Po raz 20.

FESTIWAL
RELIGIJNY
XX Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Religijnej im.
ks. Stanisława Ormińskiego odbędzie się w kościele
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, w dniach 2325 października br.
Nie tylko ze względu na jubileusz, festiwal zapowiada się
bardzo atrakcyjnie. Poza konkursem, który zawsze stoi na
bardzo wysokim poziomie artystycznym, w Rumi wystąpią wybitni soliści, dyrygenci, organiści oraz jeden z najlepszych polskich chórów Cappella Gedanensis.
Zanim ten znakomity zespół oraz Orkiestra Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w
Gdańsku zaprezentują się 25
bm. podczas koncertu finałowego, 23 i 24 października
odbędą się przesłuchania
uczestników Konkursu Muzyki Organowej, a w sobotę 25
października odbędzie się
Konkurs Zespołów Chóralnych. Weźmie w nim udział
m.in. rumski Chór Lira, który
dotąd wspomagał festiwal organizacyjnie.
Zaplanowano też wykłady
dla dyrygentów, prowadzone
przez Alinę Kowalską-Pińczak, koncerty gościnne i kurs
mistrzowski pod kierunkiem
Martina Strohhackera z Niemiec.
W mozartowskim koncercie finałowym (25.10 o godz.
16) zaśpiewają również: Justyna Stępień, Katarzyna
Krzyżanowska, Piotr Kusiewicz i Adam Palka.
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów zaplanowano
tego samego dnia o godz. 19.
ak
REKLAMA

Koncepcja jeszcze w tym roku

KONKURS NA CENTRUM
Jak bêdzie wygl¹da³o nowoczesne centrum
Rumi, którego g³ównym obiektem bêdzie nowy
ratusz? Dowiemy siê tego jeszcze w tym roku!
Najlepsz¹ i najciekawsz¹ koncepcjê zagospodarowania centrum miasta oraz koncepcjê ratusza
wy³oni konkurs architektoniczny. Uchwa³ê w tej
sprawie przygotowa³y i wiêkszoœci¹ g³osów przyjê³y kluby radnych PO i PiS.
Wobec postawy burmistrz El¿biety RogaliKoñczak, która robi wszystko, aby nie zbudowaæ ratusza w centrum miasta, czyli przy skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej, rad-

ni postanowili dzia³aæ sami. Nie chc¹ ju¿ s³uchaæ kolejnych t³umaczeñ o problemach z wykupem dzia³ek w tym rejonie ani kolejnych pomys³ów na now¹ lokalizacjê miejskiego forum.
Wobec przed³u¿aj¹cych siê dyskusji i nie realizowania uchwa³y bud¿etowej, radni PO i PiS
zobowi¹zali El¿bietê Rogalê-Koñczak do og³oszenia oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego na koncepcjê programowo-przestrzenn¹
centralnej przestrzeni publicznej miasta wraz z
budynkiem ratusza miejskiego.
STR. 2

W TYM NUMERZE

JAK W DOLINIE
ROSPUDY?
Bardzo potrzebne połączenie
z Redy do Rumi prawdopodobnie nie powstanie z powodu nieprzyznania na ten cel
dotacji unijnych. Czy w ramach protestu dojdzie do
blokady krajowej „szóstki”?
STR. 4

POWIATOWE
ŚWIĘTO W RUMI

Chaos i hałas na spotkaniu z mieszkańcami

STARA RUMIA ZANIEDBANA
W ramach IV Dni Powiatu
Wejherowskiego w Rumi
odbyło się kilka ciekawych
imprez kulturalnych, m.in.
święto tańca z udziałem popularnego zespołu SPIN.
STR. 9

HONOROWY
OBYWATEL
Grupa rumian ogl¹da projekty ulic w formie przeŸroczy.

Rumianie z Lotniska i Starej Rumi licznie stawili siê na zaproszenie burmistrz miasta w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1, gdzie prezentowano projekty budowy kilku ulic w tej
czêœci miasta. Niestety, spotkanie by³o fatalnie zorganizowane, a wielu mieszkañców wychodzi³o
ze szkolnej sali rozczarowanych i zdenerwowanych, zarówno informacjami o przeszkodach w realizacji inwestycji, jak i samym przebiegiem spotkania.
W wype³nionej auli zabrak³o nag³oœnienia, przez co wyjaœnienia projektantów i zastêpcy burmistrza Ryszarda Grychto³a by³y s³yszane tylko w kilku pierwszych rzêdach. Burmistrz Grychto³
podchodzi³ do mieszkañców z ty³u sali, ale wówczas niczego nie s³yszeli ci z przodu. Ludzie przemieszczali siê, skupiali siê w grupach wokó³ projektantów lub wiceburmistrza. Niektórzy ogl¹dali
roz³o¿one na pod³odze plany, inni wpatrywali siê w plany wyœwietlane na œcianie, a wszyscy
przekrzykiwali siê. Panowa³ ha³as i chaos.
W takiej atmosferze mieszkañcy zadawali pytania, dotycz¹ce planowanej budowy ul. Ró¿anej,
Lipowej, Okrzei, Mostowej i Œwiêtope³ka. Skar¿yli siê, ¿e ulice Starej Rumi s¹ zaniedbane w
stosunku do dróg w innych czêœciach miasta.
STR. 5

Tytuł „Honorowego Obywatela
Miasta Rumi” Rada Miejska przyznała wybitnemu muzykowi i dyrygentowi prof. Romanowi Gruczy, pochodzącemu z naszego
miasta. Profesor Grucza wkrótce
odwiedzi rodzinną Rumię.
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AKTUALNOŚCI
Konkurs architektoniczny
wy³oni najlepsz¹ koncepcjê
zagospodarowania centrum
Rumi, którego g³ównym
obiektem bêdzie miejski
ratusz. Tak¹ decyzjê podjêli radni na dodatkowej sesji 9 wrzeœnia br. Projekt
uchwa³y w tej sprawie przygotowa³y kluby radnych PO
i PiS. Radni tych klubów
wiêkszoœci¹ g³osów uchwa³ê przyjêli, natomiast radni
Gospodarnoœci g³osowali
przeciw.
O planowanej budowie ratusza i centrum miasta oraz
zwi¹zanym z ni¹ konflikcie
miêdzy burmistrz Rumi a radnymi PO i PiS pisaliœmy szeroko w poprzednim wydaniu
gazety. Przypomnijmy, ¿e radni chc¹ zbudowaæ nowoczesny
urz¹d przy skrzy¿owaniu ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej,
poniewa¿ jest to naturalne centrum miasta, a za t¹ lokalizacj¹ opowiedzieli siê w publicznej dyskusji mieszkañcy.
Wraz z ratuszem maj¹ powstaæ tam inne placówki, takie jak dom kultury, galeria,
kawiarnia, ksiêgarnia lub biblioteka - na ile pozwoli na to
miejsce.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak proponuje dwie
inne lokalizacje: teren, na którym obecnie mieœci siê urz¹d
oraz po³o¿ony peryferyjnie te-

W tym roku poznamy koncepcję budowy centrum wraz z ratuszem

Zdaniem radnych PO i PiS
czas na konkretne działanie
ren miêdzy ul. Dêbogórsk¹ a
cmentarzem. Zdaniem burmistrz plac w centrum miasta
jest za ma³y, aby pomieœciæ
ratusz i inne obiekty.
Wobec przed³u¿aj¹cych siê
dyskusji na ten temat i nie
realizowania uchwa³y bud¿etowej przez burmistrz miasta (w
bud¿ecie przeznaczono pieni¹dze na opracowanie koncepcji
nowego centrum), radni PO i
PiS zobowi¹zali El¿bietê Rogalê-Koñczak do og³oszenia
oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego na koncepcjê programowo-przestrzenn¹ centralnej przestrzeni publicznej miasta wraz z
budynkiem ratusza miejskiego. Wiêkszoœci¹ g³osów zaakceptowali regulamin konkursu
i powo³ali komisjê konkursow¹.
- Œrodki na realizacjê tego
zadania inwestycyjnego zosta³y zabezpieczone zarówno w
bud¿ecie miasta na rok 2007,
jak i na rok 2008 - mówi Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy Ko-

KOMISJA KONKURSOWA:
przewodniczący: Ryszard Grychtoł - zastępca burmistrza Rumi;
zastępca przewodniczącego: Florian Mosa - przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego
Rady Miejskiej Rumi;
sekretarz: Maciej Bernaciak - naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Rumi;
członkowie: Witold Reclaf - przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Wolański - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Jarosław Muszyński - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotr
Zaradny - przewodniczący Komisji Finansowej Rady Miejskiej.

misji Finansowo-Bud¿etowej
Rady Miejskiej. - Propozycja
lokalizacji i zabudowy centrum
miasta zosta³a poddana konsultacjom spo³ecznym, m.in.
sesji obywatelskiej oraz sesji
naukowej poœwiêconej tej kwestii. Pomimo, ¿e wielokrotnie
apelowaliœmy do burmistrz
Rumi o przyspieszenie prac na
koncepcj¹, nie zosta³ opracowany ¿aden program gospodarczy,
dotycz¹cy zagospodarowania
przestrzeni publicznej w centrum miasta. Zlecenie ostatnio przez burmistrz trzech ró¿nych koncepcji, przy uwzglêdnieniu trzech lokalizacji centrum, to tylko kolejna strata
czasu i gra na zw³okê. Nale¿y
przejœæ do konkretów! Dlatego
przygotowa³em projekt uchwa-

Czy tak powinien wygl¹daæ
plac w centrum miasta i czy
taki ma pozostaæ, skoro burmistrz chce wybudowaæ
centrum gdzie indziej?
³y, wniesiony przez koalicjê pod
obrady Rady Miejskiej i przez
ni¹ przyjêty. Uchwa³a ta zobowi¹zuje burmistrza do rozpi-

REGULAMIN KONKURSU
„Regulamin konkursu architektonicznego jednoetapowego” liczy 53 strony i zawiera zarówno wymagania formalne, jak i proponowany program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący ratusza. W załącznikach
znajduje się m.in. mapa, a także referaty specjalistów w tej dziedzinie (z ubiegłorocznej sesji naukowej.
Architekt Wiesław Zimny pisze na temat uwarunkowań rozwoju przestrzennego śródmieścia Rumi, natomiast dr arch. Krzysztof Kozłowski jest autorem referatu pt. „Problemy wykształcania centrum nowych
miast na przykładzie Rumi”. Materiały te z pewnością będą pomocne w opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej centrum.
Oto istotny fragment regulaminu:
„Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji programowo-przestrzennej na centralną przestrzeń
publiczną miasta Rumia z budynkiem ratusza miejskiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w
granicach opracowania konkursowego oraz wskazanie autora bądź zespołu autorskiego – uczestnika
konkursu, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
- dokumentacji projektowej tj. wielofunkcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego budynku ratusza miejskiego w Rumi, wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę
- projektów wykonawczych
- kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.”
W regulaminie określono termin składania prac konkursowych na 28 listopada 2008 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 12 grudnia br. W uzasadnionych przypadkach organizator konkursu może dokonać zmiany terminów.

BOJKOT BUDŻETU PRZEZ BURMISTRZA
Radni koalicji PO i PiS przyjęli
w budżecie miasta na 2008 r.
budowę sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego, koło kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, co miało poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

W trakcie ostatniej sesji, na
pytanie Witolda Reclafa, co zrobiono w zakresie realizacji tego
zadania, burmistrz Grychtoł z
rozbrajającą szczerością przyznał, że… nic. Dodał, że nie będzie realizował tego zadania
mimo zapisów w budżecie, bo...
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sania konkursu architektonicznego na budowê ratusza i forum miejskiego.
Ak

czeka na zmianę decyzji radnych. Podobnie jest z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ulicy Pomorskiej, w
strefie ujęć wody „Janowo”.
Radni koalicji PO i PiS przeznaczyli 100 tys. zł na zagospodarowanie terenów zielonych,

jako swoistej strefy rekreacji i
wypoczynku. Burmistrz Rumi
również nic w tym zakresie nie
wykonał oprócz poinformowania, że nic tam nie można zrobić.
- Trudno komentować taką
postawę, na pewno można za-

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość
o nagłej śmierci

ŚP.
LIDII LIPIŃSKIEJ
Wielce oddanego nauczyciela wychowania fizycznego,
trenera, pasjonata sportu.

Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy szczerego współczucia
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf

uważyć, że uchwały przyjęte
większością głosów radnych
koalicji PO i PiS są „bojkotowane” pod byle pretekstem przez
burmistrza - mówi Witold Reclaf, przewodniczący Rady Miejskiej. - Pytanie tylko, co z interesem i bezpieczeństwem
mieszkańców?
mc.

NOWA ULICA
Na ostatniej sesji radni podjęli
uchwałę o nadaniu nowej ulicy
nazwy: Jałowcowa. Nowa ulica
jest boczną droga od ul. Debogórskiej i znajduje się w rejonie
ulic: Wierzbowej, Kasztanowej i
Dębowej. Jest kolejną drogą o
nazwie, pochodzącej od drzew.
Na sesji Rady Miejskiej większością głosów zaakceptowano
też wniosek Zarządu powiatu
Wejherowskiego o zaliczenie dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
Chodzi o ul. Zbychowską oraz odcinek ul. Gdańskiej od Pomorskiej
do Dąbrowskiego. Uchwała w tej
sprawie będzie obowiązywała od
1 stycznia 2009 r.
baj
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MIASTO

Dyskusja na sesji Rady Miejskiej

Powstanie plan dla obszaru w rejonie ul. Partyzantów

BUDŻET SIĘ ZMIENIA

Janowo nadal czeka

NIE ZMNIEJSZONO DOCHODÓW
Nie wszystkie zmiany w budżecie Rumi na 2008 rok, zaproponowane na sesji przez burmistrz Elżbietę Rogalę-Kończak, zaakceptowali
radni PO i PiS. Nie zgodzili się na wykreślenie z pozycji dochodów
kwoty 2 mln 663 tys. zł, stanowiącej dofinansowanie budowy drogi z
Rumi do Redy. Wprawdzie Urząd Marszałkowski odmówił dotacji na
tę inwestycję (piszemy o tym na str. 4), ale ze względu na protesty, jej
losy jeszcze się ważą. Wykreślanie tej pozycji z dochodów uznano za
krok zbyt pochopny.
Radni zgodzili się natomiast na zwiększenie dochodów o 100 tys. zł,
przyznanych przez powiat na budowę ronda przy ul. Dębogórskiej.
Środki te pozyskano dzięki staraniom radnych PO i PiS (wobec bierności burmistrza), którzy w tej sprawie spotkali się z członkami Zarządu
Powiatu Wejherowskiego.

PRZEBUDOWA NIE W TYM ROKU
Ponieważ niedawno, po namowach burmistrz Rumi radni PO i PiS
zaakceptowali pomysł rozszerzenia budowy ul. Gdyńskiej o budowę
ronda na skrzyżowaniu z ul. Dębogórską i przeznaczyli na ten cel dodatkowe 2 mln 200 tys. zł, nie mogli zgodzić się na kolejne zwiększenie
zakresu inwestycji. W propozycjach zmian do budżetu znalazł się zapis
o koniecznej przebudowie skrzyżowania ul. Częstochowskiej z Gdańską
i Pomorską. Burmistrz wnioskuje o przeznaczenie na ten cel wstępnie 1
mln 372 tys. zł (jak na razie koszt całej inwestycji nie jest znany).
Radni uznali, że to zadanie trzeba zrealizować w kolejnych latach, a
nie teraz, zwłaszcza, że jak zaznaczył Florian Mosa, chodzi o przebudowę kolejnego skrzyżowania na drodze powiatowej, a nie gminnej.

INWESTYCJE DROGOWE BEZ ZMIAN
Skoro budowa dróg gminnych jest jednym z priorytetowych zadań
koalicyjnych klubów PO i PiS, radni nie mogli zgodzić się z propozycją
zmniejszenia wydatków na budowę ulic (o prawie 15 mln zł), a tym
samym ograniczenia zakresu tych inwestycji. Nie spodobał się radnym
PO i PiS nowy wykaz zadań, zaproponowanych przez burmistrza, ponieważ w tym wykazie przy nazwach kilku ulic, które miały być w tym
roku budowane pojawił się zapis o przygotowaniu tylko dokumentacji.
Zdaniem radnych taka propozycja jest nie do przyjęcia. Wprawdzie
burmistrz i tak nie realizuje przyjętego programu budowy ulic, ale to nie
powód, aby taki stan zaakceptować. Prawie przy każdej zmianie budżetu w tym roku. burmistrz miasta zwraca się o zmniejszenie środków
na budowę dróg, ale za każdym razem spotyka się to z odmową koalicji PO i PiS.

