homilii ks. arcybiskup G³ódŸ. Wmurowanie kamienia w tej
wielkiej budowli, jak¹ jest Koœció³ jest dla nas wyzwaniem,
abyœmy dokonali wyboru miêdzy Chrystusem a swoim zagubionym ¿yciem.
Ksi¹dz arcybiskup doda³,
¿e gdy powstaje nowa œwi¹tynia o¿ywia siê ¿ycie parafialne, wzrasta pobo¿noœæ wœród
parafian.- Gdy rosn¹ mury ko-

œcio³a, wraz z nim roœnie ¿ywy
Koœció³ - stwierdzi³ Metropolita Gdañski. Mówi¹c o b³. Edmundzie Bojanowskim, gratulowa³ parafianom wyboru takiego patrona.
Pochodz¹cy z arystokratycznej rodziny B³. Edmund
Bojanowski by³ dobrze zapowiadaj¹cym siê literatem i
poet¹. Zosta³ jednak pedagogiem i spo³ecznikiem. Za³o¿y³
wiejskie czytelnie i pierwsz¹
ochronkê, by³ wspó³za³o¿ycielem szpitalika. Zmar³ 7 sierpnia 1871 r. w wieku 57 lat. Jan
Pawe³ II 13 czerwca 1999 r. wyniós³ go do chwa³y b³ogos³awionych, ustanawiaj¹c wspomnienie w dniu jego œmierci. W parafii b³. Edmunda Bojanowskiego 7 sierpnia odbywa siê
odpust ku czci patrona, tym
razem po³¹czony z wa¿n¹ uroczystoœci¹.
Oprócz kamienia z Góry
Tabor, na której dokona³o siê
Przemienienie Jezusa Chrystusa, wmurowano Akt Erekcyjny, podpisany przez zacnych
goœci, ksiê¿y, architektów i bu-

Arcybiskup S.L. G³ódŸ i ks. proboszcz Andrzej Gierczak w przedsionku koœcio³a przygotowuj¹ siê do wmurowania Kamienia Wêgielnego.
Fot. Anna Kuczmarska

downiczych, burmistrza miasta, parafian.
Najm³odsza rumska parafia zosta³a erygowana w 1999
r., a jej proboszczem jest ks.
Andrzej Gierczak. Budowa
œwi¹tyni rozpoczê³a siê wiosn¹
2003 r. i ca³y czas trwa, podobnie jak budowa infrastruktury

obok. Niedawno ks. proboszcz
podziêkowa³ Radzie Miejskiej
Rumi za wykonanie ulicy Fredry, prowadz¹cej do koœcio³a
oraz parkingu. Jednoczeœnie
prosi³ w imieniu parafian o
powiêkszenie go o dodatkowe
miejsca postojowe. Jak siê dowiedzieliœmy od przewodni-

cz¹cego RM, Witolda Reclafa,
wiêkszoœæ radnych popiera ten
pomys³ i ma zamiar wnioskowaæ o budowê wiêkszego parkingu przed koœcio³em.
Nowa œwi¹tynia mo¿e jednorazowo pomieœciæ blisko 600
osób.
Ak.

REKLAMA

Nowa œwi¹tynia wymaga jeszcze wykoñczenia.

Z okazji odpustu parafialnego sprzedawano okolicznoœciowe obrazki i s³odkie „edmundki”.
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WSPOMNIENIA

Szmelta pięćdziesiąt lat temu

Nad rzeką żyło się spokojnie i ciekawie
W³aœnie wtedy, w 1958
roku zobaczy³ j¹ po raz pierwszy pan Marek Bartusch.
Wkrótce tu zamieszka³, aby do
dziœ cieszyæ siê urod¹ i niepowtarzalnym klimatem tego
miejsca.
-Wprawdzie dolina wci¹¿
siê zmienia, a niektóre elementy jej zabudowy budz¹ zastrze¿enia, ci¹gle jest tu wspania³a
przyroda i krajobraz - mówi
Marek Bartusch. - Zarówno te
walory, jak te¿ historia Szmelty zobowi¹zuje nas do szczególnej dba³oœci o tê czêœæ miasta. Ma Oliwa swoj¹ dopieszczon¹ Dolinê Radoœci, mo¿e
mieæ Rumia piekn¹ Dolinê
Zagórskiej Strugi.
Kolejarskie ogródki
Przed wojn¹ by³o tu uzdrowisko z pensjonatami i restauracjami, by³y tartaki i m³yny,
ogrodnictwa i gospodarstwa
rolne. Czêœæ gospodarstw i zak³adów po wojnie zosta³a, powstawa³y nowe. Ludzie ¿yli tu,
pracowali i bawili siê, o czym
ciekawie opowiada pan Marek.
Wprawdzie zastrzega, ¿e jego
wspomnienia s¹ subiektywne,
¿e pewnie wiêcej wiedz¹ o
Szmelcie niektórzy jej rdzenni
mieszkañcy, ale przyznaje, ¿e
jest wielkim mi³oœnikiem tego
miejsca.
Pod koniec lat 50. na
Szmelcie by³o niewiele domów.
Id¹c od ul. M³yñskiej, od której zaczyna siê dzielnica, na
rogu obecnej ul. Rycerskiej sta³
murowany dom pana Kosza³ki, a po drugiej stronie ulicy
mieszka³a rodzina Muszyñskich. W g³êbi nad rzek¹ sta³
m³yn i dom pañstwa Rybantów. Dalej, po prawej stronie
ul. Batorego, ko³o transformatora by³a kaflarnia Boles³awa
Grzyba. Kilka gospodarstw
funkcjonowa³o przy ul. œw. Józefa. Pomiêdzy tymi zabudowaniami rozci¹ga³y siê ogródki dzia³kowe kolejarzy. Wielu

Na czarnobiałych zdjęciach w starych albumach oglądamy dolinę Zagórskiej
Strugi, jak dziś otoczoną zalesionymi wzgórzami. Jednak zamiast obecnych
ulic i osiedli domków na fotografiach widać nieliczne domy i zagrody, rozrzucone wśród łąk i pól. Tak wyglądała Szmelta pięćdziesiąt lat temu.

Zabudowa dzielnicy pochodzi g³ownie z lat siedemdziesi¹tych. W g³êbi po lewej widaæ
stary dom rodziny Rybantów.

z nich mieszka³o w s¹siednim
Zagórzu, na osiedlu przy ulicach Zakole, Hanki Sawickiej
i Szkolnej.
Pieszo pod bukami
- Nieutwardzone drogi w
dzielnicy po deszczu zamienia³y siê w b³oto - wspomina M.
Bartusch. - Nawet ciê¿arowy
samochód, jad¹cy z góry ulic¹
œw. Józefa utkn¹³ kiedyœ w tym
b³ocie... Do dworca chodziliœmy
pieszo drog¹ pod lasem. To
by³a piêkna aleja bukowa, z
widokiem na dolinê. Niestety,
stare buki bezmyœlnie wyciêto...
Pan Marek, z wykszta³cenia ichtiolog, wówczas kierownik nowego Oœrodka Zarybiania Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, z sentymentem wspomina dawnych mieszkañców
dzielnicy. Przez lata mieszka³y tu takie rodziny, jak Ryban-

