Wolna Polska powróciła w listopadzie

W TYM NUMERZE

NIEPODLEGŁA OD 90 LAT

KOSZTOWNY
ORLIK 2012

W 1918 roku, po 123 latach zaborów, pañstwo polskie
odrodzi³o siê i odzyska³o niepodleg³oœæ. 11 Listopada
tego roku œwiêtujemy 90. rocznicê tamtych wydarzeñ.

Jesienna aura nie sprzyja rozgrywkom poza hal¹ sportow¹,
ale uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego wykorzystuj¹ ostatni¹ okazjê przed zim¹, aby pograæ w pi³kê na nowym boisku.
Nowoczesny obiekt jest jedn¹ z dwóch stref rekreacyjnych, oddanych do u¿ytku w Rumi. Strefy „Starowiejska” i „Grunwaldzka”
zbudowano w ramach projektu „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowê infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkó³”, który realizuje Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Powiat wejherowski jest najlepszy w Polsce pod wzglêdem
œrodków, uzyskanych w ramach wspomnianego projektu, wspieranego finansowo przez Norwegiê, Islandiê i Lichtenstein.
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I wojna œwiatowa przynios³a klêskê wszystkim trzem
zaborcom. Dla Polaków by³a to
niepowtarzalna szansa odzyskania wolnego pañstwa.
W paŸdzierniku 1918 roku
w Krakowie powsta³a Polska
Komisja Likwidacyjna, która
zaczê³a przejmowaæ w³adzê z
r¹k Austriaków. W nocy z 6 na
7 listopada powo³ano w Lublinie Tymczasowy Rz¹d Ludowy
Republiki Polskiej.

10 listopada wróci³ do kraju Józef Pi³sudski, wiêziony
przez Niemców. Jego powrót
wywo³a³ entuzjazm i masowe
rozbrajanie okupantów na terenie Kongresówki. 11 listopada Rada Regencyjna przekaza³a J. Pi³sudskiemu Naczelne Dowództwo nad formuj¹cym siê Wojskiem Polskim, a
trzy dni póŸniej przekaza³a mu
w³adzê cywiln¹. Podporz¹dkowa³ mu siê równie¿ tymczasowy rz¹d w Lublinie.
Józef Pi³sudski powo³a³
nowy centralny rz¹d i zapowiedzia³ wybory parlamentarne.
22 listopada og³osi³ siê Naczelnikiem Pañstwa i razem z
premierem podpisa³ dekret o
tymczasowych w³adzach Republiki Polskiej.
(red)

ORGANY
I CHÓRY
Jubileuszowy XX Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego w Rumi przeszed³ do historii. Wziê³o w nim udzia³ 6
organistów oraz 15 zespo³ów z
Polski, Niemiec, Rosji, Litwy,
£otwy. W jury konkursów zasiedli
wybitni muzycy z ca³ej Polski.
Nie zawiod³a publicznoœæ,
gor¹co oklaskuj¹ca wykonawców,
a zw³aszcza reprezentuj¹cy Rumiê Chór Lira im. ks. S. Ormiñskiego. Radoœæ by³a tym wiêksza, ¿e rumski chór z parafii
NMW Wspomo¿enia Wiernych
zosta³ laureatem konkursu.
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Zastrzeżenia radnych wzbudziły rosnące koszty budowy
boiska przy ZSO w Janowie,
w ramach ogólnopolskiego
programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Do tego doszły komplikacje z procedurą przetargową w Urzędzie Miasta.
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POTRZEBNA
ROZBUDOWA

Ekologiczna Szkoła Społeczna „pęka w szwach”. Możliwości lokalowe nie odpowiadają
ogromnemu zainteresowaniu
rodziców i uczniów. Dlatego
dyrekcja szkoły przygotowuje
się do dalszej rozbudowy, licząc na pomoc miasta.
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ZBUDOWANO

MAŁO ULIC

Cz³onkinie Chóru Lira ciesz¹ siê z sukcesu.