NOWE LAMPY I BOISKA
Radni zgodzili się na zwiększenie o 35 tys. zł wydatków na wykonanie oświetlenia na ulicach Sabata, H. Sawickiej i Szkolnej, ale po raz
kolejny odrzucili propozycje wydania 160 tys. zł na remont instalacji
elektrycznej w budynku Urzędu Miasta. Przewodniczący RM, Witold
Reclaf wielokrotnie tłumaczył, że koalicja jest przeciwna „pompowaniu” pieniędzy w stary budynek urzędu, ponieważ za konieczną uważa
jak najszybszą budowę nowego ratusza.
Po raz kolejny odrzucono tez propozycję przeznaczenia 50 tys. zł na
opracowanie koncepcji rozbudowy SP nr 1. Ponieważ już wcześniej
radni zdecydowali, że to zadanie będzie realizowane w 2009 roku.
Burmistrz nie akceptuje tej decyzji i uparcie co miesiąc proponuje zwiększenie wydatków na ten cel.
Radni zaakceptowali zwiększenie wydatków o 90 tys. zł na przygotowanie koncepcji i projektu dwóch boisk sportowych SALOS.

WIĘCEJ NA SZKOŁĘ
Koalicja PO-PiS zgodziła się na zwiększenie do 7,3 mln złotych
środków na rozbudowę SP nr 10, która będzie realizowana w latach
2008-2010. Ponadto w planach na przyszły rok radni PO i PiS zgłosili
rozbudowę m.in. sali gimnastycznej i kuchni w SP 6, a w następnej
kolejności modernizację SP nr 1. W zakresie rozbudowy obiektów
szkolnych w poprzedniej kadencji zarówno burmistrz miasta E. Rogala-Kończak, jak i rządząca „Gospodarność” nie zrobili nic, mimo przygotowanych wcześniej koncepcji. Stąd takie duże potrzeby w tej dziedzinie w obecnej kadencji.
Ak.

Rumia rozbudowuje siê, a
na wolnych terenach powstaj¹ nowe osiedla. Jednen z atrakcyjnych dla inwestorów terenów znajduje siê w rejonie ul. Partyzantów, objêtym czêœciowo miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten ma
otrzymaæ nowy plan.
Zapisy w dotychczasowym
dokumencie uniemo¿liwiaj¹
w³aœcicielom gruntów podzia³ i
sprzeda¿ swoich dzia³ek, a tak¿e przeznaczenie u¿ytkowanej
rolniczo ziemi pod budownictwo. W pó³nocnej czêœci obszaru znajduje siê teren ochrony
ujêcia wody. Aby umo¿liwiæ zabudowê mieszkaniow¹ i racjonalne zagospodarowanie obszarów w strefie ujêcia wody, radni podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ul. Partyzantów. Nowy dokument obejmie wiêkszy ni¿
dot¹d teren, licz¹cy 81,4 hektarów, po³o¿ony miêdzy ul. Partyzantów i I Dywizji WP oraz
granic¹ Rumi z gmin¹ Puck.
Miejscowy plan zagospodarowania umo¿liwi inwestowanie, ale
te¿ ochroni tê czêœæ miasta
przed nadmiern¹ i nieuporz¹dkowan¹ zabudow¹.
Zanim dosz³o do przyjêcia
uchwa³y, radni PO i PiS mieli
powa¿ne w¹tpliwoœci co do podjêcia decyzji w³aœnie teraz.
- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich dzielnic i osiedli jest potrzebne i bardzo wa¿ne, co podkreœlamy w programie klubów PO i PiS na tê kadencjê - mówi Florian Mosa,
przewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego Rady Miejskiej.
- Poniewa¿ jednak w rejonie ul.
Partyzantów obowi¹zuje plan,
uchwalony w 2001 roku, s¹dziliœmy, ¿e wystarczy wnieœæ do
niego zmiany. Powstanie nowego
planu jest du¿o bardziej kosztowne, ni¿ wprowadzanie
zmian, a poza tym trzeba pilnie zaj¹æ siê dokumentami dla
tych czêœci miasta, które planów w ogóle nie maj¹. W zesz³ym roku ustaliliœmy harmonogram opracowywania tego ro-

Taki obszar obejmie nowy plan
zagospodarowania
przestrzennego.

dzaju dokumentów. Znalaz³ siê
w nim m.in. plan zagospodarowania terenów w rejonie ul. Pomorskiej. W bud¿ecie miasta
przeznaczyliœmy 100 tys. z³ na
opracowanie koncepcji wykorzystania tego terenu pod k¹tem
rekreacyjnym, gdy¿ ze wzglêdu
na ujêcia wody nie mo¿na tam
budowaæ. Do tej pory burmistrz
nie zrobi³a niczego w tej sprawie. Przypominaliœmy o tym w
czasie dyskusji o miejscowym
planie dla terenu w rejonie ul.
Partyzantów. Niestety, mimo
naszego elastycznego stanowiska, nie doczekaliœmy siê deklaracji dotycz¹cej opracowania
planu dla obszaru w Janowie.
Mieszkañcy osiedla spaceruj¹
tam po grz¹skim, nieuporz¹dkowanym i zaœmiecanym terenie, a powinni mieæ do dyspozycji alejki, ³aweczki, tereny rekreacyjne, a mo¿e nawet ogród
dendrologiczny, który proponuje tam urz¹dziæ radny Janusz
Zab³ocki.
Co zatem przekona³o wiêkszoœæ radnych do zmiany decyzji w sprawie zachodniej czêœci
miasta? Jak wyjaœnia przewodnicz¹cy Komisji Gospodarczej, radni PO i PiS uznali za
uzasadnione przyst¹pienie do
opracowania dokumentu na
wiêkszym terenie, ni¿ obszar
dotychczas objêty miejscowym
planem.

- Poza tym zdajemy sobie
sprawê, ¿e bez zmian lub nowego planu w³aœciciele gruntów
nie mog¹ ich sprzedaæ jako
mniejsze dzia³ki budowlane
oraz ¿e zabudowa jest tam
praktycznie zablokowana – dodaje Florian Mosa. – Plan nie
tylko j¹ umo¿liwi, ale okreœli
zasady zabudowy, tak, aby
unikn¹æ chaosu urbanistycznego i niszczenia œrodowiska.
Wiêkszoœciowa koalicja
sprzeciwi³a siê natomiast przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
zmian w miejscowych planach
dla obszaru miedzy ul. Kosynierów, ¯wirki i Wigury, Grunwaldzk¹ i Cegielnian¹. Zmiany wprowadzone na wniosek
firmy Auchan, maj¹ umo¿liwiæ
tej firmie dalsze inwestycje w
Rumi. Radni PO i PiS nie s¹
przeciwni rozwijaniu siê Auchan, jednak oczekuj¹ gwarancji na szybkie wybudowanie
przez tê firmê obiecanej drogi z
Rumi do Redy (od ul. Kosynierów do Obwodowej). Auchan nie
wywi¹za³o siê z umowy z Red¹
i Rumi¹ i nie zrealizowa³o tego
po³¹czenia. Jeœli tylko inwestor
zapewni o przyst¹pieniu do
budowy i zabezpieczy œrodki na
ten cel, Rada Miejska wyrazi
zgodê na oczekiwane przez Auchan zmiany w planie przestrzennym miasta.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

REKLAMA

STOMATOLOG
od poniedziałku
do piątku
Rumia, ul. Słupska 3
tel. 058 771-30-33
kom. 601-650-503
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POMNIK NA PEWNO POWSTANIE
Mimo, ¿e radni Gospodarnoœci zarzucili klubom PO i PiS, ¿e przez nich nie zostanie ukoñczony pomnik Jana Paw³a II w Rumi, radni wiêkszoœciowej koalicji zdecydowanie temu zaprzeczaj¹. Nie s¹ przeciwni budowie pomnika, ale nie mog¹
zgodziæ siê na niekontrolowane wydawanie publicznych pieniêdzy na ten cel.
Gmina realizuje tê inwestycjê w oparciu o
umowê ze spo³ecznym komitetem, zbieraj¹cym
œrodki pieniê¿ne wœród mieszkañców. Gmina
ma pokryæ do 70 proc., a komitet do 30 proc.
kosztów budowy, które w 2006 r. okreœlono na
ok. 200 tys. z³. W³aœnie dlatego w ubieg³orocznym bud¿ecie miasta, zgodnie z wnioskiem
burmistrza, przeznaczono na pomnik 200 tys.
z³. Poniewa¿ wykorzystano z tej sumy 97 tys.
z³, w tym roku zapisano w bud¿ecie 105 tys. z³,
co mia³o w pe³ni zabezpieczyæ œrodki przewidziane na ten cel. Tymczasem ostatnio kosztorysy inwestorskie i umowy, o które wyst¹pili
zainteresowani radni, opiewa na ok. 512 tys.
z³.
Radni PO i PiS chc¹ dowiedzieæ siê, dlaczego tak znacz¹co wzros³y koszty tej inwestycji i
ile ostatecznie bêdzie kosztowaæ budowa po-

mnika. Domagaj¹ siê rzetelnego rozliczenia
i przedstawienia zakresu rzeczowego inwestycji. Na sesji nie zgodzili siê na zwiêkszenie wydatków na ten cel o kolejne 85
tys. z³, poniewa¿ nie wiedz¹, czy to wystarczy na zakoñczenie prac.
Podczas tych samych obrad, przed kamerami lokalnej telewizji radny Józef Chmielewski
grzmia³, ¿e postawa radnych PO i PiS to wstyd
i skandal! A nam siê wydaje, ¿e to tylko chêæ
zadbania o racjonalne i przemyœlane wydawania publicznych pieniêdzy.
Pomimo czarnowidztwa i demagogii uprawianej przez radnych Gospodarnoœci, pomnik
Jana Paw³a II powstanie w pobli¿u ronda Jego
imienia i zostanie ods³oniêty w 30. rocznicê pontyfikatu Ojca Œwiêtego.
Ak.

Nareszcie powstaje sygnalizacja

Światła w listopadzie
D³ugo czekali rodzice uczniów i inni piesi na zamontowanie
sygnalizacji œwietlnej na ul. Gdañskiej, przy skrzy¿owaniu z ul.
Katowick¹. Urz¹dzenie ma zacz¹æ funkcjonowaæ w listopadzie
br. i wówczas na tym przejœciu nareszcie bêdzie bezpieczniej.
Przez ruchliw¹ ulicê Gdañsk¹, któr¹ oprócz samochodów osobowych przeje¿d¿aj¹ z du¿¹ czêstotliwoœci¹ przegubowe autobusy ZKM, przechodz¹ codziennie dzieci, id¹ce do Szko³y Podstawowej nr 9. Rok temu zdarzy³ siê tam - nie po raz pierwszy wypadek, w którym potr¹cone zosta³o dziecko. Rodzice uczniów
wraz z dyrekcj¹ szko³y apelowali do w³adz miasta o zamontowanie w tym niebezpiecznym miejscu sygnalizacji œwietlnej.
Wniosek do burmistrza Rumi z³o¿y³ w tej sprawie radny Piotr
Zaradny, a w uchwale bud¿etowej zabezpieczono pieni¹dze na
inwestycjê. Zamontowanie œwiate³ na przejœciu przez ul. Gdañsk¹
znalaz³o siê wœród wa¿nych i pilnych zadañ.
Prawie rok nic siê w tym zakresie nie dzia³o, ale na pocz¹tku
paŸdziernika na ul. Gdañskiej wreszcie rozpoczêto prace instalacyjne. Maj¹ potrwaæ ok. miesi¹ca, dlatego mieszkañcy osiedla
licz¹ na uruchomienie œwiate³ w listopadzie.
Czym prêdzej tym lepiej, zw³aszcza, ¿e o tej porze roku dni
bywaj¹ szare, a zmrok zapada coraz szybciej.
baj

Dla władzy jesteśmy tylko lokalnym problemem

Czekamy na opinie

RUMIA JAK DOLINA ROSPUDY
Widmo klêski pojawi³o siê nad planami budowy alternatywnego po³¹czenia dla drogi krajowej nr 6, prowadz¹cego z Rumi do Redy ulicami:
Towarow¹, Cegielnian¹, Drogowców i Leœn¹. Zarz¹d województwa
odmówi³ dofinansowania tej inwestycji z bud¿etu Marsza³ka Pomorskiego (z wykorzystaniem funduszy unijnych).
Najbardziej rozczarowany
i oburzony z tego powodu jest
samorz¹d Redy, bo w³adzom
tego miasta obietnicê rozwi¹zania problemu z³o¿y³ ponoæ
wicemarsza³ek Mieczys³aw
Struk. Nie wywi¹za³ siê równie¿ z deklaracji pomocy, sk³adanych samorz¹dowcom z
Rumi i powiatu wejherowskiego. Zatem drugie po³¹czenie
drogowe z Rumi do Redy
prawdopodobnie nie powstanie.
Przygotowania inwestycji
trwa³y od dawna. Najwiêkszym problemem by³y finanse
i uzgodnienie zakresu prac.
Samorz¹dy Rumi, Redy i powiatu porozumia³y siê i zdecydowa³y siê pokryæ a¿ 50 procent kosztów (ca³oœæ kosztuje
56 mln z³) „okrojonego” do niezbêdnego minimum zadania.
¯aden inny projekt sk³adany
zarz¹dowi województwa nie
mia³ tak dobrych warunków.
Przyjête do finansowania
przedsiêwziêcia maj¹ zaledwie
25 proc. w³asnych œrodków i
wymagaj¹ dofinansowania 75
proc. kosztów. Mimo to projekt
REKLAMA
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powiatu wejherowskiego nie
mia³ szans, jak twierdzi siê w
kuluarach, „politycznych”.
Z pisma wojewódzkiej Grupy Strategicznej oceniaj¹cej
projekty wynika, ¿e nieuzasadnione jest pilne realizowanie
tego przedsiêwziêcia, a trwa³oœæ i realnoœæ efektów jest
w¹tpliwa. Zdaniem Grupy (której sk³adu nie znamy) budowa
drogi z Rumi do Redy nie wp³ynie na usprawnienie po³¹czeñ
drogowych, istotnych dla województwa pomorskiego.
Jak nieprawdziwe, a wrêcz
niedorzeczne s¹ to stwierdzenia zauwa¿a ka¿dy, kto jedzie
samochodem „szóstk¹” z Gdyni, przez Rumiê, Redê, Wejherowo w kierunku Szczecina.
Z badañ specjalistów z
Politechniki Gdañskiej wynika, ¿e przez Rumiê przeje¿d¿a
codziennie ok. 50 tys. pojazdów, a latem jeszcze wiêcej.
Jest to najwiêksze natê¿enie
ruchu ko³owego w ca³ym województwie i jedno z najwiêkszych w Polsce. Nie ma to jednak znaczenia dla tzw. Grupy

Strategicznej, która zza biurek
nie widzi problemu, czyli coraz
wiêkszych korków na tej trasie, uniemo¿liwiaj¹cych poruszanie siê. Dostrzega natomiast taki problem w Pelplinie, dla którego zarekomendowa³a budowê obwodnicy dla
zaledwie kilkuset samochodów.
Resztê pieniêdzy zabiera
Gdañsk, gdy¿ priorytet maj¹
obecnie inwestycje zwi¹zane z
Euro 2012.
Czy mo¿na jeszcze tê inwestycjê uratowaæ? Rada Miejska w Rumi rozwa¿a rozpoczêcie budowy drogi na terenie
miasta z w³asnego bud¿etu (22
mln z³), bo przeznaczy³a pieni¹dze na wykupy gruntów.
Reda rezygnuje z budowy tunelu, ³¹cz¹cego planowan¹ ulicê z „szóstk¹”. Zostawia tylko
po³¹czenie przez ul. Gniewkowsk¹ (10 mln z³), co obni¿y
koszty o ok. 20 mln z³. Powiat
wejherowski nadal deklaruje
finansowy udzia³ w inwestycji.
Urzêdnicy pisz¹ protesty i odwo³ania, m.in. do wojewody i
ministerstwa infrastruktury.