Na Szmelcie wyros³y nowe piêkne domy…
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towie (znany w okolicy m³ynarz, którego syn by³ ks. proboszczem w KuŸnicy na Pó³w.
Helskim, a córka Stefania do
dziœ mieszka w domu nad
rzek¹), Petrykusowie, Szkliñscy i Borkowscy z ul. œw. Józefa. Na Szmelcie mieszkali
m.in. pañstwo £awrynowicz,
Bieleccy, Su³kowie, Wojciechowscy i Sikorscy, tak¿e Seweryn
Czoska, póŸniejszy naczelnik
Rumi oraz Hilary Lewandowski z córkami i dobrze zapowiadaj¹cym synem Jackiem
(obecnie w³aœcicielem znanej
piekarni JL).
Dwie leœniczówki
Na skraju Zagórza i
Szmelty funkcjonowa³a ¿wirownia Paw³a Falkowskiego
(synowie prowadz¹ dziœ bazê
hotelowo-gastronomiczn¹ w
Rumi). Na drugim krañcu
dzielnicy, przy ul. Kamiennej
mieszka³ z rodzin¹ rzeŸnik,
pan Socha, a w pobliskiej leœniczówce w Starej Pile ¿y³ i
pracowa³ leœniczy Semmerling.
Zast¹pi³ go Eugeniusz Kaszuba, lubiany i szanowany przez
s¹siadów. W pobliskiej leœniczówce Zbychowo (w tym rejonie przebiega granica miêdzy
Nadleœnictwem Gdañsk i Nadleœnictwem Wejherowo) urzêdowa³ Zygmunt Bielecki.
Przy ul. œw. Józefa mieszka³ jedyny taksówkarz w tej
dzielnicy - Józef Fietz (taksówka nr 4). Znanymi osobami
byli radni: Edmund G³odkowski oraz Stefan Lehman, który piêknie nosi³ baldachim
podczas procesji Bo¿ego Cia³a. Na Szmelcie w Rumi

mieszka³ te¿ urzêduj¹cy w
Gdyni konsul w³oski Fillipi.
Mia³ piêkny, nowoczesny dom
w rejonie ul. M³yñskiej.
W szpitalu i w ogrodzie
Do zacnych mieszkañców
rumskiej dzielnicy nale¿eli
harcmistrz Alojzy Voigt oraz
lekarz okulista, Stanis³aw
Kamiñski - ordynator szpitala w Wejherowie.
- Doktor by³ nie tylko
œwietnym specjalist¹, ale te¿
zapalonym ogrodnikiem, pszczelarzem i wêdkarzem - wspomina pan Marek. - Wszystko
robi³ z pasj¹. Uprawia³ warzywa, mia³ plantacjê malin, a
tak¿e hodowlê jedwabników. To
by³ pracowity cz³owiek z poczuciem humoru. Kocha³ przyrodê i ogród. Zmar³ nagle, w³aœnie w swoim ogrodzie.
Z kolei emerytowany kolejarz Leon Tryba kocha³ las i
zamieszka³ w jego s¹siedztwie
przy ul. œw. Józefa. W pamiêci
s¹siadów pozosta³ jako pogodny staruszek, spaceruj¹cy
uliczkami dzielnicy. Kiedyœ
zim¹ wybra³ siê do lasu i tam
zagin¹³. Znaleziono go dopiero
po kilku dniach, niestety za
póŸno...
Groby w lesie
- W 1939 roku toczy³y siê
tu ostre walki, czego dowodem
by³y leœne mogi³y, opatrzone
tabliczkami z nazwiskami ¿o³nierzy kampanii wrzeœniowej
- mówi M. Bartusch. - Chodziliœmy tam m.in. we Wszystkich Œwiêtych, aby zapaliæ
œwieczki. Spotykaliœmy rodziny tych ¿o³nierzy, które dowie-

dzia³y siê o miejscu ich pochówku. Niestety, ¿o³nierskie
groby by³y niszczone i z tego
powodu przeniesiono je na
cmentarz w Starej Rumi.
W miejscu, gdzie ul. œw.
Józefa gwa³townie skrêca pod
lasem w lewo, omijaj¹c stawy
rybne, znajduje siê krzy¿.
Wprawdzie stoi tu od lat
przedwojennych, ale by³ kilkakrotnie wymieniany. Obecny
metalowy krzy¿ postawi³ parê
lat temu mieszkaj¹cy w s¹siedztwie Jan Petrykus. Poœwiêcony przez ks. proboszcza
Tadeusza Guta w 2006 krzy¿
jest odwiedzany przez mieszkañców Szmelty m.in. podczas
corocznej drogi krzy¿owej ulicami parafii.
Szmelta siê bawi
Pod lasem mieszka³ dawniej Zbigniew Zarach z ¿on¹
Wiktori¹, która do dziœ maluje i piêknie œpiewa³a. Nie¿yj¹cy ju¿ pan Zbigniew by³ dusz¹
towarzystwa, a ich goœcinny
dom by³ miejscem s¹siedzkich
spotkañ. Takich towarzyskorozrywkowych wydarzeñ by³o
zreszt¹ wiele. Nale¿a³a do nich
tradycyjna harcerska Noc
Œwiêtojañska z ogniskiem nad
rzek¹, z udzia³em artystów
Opery Ba³tyckiej i Teatru Dramatycznego w Gdyni œwiêto
ziemniaka i œwiêto kapusty, a
tak¿e spotkania z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Uczestnicy
imprez du¿o œpiewali, a bogaty repertuar zawiera³ zarówno
piosenki biesiadne, jak i pieœni patriotyczne.
W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych nast¹pi³a intensywna, trochê chaotyczna rozbudowa Szmelty.
Powsta³o wiele nowych domów
i szko³a, przyby³o mieszkañców,
zmieni³ siê sposób ¿ycia. Pozosta³ jednak piêkny krajobraz
i spokój, a tak¿e zieleñ w ogrodach, na ³¹kach i na wzgórzach.
Oby nikt tego nie zniszczy³.
Anna Kuczmarska
Jeśli inni mieszkańcy
Szmelty zechcą uzupełnić te wspomnienia o
własne ciekawe przeżycia lub doświadczenia,
prosimy o telefony lub
e-maile. Chętnie napiszemy w tym cyklu również o innych dzielnicach Rumi.
Prosimy dzwonić pod
nr tel. 058 710-96-11 lub
0 691-700-273 albo kontaktować się za pomocą
poczty elektronicznej:
redakcja@gazetarumska.pl
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SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE
- CO TO OZNACZA?
Doœwiadczenia z wyborów
do Rady Nadzorczej SM „Janowo” w Rumi, jak te¿ póŸniejsze kontakty z cz³onkami spó³dzielni zainspirowa³y nas do
napisania tego artyku³u.
Stopieñ wiedzy, a raczej
niewiedzy o zasadach funkcjonowania spó³dzielni jest wrêcz
pora¿aj¹cy. Przeciêtny spó³dzielca wie ma³o o swoich obowi¹zkach i prawach, okreœlonych przepisami ustawowymi
i statutem. Oprócz obowi¹zków
wobec spó³dzielni, do których
nale¿y przede wszystkich wnoszenie comiesiêcznych op³at
czynszowych, ka¿dy z cz³onków
ma sporo praw, zw³aszcza po
ostatniej nowelizacji ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych z czerwca 2007 roku (obowi¹zuje od 31 lipca 2007 r.).
Chcemy tym razem zwróciæ uwagê na prawo do wyodrêbnienia lokalu na w³asnoœæ,
dotycz¹ce tak¿e mieszkania
tzw. spó³dzielczego w³asnoœciowego. Cz³onkowie spó³dzielni,
posiadaj¹cy takie mieszkania,
nie s¹ ich faktycznymi w³aœcicielami. Opinia, funkcjonuj¹ca
powszechnie wœród mniej zorientowanych spó³dzielców mówi¹ca, ¿e „mam w³asnoœciowe
mieszkanie, wiêc nic wiêcej nie
muszê zrobiæ” - jest zgo³a b³êdna.
W³aœcicielem mieszkania o
statusie spó³dzielczego w³asnoœciowego jest spó³dzielnia
mieszkaniowa jako osoba
prawna, a nie cz³onek spó³dzielni. Aby staæ siê pe³noprawnym w³aœcicielem swojego mieszkania nale¿y:
- z³o¿yæ wniosek do zarz¹du spó³dzielni o odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania
- uregulowaæ na bie¿¹co
op³aty czynszowe
- ponieœæ ustawowe koszty
zwi¹zane ze sporz¹dzeniem
aktu notarialnego (obecnie wynosz¹ one ok. 350 z³ plus op³ata za kopie) oraz z tytu³u za³o¿enia ksiêgi wieczystej (60 z³)
i wpisu do niej prawa w³asnoœci lokalu (200 z³) wraz z udzia³em we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej (czêœciach
wspólnych budynku i urz¹dzeniach oraz w gruncie).
Je¿eli wiêc Cz³onku Spó³dzielni chcesz byæ w³aœcicielem
swojego mieszkania, za które
ju¿ zap³aci³eœ, z³ó¿ pisemny
wniosek do zarz¹du SM i przypilnuj jego realizacji. Od daty
z³o¿enia wniosku zarz¹d spó³dzielni ma ustawowe 3 miesi¹ce na jego zrealizowanie.
K. Rejnów
E. Ró¿ycka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Sąd Grodzki w Rumi nie dopatrzył się uchybień