Fot. Wojciech Hintzke

Tylko około dziesięć ulic z planowanych ponad 30 udało się
zbudować w tym roku, mimo
przeznaczonych na ten cel pieniędzy. Aktualne dane na ten
temat prezentujemy w tabeli,
opatrzonej komentarzem.
Str. 14-15
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AKTUALNOŚCI

RADNI
UCHWALILI
Wy¿sze podatki
Uchwa³¹ Rady Miejskiej
Rumi podniesiono stawki podatku od nieruchomoœci oraz
stawki czynszów za dzier¿awê
gruntów, które bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2009 r.
Na podstawie obwieszczenia ministra finansów z lipca
2008 r. oraz w oparciu o
wskaŸnik cen towarów i us³ug
w pierwszej po³owie 2008 r.
(komunikat GUS), burmistrz
Rumi zaproponowa³a podwy¿szenie stawek podatku od nieruchomoœci o 4,2 proc. Spowoduje to zwiêkszenie wp³ywów
do bud¿etu o ok. 334 tys. z³.
Radni jednog³oœnie przyjêli
taki projekt uchwa³y. O 2,3
proc. podwy¿szono natomiast
stawki czynszu za dzier¿awê
gruntów, stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.

Wiêcej taksówek
Wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê z propozycj¹ zwiêkszenia o 17 liczby licencji na prowadzenie taksówek w mieœcie,
zgodnie z wnioskiem Komisji
Polityki Gospodarczej Rady
Miejskiej. Decyzjê podjêto
mimo sprzeciwu Stowarzyszenia Axel Taxi oraz Zrzeszenia
Transportu Prywatnego w Gdyni. Pozytywn¹ opiniê wyrazi³y:
Stowarzyszenie „Echo-Taxi”
oraz Federacja Konsumentów.

Wspólny projekt
Rada Miejska Rumi jednog³oœnie wyrazi³a zgodê opracowanie projektu Obwodnicy
Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) wspólnie z
samorz¹dami: województwa
pomorskiego, Gdyni, powiatu
wejherowskiego, Wejherowa,
Redy, powiatu puckiego, miasta i gminy Puck, W³adys³awowa, Helu, Jastarni i Kosakowa.
Koszt przygotowania dokumentacji budowy obwodnicy
szacuje siê na 5 mln z³. Udzia³
Rumi wyniesie 7 proc. kosztów
zadania.
Ak

Skarga na burmistrza uzasadniona

Podaruj życie

Burza wokół budowy
ulicy Podgórnej

Młodzież
oddaje krew

O problemach z budow¹ ul. Podgórnej w Zagórzu pisaliœmy ju¿ wiosn¹ tego
roku. Temat trafi³ na paŸdziernikowe obrady Rady Miejskiej z powodu skargi
mieszkañców na dzia³alnoœæ burmistrza, skierowanej do wojewody pomorskiego. Wojewoda przekaza³ tê skargê do rozpatrzenia radnym Rumi, a ci
wiêkszoœci¹ g³osów uznali j¹ za zasadn¹. Dyskusja na ten temat by³a gor¹ca.
Mieszkañcy, niezadowoleni
z planów zabrania czêœci prywatnych dzia³ek pod budowê
drogi, protestowali przeciw projektowanemu przebiegowi ulicy. Swoje postulaty, w tym dotycz¹ce niewielkiego przesuniêcia drogi, przedstawiali w
Urzêdzie Miasta w Rumi.
Mieszkañcy zarzucaj¹ burmistrz Rumi, ¿e wiedz¹c o
przysz³ej budowie drogi, wyda³a decyzje o warunkach zabudowy dzia³ek. M.in. budowa du¿ego bloku przy ul. Towarowej
znacznie ograniczy³a, a nawet
uniemo¿liwi³a inny sposób
przebiegu ulicy Podgórnej ni¿
obecna kontrowersyjna propozycja. Kolejne kontrowersje
wzbudza zgoda urzêdu na postawienie budynku wielorodzinnego przy ul. Podgórnej 13
zbyt blisko projektowanej ulicy. Teraz trzeba znacznie okroiæ posesjê, na której stoi budynek. Zdaniem jego w³aœcicieli,
którzy swoje mieszkania kupili niema³ym kosztem, proponowany przebieg drogi pogarsza efektywny sposób wykorzystania nieruchomoœci i obni¿a
jej wartoœæ.
W miêdzyczasie, w zwi¹zku z protestami, projektant
drogi przeprojektowa³ j¹ w ci¹g
pieszo-jezdny, co maksymalnie
ograniczy³o wejœcie z drog¹ na
grunty prywatne. Tê propozycje odrzuci³a jednak Komisja
Bezpieczeñstwa przy staroœcie
wejherowskim.
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej stwierdzi³a, ¿e skarga mieszkañców na dzia³alnoœæ burmistrza jest zasadna.
W dyskusji burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak odpiera-
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Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ze ul. Podgórn¹ trzeba jak
najszybciej wybudowaæ.