Na ostatniej sesji Rady
Powiatu wejherowskiego radny Janusz Zab³ocki z Rumi
oburzony faktem pominiêcia
naszego powiatu w podziale
œrodków finansowych na budowê tak wa¿nej drogi, proponowa³, aby w proteœcie spo³ecznym zablokowaæ drogê krajow¹
nr 6.
- Tak jak w Dolinie Rospudy mieszkañcy musz¹ zademonstrowaæ swój sprzeciw i
domagaæ siê rozwi¹zania ich
problemów - mówi³ radny Janusz Zab³ocki. - Ludzie maj¹
prawo walczyæ o w³asne bezpieczeñstwo i zdrowie, a w
Rumi zagro¿one jest jedno i
drugie. Dla w³adzy jesteœmy
tylko lokalnym problemem,
dlatego trzeba pokazaæ, ¿e ludzie równie¿ maj¹ konkretn¹
w³adzê.
Organizowany jest komitet spo³ecznego protestu, który zamierza przeprowadziæ
zgodnie z prawem protest poprzez zablokowanie drogi krajowej nr 6 w najbardziej newralgicznym komunikacyjnie
punkcie. Pierwszy dwugodzinny protest ma siê odbyæ prawdopodobnie w tym roku, a kolejne w 2009 r. w czasie najwiêkszego ruchu turystycznego. Mo¿e wtedy przestaniemy
byæ tylko lokalnym problemem.
Barbara Jackowiak

Czy burmistrz
zapomina
o swoich
mieszkańcach?
Nasi Czytelnicy, mieszkańcy
Rumi skarżą się co jakiś czas,
że burmistrz miasta nie chce
wysłuchać ich racji, ani
uwzględnić w swoim działaniu ich oczekiwań. Na
łamach gazety opisujemy
sprawy, w których mieszkańcy są rozczarowani postawą władz miasta.
Ktoś nie może doczekać się
budowy drogi lub świateł na
skrzyżowaniu, ktoś inny jest
zbulwersowany budową
bloków obok swojego domku z ogródkiem lub wydaniem przez urząd zgody na
kolejne urządzenia telefonii,
emitujące szkodliwe promieniowanie.
Czy macie Państwo podobne doświadczenia?
Czy Waszym zdaniem burmistrz Rumi lekceważy
oczekiwania mieszkańców
i podejmuje decyzje wbrew
ich woli?
Jeśli tak, prosimy o sygnały
w tej sprawie i konkretne
przykłady.
Kontakt do redakcji:
058 710-96-11
0691-700-273
redakcja@gazetarumska.pl
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INWESTYCJE DROGOWE

Mieszkańcy Starej Rumi są rozgoryczeni

Kałuże i błoto przed przychodnią

DO LEKARZA TYLKO
W KALOSZACH

Mieszkañcy s³uchaj¹ wyjaœnieñ burmistrza R. Grychto³a.

Ślimaczy się budowa dróg
Budowa ulic by³a tematem dwóch wrzeœniowych spotkañ z udzia³em mieszkañców – w Szkole Podstawowej nr 1 i w Urzêdzie Miasta. Na spotkaniu z mieszkañcami, zorganizowanym przez burmistrz El¿bietê Rogale-Koñczak w sali SP nr 1, rozmawiano o planach budowy ulic w Starej Rumi i na Lotnisku. Dyskusja przebiega³a w nerwowej atmosferze ba³aganu i przekrzykiwania siê, a dotyczy³a budowy ul.
Ró¿anej, Lipowej, Okrzei, Mostowej i Œwiêtope³ka.
Niektóre z tych dróg bêd¹
budowane etapami, a najbli¿sze inwestycje rozpoczn¹ siê
prawdopodobnie na pocz¹tku
przysz³ego roku. Swoje niezadowolenie wyra¿ali g³oœno
mieszkañcy tych odcinków ulic,
które na razie nie zostan¹
utwardzone. Grupa rumian z
czêœci ul. Œwiêtope³ka (za Mostow¹), nieobjêtej na razie planami inwestycyjnymi apelowali o regularne wyrównanie ulicy, na której tworz¹ siê ogromne ka³u¿e. Trudno je przejechaæ
samochodem, a jeszcze trudniej przejœæ pieszo. Uczestnicy
spotkania skar¿yli siê, ¿e ulice Starej Rumi s¹ zaniedbane
w stosunku do dróg w innych
czêœciach miasta. Burmistrz
Ryszard Grychto³ t³umaczy³,
¿e g³ówn¹ przyczyn¹ opóŸnieñ
w budowie dróg w tym rejonie
jest brak kolektora, który zbiera³by wody opadowe z ulic. Dopiero po jego wybudowaniu
mo¿na bêdzie budowaæ ulice
wraz z kanalizacj¹ burzow¹.
Ten temat poruszono równie¿ na posiedzeniu Komisji
Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej. Przewodnicz¹cy komisji,

radny Florian Mosa przeczyta³ wnioski dotycz¹ce budowy
dróg, które wp³ynê³y od mieszkañców ul. Œniadeckich na Lotnisku oraz bocznych ulic M.
Sk³odowskiej-Curie i B¹dkowskiego, ul. Batorego na Szmelcie (na odcinku od Zielarskiej
do Zielonej), a tak¿e ul. Mieszka I, Sopockiej i Pu³askiego (od
ul. Mi³osza).
Podobnie jak na spotkaniu
w szkole nr 1 o koniecznoœci,
utwardzenia swojej ulicy mówili osobiœcie mieszkañcy ul.
Œwiêtope³ka, od ul. Mostowej
do koñca. Zdaniem Jacka
Szornaka oraz Marzeny Trzeciak, najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest
brak chodników, przez co
mieszkañcy brn¹ w kurzu lub
b³ocie, dzieci „chodz¹ po p³otach”, chc¹c omin¹æ ka³u¿e,
przypominaj¹ce bajora.
- Razem z innymi radnymi zabiegamy o równomiern¹
budowê ulic w ca³ym mieœcie,
m.in. w Starej Rumi, gdzie
sam mieszkam - odpowiada³
radny Piotr Zaradny. - Dlatego czêœæ ulic w tym rejonie
Rumi znalaz³o siê w tegorocznym programie inwestycji. Niestety, burmistrz Rogala-Koñ-

To zdjêcie ul. Œwiêtope³ka nades³a³ nam Czytelnik,
Dariusz Ma³ecki.

czak nie realizuje ich m.in. ze
wzglêdu na brak mo¿liwoœci
wykonania kanalizacji burzowej. Zrobimy wszystko, ¿eby
kolektor burzowy i kanalizacja w tym rejonie by³y najwa¿niejszymi zadaniami w przysz³orocznym bud¿ecie.
- Zgadzam siê z mieszkañcami, ¿e Stara Rumia by³a
zaniedbana i zapomniana, ale
w tej kadencji staramy siê o
nadrobienie tych zaleg³oœci doda³ radny Janusz Wolañski, równie¿ mieszkaniec tej
dzielnicy. - Brak kanalizacji
blokuje niektóre inwestycje, ale
nawet te, które mog³y byæ realizowane przez burmistrza,
nie rozpoczê³y siê. Przez dwa
lata kadencji w ci¹gu ulic Lipowa-Mostowa do Kazimierskiej, nie wbito nawet ³opaty
w ziemiê.
Wnioski mieszkañców, które wp³ynê³y do Rady Miejskiej
zostan¹ rozpatrzone pod k¹tem przysz³orocznych inwestycji, zaplanowanych w bud¿ecie.
Baj

Tak na ogó³ wygl¹da dojœcie do przychodni od strony parku.

Ma³a uliczka w Janowie, s¹siaduj¹ca z parkiem nie ma nawet nazwy. Mieœci siê przy niej zaledwie kilka domów (z adresami przy s¹siednich ulicach) i pewnie dlatego burmistrz Rumi
uzna³a, ¿e nie ma potrzeby wykonywaæ nawierzchni tej drogi.
Jednak budowa nieutwardzonego ³¹cznika miêdzy Katowick¹ i
Filtrow¹ w Janowie nie bez powodu znalaz³a siê w programie
tegorocznych inwestycji drogowych, uchwalonych wraz z bud¿etem na rok 2008 przez radnych PO i PiS.
Wbrew pozorom jest to bardzo uczêszczana droga, zw³aszcza przez pacjentów i pracowników przychodni przy ul. Katowickiej. W budynku znajduje siê kilka placówek medycznych. Wejœcie do NZOZ nr 3, a tak¿e do laboratorium, poradni psychiatrycznej, dermatologicznej i do stomatologa, znajduje siê od strony
parku, wiêc mieszkañcy budynków przy ul. D¹browskiego, czêœci
ul. Gdañskiej, Stoczniowców i innych korzystaj¹ z tego ³¹cznika.
Taksówki, przywo¿¹ce do lekarzy starsze i niesprawne osoby,
chc¹ podjechaæ jak najbli¿ej wejœcia, wiêc tak¿e wje¿d¿aj¹ na
nieutwardzon¹ uliczkê. Pasa¿erowie wysiadaj¹ nierzadko prosto w wielkie ka³u¿e.
Dojœcie do przychodni od strony ul. Filtrowej jest fatalne,
zw³aszcza, gdy pada deszcz. Ale nawet przez kilka dni po opadach utrzymuje siê tam woda. Œwiadczy o tym nasze zdjêcie,
wykonane w suchy s³oneczny dzieñ, dwa dni po ulewie.
- Pacjenci i pracownicy skar¿¹ siê na dojœcie do przychodni,
sama te¿ doœwiadczam niewygody i brnê w b³ocie, aby dojœæ do
pracy - mówi Joanna ¯urek, szefowa przychodni, a jednoczeœnie radna z ramienia PO. - Wobec decyzji burmistrz El¿biety
Rogali Koñczak o wstrzymaniu zaplanowanej przez radnych PO
i PiS budowy nawierzchni ulicy, skierowaliœmy do urzêdu pismo,
podpisane przez kilkudziesiêciu pacjentów oœrodka zdrowia. Niestety, po raz kolejny burmistrz odmówi³a wykonania tej inwestycji, pomimo, ¿e radni uznali to za konieczne. Jestem tym
zbulwersowana.
Ak.

GDYŃSKA BĘDZIE UTWARDZONA
Rozpoczê³y siê prace budowlane na ul. Gdyñskiej, która otrzyma utwardzon¹ nawierzchniê. Inwestycja opóŸnia³a siê z powodu sporu na
temat jednoczesnej budowy
niezaplanowanego wczeœniej
ronda na skrzy¿owaniu z ul.
Dêbogórsk¹. Dla dobra u¿ytkowników tych dróg radni zgodzili siê na jego budowê i obecnie u zbiegu ulic Dêbogórskiej,
Gdyñskiej i Che³miñskiej dzia³aj¹ ju¿ ekipy budowlane.
baj
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KONTROWERSJE

Coraz więcej mieszkańców przyłącza się do protestu

Nie chcą promieniowania
Kilkunastu mieszkañców, zaniepokojonych planami budowy bazy
telefonii komórkowej w centrum Rumi rozpoczê³o akcjê, do której
przy³¹czy³o siê ju¿ prawie dwieœcie osób. Tylu mieszkañców podpisa³o siê pod protestem przeciwko montowaniu urz¹dzeñ telefonicznych na dachu budynku przy ul. D¹browskiego 24A.
Obawy o szkodliwy wp³yw
fal elektromagnetycznych maj¹
ju¿ nie tylko mieszkañcy domów przy skrzy¿owaniu ul. D¹browskiego i Pi³sudskiego oraz
ul. Morskiej, o czym pisaliœmy
w poprzednim wydaniu gazety, ale równie¿ dalszej czêœci
ulic Pi³sudskiego, Wybickiego,
Morskiej, Œwiêtojañskiej i kilku innych ulic.
Bomba z opóŸnieniem
Przypomnijmy, ¿e na wniosek firmy Polkomtel burmistrz
Rumi E. Rogala-Koñczak wyda³a decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹c¹ na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej. Planowan¹ instalacjê
mieszkañcy centrum nazywaj¹
bomb¹ z opóŸnionym zap³onem. S¹ bowiem w posiadaniu materia³ów, œwiadcz¹cych
o zagro¿eniu promieniowania
dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Choroby i ich tragiczne skutki
mog¹ objawiæ siê po kilku latach. Mówi o tym m.in. „Rezolucja z Benevento”, podpisana
przez przedstawicieli 32 placówek naukowo-badawczych z
10 krajów, które wiele lat temu
rozpoczê³y walkê z plag¹ powstaj¹cych nadajników. Rezolucja, przyjêta na miêdzynarodowej konferencji w 2006 roku
mówi o szkodliwym dzia³aniu
pól elektromagnetycznych,
m.in. emitowanych przez telefony komórkowe i urz¹dzenia
telefoniczne.
Ekspert w Rumi
O planach budowy bazy
telefonicznej mieszkañcy dowiedzieli siê dopiero z pisma
ze Starostwa w Wejherowie,
poniewa¿ w tamtejszym Wydziale Architektury i Budownictwa inwestor z³o¿y³ ju¿

wniosek o wydanie pozwolenia
na budowê stacji bazowej telefonii komórkowej. Wczeœniej
nie powiadomi³ ich o tym
Urz¹d Miasta.
Rumianie odwiedzili starostê wejherowskiego Józefa
Reszke oraz urzêdników wspomnianego wydzia³u razem z
prezesem Stowarzyszenia
Przeciwdzia³ania Elektroska¿eniom, Zbigniewem Gelzokiem. Zdaniem tego specjalisty, stacje telefonii emituj¹
szkodliwe promieniowanie.
Tym wiêksze zdziwienie
budzi fakt, ¿e w³adze miasta
wyrazi³y zgodê na ustawienie
kolejnych anten w centrum,
podczas gdy w pobli¿u funkcjonuj¹ ju¿ podobne urz¹dzenia.
Kilka anten znajduje siê na
wie¿y koœcio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych, a tak¿e na prywatnym budynku na ul. Wileñskiej. W opinii eksperta mo¿e
dojœæ do zagêszczenia tego rodzaju urz¹dzeñ w rejonie licznie zamieszkanym i uczêszczanym przez ludzi oraz na³o¿enia siê kolejnych pól elektromagnetycznych. Ka¿da z trzech
nowych anten bêdzie mia³a
maksymaln¹ moc promieniowania 5000 W.
Nie szkodziæ
W piœmie do Starostwa
rumianie powo³ali siê m.in. na
wyroki s¹dowe w podobnych
sprawach, korzystne dla mieszkañców (zw³aszcza wyrok S¹du
Administracyjnego w Bydgoszczy z lipca br.). Powo³uj¹ siê
równie¿ na orzecznictwo naczelnego S¹du Administracyjnego i wyroki s¹dów administracyjnych, w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego i art.
143 Kodeksu Cywilnego.
- Zdaniem w³adz powiatu
szczególnie ostro¿nie, ale tak-

BĘDĄ WALCZYĆ DO SKUTKU
Protestujący mieszkańcy Rumi czekają na ostateczną pozytywną
dla nich decyzję Starostwa, a jednocześnie cały czas zbierają
podpisy pod protestem do władz miasta. Chociaż wcześniejsza
wizyta delegacji u burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak nie przyniosła rezultatów, protestujący liczą na to, że pani burmistrz
zmieni zdanie i zatroszczy się o zdrowie mieszkańców.
Podobna sytuacja miała miejsce niedawno w Radomiu, gdzie
wiceprezydent miasta wstrzymał budowę stacji telefonicznej z
powodu protestów mieszkańców, licząc się z ich opinią. Jak
informowała prasa, władze Radomia zaproponowały inwestorowi inną lokalizację. Jak będzie w Rumi?
Mieszkańcy mają nadzieję, że inwestycja nie będzie realizowana, ale na wszelki wypadek przygotowują się do dalszej walki,
nawet w sądzie.
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¿e zgodnie z prawem, nale¿y
postêpowaæ w przypadku
wniosków o pozwolenie na budowê nadajników telefonii komórkowej. W pierwszej kolejnoœci trzeba kierowaæ siê zasad¹: nie szkodziæ. Niestety, w
wielu przypadkach zapomina
siê o zdrowym rozs¹dku, a licz¹
siê tylko zyski - stwierdzi³
Dariusz Kuczmarski, etatowy
cz³onek zarz¹du powiatu.
Barbara Jackowiak

WNIOSEK BEZ
ROZPATRZENIA
Powiatowy Wydział Architektury i Budownictwa zobowiązał inwestora do
przedstawienia dodatkowych danych i przeprowadzenia poszerzających te
dane pomiarów, ale firma
Polkomtel nie wywiązała
się z nałożonego obowiązku w wyznaczonym terminie. Wobec tego Wydział
nie wydał pozwolenia na
budowę.
W piśmie do inwestora (do
wiadomości protestujących mieszkańców), podpisanym przez Mariusza
Nurka, naczelnika wspomnianego wydziału czytamy: „W związku z nieuzupełnieniem wniosku z dnia
22.07.2008r. w sprawie
wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel S.A. (…) Starostwo Powiatowe informuje, że wniosek pozostał
bez rozpatrzenia”.
REKLAMA