SPÓŁDZIELCY ZASKOCZENI DECYZJĄ
O ustawie o spó³dzielniach
mieszkaniowych z grudnia
2000 r., umo¿liwiaj¹cej cz³onkom spó³dzielni uw³aszczenie
pisaliœmy ju¿ niejednokrotnie.
Poniewa¿ przedstawiciele zarz¹dów spó³dzielni, którzy mieli ustawê realizowaæ, kpili sobie z jej przepisów przez wiele
lat, nowelizacj¹ z 31 lipca 2007
r. ustawodawca wprowadzi³
sankcje karne, które maj¹
zmobilizowaæ zarz¹dy do realizacji ustawy, a tym samym
przyspieszyæ oraz usprawniæ
uw³aszczenie.
Zaskakuj¹ca jest w tej sytuacji decyzja S¹du Rejonowego w Wejherowie – S¹du
Grodzkiego w Rumi z 8 lipca
br., który odmówi³ wszczêcia
postêpowania w sprawie przeciwko Józefowi Chmielewskiemu, obwinionemu o wykroczenie z art. 27 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, czyli o
niezrealizowanie wniosków
cz³onków spó³dzielni w ustawowym terminie.
Nieusprawiedliwiona
zw³oka
O tej sprawie i decyzji S¹du
poinformowali nas cz³onkowie
SM „Janowo”, którzy z³o¿yli
wnioski o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez prezesa spó³dzielni „Janowo”. Z postanowienia S¹du Grodzkiego
w Rumi wynika, ¿e S¹d opar³
swoje postanowienie g³ównie o
wyjaœnienia prezesa SM „Janowo”.
Uzasadnienie, i¿ „...Obwinionemu Józefowi Chmielewskiemu w ocenie S¹du nie
mo¿na przypisaæ ¿adnego stopnia winy, bowiem w przypadku lokali mieszkalnych, nale¿¹cych do pokrzywdzonych
obiektywnie nie by³o mo¿liwe
zawarcie umowy o przeniesieniu ich w³asnoœci przez spó³dzielniê na rzecz pokrzywdzo-

nych” budzi ogromne zdziwienie, poniewa¿ w SM „Janowo”
nie wyst¹pi³y ¿adne przes³anki usprawiedliwiaj¹ce zw³okê
w uw³aszczeniu.
Jedyn¹ przeszkod¹, która
mog³aby usprawiedliwiæ niezrealizowanie wniosków spó³dzielców by³by nieuregulowany stan prawny gruntów. Tymczasem SM „Janowo” jest od
dawna w³aœcicielem gruntów,
na których posadowione s¹
budynki spó³dzielcze, a zatem
dzia³ania Zarz¹du i prezesa
Chmielewskiego by³y gr¹ na
zw³okê w uw³aszczeniu.
Apelacja odrzucona
Wystarczy przypomnieæ
uchwa³ê z sierpnia 2005 r. o
ustanowieniu 51-budynkowej
nieruchomoœci, zaskar¿on¹
przez dwoje spó³dzielców. S¹d
Okrêgowy w Gdañsku wyrokiem z 31 maja 2007 r. uchyli³
wspomnian¹ kontrowersyjn¹
uchwa³ê jako niezgodn¹ z prawem oraz z interesem cz³onków spó³dzielni, a tak¿e k³óc¹c¹ siê z celem ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Mimo uchwalenia przez
Sejm RP w czerwcu 2007 r.
nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, w której wyraŸnie sprecyzowano zasady ustanawiania nieruchomoœci, Zarz¹d SM „Janowo” w
lipcu 2007 r. wniós³ apelacjê
do S¹du Apelacyjnego w
Gdañsku od wyroku S¹du
Okrêgowego w Gdañsku. Apelacja ta zosta³a oddalona w
marcu tego roku, po 29 miesi¹cach s¹dowego sporu cz³onków z zarz¹dem. Ten czas
mo¿na by³o wykorzystaæ na
aktywne i skuteczne dzia³ania,
zmierzaj¹ce do uw³aszczenia
chêtnych spó³dzielców. Ponadto Zarz¹d niepotrzebnie narazi³ cz³onków SM na zbêdne
koszty przegranych przez spó³dzielniê spraw s¹dowych. Dobitnym przyk³adem dzia³ania
przeciwko cz³onkom spó³dzielni by³y próby odsuniêcia od
sprawy sêdziego S¹du Okrêgowego (oddalone przez S¹d
Okrêgowy w Gdañsku i S¹d
Apelacyjny w Gdañsku), co
spowodowa³o kolejn¹, kilkumiesiêczn¹ zw³okê.

Prawo w³asnoœci lokalu
Jednak S¹d Grodzki w
Rumi nie dopatrzy³ siê winy
prezesa SM „Janowo” w opóŸnianiu procesu uw³aszczenia.
Zupe³nie niezrozumia³¹ dla
cz³onków SM jest treœæ ostatniego akapitu postanowienia
S¹du, który brzmi:
„Zwróciæ nale¿y uwagê na
to, ¿e skoro brak jest okreœlenia
- w formie wymaganej ustaw¹
- przedmiotu, którego w³asnoœæ
ma zostaæ przeniesiona, to tym
samym uznaæ nale¿y, ¿e nie jest
mo¿liwe przeniesienie w³asnoœci tego przedmiotu i to niezale¿nie od tego, ¿e spe³nione zosta³y inne przes³anki (w tym
przypadku przes³anki przewidziane przepisem art. 12 ust. 1
i 1.1 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych).”
Tymczasem zgodnie z treœci¹ art. 12 ust.1 i 1.1, na który S¹d siê powo³uje, chodzi o
przeniesienie prawa w³asnoœci
lokalu mieszkalnego ze spó³dzielni na cz³onka spó³dzielni
w formie umowy (aktu notarialnego).
AK.

Kontrowersyjne Walne Zgromadzenie członków SM „Janowo”

Spółdzielcze wybory w sądzie i w prokuraturze
Trwaj¹ przes³uchania uczestników poszczególnych czêœci
czerwcowego Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo”, a tak¿e cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni. Wed³ug niektórych cz³onków SM „Janowo” podczas Walnego Zgromadzenia,
na którym odby³y siê wybory do Rady Nadzorczej Spó³dzielni,
dosz³o do wielu nieprawid³owoœci. Decyzj¹ Prokuratora Rejonowego w Wejherowie, Komenda Powiatowa Policji w tym mieœcie
prowadzi postêpowanie w sprawie ewentualnego przekroczenia
uprawnieñ przez cz³onków Zarz¹du SM „Janowo”.
Jak informowaliœmy w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” (nr 7 lipiec/sierpieñ 2008 r.), jeszcze podczas trwania kolejnych czêœci WZ, troje spó³dzielców z³o¿y³o w wejherowskiej
Prokuraturze zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Ich
zdaniem prezes Józef Chmielewski „znacz¹co przekroczy³ swoje
uprawnienia i dzia³a na szkodê Spó³dzielni. (…) Prezes terroryzuje zebrania wyborcze i nie stosuje podstawowych przepisów

prawa (…) 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”
Po wstêpnym dochodzeniu i zapoznaniu siê z materia³ami,
w lipcu br. Prokurator Rejonowy w Wejherowie, Dariusz WitekPogorzelski zdecydowa³ o wszczêciu postêpowania w tej sprawie. Dochodzenie jest w toku.
Dodatkowo kilkoro cz³onków spó³dzielni z³o¿y³o pozew do s¹du
z powództwa cywilnego. Sprawa równie¿ dotyczy nieprawid³owoœci podczas Walnego Zgromadzenia cz³onków SM „Janowo”. Spó³dzielcy zwrócili siê do s¹du o rozpatrzenie zarzutów i stwierdzenie, czy zebrania WZ i wybory do Rady Nadzorczej Spó³dzielni
zosta³y przeprowadzone zgodnie z prawem spó³dzielczym.
Ak