³a poszczególne zarzuty twierdz¹c, ¿e zrobi³a wszytko co
mo¿liwe. Nie ma mo¿liwoœci
przesuniêcia drogi ze wzglêdu
na nowy blok przy ul. Towarowej, znajduj¹cy siê poni¿ej
Podgórnej.
- Trudno siê nie zgodziæ z
argumentacj¹ mieszkañców, ¿e
decyzje zezwalaj¹ce na dwie
inwestycje (m.in. blok na Towarowej - przyp. red.) spowodowa³y brak rezerwy gruntów
na budowê drogi - powiedzia³
Piotr Zaradny. - Teraz ogranicza siê mieszkañcom prawa
w³asnoœci. Na pewno trzeba
jak najszybciej wybudowaæ tê
ulicê i dlatego trzeba z mieszkañcami rozmawiaæ. Powinniœmy te¿ spotkaæ siê ponownie
w tej sprawie ze starost¹ wejherowskim.
Burmistrz Rogala-Koñczak zapewni³a, ¿e ustala³a z
mieszkañcami szczegó³y projektu, spotykaj¹c siê z nimi
zarówno w urzêdzie, jak i na

ul. Podgórnej. Radny Zaradny
zdziwi³ siê, ¿e skoro burmistrz
uzgodni³a wszystko z mieszkañcami, dlaczego mimo to
napisali oni skargê do wojewody?
- W tej sprawie chodzi równie¿ o sposób informowania
mieszkañców. Prawdopodobnie
nie by³oby takich problemów,
gdyby o planach urzêdu dowiadywali siê szybciej - powiedzia³
radny Jaros³aw Muszyñski.
- Pani burmistrz mówi, ze decyzje o warunkach zabudowy
nie mia³y wp³ywu na projekt
drogi, a jednak teraz mamy
powa¿ny problem. Trzeba
upewniæ siê, czy decyzja powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa
w sprawie ci¹gu pieszo-jezdnego jest ostateczna.
Jak siê dowiedzieliœmy,
spotkanie w Starostwie w
Wejherowie na temat budowy
ul. Podgórnej odbêdzie siê w
najbli¿szych dniach.
Anna Kuczmarska

Panu
Jarosławowi Szrederowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

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

Miejski Klub Honorowych
Dawców Krwi „Rumia” jest organizatorem akcji krwiodawstwa, która odbędzie się w Rumi
w listopadzie, w dwóch terminach. W sobotę 15 listopada
w godz. 10-14 specjalny autobus będzie stał na parkingu
przed Centrum Handlowym
„Auchan”. Dokładnie o tej samej porze, ale w kolejną sobotę 22 listopada autobus będzie
stał na parkingu w sąsiedztwie targowiska przy ul. Dębogórskiej.
Miejski Klub HDK (tel. 0 502181-605) zachęca wszystkim
mieszkańców do udziału w akcji
pod hasłem: „Krwiodawca to
człowiek, który oddając krew koi
cierpienia, ratuje zdrowie i życie
ludzkie…”.
Wiele wcześniejszych akcji
krwiodawstwa świadczy o
ofiarności mieszkańców Rumi,
m.in. młodzieży. W październiku po raz kolejny, w ramach
ogólnopolskiego turnieju „Młoda krew ratuje życie” krew oddawali uczniowie trzecich klas I
LO im. Książąt Pomorskich.
Na dziedzińcu szkoły przez
kilka godzin stała objazdowa
stacja krwiodawstwa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 51 uczniów oddało rekordową ilość 22,55 litrów krwi.
Akcję poprzedziły prelekcje
Bogumiły Piernickiej z wejherowskiego oddziału regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa. Opiekunki i
organizatorki akcji w liceum:
Mirosława Pałubicka i Anna
Chwałek, dziękują młodzieży za
entuzjastyczne zaangażowanie.
baj