Mieszkańcy mają zastrzeżenia
do projektu planu

SPÓR O KSZTAŁT SZMELTY
Poprawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szmelty by³ przedmiotem dyskusji mieszkañców, którzy do 17 wrzeœnia br. sk³adali pisemne
wnioski i uwagi na temat nowej wersji projektu. Burmistrz Rumi ma 30 dni, aby ustosunkowaæ siê do tych
uwag, a po tym terminie, czyli w drugiej po³owie paŸdziernika poprawiony projekt planu trafi na posiedzenie komisji gospodarczej Rady Miejskiej.
- Z publicznej dyskusji nad planem wynika, ¿e mieszkañcy
nie s¹ zadowoleni z przedstawionego przez burmistrz projektu,
poniewa¿ nie uwzglêdniono w nim wielu wczeœniej postulowanych zmian - mówi Florian Mosa, przewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM, uczestnik
dyskusji nad wy³o¿onym planem. - S¹ wœród nich wnioski bardzo wa¿ne dla mieszkañców. Niektóre zapisy budz¹ tak¿e zastrze¿enia radnych. Przypomnê tylko, ¿e wiêkszoœci¹ g³osów podjêliœmy uchwa³ê, zobowi¹zuj¹c¹ burmistrza do wprowadzenia
okreœlonych zmian. Niestety, nie wszystkie zosta³y w projekcie
zrealizowane.
- Chcielibyœmy w koñcu uchwaliæ plan miejscowy dla Szmelty, bo jest to dokument bardzo potrzebny - mówi Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Rumi. - Nie mo¿emy jednak przyjmowaæ planu, który nie satysfakcjonuje mieszkañców i nie zapewnia ochrony szczególnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych dzielnicy. Podobnie jak inni d³ugoletni mieszkañcy Szmelty zawsze sprzeciwia³em siê nadmiernej zabudowie tego terenu, zw³aszcza przez deweloperów. Jestem te¿ przeciwny lokowania tam obiektów, ingeruj¹cych w naturalny bieg
rzeki, w dolinie której funkcjonuje dzielnica.
Koœci¹ niezgody miêdzy burmistrz El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak a mieszkañcami Szmelty i radnymi PO-PiS jest m.in. zbiornik retencyjny, który ma byæ zlokalizowany przy ul. œw. Józefa w
miejscu nieu¿ywanych stawów rybnych. Zbiornik jest obiektem
kontrowersyjnym i niepotrzebnym, poniewa¿ na tym terenie nigdy nie by³o powodzi ani podtopieñ. Jego przeciwnicy protestuj¹
przeciw bezsensownemu wydawaniu pieniêdzy i apeluj¹ o ochronê krajobrazu i przyrody. Mówili o tym na spotkaniu w urzêdzie
m.in. d³ugoletni mieszkañcy Szmelty.
Uczestnicy dyskusji pytali te¿ o drogê, która ma przebiegaæ
wbrew woli w³aœcicieli dzia³ek od ul. M³yñskiej pod lasem do ul.
Batorego. Radny Florian Mosa przypomnia³ projektantom i urzêdnikom, ¿e przebieg drogi zawsze by³ punktem kontrowersyjnym,
dlatego wymaga on innego rozwi¹zania.
Rozmawiano równie¿ o dopuszczalnej wysokoœci budynków
(od 9 do 10 metrów), o niezaznaczonym na planie ruroci¹gu pod
lasem, a tak¿e o lesie, który istnieje tylko na planie, a w rzeczywistoœci go nie ma. Mieszkañcy skar¿yli siê, ¿e wirtualny lasek
mo¿e utrudniæ im rozbudowê domu (obowi¹zuj¹ okreœlone odleg³oœci od budynków do granicy lasu). S³owem, uczestnicy spotkania wskazywali na nieœcis³oœci i b³êdy w projekcie, a tak¿e na
rozwi¹zania, które ich nie satysfakcjonuj¹. Na ile te uwagi, zawarte równie¿ w pisemnych wnioskach, zostan¹ uwzglêdnione w
projekcie, zobaczymy.
Ak.
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RADNY WYKLUCZONY Z KLUBU
I POZBAWIONY FUNKCJI
Jan Domañski, radny PO i przewodnicz¹cy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji RM zosta³ wykluczony z klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Rumi oraz pozbawiony
funkcji przewodnicz¹cego komisji. Zdecydowali o tym wiêkszoœci¹ g³osów radni kolicyjnych klubów PO i PiS w Radzie Miejskiej, g³osuj¹c za wniosekim z³o¿onym przez szefa klubu PO.
- Podjêliœmy tê trudn¹ decyzjê po powtarzaj¹cych siê od d³u¿szego czasu przypadkach nielojalnoœci radnego Domañskiego wobec klubu, tym bardziej, ¿e jednoczeœnie kolega Domañski sam
z³o¿y³ rezygnacjê z cz³onkostwa w klubie PO - mówi Jaros³aw
Muszyñski, przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO. - Czêsta nieobecnoœæ na zebraniach klubu, ma³a aktywnoœæ, wnoszenie istotnych uwag na sesji Rady Miejskiej bez konsultacji z klubowymi
kolegami i wystêpowanie przeciwko nim w kluczowych kwestiach,
takich jak przyspieszenie budowy centrum miasta i ratusza - to
g³ówne zarzuty wobec Jana Domañskiego. Przykro nam z powodu takiego zachowania naszego kolegi, którego kilkakrotnie upominaliœmy. Ka¿dy mo¿e mieæ w³asne zdanie i dlatego na naszych posiedzeniach spieramy siê i dyskutujemy, ale w kluczowych sprawach powinniœmy zajmowaæ wspólnie wypracowane
stanowisko.
Praca w Radzie nie jest prywatnym przedsiêwziêciem radnego, lecz dzia³aniem w zespole.
Ak.

LIST DO REDAKCJI

Za co pan się wstydzi,
panie Janie?
Zdziwiony i zbulwersowany tym, co przeczyta³em w gazetce
„Nasze Sprawy” postanowi³em napisaæ list do redakcji, a dok³adnie do Czytelników „Gazety Rumskiej”. Nie wszyscy zapewne pamiêtaj¹ ¿yciorys radnego Jana Domañskiego, którego
oœwiadczenie na ³amach osiedlowego biuletynu tak mnie zadziwi³o. Panie Janie, czy¿by znowu zmiana frontu?
Przed kilkunastoma laty startowa³ pan do Rady Miasta z
Gospodarnoœci¹ jako wspó³pracownik tego ugrupowania, potem
by³ pan cz³onkiem RS AWS i zosta³ pan z tej partii wykluczony.
W kolejnych wyborach samorz¹dowych nie dosta³ siê pan do
Rady Miasta, ale czym prêdzej wystartowa³ pan w konkursie na
zastêpcê burmistrz E. Rogala-Koñczak ds. oœwiatowych. Ten
konkurs wygra³a pani Romanowska, a pan Domañski w kolejnej kadencji wystartowa³ z Platform¹ i zosta³ radnym PO. Teraz, kiedy zosta³ wykluczony z klubu PO, skwapliwie przeprasza mieszkañców za grzechy.
Dlaczego robi to akurat w pisemku Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, czy¿by przeprasza³ pan tylko mieszkañców tego
osiedla? A mo¿e raczej pana prezesa i w³adze spó³dzielni, ¿eby
powróciæ do wspó³pracy z Gospodarnoœci¹? Có¿ to nawet w pana
stylu.
Zastanawiam siê, sk¹d wzi¹³ siê ten konflikt z kole¿ankami
i kolegami z Platformy? Obserwuj¹c polityczne konflikty z boku
zauwa¿y³em, ¿e Rada Miasta przyzna³a wiêksze œrodki na dzia³alnoœæ TPSA i Orkana, a nie zgodzi³a siê zwiêkszyæ dotacji na
prowadzony przez pana UKS. Popieram dzia³alnoœæ sportow¹ i
wychowanie fizyczne m³odzie¿y, ale jestem przeciwny kupowaniu miejsca w pierwszej lidze dla zaspokojenia ambicji, jak pan
to zrobi³, zw³aszcza za publiczne fundusze. M³odzie¿ powinna
sama wywalczyæ miejsce w wy¿szej lidze dla w³asnej satysfakcji.
Wychowa³ siê pan w tym mieœcie, tutaj podj¹³ pracê nauczyciela wychowania fizycznego - a mo¿e w³aœnie w tej dziedzinie, a
nie w polityce, jest dla pana pole na odniesienie ¿yciowego sukcesu? Panie Janie, trochê wiêcej pokory, wiêcej pracy, a paniom i
panom z klubu PO poradzi³bym - oka¿cie koledze Domañskiemu trochê serca. Mo¿e z powrotem przyjmiecie go do klubu, jeœli
z³o¿y taki wniosek…
Ciekawe, za co pan siê wstydzi, panie Janie, publikuj¹c w
„Naszych Sprawach” oœwiadczenie? Bo wstydziæ siê pan ma za
co, ale najmniej za Radê Miejsk¹.
Obserwator
(dane autora do wiadomoœci redakcji)

O TYM SIĘ MÓWI

Dlaczego chcą zniszczyć rumską Platformę?

NIE PRZENOŚCIE WARSZAWSKIEJ
WOJNY DO RUMI
Wymowne by³o serdeczne powitanie pomiêdzy pos³em Liskiem, radnym Domañskim i radnym Chmielewskim na sesji Rady Miejskiej
w Rumi. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e panowie maj¹ ze sob¹ wiele
wspólnego, a obserwatorzy lokalnej polityki wiedz¹, ¿e przynajmniej
od dwóch lat próbuj¹ rozbiæ PO w Rumi. Niszczenie ludzi skupionych w Platformie Obywatelskiej w Rumi teraz nabra³o rozpêdu.
Radny Domañski niespodziewanie po dwóch latach
„przejrza³ na oczy”, w osiedlowej gazetce z³o¿y³ samokrytykê i przeprosi³ prezesa za b³êdy i wypaczenia. Uzyska³ akt
³aski i zosta³ namaszczony na
praw¹ rêkê pos³a. Radny
Chmielewski z Gospodarnoœci¹
i burmistrz E. Rogala-Koñczak
bezskutecznie próbowali wst¹piæ do PO. Teraz nie bêd¹ mieli problemów, bo rumskie ko³o
PO pad³o pod zmasowanym
naporem. Pose³-komisarz
³ami¹c wszelkie normy rozwi¹za³ PO w Rumi, a demokratycznie wybrane w³adze straszy wyrzuceniem z partii.
Po naradzie w gabinecie
burmistrz Rumi pose³ Lisek
zabra³ siê za przywo³ywanie
radnych PO do porz¹dku. Oburzenie radnych wywo³a³y metody, jakimi siê pos³ugiwa³.
Jak twierdz¹ jego rozmówcy,
pose³ w sposób oburzaj¹cy i
niegodny parlamentarzysty
wywiera³ na nich presjê podczas indywidualnych rozmów
i nak³ania³ do zmiany decyzji,
jak¹ podj¹³ klub radnych PO
wobec radnego Domañskiego.
W kuluarach kr¹¿y³a informacja, ¿e pose³ zosta³ skutecznie
nagrany, a jego zachowanie ma
byæ podstaw¹ do wniosku o
usuniêcie z partii. Zastraszanie radnych przynios³o natomiast odwrotny skutek, bo radny Domañski zosta³ pozbawiony funkcji przewodnicz¹cego
komisji i znalaz³ siê poza klubem PO.
Lokalne media nieprzychylne radnym i lokalnym w³adzom PO oraz krytyczne wobec ich wspó³pracy z PiS od
razu napisa³y o rych³ym rozpadzie koalicji w Radzie Miejskiej, choæ ta ma siê dobrze.
Zreszt¹, Rumia jest jednym z
wielu samorz¹dów lokalnych w
Polsce, w których taka wspó³praca miêdzy PO i PiS funkREKLAMA

cjonuje na korzyœæ mieszkañców. Najbli¿szy przyk³ad to
powiat wejherowski. Ró¿nica
miêdzy powiatem a Rumi¹
jest tylko taka, ¿e tam starostê wybrali koalicyjni radni,
natomiast w wyborach bezpoœrednich burmistrzem w Rumi
zosta³a przedstawicielka innego ugrupowania. Nie chce wiêc
realizowaæ programu koalicji
PO-PiS w Radzie Miejskiej tego samego programu, z którym Platforma wygra³a wybory w Rumi. Koalicja jest m.in.
za budow¹ dróg w mieœcie,
powstaniem nowoczesnego centrum wraz z ratuszem i forum
miejskim, harmonijnym rozwojem przestrzennym, któremu s³u¿¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Gospodarnoœæ nie przedstawi³a jasnego programu. Wywodz¹ca siê z tego ugrupowania
burmistrz nie chce budowaæ
dróg w zak³adanym przez PO
i PiS tempie. W zesz³orocznym
bud¿ecie zosta³o niewykorzystanych 20 mln z³. W ci¹gu
pierwszego pó³rocza br. zrealizowa³a tylko 17 proc. planowanych inwestycji (17 proc. realizacji bud¿etu). Niezadowolenie
mieszkañców budz¹ natomiast powstaj¹ce w ró¿nych
czêœciach miasta potworki architektoniczne, takie jak ten
przy ul. D¹browskiego-Bydgoskiej, budynki wielorodzinne s¹
budowane obok domków jednorodzinnych, nawet na Górze
Markowca i Szmelcie, która ze
wzglêdu na walory przyrodnicze ma szczególny charakter.
Wspó³praca miêdzy klubami radnych PO i PiS w walce z
destrukcyjn¹ dzia³alnoœci¹
burmistrz mo¿e tylko przynieœæ
korzyœæ mieszkañcom miasta,
poniewa¿ radni tych partii
uparcie walcz¹ o nowoczesn¹
Rumiê z utwardzonymi drogami i centrum na miarê XXI
wieku. To, ¿e stara siê im w

tym przeszkodziæ Gospodarnoœæ z radnym Chmielewskim
na czele nikogo nie dziwi, ale
dlaczego zale¿y na tym radnemu Domañskiemu i pos³owi
Liskowi? Dlaczego pose³ stara
siê rozbiæ i sk³óciæ zarówno
wiêkszoœciow¹ koalicjê jak i
sam¹ Platformê Obywatelsk¹
w Rumi? Czy¿by chcia³ przenieœæ warszawsk¹ wojnê polityczn¹ do Rumi? Jakie z tego
wnioski?
Wniosek pierwszy: rêkami radnego Domañskiego i
Gospodarnoœci partyjni aparatczycy chc¹ zaprowadziæ „w³asne” porz¹dki. SiedŸ cicho i
wykonuj polecenia.
Wniosek drugi: tymi samymi rêkami chc¹ rozliczyæ siê
z nielubianymi osobami, które chc¹ myœleæ i dzia³aæ samodzielnie. To siê nazywa dintojra.
Wniosek trzeci: chc¹ „do³o¿yæ PiS”, wszak pose³ stwierdzi³, ¿e PiS to wróg, z którym
trzeba walczyæ na œmieræ i
¿ycie.
Wniosek czwarty: tymi
samymi rêkami do partii chce
siê wci¹gn¹æ przeciwników i
krytyków PO, a teraz ju¿ przyjació³ – pani¹ burmistrz i spó³dzielniane w³adze. Wasi wrogowie s¹ naszymi wrogami.
Wniosek pi¹ty: jak nie
wiadomo o co chodzi, to chodzi
o pieni¹dze. Tego wniosku nie
bêdziemy rozwijaæ, bo a¿ strach
siê baæ.
Rumscy radni z PO protestuj¹, bo uwa¿aj¹, ¿e walec
politycznego zaœlepienia odbiera niektórym zdrowy rozs¹dek.
Rumia nie potrzebuje wojenek,
ale wymaga nowoczesnych koncepcji i przebudowy, lepszej
infrastruktury, a nie nieokie³znanego partyjniactwa. Potrzebna jest wszystkim rzeczowa debata a nie zastraszanie i podsycanie konfliktów.
Tymczasem pose³ z I³awy
nawet nie chcia³ rozmawiaæ z
zarz¹dem ko³a PO i radnymi
z Rumi.
Na kanwie piosenki znanego krakusa Grzegorza Turnaua „nie przenoœcie nam stolicy do Krakowa”, chcia³oby siê
zaœpiewaæ z Rumi „nie przenoœcie warszawskiej wojny do
Rumi”. Nie idŸcie t¹ drog¹1!
MC.

7

EDUKACJA

Gazeta Rumska, nr 9/28, październik 2008

REJS „DAREM
MŁODZIEŻY”

Licealiœci z Rumi na pok³adzie „Daru M³odzie¿y”

Grupa uczniów z Pomorza przed poznañskim uniwersytetem.