11

Gazeta Rumska, nr 8/27, wrzesień 2008

MIASTO I MIESZKAŃCY

RUMSKI
NIEZBĘDNIK

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118 C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
671-08-36

Dla dzieci, przechodniów i psów

Plac zabaw obok śmietnika
Na osiedlu SM „Janowo”, miêdzy blokami przy ul. Poznañskiej 4 i Poznañskiej 22 urz¹dzono plac zabaw dla dzieci. Inicjatywa godna pochwalenia, gdyby nie fakt, ¿e miejsce do zabawy
zosta³o usytuowane w s¹siedztwie du¿ego œmietnika, a przez
ten teren wiod¹ wydeptane œcie¿ki, którymi przechodz¹ mieszkañcy, m.in. z psami.
Szkoda, ¿e w ¿aden sposób nie oddzielono placu zabaw od
terenu dostêpnego dla wszystkich. Na tej samej trawie, po której biegaj¹ i przewracaj¹ siê dzieci, w tym równie¿ zje¿d¿aj¹ ze
zje¿d¿alni, inni mieszkañcy wyprowadzaj¹ psy. Zdarza siê te¿,
¿e pieski biegaj¹ samopas po podwórku. Dodatkowo z pobliskiego œmietnika (nieco dalej, z drugiej strony jest kolejny œmietnik)
dochodzi nieprzyjemny fetor. Tak by³o zw³aszcza w letnie ciep³e
dni.
Myœlê, ¿e gdyby pomys³odawca i za³o¿yciel dzieciêcych ogrodów, dr Henryk Jordan (1842-1907) zobaczy³ taki plac zabaw,
gorzko by zap³aka³. Pomijaj¹c ju¿ bliskoœæ œmietników - ca³e
szczêœcie, ¿e ogrodzonych i zamkniêtych - uwa¿am, ¿e place dla
dzieci powinny byæ bezwzglêdnie otoczone ¿ywop³otami, aby nie
mia³y do nich dostêpu pieski.
¯yjemy w XXI wieku i powinniœmy przestrzegaæ zasad higieny i skoñczyæ z prowizork¹.
Mieszkanka osiedla,
mama dwójki dzieci

Klientka Auchan nie doczekała się odszkodowania

WYPADEK W HIPERMARKECIE
Mieszkanka Rumi wybra³a siê z rodzin¹ na zakupy do supermarketu Auchan. Nie spodziewa³a siê, ¿e wróci stamt¹d z uci¹¿liw¹ kontuzj¹, za któr¹ do dzisiaj - a minê³o
ponad pó³ roku - nie doczeka³a siê odszkodowania.
Podczas styczniowej wizyty w Auchan nasza Czytelniczka chcia³a m.in. kupiæ ryby.
Podesz³a do stoiska rybnego i
poœliznê³a siê na mokrej pod³odze, na któr¹ œcieka³a woda
z ob³o¿onej lodem lady. Po nieszczêœliwym upadku w sklepie
wróci³a wprawdzie z pomoc¹
mê¿a do domu, ale bol¹ca i
spuchniêta prawa stopa uniemo¿liwia³a chodzenie. Tego
samego dnia uda³a siê do lekarza chirurga, gdzie za³o¿ono
gips z powodu urazu œródstopia. Co gorsza, poszkodowana
musia³a zrezygnowaæ z zaplanowanego wyjazdu z rodzin¹
w góry (akurat zaczyna³y siê
zimowe ferie).
- Po wypadku postanowi³am z³o¿yæ wniosek o odszkodowanie za ból i stres, jaki
prze¿y³am, za uci¹¿liwoœci,

12

które musia³am znosiæ, z a
zmianê planów - mówi klientka Auchan. - Tym bardziej, ¿e
w supermarkecie nie by³o tabliczki z informacj¹ - ostrze¿eniem, ¿e pod³oga jest œliska.
Moja stopa, która co jakiœ czas
boli mnie do dziœ, wymaga³a
d³u¿szego leczenia. Dosta³am
skierowanie do ortopedy, a potem na rehabilitacjê. Do mojego wniosku o odszkodowanie
do³¹czy³am oczywiœcie dokumentacjê lekarsk¹.
Odszkodowanie przyznaje
i wyp³aca Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz S.A. z siedzib¹ w Warszawie, z któr¹
Auchan podpisa³o stosown¹
umowê. Po wymianie dodatkowej korespondencji, dok³adnie
po czterech miesi¹cach od z³o¿enia pierwszego pisma przez
mieszkankê Rumi, w czerwcu

br. TU Allianz wyda³o decyzjê
o odmowie wyp³aty odszkodowania. Wprawdzie za bezsporny uznano fakt, ¿e dosz³o do
wypadku z winy pracowników
Auchan (wilgotna i œliska pod³oga), ale wniesiono zastrze¿enia do wspomnianej dokumentacji lekarskiej. Zdaniem ubezpieczyciela dokumentacja z
poradni chirurgicznej nie potwierdza poniesionych szkód,
jest nieczytelna i zawiera b³êdne daty, które wskazuj¹, ¿e
wypadek i leczenie nogi mia³o
miejsce wczeœniej. To oburzy³o
poszkodowan¹ i jej mê¿a.
- Istotnie, jeden z lekarzy
w opisie zamiast 14 stycznia
(dzieñ wypadku - dop. red.)
wpisa³ datê 4 stycznia, ale by³o
to ju¿ podczas kolejnej, lutowej wizyty u ortopedy - mówi
nasza Czytelniczka. - Najwa¿niejsze w sprawie s¹ dokumenty z poradni chirurgicznej,
pochodz¹ce z 14 stycznia. WyraŸnie informuj¹, ¿e udzielono
mi pomocy, za³o¿ono gips, itp.

UCIĄŻLIWY KOMIN
Od niemal dziesięciu lat muszę znosić uciążliwości, związane z
dymem wlatującym do okien mieszkania i na balkon. Mieszkam w
bloku przy ul. Zawadzkiego 3, na trzecim piętrze. Na przeciw mojego balkonu znajduje się komin niskiego budynku przy ul. Abrahama. Nie tylko zimą, ale także latem ktoś pali w piecu odpadami,
sądząc po przykrym zapachu nawet gumą. W każdym razie z komina unosi się cuchnący dym. W dni, kiedy roznosi się ten przykry
zapach nie można otwierać okien, posiedzieć na balkonie, a nawet
suszyć tam ubrań, bo wszystko przesiąknie gryzącym dymem.
Razem z sąsiadami kilka lat temu prosiliśmy o interwencję Straż
Miejską, pisaliśmy też pisma do Urzędu Miasta. Po jakimś czasie
otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska UM, że kontrole pod wskazanym adresem
nie potwierdziły zarzutów spalania tam szkodliwych materiałów
lub cuchnących odpadów. Zapewniono nas, że kontrole będą kontynuowane, ale problem nie zniknął. Zimą na ogół mamy zamknięte okna i nie czujemy przykrego dymu, ale latem jest on bardzo
dokuczliwy.
Mieszkanka ul. Zawadzkiego 3
TIRY NA DĄBROWSKIEGO
Mieszkam przy ul. Dąbrowskiego w samym centrum Rumi, w
pobliżu delikatesów FALKO. Nie powinno się to zdarzać, ale w
nocy słyszałam i widziałam przez okno przejeżdżające tą ulicą tiry.
Ostatnio przejechało ich nocą kilka. A przecież zakaz przejeżdżania
ciężkich pojazdów przez centrum Rumi wiąże się m.in. z ograniczoną nośnością mostu na Zagórskiej Strudze. Niestety, kierowcy
tirów łamią zakazy i pod osłoną nocy skracają sobie drogę.
Czytelniczka
Od redakcji: dotarły do nas również sygnały, że łamane są
coraz częściej zakazy wjazdu ciężkich pojazdów w ul. Ceynowy i
inne ulice Lotniska i Starek Rumi, i to w biały dzień.
BRAKUJE PASÓW NA JEZDNI
Na ulicy Kosynierów, na wysokości bramy ogródków działkowych potrzebne jest przejście dla pieszych prze jezdnię. I to wcale
nie z powodu działkowiczów, ale mieszkańców tej dzielnicy. W
tym miejscu do ul. Kosynierów dochodzi ul. Fredry, prowadzącej
do kościoła. W niedzielę przez cały dzień, a w dni powszednie rano
i wieczorem wiele osób, zwłaszcza starszych idzie tędy do kościoła
i przechodzi przez jezdnię właśnie u zbiegu wspomnianych ulic.
Inne przejścia są oddalone, a poza tym po drugiej stronie ul. Kosynierów nie ma chodnika.
Wszyscy więc przechodzą na utwardzoną, wygodniejszą stronę ulicy. Samochody, a jest ich tam sporo (z powodu pobliskiego
centrum handlowego) zatrzymują się nagle przed wychodzącymi
na jezdnię ludźmi, co jest bardzo niebezpieczne.
Bogdan Mielewczyk