Medal dla
L. Lipińskiej
Rada Miejska w Rumi przyznała pośmiertnie medal „Za
zasługi dla Miasta” niedawno
zmarłej nauczycielce i trenerce,
pani Lidii Lipińskiej.
Przypomnijmy, że Lidia Lipińska, o której pisaliśmy w
październikowym wydaniu gazety, działała aktywnie na rzecz
sportu w mieście oraz wychowania młodzieży. Była wielką
propagatorką unihokeja, założycielką pierwszego uczniowskiego klubu sportowego. Podjęła
współpracę z Robertem Korzeniowskim, który objął patronat
nad klubem. Lidia Lipińska była
cenioną i lubianą nauczycielką,
wieloletnią mieszkanką Rumi.
Wręczenie dyplomu rodzinie zmarłej odbędzie się na następnej sesji Rady Miejskiej 27
listopada br.
baj
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WYWIAD MIESIĄCA

WSZYSCY TRACIMY DUŻO CZASU
Z radnym Andrzejem Januszewskim, przewodniczącym Komisji
Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej rozmawia Jan Zagórski.
- Panie przewodniczący,
jest pan radnym Rumi od 10
lat, a więc ma Pan niemałe doświadczenie. Niemalże w tej
chwili mija połowa bieżącej
kadencji samorządu miasta.
Pozwoli Pan, że namówimy
Pana na próbę podsumowania. Jaka nasuwa się pierwsza refleksja?
- Sytuacja jest bardzo dziwna i trudno ją opisać. W poprzedniej kadencji byliśmy w opozycji, władzę wykonawczą posiadała burmistrz Elżbieta RogalaKończak, a większość w radzie
stanowiło jej ugrupowanie. Sytuacja była czytelna i jednoznaczna. Opozycji o zdanie nikt
nie pytał, więc mogliśmy tylko
krzyczeć - tam, gdzie działano
wyraźnie na niekorzyść miasta
i tam, gdzie wręcz łamano prawo. Teraz sytuacja jest inna.
Ustawodawca tak ułożył zadania, że wydatki i program działań ustala Rada Miejska, a władza wykonawcza, czyli burmistrz ten program wykonuje.
Jednak w naszym przypadku
burmistrz niejednokrotnie nawet wprost mówi, że nie ma zamiaru poszczególnych punktów programu wykonywać.
Jest to oczywiście łamanie prawa, ale ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji poza
ewentualnym nie udzieleniem
absolutorium przez Radę
Miejską lub odwołaniem burmistrza w drodze referendum, które w zasadzie nie jest stosowane. Koalicja PO-PiS ma większość w Radzie Miejskiej,
uchwala programy, ba nawet
znajduje sposoby na zwiększanie budżetu, a później burmistrz
jak może spowalnia wdrożenie
tych programów lub ich nie
wykonuje wcale.
- Czym to się kończy?
- Budżet jest tak skonstruowany, że wszystkie punkty
programu mają przewidziane

środki finansowe na realizację i
w sytuacji, kiedy burmistrz nie
wykonuje programu, rośnie
nam tzw. górka po stronie przychodów. I tak w zeszłym roku
„górka” niewykonania przez
burmistrza sięgnęła 22 milionów zł - rekord w skali kraju. Dla
porównania w Gdańsku nadwyżka wyniosła 5 mln zł.
- Można powiedzieć, że burmistrz marnotrawi pieniądze
pochodzące z podatków, czyli
składki obywateli.
- Tak rzeczywiście można
powiedzieć, bo każde opóźnienie w inwestycjach, pomijając
komfort życia, powoduje, że w
następnym roku środki pożera
inflacja, a poza tym rosną ceny
usług.
- Jak Pan sądzi, czy ten proceder może trwać w nieskończoność?
- Trudno odpowiedzieć, ale
widać pewien trend. Na przykład burmistrz opóźnia budowę
dróg jak może, ale w końcu tzw.
górka finansowa tak dusi, że to i
owo trzeba wykonać, żeby nie
być zupełnie śmiesznym. No i
oczywiście z dużym opóźnieniem ten program jest realizowany. Ale tu nie trzeba być wybitnym menadżerem, żeby zauważyć, że jeżeli nie wykonujemy czegoś kompleksowo i
szybko (a są środki), to w efekcie robimy rzecz o wiele drożej.
Zamrożenie działań najbardziej
widać na przykładzie budowy
centrum miasta wraz z ratuszem. Jest wiele miast w Polsce, choćby Sopot, które są w
gruntownej przebudowie.
Ostatnio Gdynia przyjęła też taki
program. Nie wiem, dlaczego
burmistrz Rogala-Kończak, będąc sześć lat burmistrzem nie
przedstawiła żadnej wizji rozwoju miasta, a wszystko co się dzieje, popada w totalny chaos, bez
próby zapanowania nad cało-