Nie trzeba byæ znawc¹ Honoriusza Balzaka, aby dostrzec
piêkno jednego z trzech idea³ów - fregaty pod pe³nymi ¿aglami.
Stu licealistów z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi mia³o
okazjê nie tylko podziwiaæ ten idea³, ale braæ w rejsie na „Darze
M³odzie¿y”, szkolnym ¿aglowcu Akademii Morskiej w Gdyni. 19
wrzeœnia du¿a grupa m³odzie¿y wraz z opiekunami wziê³a udzia³
w jednodniowym rejsie po Zatoce Gdañskiej. By³a to wycieczka
edukacyjna, mo¿liwa dziêki wspó³pracy z Akademi¹ Morsk¹ w
Gdyni. Ju¿ od kilku lat licealiœci II LO realizuj¹ czêœæ zajêæ z
nawigacji i fizyki doœwiadczalnej w pracowniach akademii, a
niektóre przedmioty w szkole s¹ wyk³adane przez wyk³adowców
uczelni. Podczas rejsu morsk¹ Alma Mater reprezentowa³a dr
Agata Cichocka wraz z komendantem „Daru M³odzie¿y” kpt. ¿.
w. Miros³awem Peszkowskim.
Najwiêksze zainteresowanie licealistów wzbudzi³y miejsca,
gdzie toczy siê ¿ycie za³ogi - kambuz, messa, kubryk, a w nim
koje i hamaki, pracownia nawigacji, wspaniale wyposa¿ona i
daj¹ca mo¿liwoœæ wspó³uczestnictwa w prowadzeniu statku. To
tu uczniowie i studenci mieli mo¿liwoœæ porozmawiania o studiach, egzaminach i przyjemnoœciach bycia ¿akiem. Niesamowite wra¿enie wywar³o na m³odzie¿y rozwijanie ¿agli. Wanty w
rêkach marynarzy, s³ony wiatr we w³osach i poczucie mocy, przekszta³caj¹cej zwyk³y statek w romantyczn¹ fregatê… Tego widoku nie mo¿na zapomnieæ!
(red)

Uczniowie I LO w Rumi wśród najzdolniejszych

Kongres młodych matematyków
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Instytutem Matematycznym PAN zorganizował pod patronatem pani prezydentowej
Marii Kaczyńskiej, II Kongres Młodych Matematyków Polskich.
W dniach 26-28 września trzystu uzdolnionych matematycznie
licealistów z całego kraju wysłuchało wykładów z matematyki
wyższej, wygłoszonych przez znanych i cenionych profesorów z
różnych polskich uniwersytetów.
Rozmowy na naukowe tematy
przenosiły się z uniwersyteckich
auli w plenery. W pięknych ogrodach, otaczających kórnicki zamek dyskutowano np. o potędze i
słabościach metody aksjomatycznej. Natomiast w pałacyku w Będlewie młodych matematyków
pochłaniały zagadnienia związane z teorią gier i funkcji Grundy’ego.
Uczniowie I LO w Rumi - Mariusz Westa i Agnieszka Lech
wraz ze swoimi nauczycielkami,
Joanną Partyką i Martą Nowicką,
zostali zaproszeni do udziału w
tym kongresie. Była to dla nich

Rumianie w Kórniku. Od lewej: Agnieszka Lech, Marta
Nowicka, Joanna Partyka i Mariusz Westa.
świetna okazja do spotkań i dyskusji o matematyce z wykładowcami wyższych uczelni wymiany
doświadczeń z rówieśnikami, dla
których matematyka również stała się pasją.

Z pewnością te wzajemne
bezpośrednie kontakty między
najzdolniejszymi uczniami w Polsce spełnią ważną rolę w popularyzowaniu matematyki wśród
młodzieży szkolnej.
J.P.

PIERWSZAKI PO ŚLUBOWANIU

We wszystkich rumskich szko³ach podstawowych odby³y siê uroczyste œlubowania
uczniów pierwszych klas. Taka podnios³a uroczystoœæ odby³a siê m.in. w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego. 27 wrzeœnia, w obecnoœci nauczycieli, rodziców i delegacji w³adz miasta, uczniowskie przyrzeczenie z³o¿y³o 100 dzieci.
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DNI POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Od lewej: Kaja Richert-Mitrosz, Krzysztof Wiœniewski,
Justyna Bronk, Agnieszka Skawiñska i Marek Gerwatowski zaœpiewali w Dworku pod Lipami.
Hip-hopowa grupa eMBI na scenie Domu Kultury SM „Janowo”.

Jestem więc tańczę
W ramach IV Dni Powiatu Wejherowskiego w Rumi
odby³y siê dwie imprezy, których g³ównym „bohaterem” by³
taniec. Has³em przewodnim
imprezy w DK SM „Janowo”
by³o zdanie: „Jestem wiêc tañczê”. Po wyk³adzie Doroty Puchowskiej, (menad¿era zespo³u SPIN) na temat historii
tañca, wyst¹pi³a 15-osobowa
janowska grupa taneczna
eMBI pod kierunkiem Moniki Brzeskiej, specjalizuj¹ca

siê w szeroko pojêtym tañcu
nowoczesnym. eMBI tañczy
g³ównie hip hop, ale równie¿
new style, street jazz i jazz
broadway.
Dwa dni póŸniej w hali
MOSiR odby³o siê wspania³e
widowisko taneczne w wykonaniu zespo³u SPIN z Rumi
oraz grupy „Pere³ki” z LeŸna.
W wykonaniu rumskiego zespo³u widzowie zobaczyli niektóre uk³ady choreograficzne,

prezentowane wczeœniej z okazji 10-lecia SPIN. Zespó³ sk³ada siê z kilku grup wiekowych,
a m³odsze formacje nazywaj¹
siê Spinki i Spineczki. Dziewczêta, trenuj¹ce od wielu lat
pod kierunkiem Renaty Urbanik-Siwiec, zdobywaj¹ laury
na festiwalach i konkursach
oraz uœwietniaj¹ swymi wystêpami imprezy w kraju i nie
tylko. SPIN specjalizuje siê w
tañcu nowoczesnym.
Red.

W DWORKU I W KOŚCIELE
Dniom Powiatu Wejherowskiego towarzyszy³y koncerty. W
Rumi odby³y siê trzy takie spotkania. W Domu Kultury w Janowie wyst¹pi³a z mini-recitalem Ewelina Pob³ocka z Luzina,
laureatka kilku konkursów i festiwali, w tym najwiêkszego na
Pomorzu konkursu wokalnego „Kaszubski Idol”.
W Miejskim Domu Kultury odby³ siê koncert w wykonaniu
by³ych uczestników zajêæ w tej placówce, a dok³adnie w sekcji,
prowadzonej przez Gra¿ynê Pierzgalsk¹. Pi¹tka m³odych utalentowanych wokalistów zaœpiewa³a znane piosenki, melodie
rosyjskie, arie i utwory musicalowe, za co wszyscy otrzymali
du¿e brawa.
W koœciele NMP WW wyst¹pi³y natomiast po³¹czone chóry
z Luzina i Lini, którymi dyrygowa³a Tomasz Fopke, naczelnik
Wydzia³u Kultury Starostwa w Wejherowie, wspó³organizator
imprez w ramach Dni Powiatu.
Ak.

WIERSZE
RUMSKICH
POETÓW
W najnowszej Antologii
Poetów Ziemi Wejherowskiej Zeszyt II, zatytu³owanej „Ziemio moja…” znalaz³y siê utwory twórców z Rumi. Promocja
ksi¹¿ki, któr¹ wydano po
dwóch latach od poprzedniej
antologii, odby³a siê w rumskim Dworku pod Lipami,
gdzie spotkali siê poeci z ca³ego powiatu.
Spinki (wy¿ej) oraz starsze dziewczyny zespo³u SPIN
(ni¿ej) zatañczy³y w hali MOSiR.
Fot. Wojciech Hintzke

Zarówno oni, jak i inni
uczestnicy spotkania wys³uchali wybranych wierszy wszystkich prezentowanych w ksi¹¿ce autorów. S¹ wœród nich rumianie: Stanis³awa „Stenia”
Mazurek, Adelina Œniadach,
Daria Wêsierska, Anika Wojewska, Piotr Mazurowski i
S³awomir P³atek.

W nowej „Antologii”
nie mog³o zabrakn¹æ
wierszy
Steni Mazurek,
najbardziej znanej
rumskiej poetki.

W sumie w antologii mo¿na przeczytaæ po kilka utworów 27 twórców.
Wydanie ksi¹¿ki jest jednym z przedsiêwziêæ Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego,
organizowanych od 2003 roku.
Ak.
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SYGNAŁY, OPINIE, PORADY

Ciężarówki, wielkie dźwigi, hałas i spaliny

PRAWNIK RADZI

UCIĄŻLIWA BUDOWA ODWOŁANIE
Rumia siê rozwija, powstaj¹ tu nowoczesne obiekty, poprawiaj¹ce wygl¹d miasta i
s³u¿¹ce mieszkañcom. Niedobrze siê jednak dzieje, kiedy ich budowa przysparza
problemów, a tak jest w przypadku inwestycji w rejonie ulic: Sobieskiego, W³ókienniczej i H. Sawickiej. Na uci¹¿liwoœci, zwi¹zane z budow¹ Galerii Rumia skar¿¹
siê mieszkaj¹cy w pobli¿u rumianie.
Przypomnijmy, ¿e du¿e,
efektownie prezentuj¹ce siê
centrum handlowe w miejscu
dawnej garbarni buduje firma
POLIMENI (inwestor), a wykonawc¹ jest gdañska firma
DORACO. Zdaniem mieszkañców prace, zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji zbyt czêsto
wychodz¹ poza wytyczony plac
budowy.
- Wiemy, ¿e nie da siê unikn¹æ takich trudnoœci, jak zwiêkszony ruch pojazdów, ha³as,
unosz¹cy siê w powietrzu py³,
ale tarasowanie wyjazdów z
posesji, parkowanie pod domami ciê¿arówek z w³¹czonymi
silnikach oraz niszczenie chodników i jezdni to ju¿ za wiele mówi jedna z mieszkanek s¹siaduj¹cych z budow¹ domów.
- Najgorzej by³o w okresie wywo¿enia ziemi z wykopów,
kiedy nasze ulice albo by³y zasypane piachem albo w razie
deszczu zab³ocone.
Kobieta twierdzi, ¿e kilkakrotnie mimo zakazu, ciê¿kie
pojazdy zatrzymywa³y siê pod
jej domem w taki sposób, ¿e
rano nie mo¿na by³o wyjechaæ
z posesji. Pozostawione na d³u¿ej w³¹czone silniki powodowa³y nie tylko ha³as, ale niepotrzebne wydzielanie spalin.
Czasem tu¿ obok w ogrodzie

bawi³y siê dzieci. Zreszt¹ o ich
bezpieczeñstwo mieszkañcy
obawiaj¹ siê najbardziej.
- Z budow¹ zwi¹zany jest
du¿y ruch ciê¿arówek, w dodatku pobliskie przejœcie dla pieszych przy ul. ¯wirowej, u zbiegu z ul. W³ókiennicz¹ jest bardzo niebezpieczne - t³umaczy
mieszkanka osiedla. - To jest
m.in. trasa do szko³y dzieci z
ul. ¯wirowej i s¹siednich, a
nawet z dalszych czêœci dzielnicy, na przyk³ad z ul. Podgórnej. Jad¹ce z góry ulic¹ W³ókiennicz¹ samochody czêsto
rozpêdzaj¹ siê przed wspomnianym przejœciem. Kierowcy bacznie zwracaj¹ uwagê, czy
z do³u od ul. H. Sawickiej nie
wyje¿d¿aj¹ ciê¿arówki, a jeœli
nie, przyspieszaj¹ tu¿ przed
przejœciem. Dlatego prosiliœmy
pracowników urzêdu o zainstalowanie tam urz¹dzeñ spowalniaj¹cych. Niestety, na pró¿no.
Uci¹¿liwoœci, wynikaj¹ce z
realizacji inwestycji to m.in.
rozk³adane na poza ogrodzeniem budowy metalowe elementy i ustawiane tam ró¿ne
sprzêty i urz¹dzenia, na przyk³ad betoniarki.
- Kiedyœ zepsu³ siê jeden
z ogromnych dŸwigów i sta³
przez trzy dni na ulicy, do czasu naprawienia go. Obok le¿a-

³y ró¿ne czêœci - dodaje mieszkaniec ul. W³ókienniczej. - Ulica by³a praktycznie zamkniêta, musieliœmy chodziæ naoko³o. Pamiêtam te¿ wypadek z
zerwanymi przewodami energetycznymi, o które zahaczy³
dŸwig na ciê¿arówce, bo kierowca zapomnia³ go z³o¿yæ. To s¹
naprawdê bardzo niebezpieczne sytuacje.
Mieszkañcy interweniowali
w Urzêdzie Miasta i przyznaj¹, ¿e po tych wizytach sytuacja trochê siê poprawi³a.
Obawiaj¹ siê jednak ponownych problemów, poniewa¿ budowa bêdzie trwa³a jeszcze
oko³o roku, a co jakiœ czas
uci¹¿liwoœci powtarzaj¹ siê.
Dlatego w ich imieniu apelujemy zarówno do wykonawcy
robót budowlanych o przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa,
jak i do urzêdników o nadzór
nad t¹ inwestycj¹.
W¹tpliwoœci mieszkañców
budzi te¿ przysz³oœæ. - Nie wiemy, jak bêdzie siê nam ¿y³o w
pobli¿u ju¿ funkcjonuj¹cego
centrum, które codziennie potrzebuje dostaw towarów - zastanawiaj¹ siê nasi rozmówcy. Wokó³ podobnego du¿ego obiektu w Rumi nie ma
zbyt wielu domów, a tu dooko³a mieszka sporo ludzi.
Ak

W co zbierać, gdzie wyrzucać?

SYGNAŁY

PSIE ZANIECZYSZCZENIA

CZYTELNIKÓW

Jedna z Czytelniczek zasygnalizowa³a nam, ¿e w Rumi brakuje specjalnych worków do zbierania psich odchodów. Jeœli s¹,
to kosztuj¹ 3 z³, a to trochê za du¿o.
- Nie wiem, gdzie je kupiæ albo dostaæ. W niektórych miastach, chyba m.in. w Gdyni, takie woreczki by³y rozdawane nieodp³atnie - mówi mieszkanka Rumi. - W Gdañsku mo¿na korzystaæ z automatów z woreczkami po 50 gr. A u nas? W³aœciwie
brakuje na ten temat informacji.
Jak siê dowiedzieliœmy w rumskim urzêdzie, miasto nie rozprowadza woreczków, ale zadba³o o pojemniki na psie dochody.
Do tych pojemników mo¿na wrzucaæ odchody nawet w zwyk³ych
foliowych woreczkach.
- Specjalne pojemniki lub worki, a tak¿e s³u¿¹ce do zbierania odchodów tacki, s¹ sprzedawane w sklepach zoologicznych,
ich w³aœciciele zamawiaj¹ tego rodzaju asortyment w zale¿noœci
od zainteresowania klientów - wyjaœnia Marzena Pranga z
Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta. - Urz¹d stara siê zapewniæ mieszkañcom urz¹dzenia, do których nale¿y wrzucaæ zanieczyszczenia.
Specjalnie oznakowane, br¹zowe pojemniki stoj¹ ju¿ w 20
punktach w Rumi, zw³aszcza w parkach, a tak¿e na osiedlu w
Janowie, w centrum i innych dzielnicach. Takich pojemników
bêdzie wiêcej, natomiast na razie nie planuje siê zakupienia i
zamontowania automatów z woreczkami. Przy okazji apel do
mieszkañców, aby nie wrzucali do pojemników na psie odchody
innych œmieci, co siê niestety zdarza.
baj
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Rumia ma ładny park przy ul.
Starowiejskiej, a w nim dwa place zabaw, z których mimo chętnie korzystają mamy z dziećmi.
Niepokoi mnie, że oba tereny rekreacyjne dla najmłodszych położone są blisko niezabezpieczonego stawu. Wiadomo, że mamy
lub babcie powinny pilnować
maluchów, ale te ostatnie potrafią
być szybkie i ruchliwe. Chwila nieuwagi, a już stoją nad samą wodą,
na przykład przyglądając się kaczkom. Dlatego apeluję o zamontowanie na brzegu niewysokiego
ogrodzenia, żeby dziecko, które
się poślizgnie lub potknie, nie
wpadło do wody.
Mieszkanka Rumi
***
Sygnały i sprawy dla reportera można zgłaszać telefonicznie
lub osobiście podczas redakcyjnych dyżurów w każdą środę w
godz. 14-16, ul. Piłsudskiego 52A
m 6 (numer lokalu potrzebny do
wybrania numeru na domofonie),
tel. 058 710-96-11.
Można też dzwonić w innym
terminie, pod numer redakcyjny
lub pod nr telefonu komórkowego: 0 691-700-273.