Poza tym na kasecie kamery
w sklepie, któr¹ Auchan przes³a³ do firmy Allianz wyraŸnie
widaæ ca³e zdarzenie zarejestrowane w³aœnie 14 stycznia!
Jak mo¿na zatem podwa¿aæ
daty? To jest wyszukiwanie na
si³ê argumentów, ¿eby nie przyznaæ rekompensaty.
TU Allianz odmówi³o odszkodowania równie¿ dlatego,
¿e poszkodowana nie zgodzi³a
siê na badanie przez komisjê
lekarsk¹ w Gdañsku.
- M¹¿ pyta³, po co potrzebna jest komisja i dowiedzia³
siê, ¿eby stwierdziæ stopieñ
inwalidztwa, uszczerbek na
zdrowiu - wyjaœnia mieszkanka Rumi. - Tymczasem zbadanie przez komisjê procentowego uszczerbku na zdrowiu nie
ma nic wspólnego z incydentem w Auchan i urazem, który
potwierdzaj¹ badania lekarskie w rumskiej przychodni.
Nie chodzi nam o stwierdzenie inwalidztwa i ubieganie siê
o rentê, tylko o jednorazow¹
wyp³atê odszkodowania.
Nasza Czytelniczka odwo³a³a siê od tej decyzji, jeszcze
raz przedstawiaj¹c swoje argumenty i do³¹czaj¹c sprosto-

wanie daty, podpisane przez
lekarza chirurga. Kolejnym pismem z 17 lipca br. firma ubezpieczeniowa podtrzyma³a
swoj¹ decyzjê, a poszkodowana i jej m¹¿ jeszcze nie zdecydowali, czy bêd¹ dochodziæ sowich racji w s¹dzie.
Czy ubezpieczyciel nie czuje
siê odpowiedzialny za klientów
sklepu, których ubezpiecza?
Czy fakt, ¿e z winy obs³ugi
supermarketu zdarzy³ siê wypadek nie jest dostateczn¹
podstaw¹ do rekompensaty,
choæby z powodów moralnych?
Te pytania, które zadaje sobie
poszkodowana i jej najbli¿si
pozostaj¹ bez odpowiedzi.
Có¿, okazuje siê, ¿e oczywiste wydawa³oby siê prawa i
przywileje nie zawsze ³atwo
wyegzekwowaæ.
Uwa¿ajmy zatem podczas
zakupów, zw³aszcza przy stoiskach rybnych. Chocia¿, jak
mówi nasza Czytelniczka, w
s¹siedztwie lady z rybami w
Auchan nazajutrz po wypadku pojawi³a siê tabliczka
ostrzegaj¹ca o niebezpieczeñstwie. Poza tym pod³oga jest
zawsze sucha…
Ak

SYGNAŁY, OPINIE
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Nowa pokrywa po czterech dniach

PRAWNIK RADZI

Niebezpieczna prowizorka ZWOLNIENIE OD
Kilka miesiêcy temu pisaliœmy o mieszkañcy domków
na ul. ¯wirki i Wigury (posesje
37 i 35 a), s¹siaduj¹cych z
przystankiem autobusowym w
okolicy ronda. Od d³ugiego czasu wysy³ane s¹ pisma do odpowiednich w³adz z proœb¹ o
zmianê umiejscowienia przystanku, poniewa¿ w³aœciciele
obydwu nieruchomoœci oraz ich
goœcie nie mog¹ nawet na chwilê zostawiæ samochodu przed
swoj¹ posesj¹. W takiej sytuacji „¿yczliwy” kierowca autobusu natychmiast dzwoni na
policjê lub stra¿ miejsk¹, bo
on nie mo¿e zmieœciæ siê do
zatoczki., Posesje s¹ ci¹gle zaœmiecane przez niektórych
oczekuj¹cych na autobus pasa¿erów. Zdarzaj¹ siê te¿ zniszczenia i akty wandalizmu. Jeden z nich mia³ miejsce w nocy
z czwartku na pi¹tek (z 7 na 8
sierpnia), kiedy to wandale
zdjêli pokrywê studzienki na
œrodku chodnika. W tê dziurê
ktoœ wstawi³ (nie wiadomo, czy
z troski o mieszkañców czy zrobili to sami wandale) kosz z
pobliskiego przystanku.
W pi¹tek rano zdarzenie
zosta³o zg³oszone do Stra¿y
Miejskiej, która rzekomo przekaza³a sprawê do odpowiedniej
instytucji. Ca³y pi¹tek nic siê
nie dzia³o. Po kolejnym telefo-

KOSZTÓW SĄDOWYCH

nie od mieszkañców w pi¹tek
po po³udniu stra¿nicy zjawili
siê wieczorem, aby zrobiæ kilka zdjêæ i „profesjonalnie” zabezpieczyæ dziurê taœm¹.
Minê³a sobota, a kolejnej
nocy chuligani usunêli kosz.
Prawdopodobnie przeje¿d¿aj¹cy patrol policji zauwa¿y³ brak
pokrywy i „zabezpieczy³” dziurê nowym koszem na œmieci i
taœm¹. Taka sytuacja trwa³a
do poniedzia³ku do wieczora,
kiedy to pojawi³ siê pracownik
odpowiedzialnej za studzienkê
instytucji i zamontowa³ now¹
pokrywê. Trwa³o to... dwie minuty (!), a przez cztery doby na

ruchliwym chodniku w œrodku
miasta obok przystanku autobusowego istnia³o zagro¿enie
w postaci sporej niszy w chodniku, zabezpieczonej prowizorycznie. Strach pomyœleæ, jakie
by³yby skutki wpadniêcia do
studzienki dziecka lub osoby
starszej, nie mówi¹c ju¿ o rowerzystach.
Kilka metrów dalej jest
rondo, i myœlê, ¿e zainstalowanie na s³upie przy tym rondzie
kamery w ramach miejskiego
monitoringu znacznie poprawi³oby bezpieczeñstwo.
Marcin Hinc
Fot. Marcin Hinc