ścią. Burmistrz ma ogromne instrumenty w kształtowaniu
przestrzeni, po pierwsze inicjowanie miejscowych planów zagospodarowania, po drugie
decyzje o warunkach zabudowy, a do tego inwestycje publiczne, na przykład ratusz, centra kultury i wskazanie innych
lokalizacji o charakterze komercyjnym.
- Przyznam się, że nie mogę
zrozumieć motywów działania burmistrz. Czyżby Elżbieta Rogala-Kończak nie miała
podstawowego pragnienia
odniesienia sukcesu? Rumia
przecież dysponuje takim finansowym potencjałem, że
można by w ciągu jednej kadencji i zbudować ratusz wraz
z centrum i sporą część ulic.
- Ciężko mi to komentować i
też tego nie rozumiem, a o najgorszych motywach nie chcę
nawet myśleć. Był nawet taki
moment, że Elżbieta RogalaKończak podpisała porozumienie programowe w sprawie
budowy centrum, po czym z
niewiadomych
przyczyn
wszystko wrzuciła do kosza.
Obecnie Rada Miejska przyjęła
program gospodarczy w sprawie budowy centrum, który
wymaga poprawek formalnych, a burmistrz zleciła przedziwne prace studialne na temat gdzie powinno być centrum miasta. A wydawało się,
że po sesji naukowej i debacie
publicznej, mamy w tej sprawie
zupełną zgodę, że centrum lokalizuje się samo na przecięciu
głównych osi komunikacyjnych miasta, umownie zwanym Starowiejska-Dąbrowskiego.
- Czy zlecenie wspomnianych prac oznacza, że przez
sześć lat burmistrz nie wyrobiła sobie poglądu, jak powinno wyglądać jej miasto?

OGŁOSZENIE PŁATNE

Biuro Rady Miejskiej w Rumi uprzejmie informuje o dyżurach
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Rumi,
które odbywają się według następującego harmonogramu:

- To również trudno mi skomentować, ale dodam, że będzie z tym tak samo, jak z budową dróg. W końcu zostaną
wytrącone burmistrz wszystkie
argumenty, służące spowalnianiu inwestycji. Niestety, wszyscy stracimy dużo czasu i atłasu.
- Jest Pan nauczycielem i
kieruje pan komisją ds. oświaty. Czy mógłby pan wyjaśnić
istotę sporów, dotyczących
inwestycji oświatowych, takich jak choćby remont stołówki w szkole nr 6, czy budowa łącznika w szkole nr 1.
- Dobre pytanie. Szczycimy
się, że Rumia była niemalże
pierwszą gminą w Polsce, która przejęła na siebie prowadzenie oświaty. Moim zdaniem
stan bazy oświatowej jest bardzo dobry na tle standardów
polskich. W 2007 r. znowu znaleźliśmy się w czołówce miast
województwa pomorskiego, inwestujących najwięcej środków własnych w gminną
oświatę. Sukcesywnie zwiększamy ze środków własnych
dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli.
Baza wymaga oczywiście
stałych remontów i inwestycji.
Rok 2008 jest rokiem rekordowym pod względem nakładów
na te cele w gminnych placów-