DAROWIZNY
Osoba, która podarowała innej
osobie jakąkolwiek rzecz - ruchomość bądź nieruchomość, może
odwołać darowiznę, jeżeli osoba
otrzymująca darowiznę dopuściła
się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny następuje poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie i musi być dokonane w ciągu
roku od dnia, w którym darczyńca
dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego.
Niecałe dwa lata temu pani Joanna K. podarowała swojemu niezamożnemu bratankowi Karolowi
W. należący do niej dom. Ponieważ
Joanna K. jest osobą wiekową i nie
posiada dzieci, swój dorobek życia postanowiła podarować jedynemu dziecku swojego brata, aby w przyszłości - po jej śmierci - mógł on
w tym domu zamieszkać wraz z rodziną lub sprzedać go, a z otrzymanych pieniędzy kupić większe mieszkanie lub nowy dom.
Niestety czas pokazał, iż darowanie domu przez Joannę K. bratankowi nie było dobrą decyzją. Karol W. okazał się być osobą okrutną,
bezwzględną i zachłanną. W kilka miesięcy od czasu dokonania na
jego rzecz przedmiotowej darowizny zaczął namawiać ciotkę Joannę
K., by sprzedać dom, a pieniędzmi się podzielić, z czasem na tle powyższego dochodziło między nimi do coraz częstszych kłótni, podczas których Karol W. był agresywny i arogancki w stosunku do ciotki.
Doszło nawet do sytuacji, kiedy Joanna K. dość ciężko zachorowała,
zaś Karol W. mimo mającej ku temu możliwości nie pomógł ciotce w
chorobie - nie tylko nie zainteresował się losem ciotki, ale również nie
raczył pomagać w robieniu drobnych zakupów środków spożywczych,
a nawet leków. Ostatecznie, będąc właścicielem domu i chcąc go
szybko sprzedać postanowił wyrzucić ciotkę Joannę K. z domu. Wówczas Joanna K. przestraszyła się, gdyż nie wiedziała, co będzie miała ze
sobą począć i gdzie będzie mogła zamieszkać.
Ponieważ zachowanie Karola W. było przejawem rażącej niewdzięczności, której jako osoba obdarowana dopuścił się on w stosunku do ciotki Joanny K, będącej darczyńcą, przygotowałem dla Joanny K. pismo, w którym odwołała ona dokonaną darowiznę. W piśmie wskazała powody swojej decyzji i wezwała bratanka do zwrotu
przedmiotu darowizny - domu. Przedmiotowe pismo zostało doręczone Karolowi W., który jednak nie uznał odwołania darowizny i nie
zamierzał przenieść własności przedmiotowej nieruchomości (domu)
z powrotem na ciotkę Joannę K.
W imieniu mojej klientki wystąpiłem do sądu z pozwem, w którym
domagałem się zwrotu na jej rzecz od Karola W. przedmiotu darowizny w postaci domu. Ponieważ przedstawione w trakcie postępowania
sądowego dowody jednoznacznie potwierdziły, iż Karol W. dopuścił
się rażącej niewdzięczności w stosunku do ciotki Joanny K., sąd nie
miał problemu z wydaniem wyroku, dzięki któremu Joanna K. ponownie stała się właścicielem swojego domu. Wyrok w niniejszej sprawie
nie jest jeszcze prawomocny, albowiem Karol W. złożył od niego apelację, jednakże z całą pewnością sąd drugiej instancji utrzyma w mocy
wydane już orzeczenie.
Art. 898 § 1 kodeksu cywilnego (k.c.), art. 899 § 3 .c. oraz art. 900 k.c.
Radca prawny Dariusz Budnik z Kancelarii w Gdańsku przy ul.
Świętojańskiej 47/48, tel. (0 58) 305-30-88, www.kancelaria-gdansk.eu
REKLAMA
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Ważny akt
notarialny
Na temat aktu notarialnego
- podstawowego dokumentu,
który jest sporządzany w obrocie nieruchomościami, także
przy ustanawianiu odrębnej
własności mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe, pisaliśmy już wcześniej.
Ponieważ obecnie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” podpisywane są akty notarialne z członkami spółdzielni,
którzy złożyli wnioski o odrębną
własność swoich mieszkań lokatorskich lub własnościowych
- kilka istotnych zdań na ten temat.
Z doświadczenia członków
spółdzielni mieszkaniowych
różnych trójmiejskich spółdzielni wynika, że nie zwracają oni
często uwagi na treść zapisów
aktu notarialnego, a niejednokrotnie reflektują się już po fakcie, że podpisali wadliwy dokument.
Członek spółdzielni musi
więc wiedzieć, że zapisy aktu
notarialnego powinny gwarantować mu - jako właścicielowi
mieszkania i współwłaścicielowi części wspólnych budynku
- bezproblemowe korzystanie
z przedmiotu jego własności.
Na przykład kwestia dostępu do dróg uregulowana jest w
decyzji podziałowej burmistrza
miasta Rumi, która stanowi, że
podział przedmiotowej nieruchomości na jednobudynkowe
następuje pod warunkiem, że
zostanie ustanowiona służebność drogowa na działce wspólnej lub jeśli właściciel - w przypadku wydzielonych działek zbędzie również udział w prawie do działki, stanowiącej drogę. Należy zwrócić uwagę na
to, jak w akcie notarialnym będzie brzmiał zapis dotyczący budynku, w którym usytuowane
jest nasz mieszkanie.
Trzeba też sprawdzić, czy
piwnica, która przynależy do naszego mieszkania jest właściwie zaznaczona na rzucie piwnic w księdze wieczystej budynku dostępnej w spółdzielni. Należy upewnić się, czy nie
dokonywano zamiany piwnic.
A zatem członku spółdzielni
- zanim podpiszesz akt notarialny - zapoznaj się dokładnie z
jego treścią i nie podpisuj takiego dokumentu, który budzi wątpliwości.
Zmiany wadliwych aktów
notarialnych, choć teoretycznie
możliwe - są jednak kosztowne!
S. Witkowska
REKLAMA

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Ruszyły sprawy sądowe

KPINY ZE
SPÓŁDZIELCÓW Spółdzielcy
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e na temat uw³aszczenia w SM „Janowo” i 51-budynkowego molocha napisano ju¿ wszystko. Niestety, tak nie jest, o czym œwiadczy artyku³ „Postanowienie s¹du:
opóŸnienia w uw³aszczeniach nie z winy zarz¹du”, który ukaza³
siê niedawno w „Naszych Sprawach” (nr 297 z 26.09.br.). Treœæ
tego artyku³u po raz kolejny wprowadza zamêt do sprawy uw³aszczenia. Powracamy do tematu, poniewa¿ cz³onkowie spó³dzielni
musz¹ mieæ rzeteln¹ wiedzê i w oparciu o ni¹ zadecydowaæ o
przysz³oœci. Ka¿dy spó³dzielca powinien wiedzieæ, ¿e:
Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego nie oznacza, ¿e jego posiadacz jest pe³noprawnym w³aœcicielem mieszkania. W³aœcicielem lokalu jest spó³dzielnia jako
osoba prawna. Budynek oraz grunt pod nim stanowi¹ w³asnoœæ
Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Aby staæ siê w³aœcicielem mieszkania nale¿y wyst¹piæ
do zarz¹du spó³dzielni z wnioskiem o przeniesienie w³asnoœci ze spó³dzielni na cz³onka SM. Potwierdzeniem przeniesienia w³asnoœci bêdzie akt notarialny, a nastêpnie za³o¿enie ksiêgi
wieczystej dla wyodrêbnionego lokalu.
Podstaw¹ do ustanowienia odrêbnej w³asnoœci jest uchwa³a
zarz¹du spó³dzielni. Zarz¹d SM „Janowo” w 2005 roku podj¹³
uchwa³ê dotycz¹c¹ nieruchomoœci M-I, obejmuj¹cej 51 budynków
na obszarze 33 ha, licz¹cej 3234 lokale. Ustanowienie tak rozleg³ej nieruchomoœci oznacza³o ograniczenie praw przysz³ych w³aœcicieli mieszkañ, poniewa¿ nie mieliby oni praktycznie mo¿liwoœci porozumienia siê w sprawie swojej wspó³w³asnoœci i decydowania o niej, przy tak rozleg³ej nieruchomoœci. Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych da³a cz³onkom spó³dzielni mo¿liwoœæ
obrony i egzekwowania swoich praw poprzez zaskar¿enie do s¹du
bezsensownych nieruchomoœci, jak ta, utworzona przez Zarz¹d
SM „Janowo”. Spó³dzielcy z Janowa skorzystali z tej mo¿liwoœci.
Po 29 miesi¹cach procesu i korzystnym dla nich wyroku, bêd¹
mogli uw³aszczyæ siê w jednobudynkowych nieruchomoœciach.
Zarz¹d SM „Janowo” zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ powinien w sierpniu ubieg³ego roku podj¹æ uchwa³ê z uwzglêdnieniem
budynków pojedynczych. Nie uczyniono tego, dlatego mieszkañcy
z³o¿yli pozew do s¹du o pope³nienie wykroczenia przez prezesa
Zarz¹du, gdy¿ nie mogli w trzymiesiêcznym terminie wyodrêbniæ
swoich mieszkañ. S¹d Grodzki w Rumi nie przyzna³ im racji,
podczas gdy inne s¹dy w kraju (np. S¹d Rejonowy w Miko³owie i
S¹d Okrêgowy w Lublinie) skaza³y prezesów za uniemo¿liwienie
mieszkañcom wykupu ich lokali. Zatem odwo³anie siê dwóch cz³onków spó³dzielni „Janowo” od postanowienia wydanego w S¹dzie z
Rumi jest jak najbardziej celowe. Taki wyrok œwiadczy bowiem,
i¿ w obrocie prawnym ta sama sytuacja oceniona zosta³a odmiennie. A przede wszystkim oceniona niezgodnie z aktualnym stanem prawnym.
W tej sytuacji przytaczanie przez Zarz¹d w ostatnim numerze „Naszych Spraw” uzasadnienia z postanowienia S¹du Grodzkiego w Rumi, „i¿ to nie z winy Zarz¹du zosta³ przekroczony trzymiesiêczny termin realizacji wniosków” jest kpin¹. Jeœli zarz¹d
cieszy siê z takiego postanowienia s¹du, to kpi ze spó³dzielców, a
powinien wrêcz przeciwnie - pracowaæ dla nich i w ich interesie.
El¿bieta Ró¿ycka / Danuta Bia³as

OPINIE * UWAGI * SPOSTRZEŻENIA
Nie mogę zgodzić się z informacją Zarządu SM „Janowo”, zamieszczoną w „Naszych Sprawach” (nr 296 z 12.09.2008 r.) na temat
zmiany sposobu dostarczania spółdzielcom korespondencji. Decyzją
władz spółdzielni „wszelka korespondencja niewymagająca potwierdzenia jej otrzymania wrzucana będzie bezpośrednio do skrzynek”.
Moim zdaniem jest to kolejny „wykręt” zarządu, aby nie odpowiadać
spółdzielcom na niewygodne pisma, składane przez spółdzielców, tak
jak robi to od kwietnia br. w moim przypadku.
Przypominam, że paragraf 11 pkt. 5 Statutu SM „Janowo” mówi: „
wszelka korespondencja w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest
doręczana członkom spółdzielni bezpośrednio za pokwitowaniem lub
listem poleconym”.
Danuta Michalczewska
Na stronach internetowych Spółdzielni „Janowo” można zapoznać
się z nowym regulaminem porządkowym, uchwalonym 8 września br.
przez Radę Nadzorczą. Niektóre punkty tego regulaminu są zaskakujące. Np. w paragrafie 25 czytamy: „Motocykli, skuterów, motorowerów
i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach schodowych ani w
korytarzach piwnic”. A co z samymi piwnicami? O ile rower nikomu nie
przeszkadza, o tyle motocykl czy skuter nie powinien być tam trzymany.
Aleksander Modrzejewski

skarżą zarząd
Na ³amach „Gazety Rumskiej” (nr 8/27) pisaliœmy o zaskar¿eniu do s¹du Walnego Zgromadzenia i wyborów do Rady Nadzorczej, które odby³y siê w czerwcu br., z uwagi na liczne - zdaniem
skar¿¹cych – nieprawid³owoœci. Termin pierwszej rozprawy zosta³
wyznaczony przez S¹d Okrêgowy w Gdañsku na 17 paŸdziernika
2008 r. o godz. 11.30 (sala nr 133).
Z kolei S¹d Rejonowy w Wejherowie na 20 paŸdziernika 2008
r. na godz. 8.30 (sala nr 22) wyznaczy³ termin kolejnej rozprawy
dotycz¹cej wyrzucenia przez Zarz¹d SM „Janowo” w 2006 r. z
mieszkania przy ul. Szczeciñskiej 1 d³ugoletniego mieszkañca tego
lokalu, osoby bliskiej dla zmar³ego cz³onka spó³dzielni. Rozstrzygniêcie s¹du zadecyduje o przywróceniu nale¿nych mu praw. Rada
Nadzorcza nie wykaza³a zainteresowania dzia³aniami Zarz¹du,
pomimo statutowego obowi¹zku obrony praw lokatorów.
6 listopada br. na godz. 8.30 (sala nr 226) w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku odbêdzie siê rozprawa z powództwa Danuty
Bia³as (rzecznika „Porozumienia na rzecz Uw³aszczenia”), przeciwko prezesowi SM „Janowo” Józefowi Chmielewskiemu o naruszenie dóbr osobistych podczas kampanii wyborczej do Rady Nadzorczej.
W tym samym S¹dzie toczy siê sprawa z powództwa E. Ró¿yckiej przeciwko Jerzemu Hoppe, o ochronê dóbr osobistych. Sprawa ma zwi¹zek z artyku³em w„Naszych Sprawach”, w którym J.
Hoppe nazwa³ El¿bietê Ró¿yck¹ liderk¹ destrukcyjnej grupy osób,
dzia³aj¹cych przeciwko spó³dzielni. Wprawdzie ten pozew nie dotyczy bezpoœrednio spó³dzielni - jako osoby prawnej, jednak Zarz¹d SM „Janowo” jako wydawca „NS” odpowiada za treœæ artyku³ów na ³amach spó³dzielczego biuletynu, op³acanego przez spó³dzielców, równie¿ tych szkalowanych.
Rozprawy s¹dowe s¹ jawne i ka¿dy mo¿e w nich uczestniczyæ.
W kontekœcie przedstawionych wy¿ej spraw, o których rzetelnie mieszkañców informujemy, wypada zapytaæ cz³onka Rady Nadzorczej SM „Janowo” Zbigniewa Rachwalda - czego on winszuje w
swoim artykule w „NS” (nr 296 z 12.09.br)? Czy tego, ¿e jako
cz³onek Rady Nadzorczej pochwala opluwanie i sam oczernia
mieszkañców walcz¹cych o prawa spó³dzielców? Czy tego, ¿e popiera wyrzucanie ludzi z ich mieszkañ? Czy tego, ¿e nie widzi
widocznych go³ym okiem manipulacji wyborami do organów w
spó³dzielni? Uwa¿am, ¿e serdeczne powinszowania w tym wypadku s¹ jak najbardziej zas³u¿one - jako najlepszy komentarz
dla obecnych cz³onków Rady Nadzorczej.
Danuta Bia³as - rzecznik
Porozumienia na rzecz Uw³aszczenia

A TO CIEKAWE
PREZES Z KONKURSU ZA 4 TYSIĄCE
We wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych odbyły się w czerwcu wybory do rad nadzorczych, tym razem już pod rządami znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak się dowiedzieliśmy, w jednej z trójmiejskich spółdzielni, na jednym Walnym Zgromadzeniu (a nie przeprowadzonym w ośmiu częściach tak jak w Rumi
Janowie), wybrano nową radę nadzorczą i jednocześnie odwołano
zarząd. Ogłoszono konkurs na prezesa, do którego zgłosiło się 17 kandydatów, także spoza Trójmiasta. Wyłoniony w drodze konkursu prezes SM otrzymał uposażenie w wysokości 4 tys. zł netto! W innej spółdzielni mieszkaniowej w naszym regionie prezes spółdzielni liczebniejszej o kilka tysięcy członków od SM „Janowo” zarabia 7 tys. zł netto.
Jak widać Rada Nadzorcza SM „Janowo”, przyznając prezesowi
Chmielewskiemu kilkanaście tysięcy zł była niezwykle hojna.
SKĄD MY TO ZNAMY?
Do aktywnych spółdzielców z SM „Janowo” dotarł wyrok Sądu
Okręgowego w Lublinie, dotyczący złożonego przez członka lubelskiej
spółdzielni pozwu o ustanowienie odrębnej własności mieszkania z
powodu utrudniania przez zarząd uwłaszczenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd pisze: „... nie budzi wątpliwości sądu, iż naczelnym założeniem
nowelizacji był zamiar szybkiego i jak najmniej kosztownego uwłaszczenia spółdzielców na ich majątku. Stąd też formalizowanie procedur,
mnożenie zbędnych warunków i utrudnianie przekształcenia nie może
się spotkać z aprobatą Sądu. Niemniej tendencja taka daje się zauważyć w działaniach wielu spółdzielni mieszkaniowych, co świadczy o
niezrozumieniu istoty zapisów nowelizacji. Takie podejście nie może
być jednak akceptowane.”
Komentarz członków SM „Janowo” jest krótki: skąd my to znamy?
RED.
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POŻEGNANIA

Brakuje Jej w szkole, w hali MOSiR i na ulicach Rumi

Lidia Lipiñska (z prawej) z
przyjació³mi ze œrodowiska sportowego - Jolant¹
Król i Jaros³awem
Mamrotem.
Zdjêcie
ze zbiorów
J. Król

ODESZŁA PANI LIDKA
Co jakiś czas mijała nas na ulicy, często jadąc na rowerze, w sportowym ubraniu, z
plecaczkiem i opaską na włosach. Z daleka uśmiechała się do znajomych i przyjaciół, a
miała ich wielu. Energiczna, pogodna i życzliwa Lidia Lipińska była osobą lubianą. Nic
dziwnego, że w ostatniej drodze towarzyszyło jej tak wielu mieszkańców miasta.
Obok najbliższej rodziny, panią
Lidkę żegnała na Cmentarzu Komunalnym m.in. młodzież szkolna oraz koleżanki i koledzy ze środowiska nauczycielskiego i sportowego. Żegnali ją koledzy z klasy licealnej, a także sąsiedzi z ul.
Zawadzkiego. Wszyscy bardzo
zasmuceni i wciąż zszokowani
wiadomością, że 21 września br.
w wieku zaledwie 52 lat Lidia Lipińska odeszła na zawsze.
Mimo, iż skończyła socjologię
na Uniwersytecie Poznańskim,
zdobyła dodatkowe kwalifikacje i
zajęła się zupełnie inna dziedziną.
Była nauczycielem wychowania
fizycznego i trenerem. Karierę
sportową rozpoczęła prowadząc
zespół piłkarek ręcznych. Założyła też pierwszy w Rumi Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” (w
ówczesnej Szkole Podstawowej
nr 4), w którym pełniła funkcję prezesa i trenera. Pod okiem pani Lidki
uczniowie trenowali i grali w unihokeja. Najstarsi zawodnicy grali
w Ogólnopolskiej I Lidze Unihokeja. W 2002 roku Lidia Lipińska
nawiązała współpracę z Robertem Korzeniowskim, a w klubie
powstała sekcja chodu sportowego. Z czasem klub zmienił nazwę
na „Zagórzanka-Korzeniowski
pl.”.