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Parking prywatny czy spółdzielczy?
Z parkingów strze¿onych
na osiedlu w Janowie korzystaj¹ g³ównie mieszkañcy spó³dzielczych bloków, poniewa¿
nie dla wszystkich wystarcza
miejsc postojowych przed blokami. W³aœciciele zostawiaj¹
swoje samochody na zamkniêtych parkingach równie¿ ze
wzglêdów bezpieczeñstwa. Poniewa¿ nie wszyscy u¿ytkownicy s¹ zadowoleni z us³ug parkingowych na osiedlu, pojawi³y siê pomys³y na inne rozwi¹zanie problemu.
- Od kilku lat korzystamy
z mê¿em z najwiêkszego parkingu strze¿onego przy ul.
Gdañskiej, ale mamy zastrze¿enia do jego funkcjonowania
- mówi mieszkanka Janowa
(dane do wiadomoœci redakcji).
- Naszym zdaniem w³aœciciel
parkingu niewiele inwestuje w
swoim obiekcie. Nie ma tam
m.in. monitoringu ani utwardzonej nawierzchni, nie ma
oddzielnego oœwietlenia, bo
parking jest oœwietlony przez
lampy uliczne. Plac wysypany
jest ¿wirem, wiêc auta bardzo
siê kurz¹, s¹ ci¹gle brudne. Osoba prowadz¹ca parking od wie-

lu lat dzier¿awi teren od Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Zastanawiamy siê, czy nie
by³oby lepiej, gdyby spó³dzielnia sama prowadzi³a parking
dla cz³onków, a nie wydzier¿awia³a teren innej osobie?
Zdaniem naszej Czytelniczki, SM „Janowo” mog³aby
zarobiæ na prowadzeniu tego
rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, z korzyœci¹ dla wszystkich cz³onków. Pieni¹dze mo¿na by przeznaczyæ np. na remonty. - Najpierw potrzebne
by³yby inwestycje, takie jak
nowe ogrodzenie i kamery, a
potem wystarczy zatrudniæ
pracowników, a najlepiej firmê
ochroniarsk¹ - twierdzi nasza
rozmówczyni, która swój pomys³ zg³osi³a Zarz¹dowi SM

„Janowo”.
Poprosiliœmy prezesa SM
„Janowo” o odpowiedŸ na pytanie, czy takie rozwi¹zanie
jest mo¿liwe i korzystne dla
cz³onków spó³dzielni? Niestety, do dziœ nie otrzymaliœmy
odpowiedzi na nasze pytania,
zadane cztery tygodnie temu.
Czy zmotoryzowani mieszkañcy osiedla podzielaj¹ opinie naszej Czytelniczki? Czy
uwa¿aj¹, ¿e lepiej by siê sta³o,
gdyby samochodów pilnowa³a
wynajêta przez spó³dzielniê
firma ochroniarska? Chêtnie
wys³uchamy opinii w tej sprawie: tel. 058 710-96-11 (w œrody
w godz. 14-16), kom. 0 691700-273, e-maile: redakcja@gazetarumska.pl.
Ak

Każda osoba fizyczna, zamierzająca wytoczyć powództwo albo
której sprawa toczy się już w sądzie, a nie jest w stanie ponieść
kosztów sądowych (ich uiszczenie spowodowałoby brak środków na utrzymanie), może domagać się zwolnienia od obowiązku
ponoszenia kosztów sądowych.
Prowadząc kancelarię prawniczą niejednokrotnie spotykam
się z bardzo ubogimi osobami,
którym wydaje się, iż sąd jest dla
nich niedostępny z powodu zbyt
wysokich kosztów. Osoby te czują
się pokrzywdzone, ponieważ nie
stać ich na wytoczenie powództwa i pozwanie określonej osoby do sądu, a tym samym nie mogą
realizować przysługujących im praw.
Przekonanie o bezwzględnej konieczności ponoszenia kosztów
sądowych jest błędne. Każdy kto nie posiada odpowiednich środków finansowych może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Najczęściej
wnioski takie składane są wraz z samym pozwem.
Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie sporządzone według ściśle określonego przepisami wzoru, obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym,
majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania. Sąd rozpoznaje
wniosek po dokonaniu analizy przedłożonych informacji i stanu
majątkowego wnioskodawcy. Sąd może zwolnić wnioskodawcę
w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, jak również w części (gdy strona jest w stanie ponieść tylko część tych
kosztów). Częściowe zwolnienie sprowadza się zazwyczaj do zwolnienia od poniesienia ułamkowej lub procentowej ich części, albo
określonej ich kwoty, albo niektórych opłat (np. opłaty od pozwu)
lub wydatków (np. wynagrodzenia powołanego w sprawie biegłego).
Zawsze uprzedzam wszystkich zainteresowanych uzyskaniem
zwolnienia od kosztów sądowych, iż podanie nieprawdziwych
danych dotyczących swojej sytuacji majątkowo - rodzinnej może
skończyć się dotkliwymi karami dla nieuczciwego wnioskodawcy. Sąd może bowiem zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na
podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej
powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego
korzystającej. Jeżeli więc okaże się, iż okoliczności, na podstawie
których przyznano zwolnienie od kosztów sądowych były nieprawdziwe, sąd nie tylko cofnie zwolnienie od kosztów sądowych
i obciąży nieuczciwą stronę obowiązkiem uiszczenia wszystkich
opłat i wydatków, ale także ukarze taką osobę grzywną w wysokości do 1 000 złotych.
Art. 102 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz. U. Nr 167 poz. 1398)
Radca Prawny Dariusz Budnik z Kancelarii z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (0 58) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo cywilne (m.in.
spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo przewozowe,
postępowanie egzekucyjne.
REKLAMA

CZEKAMY NA SYGNAŁY
Sygnały i sprawy dla reportera można zgłaszać telefonicznie
lub osobiście podczas redakcyjnych dyżurów w każdą środę
w godz. 14-16, ul. Piłsudskiego 52 (wejście obok Optyka),
tel. 058 710-96-11.
Można też dzwonić w innym terminie, pod numer redakcyjny
lub pod nr tel. komórkowego: 0 691-700-273.
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DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKOWE

MŁODZI, ZDOLNI, Nowoczesna
AMBITNI
metoda SITA
Z Markiem Gerwatowskim, utalentowanym wokalist¹ z Rumi, studentem Akademii Muzycznej w Gdañsku rozmawia Anna Kuczmarska.
- Zaœpiewa³ pan tego lata
na plenerowej scenie w
rumskim parku. Rumianie
pamiêtaj¹ zapewne Marka
Gerwatowskiego z wystêpów na ró¿nych imprezach
kulturalnych. Kilka lat temu
wróci³ pan z nagrod¹ z miêdzynarodowego festiwalu w
Splicie. Jak pan tam trafi³?
- W szkole podstawowej
wspó³pracowa³em z nauczycielk¹ muzyki, pani¹ Gra¿yn¹
Pierzgalsk¹, która przygotowywa³a mnie do konkursów, za
co jestem jej bardzo wdziêczny. Jako licealista uczestniczy³em w jednym z najwa¿niejszych festiwali piosenki francuskiej w Polsce, gdzie zaj¹³em
pierwsze miejsce. To zwyciêstwo umo¿liwi³o mi wyjazd do
Chorwacji na Miêdzynarodowy
Festiwal Piosenki Francuskiej.
Zosta³em laureatem tego festiwalu, na którym by³em reprezentantem Polski.
- Po maturze zaj¹³ siê
pan muzyczn¹ i wokaln¹
edukacj¹?
- Tak, w 2004 roku rozpocz¹³em naukê w Studium Wo-

kalno-Aktorskim przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni, gdzie
œpiewu uczy³ mnie œwietny
pedagog Andrzej Nanowski.
Poniewa¿ zawsze chcia³em studiowaæ na Akademii Muzycznej w Gdañsku, w 2005 r. spróbowa³em si³ na egzaminach na
tej uczelni. Uda³o siê. Skoñczy³em w³aœnie trzeci rok studiów
na wydziale wokalno-aktorskim AM. Jest rewelacyjnie.
- A inne przedsiêwziêcia
muzyczne?
- Zosta³em zaproszony do
wspó³pracy ze znakomitym
chórem Capella Gedanensis, z
którym koncertowa³em ostatnio w Polsce oraz poza granicami kraju, m.in. w Bremie, w
Filharmonii £ódzkiej czy na
festiwalu muzycznym w Gdañsku. Wspó³pracowa³em równie¿ z w³oskim dyrygentem
Masimiliano Caldi, kieruj¹cym
orkiestr¹ w Mediolanie. To
bardzo wymagaj¹cy, ale œwietny z dyrygent. W tym roku zosta³em zaproszony do zaœpiewania partii solowych w dziele Stanis³awa Moniuszki „Litanie ostrobramskie” oraz

W tym roku w gdyñskim koœciele Marek Gerwatowski
zaœpiewa³ partiê solow¹ w prezentowanej tam „Mszy
koronacyjnej c-dur” Mozarta.
REKLAMA
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Tylko do po³owy wrzeœnia br. mo¿na zapisywaæ siê na dofinansowane kursy jêzykowe prowadzone Metod¹ SITA, odbywaj¹ce siê m.in.
w Rumi Janowie, przy ul. Opolskiej.

„Mszy koronacyjnej c-dur” W.A.
Mozarta w koœciele w Gdyni.
- Jako dziecko by³ pan
pewnie ozdob¹ rodzinnych
uroczystoœci. Czy ma³y Marek œpiewa³ na okolicznoœciowych spotkaniach?
- Nie potrzebowa³em rodzinnych spotkañ, ¿eby œpiewaæ. Œpiewa³em codziennie po
parê godzin i by³o mnie chyba
s³ychaæ na ca³ej ulicy... (œmiech).
- Jakiej muzyki pan s³ucha najchêtniej?
- Lubiê klasykê, musical,
jazz. Moim autorytetem wokalnym jest œwietny tenor Rolando Villazon - rewelacyjny
aktor i œpiewak. Polecam.
- Wielu m³odych ludzi
marzy o karierze piosenkarki lub piosenkarza. Œpiewanie wydaje siê im ciekawym, ³atwym sposobem na
¿ycie, na zarabianie pieniêdzy. Co pan o tym s¹dzi?
- Dla mnie muzyka i œpiew
jest pasj¹. Jestem szczêœliwy,
¿e mogê siê kszta³ciæ na œwietnej gdañskiej uczelni, ale zarówno podczas studiów, jak i
po ich ukoñczeniu z prac¹ i
zarobkami bywa ro¿nie. Trzeba du¿o pracowaæ, szukaæ ró¿nych mo¿liwoœci, mieæ trochê
szczêœcia. £atwo nie jest, ale jak mówi moja profesor od
aktorstwa - „dla ka¿dego jest
miejsce w œwiecie artystycznym…”

Kolejna edycja akcji „Bli¿ej Europy” objê³a ca³¹ Polskê!
Celem projektu „Bli¿ej Europy” jest umo¿liwienie mieszkañcom miast i gmin w ca³ym
kraju skorzystania z dofinansowanych szkoleñ jêzykowych.
Do akcji zaproszono oko³o 300
gmin i miast wszystkich województw. W kursach mog¹
wzi¹æ udzia³ doroœli i m³odzie¿
od 15 roku ¿ycia. Po zakoñczeniu kursu ka¿dy uczestnik
otrzyma Certyfikat SITA.
Program SITA to praktyczna nauka jêzyków obcych poprzez wykorzystanie relaks i
zdolnoœci naszego mózgu. Badania wskazuj¹, ¿e klasyczne
metody s¹ skuteczne dla oko³o 30% ludzi. Natomiast SITA
dowodzi, ¿e nauczyæ siê jêzyka
mo¿e ka¿dy, w krótkim czasie
i to z wy¿sz¹ skutecznoœci¹, bez
wzglêdu na wiek, wykszta³cenie, czy zdolnoœci. To najszybszy i najnowoczeœniejszy system jêzykowy w Polsce. G³ówny nacisk po³o¿ony jest na swobodn¹ komunikacjê w jêzyku
obcym.
Metoda od lat jest znana i
ceniona. SITA to Najlepszy Produkt Jêzykowy IV Targów
Szkó³ Jêzykowych na Uniwersytecie Warszawskim, posiada
Europejski Certyfikat Gwarancja Najwy¿szej Jakoœci.
Narodowy Bank Polski, Wojsko Polskie, LOT, Lufthansa,
Adidas i wiele innych firm
szkoli swoich pracowników metod¹ SITA.
Dziêki dofinansowaniu
koszt kursu jest bardzo niski i
wynosi jedyne 399 z³ (50 proc.).
Ka¿dy uczestnik otrzymuje

materia³y SITA o wartoœci 199
z³. Nauka obejmuje jêzyk angielski i niemiecki na 4 poziomach wraz z Business English
oraz jêzyk hiszpañski na poziomie pocz¹tkuj¹cym. Kurs
trwa 11 tygodni, spotkania
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu, w grupach 8-10 osobowych.
W województwie pomorskim koordynatorem regionalnym jest Akademia Jêzykowa,
która przeprowadzi kursy w
trzech oœrodkach:
o Gdañsk Orunia, ul.
Sosnkowskiego 3;
o Gdynia Centrum, ul.
Œwiêtojañska 23/2;
o Rumia Janowo, ul.
Opolska 3.
Szczegó³owe informacje na
stronie internetowej www.blizejeuropy.pl lub pod numerem
058 7815780.

Poezja
w „Gazecie Rumskiej”

Wiersze Stanisławy
„Steni” Mazurek
***
Moja tęsknota
jak bryza
nocą ucieka w głąb
oceanu snu
rankiem powraca
całuje ziemię
wita półkole słońca
nad lasem
i śpiewa z ptakami
hymn na cześć życia
- moja tęsknota …
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PO WAKACJACH

Odnowione gabinety stomatologiczne

Nowy sprzęt
trafił do trzech szkół
Doktor Grzegorz Lipski
w ostatnich dniach
wakacji zaprezentowa³
nam nowy gabinet w
Gimnazjum nr 4.

Obozy żeglarskie i alpinistyczne w Potęgowie

Przygoda nie tylko harcerska
Przeprawa canoe, kilkugodzinna wyprawa
kajakowa, zmagania na œciance wspinaczkowej,
p³ywanie na ³odziach ¿aglowych, desant wodny,
pokaz filmów pod go³ym niebem, zawody strzelania z ³uków i wiatrówek oraz wiele innych - to
atrakcje, które czeka³y uczestników letnich obozów w harcerskim Oœrodku „Centrum Przygody” w Potêgowie. Po raz pierwszy Hufiec ZHP w
Rumi zorganizowa³ akcjê wakacyjn¹ w nowej
bazie nad Jeziorem Potêgowskim i Czarnym.
Oœrodek dysponuje domkami, pokojami w budynku oraz namiotami - w sumie 250 miejscami. Podczas trzech turnusów wypoczywa³o tam
tego lata ok. 700 osób.
- By³y obozy przygodowe, kolonie zuchowe i
obozy typowo harcerskie, oczywiœcie po³¹czone
z ¿eglowaniem, p³ywaniem na kajakach, wycieczkami, korzystaniem ze strze¿onego k¹pie-

liska i innymi atrakcjami - mówi hm Bogdan
Formella, szef oœrodka „Centrum Przygody”. Wakacje spêdzali tu nie tylko m³odzi rumianie,
ale te¿ m³odzie¿ z Gdañska, Katowic i Oœwiêcimia. Goœciliœmy równie¿ wycieczki z Rumi, zarówno dzieci i m³odzie¿, jak i doros³ych. Poniewa¿ okolica jest ciekawie ukszta³towana, otoczona oœmioma dodatkowymi jeziorami, nie brakowa³o wycieczek. W pobli¿u jest m.in. ogromny Diabelski Kamieñ i punkt widokowy, s¹
wspania³e lasy mirachowskie.
Dodajmy, ¿e harcerski oœrodek „Centrum
Przygody” jest czynny od maja do paŸdziernika
i zaprasza m.in. m³odzie¿ szkoln¹ na biwaki,
do „zielonej szko³y”, na wycieczki. Wystarczy
skontaktowaæ siê z Hufcem ZHP w Rumi.
Baj.