Lidii Lipińskiej nie brakowało
na imprezach sportowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Pomagała zwłaszcza w organizowaniu zawodów dla dzieci i młodzieży.
- Przyjaźniłyśmy się od lat, a
Lidka była wspaniałą przyjaciółką.
Nie mogę się pogodzić z Jej odejściem - mówi Jolanta Król, menadżer imprez w rumskim MOSiR.
- Praca była również jej pasją, robiła to, co kochała. Całe swoje
życie poświęcała dzieciom i młodzieży. Uczniowie mogli liczyć na
jej wsparcie i pomoc w trudnych
sytuacjach i dylematach życiowych, związanych z wyborem
swojej drogi w życie dorosłe. Starała się, aby sport w życiu młodego człowieka kształtował jego postawę w życiu dorosłym.
- Zapamiętamy Lidkę jako niebanalną osobowość i indywidualność, osobę pogodną, ciepłą,
obdarzoną poczuciem humoru powiedziała m.in. podczas uroczystości na cmentarzu Teresa
Cebula, dyrektor Gimnazjum nr 2.
- Pomagała uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W najtrudniejszych sytuacjach potrafiła
zachować spokój. Uważała, że

oczekiwania należy dostosować
do możliwości młodego człowieka i okoliczności, w jakich się znalazł. Była nie tylko lubianą panią
od wuefu, ale także wyrozumiałym wychowawcą młodzieży o
wielkim dla niej sercu. Pejzaż naszego miasta będzie uboższy bez
jej wyrazistej, charakterystycznej
postaci.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej uczczono pamięć L. Lipińskiej minutą ciszy. Radni podjęli tez uchwałę o nadaniu Jej
medalu „Zasłużony dla miasta
Rumi”.
Ak

Heronim Rogowski - znany rumski farmaceuta

PIERWSZA W MIEŚCIE APTEKA
We wrześniu br. na rumskim cmentarzu rodzina i
znajomi pożegnali Heronima Rogowskiego, który przez 25 laty prowadził
znaną, a w latach pięćdziesiątych jedyną aptekę w Rumi przy ul. Abrahama, w pobliżu skrzyżowania z ul. Starowiejską.

Starsi mieszkañcy pamiêtaj¹ dobrze tê postaæ - Heronim
Rogowski w swojej aptece.
Zdjêcie udostêpnione przez rodzinê.
REKLAMA
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Pierwszą po wojnie aptekę z
prawdziwego zdarzenia pan
Rogowski otworzył na początku lat 50-tych, kiedy tu zamieszkał. Pochodził ze wschodu Polski, gdzie w czasie II wojny światowej walczył w szeregach AK.
Pod koniec wojny został ranny i
o mało nie zginął. Cudem przeżył postrzelenie w pierś, a kula,
której wówczas nie udało się
wyjąć, zarosła. Nosił ją w piersi
aż do śmierci, nigdy nie skarżąc
się na dolegliwości z tego powodu.
Heronim Rogowski był jednym z pierwszych powojennych absolwentów farmacji
Akademii Medycznej w Gdańsku. Kiedy osiedlił się w Rumi,
podobało mu się m.in. położenie miasta, otoczonego wzgórzami i lasami. Pewnie dlatego
z domu przy ul. Roszczynialskiego rodzina przeprowadziła się
do nowego lokum pod lasem,
przy ul. Harcerskiej.

- To był jeden z gotowych
domków, sprowadzanych z Mikołajek, które stoją tam do dzisiaj - wspomina Jacek Rogowski, syn farmaceuty. - Mieliśmy
ładny ogród, tata bardzo lubił w
nim pracować. Nie potrafił dłużej usiedzieć w jednym miejscu. Ciągle coś robił albo jeździł
na rowerze po mieście i załatwiał różne sprawy. W ogrodzie
wszystko było zadbane i uporządkowane, tak, jak w aptece.
Aptekarski porządek - to określenie pasowało do stylu pracy
i życia pana Heronima. Uporządkowana apteka, z konieczności
często odwiedzana przez mieszkańców miasta, była nie tylko
miejscem zakupów, ale czasem
również towarzyskich spotkań.
Wewnątrz stał stolik i krzesełka, więc zaprzyjaźnieni z szefem
apteki rumianie siadali na pogawędkę, pod warunkiem, że
akurat miał na to czas.
- Ojciec był pracowity i bardzo obowiązkowy, apteka, którą
prowadził była dostępna przez
całą dobę - wspomina Jacek
Rogowski. - Zawsze były tam
nocne i niedzielne dyżury. Pamiętam nawet, że gdy rodzice
szli do kościoła, a ojciec tego
bardzo przestrzegał, zostawiali
mnie w aptece na wszelki wypadek, gdyby ktoś przyszedł.
Ojciec sam nie dałby rady, ale
miał w aptece b. dobrych pra-

cowników. Oprócz farmaceutek pracował tam pan Wilczewski, starszy człowiek, który zimą
palił w piecu, sprzątał, wykonywał różne prace fizyczne.
W tamtym czasie wiele przepisanych przez lekarzy leków
było wykonywanych w aptece, mało było gotowych medykamentów. Zdaniem syna, pan
Heronim miał ogromną wiedzę,
konsultował się często z zaprzyjaźnionymi rumskimi lekarzami
i nie raz sam skutecznie doradzał chorym, które środki mogą
im pomocą.
Po 25 latach pracy w Rumi
zostawił aptekę przy ul. Abrahama (obecnie jest w niej sklep
warzywniczy) i przeniósł się do
gdyńskiej Stoczni im. Komuny
Paryskiej, gdzie przez kolejne
lata był kierownikiem zakładowej apteki. Pamiętają go więc
dobrze również dawni stoczniowcy. Pod koniec lat siedemdziesiątych wyprowadził się z
Rumi do Wejherowa, gdzie zamieszkał z żona Urszulą w jednym z wieżowców.
Heronim Rogowski zmarł
nagle 8 września 2008 r. w Wejherowie. Do ostatniego dnia
życia był sprawny, jak zawsze
energiczny i ruchliwy. W lutym
przyszłego roku świętowałby
okrągłe 90. urodziny.
A. Kuczmarska

EDUKACJA
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Dzień Sybiraka w Gimnazjum nr 2 w Rumi

Wspomnienia z zesłania
Bronis³aw Wysoczañski
i dyrektor Gimnazjum nr 2
Teresa Cebula wœród gimnazjalistów.

Na stronie www.rumia.edu.pl znaleŸliœmy m.in. zdjêcie ze
zbiorów A. Sad³owskiego, przedstawiaj¹ce kaplicê Przebendowskich. Znajdowa³a siê ona przy ul. Sobieskiego, u zbiegu
z ul. H. Sawickiej, w miejscu obecnej samoobs³ugowej stacji
paliw. Po obiekcie sakralnym pozosta³ tam tylko krzy¿.

Poznaj dzieje miasta

HISTORIA
W INTERNECIE
Na stronie internetowej www.rumia.edu.pl można znaleźć interesujące i bogate materiały na temat historii Rumi. Pisaliśmy o tym w wakacyjnym wydaniu „Gazety Rumskiej (nr 7 lipiec-sierpień 2008), ale na
prośbę Czytelników przypominamy. M.in. jedna z nauczycielek zadzwoniła do redakcji z sugestią, że w czasie wakacji z powodu wyjazdów ten
artykuł nie dotarł do młodzieży szkolnej, tymczasem często właśnie
uczniowie poszukują materiałów dotyczących dziejów miasta. W szkołach przygotowywane są prace z okazji kolejnej rocznicy nadania praw
miejskich lub innych wydarzeń. M.in. dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli cieszą artykuły na ten temat w lokalnej prasie.
Jednym z autorów takich artykułów był przez długi czas Andrzej
Sadłowski, miłośnik historii, kolekcjoner i modelarz. Jego teksty, opatrzone zdjęciami, mapkami i dokumentami można znaleźć w Internecie.
Stało się tak dzięki pomocy informatyka, również mieszkańca Rumi,
Artura Schwartza, administratorem strony www.rumia.edu.pl. Wspomniana strona funkcjonuje w oparciu o domenę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi Janowie, w którym pracowała żona pana Artura,
Gabriela Schwartz. Jest ona jedną z inicjatorek i autorek szkolnej strony
internetowej. Parę lat temu nauczycielki zamieściły na stronie stare pocztówki z Rumi. To był skromny początek tego, czym obecnie zajmuje się
jej mąż.
Artur Schwartz i Andrzej Sadłowski, którzy znają się z powodu swoich pasji modelarskich (interesują się zwłaszcza modelami kolejek i linii
kolejowych)udostępnili internautom artykuły, pocztówki, zdjęcia i dokumenty, poświęcone dawnej Rumi. Link „Dzieje Rumi” zaprowadzi
nas do strony, zawierającej artykuły o najstarszych rumskich zabytkach
i ich historii, o nieistniejących już obiektach, takich jak młyny, kuźnica,
kościół ewangelicki, folwark cysterski, kaplica Przebendowskich czy
karczma w Zagórzu. Możemy przeczytać m.in. o historii dworca kolejowego, a nawet wiaduktu w Rumi Janowie.
baj
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Po szkole
Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie zaprasza dzieci i młodzież z powiatu wejherowskiego
na zajęcia pozaszkolne, organizowane m.in. na terenie Rumi. Są to
następujące zajęcia sportowe, artystyczne, turystyczne i regionalne:
- tenis stołowy - ZSP nr 2, ul.
Sobieskiego, SP nr 6 ul. Sienkiewicza 30;
- piłka siatkowa - ZSO ul. Stoczniowców 6;
- lekka atletyka - Gimnazjum nr
1 ul. Rodziewiczówny 10, ZSP nr
1 ul. Starowiejska 4 (I LO);
- gimnastyka - SP nr 10 ul. Górnicza 19;
- gry i zabawy sportowe - Gimnazjum nr 1 ul. Rodziewiczówny
10, ZSP nr 1 ul. Starowiejska 4 (I
LO), SP nr 6 ul. Sienkiewicza 30;
- Odyseja Umysłu - ESS ul. Kujawska 8a, ZSP nr 1 ul. Starowiejska 4;
- plastyczne - Gimnazjum nr 4
ul. Świętojańska, SLO ul. Świętojańska;
- teatralne - ZSP nr 1 ul. Starowiejska 4, Szkoła Ekologiczna ul.
Kujawska 8a;
- wokalne - ZSP nr 1 ul. Starowiejska 4;
- taneczne - SP nr 1 ul. Kościelna 6;
- informatyczne - SP 10 ul.
Górnicza 19;
- regionalne - SP nr 1 ul. Kościelna 6;
- wczesnej edukacji - SP nr 6
ul. Sienkiewicza 30;
- turystyczno-ekologiczne - SP
nr 6 ul. Sienkiewicza 30.
PZPOW jest także organizatorem szeregu imprez o zasięgu
miejskim, powiatowym, rejonowym, a nawet ogólnokrajowym.
Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie PZPOW
przy ul. 3 Maja 49 w Wejherowie
w godz. 8 -15, tel. 058-672-45-92.
RED.

Bronis³aw Wysoczañski, prezes ko³a Zwi¹zku Sybiraków
w Gdañsku-Przymorzu by³ goœciem uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Rumi z okazji obchodzonego tam Dnia Sybiraka.
Pan Bronis³aw mia³ 5 lat, kiedy wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wywieziony na wschód przez radzieckiego okupanta. Podzieli³ tym
samym los ponad miliona Polaków, którzy odbyli tê mordercz¹
podró¿ i ¿yli kolejne lata na nieludzkiej ziemi. Wielu ju¿ nigdy
stamt¹d nie wróci³o. Wywózki zaczê³y siê 69 lat temu, tu¿ po
wkroczeniu do Polski armii radzieckiej 17 wrzeœnia 1939 roku.
Bronis³aw Wysoczañski, który po œmierci rodziców w 1942 roku
trafi³ najpierw do polskiego, a potem radzieckiego sierociñca,
opowiada³ ciekawie o swojej rodzinie i w³asnych prze¿yciach.
M³odzie¿ zaprezentowa³a natomiast program artystyczny,
z³o¿ony z wierszy i wspomnieñ Sybiraków. Spotkanie przygotowa³y nauczycielki: Beata Kêdzierska i Aneta Wojnarowska oraz
Zenona Mrula (oprawa plastyczna).
Ak

NAUCZ SIĘ JĘZYKA OBCEGO
W 44 GODZINY
W ramach akcji „Bli¿ej Europy”, mieszkañcy Trójmiasta, Rumi i okolic mog¹ korzystaæ z dofinansowanych
kursów jêzykowych prowadzonych metod¹ SITA. Kurs
prowadzony jest w 8-10 osobowych grupach przez doœwiadczonych lektorów i metodyków.
- Przez jedenaœcie tygodni realizowany jest jeden poziom metody SITA, czyli tyle, ile mo¿na nauczyæ siê przez osiem miesiêcy
metod¹ tradycyjn¹ - wyjaœnia Barbara Lipiñska, prezes Akademii Jêzykowej.
Uczeñ po kursie metod¹ SITA potrafi intuicyjnie tworzyæ zdania, inaczej ni¿ w metodach klasycznych, gdzie jeœli nie mamy
du¿ej wprawy, tworzymy zdanie najpierw po polsku, a potem je
t³umaczymy na jêzyk obcy. Dziêki akcji „Bli¿ej Europy” uczestnik
p³aci 399 z³, czyli po³owê ceny kursu metod¹ SITA. W tej kwocie
mieœci siê tak¿e koszt materia³ów na p³ytach CD oraz podrêcznika. Jeden poziom kursu obejmuje 44 godziny nauki.
Dziêki metodzie SITA jêzyk angielski, niemiecki oraz hiszpañski mo¿na opanowaæ bardzo szybko. System ten wykorzystuje do nauki stan g³êbokiego odprê¿enia. W stanie relaksu ³atwiej
siê koncentrujemy na jednym temacie, szybciej przyswajamy nowe
informacje i zapamiêtujemy je.
- Metoda ta okaza³a siê niezwykle skuteczna - mówi Honorata Klejbor. - Ju¿ po pierwszym ods³uchu zauwa¿y³am du¿e efekty, choæ wczeœniej nie uczy³am siê tego jêzyka. W czasie ka¿dej
sesji zapamiêtywa³am oko³o 90 procent materia³u.
Akademia Jêzykowa w Gdyni (zajêcia m.in. w Rumi): 0 78015-780, www.aj.edu.pl.
RED.