Lato jeszcze się nie skończyło

MOTOCYKLE, BLUES I TANIEC
Sobotnia Letnia Biesiada
w janowskim parku, podczas
której publicznoœæ rozbawi³
m.in. Jerzy Kryszak, zakoñczy³a cykl wakacyjnych imprez
plenerowych. Nieco wczeœniej
w Parku Starowiejskim odby³
siê festyn z udzia³em popularnej grupy „Mezo”.
Jednak kalendarzowe lato
jeszcze siê nie skoñczy³o i jest
nadzieja na ciep³e wrzeœniowe
weekendy. Dlatego organizatorzy maj¹ jeszcze w zanadrzu
plenerowe atrakcje.
14 wrzeœnia w Janowie zaplanowano zlot mi³oœników
motocykli marki Harley Davidson. Motocykle przejad¹ ulicami Rumi Janowa o godz. 15,
a pó³ godziny póŸniej na scenie w parku przy ul. Filtrowej
zagra i zaœpiewa „Mietek Blues Band” - znakomity zespó³
bluesowy. Kolejni wykonawcy,
tacy jak grupa „Julia Vikmann Band”, Johny Roger,
zespó³ NOC i MAMADOO
bêd¹ gra³y w parku do póŸnego wieczora.

W wiêkszoœci szkó³ tradycyjnie latem przeprowadzono remonty, odnowiono pomieszczenia, wymieniono ró¿ne urz¹dzenia
i instalacje. Modernizacje dotyczy³y jednak nie tylko klas, pracowni, korytarzy czy sanitariatów. Trzy szko³y w Rumi mog¹ siê
pochwaliæ nowoczesnymi gabinetami stomatologicznymi, wyposa¿onymi w dobrej jakoœci sprzêt. Gabinety zosta³y wyremontowane za pieni¹dze z bud¿etu miasta, a ich wyposa¿eniem zaj¹³
siê NZOZ nr 1 w Rumi.
- Mamy pod opiek¹ cztery szkolne gabinety stomatologiczne,
trzy z nich uda³o siê tego lata odnowiæ i wyposa¿yæ w nowy sprzêt
- informuje Grzegorz Lipski, dyrektor ds. medycznych NZOZ nr
1. - Nowoczesne gabinety funkcjonuj¹ od nowego roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koœcielnej, w Gimnazjum nr
1 przy ul. Rodziewiczówny oraz w Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego. Dyrektorzy szkó³ zadbali o modernizacjê pomieszczeñ,
niezbêdn¹ z powodu przepisów sanitarnych i wymogów unijnych.
W gabinetach stanê³y nowe fotele i unity, czyli urz¹dzenia potrzebne do leczenia zêbów. Do dyspozycji lekarzy i stomatologów
s¹ nowe lampy polimeryzacyjne œwiat³outwardzalne, skalery do
oczyszczania zêbów z kamienia i osadów oraz inne narzêdzia.
Jak mówi doktor Lipski, tak samo zostanie wyposa¿ony
czwarty gabinet szkolny, prowadzony przez tê przychodniê, a
znajduj¹cy siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Janowie.
Jeœli tylko znajd¹ siê œrodki z bud¿etu miasta na remont, NZOZ
wyposa¿y gabinet w nowe urz¹dzenia jeszcze w tym roku szkolnym.
- Jestem bardzo zadowolona, ¿e m³odzie¿ ma zapewnion¹
opiekê stomatologiczn¹, bo nie zawsze tak by³o. Nie wszystkie
szko³y dysponuj¹ gabinetami dentystycznymi, a my w dodatkowo korzystamy w nowoczesnego sprzêtu - mówi Jolanta Kwieciñska-Szulc, dyrektor Gimnazjum nr 4 na Szmelcie. - Lekarz
stomatolog, Magdalena Lange zadba o zdrowe zêby naszych
uczniów i to w bardzo dobrych warunkach.
Dodajmy, ¿e w tym gimnazjum by³y latem turnusy kolonijne, ale wczeœniej uda³o siê odnowiæ dwie sale lekcyjne, a tak¿e
hol i kuchniê. Z tzw. œrodków w³asnych zosta³ wyremontowany
pokój nauczycielski.
Ak.

Uniwersytet zaprasza
W sierpniu w Parku Starowiejskim odby³ siê letni
festyn, na którym m³odzie¿ oklaskiwa³a grupê „Mezo”.
Fot. Wojciech Hintzke

Warto poleciæ rumianom, a
zw³aszcza mi³oœnikom tañca
jeszcze jedn¹ imprezê, organizowan¹ równie¿ przez Dom
Kultury SM „Janowo”. 26
wrzeœnia w tej placówce odbêdzie siê festiwal tañca w
ramach Dni Kultury Powiatu

Wejherowskiego. W imprezie
pod nazw¹ „Jestem wiêc tañczê” wyst¹pi grupa „eMBi”, a
tak¿e rumianin Kamil Wêsierski - finalista popularnego programu telewizyjnego
„You can’t dance”.
Baj

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
Inauguracja i rozpoczęcie roku akademickiego w Rumskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbędzie się 11 października i zostanie poprzedzone mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele NMP
WW. Bliższych informacji można zasięgnąć w piątki podczas
dyżurów członków Zarządu Stowarzyszenia RUTW w Miejskim
Domu Kultury w Rumi, przy ul. Mickiewicza 19.
Zapisy na I semestr roku akademickiego 2008/2009 odbywać
się będą podczas dyżurów w MDK w dniu 19 września oraz w
dniach od 22 do 26 września w godz. od 11-13.
baj
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W OBIEKTYWIE

Gdy pan Andrzej Ramutkowski, dzia³kowiec od 5 lat, sadzi
truskawki, asystuje mu syn Piotruœ, który przed chwil¹ z
uwag¹ obserwowa³ œlimaka.

LATO NA
DZIAŁKACH

Janina Adamczyk nale¿y do grona dzia³kowców od pocz¹tku istnienia tego ogrodu, dzia³a te¿ w jego zarz¹dzie. Z
sentymentem wspomina ¿ycie w ogródkach sprzed lat.

Ta wspania³a lokomotywa ozdabia ogród Izy i Piotra
Trederów, którzy spêdzaj¹ tu czas z przyjació³mi, Beat¹ i
Piotrem Koj (oboje na zdjêciu z gospodarzem dzia³ki).
W³asnorêcznie zrobiona przez panów lokomotywa to...
ogrodowy grill.
REKLAMA
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Rekreacja, świeże powietrze,
własne warzywa, kwiaty i owoce
- to wszystko sprawia, że tak wiele
osób spędza wolny czas w ogródkach. Na działkach wiosną i latem
spotykają się całe rodziny, kwitnie życie towarzyskie przy grillach, ale można też delektować
się ciszą albo słuchać śpiewu ptaków, siedząc w wygodnym fotelu na ganku. W Rumi ten sposób
spędzania czasu wybrało kilka tysięcy działkowców i ich rodzin.
Odwiedziliśmy największy w
mieście, bo liczący prawie 500
działek Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Abrahama,
rozciągający się między ul. Kosynierów a Partyzantów. Pracują tu
i wypoczywają mieszkańcy Rumi
i Gdyni, a dzięki ich wysiłkowi to
miejsce zamieniło się w prawdziwy rajski ogród, pełen kwiatów,
ozdobnych krzewów i drzew, wypielęgnowanych trawników, a
nawet sadzawek z rybkami.
Wszyscy działkowcy twierdzą
zgodnie, że tu najlepiej wypoczywają od codziennego zabiegania,
ulicznego zgiełku, od stresów i
kłopotów. Praca w ogrodzie jest
dla nich przyjemnością, a nie trudnym obowiązkiem. Cieszą się, że
świeże powietrze i ruch z dala od
niebezpiecznych ulic mogą zapewnić tu swoim dzieciom, bawiącym się wśród drzew.
A do tego można zjeść własne pomidory i ogórki, truskawki,
jabłka i inne owoce.
Ak

Rodzinnie spêdzaj¹ czas na dzia³ce pañstwo Mielewczyk (na
zdjêciu rodzice z córk¹ i synem). Z przyjemnoœci¹ razem
pracuj¹ i wypoczywaj¹, zw³aszcza w weekendy.

Genowefa Fornalik, przyje¿d¿a do ogrodu z Gdyni. Razem z
mê¿em Zbigniewem korzystaj¹ z dzia³ki od 16 lat.

Mieszkanka Rumi, Sabina £obaza równie¿ nale¿y do
d³ugoletnich dzia³kowiczów. Z przyjemnoœci¹ spêdza w
ogrodzie przy ul. Kosynierów ka¿d¹ woln¹ chwilê.