13

PASJE
S¹ piêkne i niepowtarzalne, a dla w³aœcicieli bezcenne. Stare motocykle –
bo o nich mowa, potrafi¹
zaw³adn¹æ uczuciami i
wolnym czasem ich w³aœcicieli. Ka¿d¹ chwilê poœwiêca im Tadeusz Hartel,
który swoj¹ pasj¹ zarazi³
dwóch synów - Tadeusza i
Arkadiusza. Razem zgromadzili kolekcjê ponad 20
maszyn z lat piêædziesi¹tych i pocz¹tku szeœædziesi¹tych XX wieku.
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Stare motocykle odzyskują blask

RODZINNA PASJA

Motory zajmuj¹ ca³¹ piwnicê i czêœciowo gara¿ domu w
Rumi Zagórzu. Wiêkszoœæ z
nich starannie wykoñczonych i
„wypieszczonych” przyci¹ga
wzrok lœni¹cym lakierem, lampami, skórzanymi siode³kami.
Niektóre wymagaj¹ jeszcze
pracy i uzupe³nienia brakuj¹cych czêœci.
Dzieciêce marzenia
- Wszystkie motocykle powsta³y w naszej piwnicy, sk³adane ze zdobywanych stopniowo czêœci, remontowane, czyszczone i malowane w³asnorêcznie - mówi Tadeusz Hartel. Do Rumi przeprowadziliœmy
siê z Gdyni oko³o dziesiêæ lat
temu i dopiero tutaj mog³em
zrealizowaæ swoje zainteresowania i marzenia. Wczeœniej
nie mia³em do tego odpowiednich warunków. Po skoñczeniu
budowy domu zaj¹³em siê
motorami. Od pocz¹tku pomagali mi synowie.
Wszyscy trzej panowie od
dziecka lubili jazdê na motorze. Ojciec, pan Tadeusz jeŸdzi³ jako ch³opiec na WSK z
w³asnym tat¹, a potem ju¿
jako doros³y mê¿czyzna dociera³ na motorze do pracy w gdyñskiej stoczni. Potem przesiad³
siê do samochodu, ale o motorach nie zapomnia³. Do Rumi,
na dzia³kê po dziadkach przyje¿d¿a³ z synami m.in. ¿eby
pojeŸdziæ na starym motocyklu. Ma³y Arek, który z okazji
Pierwszej Komunii Œw. dosta³
motorynkê, z zapa³em jeŸdzi³
po polnych dró¿kach i wertepach pod lasem.
Na z³omowisku
Aby skompletowaæ pierwsze stare motory, rumianie szukali czêœci u znajomych, w
warsztatach, na z³omowiskach. Czasem dla jednego
niezbêdnego elementu kupowali ca³y zniszczony motocykl.
- Bywa³o, ¿e dla dwóch
os³on, potrzebnych do odrestaurowanego w³aœnie motoru kupowaliœmy dwie inne niekompletne maszyny - mówi Tadeusz Hartel.
- Kiedyœ zdoby³em ramê od
motocykla SHL M11, znalezion¹ w starej szopie i zacz¹³em dopasowywaæ do ramy
kolejne czêœci - wspomina
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Od lewej: Arkadiusz Hartel, Tadeusz Hartel oraz Tadeusz Hartel na odrestaurowanych motocyklach.

Arkadiusz Hartel. - Z pomoc¹
ojca i brata, a tak¿e starych
ksi¹¿ek motoryzacyjnych i
dawnych instrukcji z³o¿yliœmy
ca³y motor.
- Ja zajmujê siê g³ównie
spawaniem i malowaniem, a
starszy syn elektryk¹ i mechanik¹ - wyjaœnia Tadeusz Hartel. - M³odszy Arek pomaga we
wszystkim, m.in. w trudnym
lakierowaniu.
Jak z fabryki
D³ugo szukali sposobu na
dok³adne i równiutkie malowanie karoserii poszczególnych
motorów, które oprócz okreœlonej barwy maj¹ charakterystyczne paski, a tak¿e logo
swojej marki. Wszystko to rumianie wykonuj¹ samodzielnie i tak perfekcyjnie, ¿e znaczki wydaj¹ siê gotowymi fabrycznymi
naklejkami.
Zreszt¹, wszystkie elementy
odrestaurowanej maszyny
musz¹ wygl¹daæ jak oryginalne. Obecnie bardzo pomocnym
Ÿród³em zdobywania czêœci
karoserii, silnika, ró¿nych œrubek, lamp, lusterek i innych
elementów wyposa¿enia jest
internet, poprzez który kontaktuj¹ siê równie¿ mi³oœnicy starych motocykli.
- Motory sk³adaj¹ siê nie
tylko z metalowych czêœci,
maj¹ te¿ tapicerkê, czyli siode³ka - dodaje pan Tadeusz. W odnowieniu tych czêœci pomaga nam zaprzyjaŸniona
rumska firma tapicerska Kazimierza i Tomasza Wawrzyniaków.
Od Komara do I¿a
Kolejne motocykle w ich
kolekcji czêsto by³y konsekwencj¹ zwo¿onych do domu

elementów. - Kiedy jakaœ zdobyta czêœæ nie pasowa³a do
motoru, stawa³a siê zal¹¿kiem
do skompletowania kolejnej
maszyny - mówi pan Tadeusz.
- Z³o¿yliœmy nie tylko kilkanaœcie polskich, ale równie¿ kilka radzieckich i enerdowskich
modeli.
I tak w kolekcji jest zarówno czarny motocykl SHL M04
z 1951 roku (pierwsze takie
motory wyprodukowano w
1948 r.), jak i wspania³y Junaki M10. S¹ motory WSK M06
- w tym pierwszy model z 1964
roku, jest wspomniany SHL
M11 oraz czerwony motor
WFM M06. Jest te¿ skuter
WMF „Osa”, a skoro ju¿ o owadach mowa, panowie mog¹
pochwaliæ siê pierwszym modelem motoroweru „Komar”

230”, ze sztywn¹ ram¹ (bez
teleskopów). W kolekcji nie
brakuje motoroweru „Ryœ”.
Obok polskich maszyn stoi
niemiecki Simson i masywne
radzieckie motory: I¿ „Planeta”, który czeka na odrestaurowanie oraz I¿ 49 z rêcznymi
biegami. Na œcianie wisi tak¿e motorynka ROMET, na której szala³ ma³y Arek.
W³asny model
- Do obrazu jednoœladów z
pierwszej po³owy lat szeœædziesi¹tych, je¿d¿¹cych po polskich
drogach, brakuje tylko wêgierskiego Panoni i czechos³owackiej Jawy - mówi Tadeusz
Hartel senior. - Mamy natomiast motocykl, który nigdy
nie istnia³, to znaczy nie by³
produkowany w ¿adnej fabry-

ce. Z ró¿nych czêœci z³o¿yliœmy
w³asny motor, pomalowany
czarnym i z³otym lakierem,
opatrzony naszymi inicja³ami.
Nazwaliœmy go „Sam”.
Oprócz motocykli pomieszczenia wype³niaj¹ te¿ takie
akcesoria jak stare gogle i kaski, czêsto odnowione równie
starannie, jak same motory.
Kolekcja zajmuje ca³¹ piwnicê i m.in. dlatego wymaga
wyrozumia³oœci i ¿yczliwoœci ze
strony pani domu, czyli ¿ony i
mamy mi³oœników motocykli.
- Oczywiœcie s¹ z tego powodu ró¿ne uci¹¿liwoœci, ale
cieszê siê, ¿e mój m¹¿ oraz
synowie maj¹ jakieœ ciekawe
hobby - mówi pani El¿bieta
Hartel.
To nie atrapy
Wiêkszoœæ motocykli rodziny Hartel zosta³a zarejestrowana i mo¿na poruszaæ siê
nimi po ulicach. Jeden z jednoœladów, WFM M06 ma specjalna ¿ó³t¹ tablicê rejestracyjn¹ i status pojazdu zabytkowego. Niedawno dwóch panów Tadeuszów wziê³o udzia³
w rajdzie „II Droga Kaszubska”. Wraz z 20 innymi uczestnikami przejechali ponad 120kilometrow¹ trasê z Gdyni
Chyloni do Rzucewa i dalej
wokó³ Jeziora ¯arnowieckiego,
przez Gniewino do Wejherowa.
Na pytanie, co im daje poœwiêcony motocyklom czas,
trud oraz wydatki, zwi¹zane z
motocyklow¹ pasj¹, odpowiadaj¹ zgodnie, ¿e chodzi o satysfakcjê i przyjemnoœæ. Chêtnie prezentuj¹ swoje motory,
co mia³o miejsce m.in. na tegorocznym Jarmarku Kaszubskim w Rumi. Mieszkañcy miasta ogl¹dali maszyny,
zadawali pytania, robili sobie
zdjêcia z motorami, a ich w³aœciciele cieszyli siê takim zainteresowaniem.
Anna Kuczmarska

Motory i akcesoria zajmuj¹ ca³¹ piwnicê domu pañstwa Hartelów.
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Derby hodowców nie tylko z Rumi

DZIESIĄTA WYSTAWA
RASOWYCH GOŁĘBI

Jerzy Lieder, zdobywca I
miejsca za opiekê nad
swoimi skrzydlatymi
pupilami.

Bia³e, czarne, br¹zowe i nakrapiane, wszystkie piêkne i zadbane, z efektownym upierzeniem - tak wygl¹daj¹ go³êbie ozdobne, prezentowane na cyklicznych wystawach. Spotkania hodowców odbywaj¹ siê w niemal ka¿d¹ niedzielê, ale raz w roku przygotowywana jest wiêksza prezentacja. Nie mo¿e na niej zabrakn¹æ tak¿e gar³aczy pomorskich.
Wystawa Go³êbi Rasowych
- Derby 2008, po³¹czona ze
spotkaniem cz³onków Zwi¹zku
Hodowców Ptaków Rasowych
i Drobiu Ozdobnego w Rumi
odby³a siê na pocz¹tku wrzeœnia, jak zawsze obok Dworku
pod Lipami.
- Tym razem wystawa jest
szczególnie uroczysta, bo odby-

wa siê po raz dziesi¹ty i upamiêtnia 10 lat dzia³alnoœci
hodowców ptaków ozdobnych w
Rumi - mówi Danuta Treder,
prezes Zwi¹zku Hodowców
PRiDO. - Do naszej organizacji nale¿¹ zarówno rumianie,
jak i hodowcy z okolicy. Na
nasze Derby zapraszamy tez
zaprzyjaŸnionych hodowców z

Co roku hodowcy otrzymuj¹ puchary za swoj¹ dzia³alnoœæ.

rejonu Pruszcza Gdañskiego.
Wystawa by³a okazj¹ nie
tylko do zaprezentowania ptaków i wymiany doœwiadczeñ.
Pani prezes podziêkowa³a hodowcom za ich pracê oraz wrêczy³a im dyplomy i puchary za
kolejny rok dzia³alnoœci. Tradycyjnie, drog¹ losowania wybrano laureatów trzech pucharów dla najlepszych hodowców.
W tym roku otrzymali je: I
miejsce - Jerzy Lieder z
Redy, II miejsce - Wojciech
Go³êbiowski z Rumi i III
miejsce - Zbigniew Kwidziñski z Sierakowic.
W podziêkowaniu za pracê organizacyjn¹ hodowcy obdarowali kwiatami Danutê
Treder. Nagrodê dla niej ufundowa³a te¿ radna powiatu
£ucja S³owikowska, mi³oœniczka ptaków ozdobnych stale wspó³pracuj¹ca z organizacj¹ hodowców.
A.Kuczmarska

Pani prezes Danuta Treder.

Integracyjna zabawa w ogródkach

Działkowicze mają swoje święto
Co roku, pod koniec sezonu
letniego we wszystkich ogrodach
dzia³kowych odbywaj¹ siê plenerowe zabawy. Takie spotkanie odby³o siê we wrzeœniu m.in.
w Rodzinnym Ogrodzie Dzia³-

kowym im. Antoniego Abrahama w Rumi. Ten najwiêkszy w
mieœcie ogród, po³o¿ony miêdzy
ulicami Kosynierów a Partyzantów na rumskim Lotnisku, liczy w sumie 487 dzia³ek.

- Kiedyœ z poszczególnych
czêœci ogrodu korzysta³y ró¿ne
zak³ady i instytucje, a œciœlej
ich pracownicy - mówi Bogdan
Jastrzêbski, prezes ROD im.
A. Abrahama, który w ogrodzie
dzia³a od 1980 r., czyli od pocz¹tku jego istnienia. - Teraz
to siê zmieni³o, ale nadal dzia³ki ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Rumi
i pobliskiej Gdyni. Ludzie pracuj¹ tu i odpoczywaj¹, zawieraj¹ nowe znajomoœci i przyjaŸnie. Z niektórymi dzia³kowiczami znamy siê od ponad 20 lat.
- Co roku we wrzeœniu
dzia³kowicze maj¹ swoje œwiê-

to - dodaje Janina Adamczyk
z zarz¹du ogrodu. - Spotykamy
siê przy muzyce i poczêstunku,
rozpalamy ognisko. Bawi¹ siê
tu wspólnie zarówno starsi, jak
i m³odsi dzia³kowicze, a tak¿e
zaproszeni goœcie. W tym roku
odwiedzi³ nas Witold Reclaf,

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Rumi, a tak¿e przedstawiciele zarz¹du zaprzyjaŸnionego
ogrodu przy ul. Kazimierskiej.
Na szczêœcie dopisa³a te¿
pogoda i dzia³kowicze mogli
bawiæ siê bez przeszkód.
Ak.
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ROZMAITOŚCI

RUMIANIN W PEKINIE
Robert Plichta w nakryciu g³owy, które dosta³ w Pekinie
jako nagrodê w konkursie antydopingowym
oraz jego trener,
Tadeusz
Pepliñski.

Niepełnosprawny lekkoatleta Robert Plichta startował w biegu na
800 metrów podczas 13. Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie. Rumianin znalazł się wśród 91 reprezentantów Polski i tylko trojga reprezentant ów Pomorza, obok tenisistki Natalii Partyki i uprawiającego
strzelanie z łuku Janusza Bułyka.
- Konkurencja była silna, podobnie jak stres i emocje - mówi Robert
Plichta. - Troszkę zmęczyło mnie czekanie, bo stratowałem dopiero
przedostatniego dnia olimpiady, która trwała od 6-17 września. Na
zmianę trenowałem i odpoczywałem w wiosce olimpijskiej, nawet nie
oglądając koleżanek i kolegów, żeby się nie rozpraszać i dodatkowo
nie męczyć. Gdy wyszedłem na stadion, byłem oszołomiony jego wielkością, tłumem ludzi i głośnym aplauzem, zwłaszcza, że razem ze mną
biegł Chińczyk. Na mecie byłem ósmy.
- Moim zdaniem sukcesem jest fakt, że Robert zakwalifikował się na
olimpiadę, a potem pokonał różnicę klimatu, czasu i przebiegł swój
dystans - dodaje Tadeusz Pepliński, trener z Rumskiego Klubu Sportowego.
Na olimpiadę Robert pojechał bez trenera, musiał radzić sobie sam.
Twierdzi, że nie miał kłopotów z aklimatyzacją, poznał wielu przyjaciół
zarówno w polskiej ekipie, jak i wśród gospodarzy. Nauczył się nawet
podstawowych słów i zwrotów po chińsku. Miał okazję stanąć na słynnym Chińskim Murze. Wspaniałych wrażeń dostarczyły mu też uroczystości otwarcia i zakończenia olimpiady.
- Chciałbym podziękować trenerowi za przygotowanie i za cierpliwość. Obawiam się, że pierwsze siwe włosy na jego głowie są moją
zasługą - mówi z uśmiechem Robert.
O czym marzy niepełnoprawny sportowiec? O dalszych startach,
nowych przyjaciołach i o własnym, choćby niewielkim mieszkaniu w
Rumi. Życzymy tego wszystkiego sympatycznemu lekkoatlecie, wielokrotnemu medaliście w ogólnopolskich zawodach, w biegach na 800 i
1500 metrów.
Ak

REKLAMA
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Wspólne zdjêcie z ks. proboszczem na schodach plebanii.

Razem na dobre i na złe
Dziewięć par małżeńskich świętowało wspólnie Złote Gody. Z okazji ich 50. rocznicy ślubu w kościele
NMP Wspomożenia Wiernych odbyła się uroczysta msza św., na której jubilaci odnowili przysięgę małżeńską i dziękowali Bogu za przeżyte razem pół wieku . Ks. proboszcz Jan Oleksiuk powiedział m.in., że
przyjmując 50 lat temu sakrament małżeństwa, nie znając przyszłości, młodzi zaufali panu Bogu i z Jego
błogosławieństwem zaczęli budować życie.
Piękną uroczystość uświetnił śpiewem Chór Lira.
JUBILEUSZ OBCHODZILI:
· Anna i Teodor Milewczyk
· Anna i Antoni Ramotowscy
· Urszula i Stefan Bednarczyk
· Katarzyna i Zygfryd Pranga
· Danuta i Wojciech Radtke
· Anna i Stanisław Waliszewscy
· Melania i Kazimierz
Bazychowscy
· Helena i Antoni Napiątek

Pary odnowi³y przysiêgê ma³¿eñsk¹.

· Agnieszka i Oskar Pypłowscy