kach oświatowych. Ale inwestycje muszą być robione z
głową. Nie trzeba być specjalistą, żeby zastanowić się nad
proponowanymi przez burmistrza kosztami remontu kuchni
za 900 tysięcy złotych? Według
mnie to zupełny absurd. Opowiadamy się za kompleksową
rozbudową szkoły, w tym stołówki. Wtedy będzie i lepiej i
gospodarniej.
Bardzo kosztowne okazały
się niektóre inwestycje sportowe przy wykorzystaniu środków
zewnętrznych, takie jak „Orlik
2012”. Inwestycję dotuje ministerstwo, ale gmina musi wydać bardzo dużo na zaplecze socjalne, wymagane w tym programie. Jestem za budową nowych boisk, które będą służyły
lokalnej społeczności, ale trzeba
korzystać z takich projektów,
gdzie wykorzystuje się istniejącą bazę i infrastrukturę szkoły.
- Czyli próba bilansu na półmetku kadencji nie wygląda
zbyt ciekawie. Widać, że poprzez brak współpracy miasto traci wyjątkową szansę...
- Niestety, smutne to podsumowanie, ale mogę obiecać,
że nie ustaniemy w staraniach,
aby z Rumi uczynić prawdziwe
miasto.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Przewodniczący Rady Miejskie Rumi Witold Reclaf
- przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach
od 17.00 do 18.00.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Jarosław Muszyński
- przyjmuje interesantów w drugą środę miesiąca w godzinach od
16.00 do 17.00.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Janusz Wolański
- przyjmuje interesantów w trzecią środę miesiąca w godzinach od
16.00 do 17.00.
Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta przy ul. Sobieskiego 7,
na parterze, w pokoju nr 117.
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MIASTO

ZAMIESZANIE
Z BOISKIEM
W tych dniach ma zapaść
ostateczna decyzja w sprawie budowy boiska obok
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców w Janowie, w
ramach ogólnopolskiego
rządowego projektu „Moje
boisko - Orlik 2012”. Inwestycja ta wywołała burzliwą
dyskusję i spór między radnymi a burmistrzem Rumi.
Była tematem co najmniej
dwóch komisji i dwóch sesji Rady Miejskiej, ale pozostała nierozstrzygnięta.
W lipcu br. radni zgodzili się
przeznaczyć na ten cel z budżetu miasta 1 mln 405 tys. zł, natomiast Ministerstwo Sportu i
Turystyki zapewniało o dofinansowaniu inwestycji kwotą
ponad 660 tys. zł. Na październikowej sesji radni PO i PiS odrzucili propozycję burmistrza
zwiększenia kosztów własnych
o ponad 400 tys. zł, zmniejszoną
wkrótce przez burmistrz do 220
tys. zł. Mimo zastrzeżeń co do
rosnących kosztów budowy
boiska wraz z zapleczem, radni
zgodzili się zaakceptować taki
wydatek, ale sprawa utknęła z
powodów proceduralnych.
Okazało się, że zwycięzca przetargu nie mógł dotrzymać terminu inwestycji i Urząd Miasta
musi wybrać innego wykonawcę inwestycji. Wówczas będzie
można mówić o ostatecznych
kosztach budowy.
Program „Orlik 2012” zakłada wybudowanie boiska wraz z
budynkiem, mieszczącym szatnie, prysznice i toalety. Jak się
okazało, najkosztowniejszy jest
właśnie ten obiekt o powierzchni 77 m kw. Z przewidywanych
w lipcu ok. 240 tys. zł koszt jego
budowy urósł do prawie 650
tys. zł, ale po odrzuceniu projektu przez radnych, urząd zdołał obniżyć koszty do ok. 450
tys. zł. Nawet ta, zmniejszona
kwota zbulwersowała radnych,
bowiem w przyszłości trzeba
będzie budynek i boisko utrzymywać, zatrudniając pracowników. Radni PO i PiS postulowali, żeby jako zaplecze boiska wykorzystać szatnie i toalety, istniejące w SP nr 9 i II LO, ale zastępca burmistrza ds. inwestycji tłumaczył, że rządowy program wymaga budowy osobnego obiektu.
Kilka dni temu odbyła się
dodatkowa, zwołana na prośbę
burmistrz Rumi, sesja, na której
rozpatrywano finansowanie
budowy boiska. Ponieważ
przedsięwzięcie już rozpoczęto
(dokumentacja, przetarg, itp.),
radni byli gotowi przyznać dodatkowe środki. Okazało się
jednak, że urząd przygotował
błędne informacje na temat
wyniku przetargu i musi przedstawić nowy komplet dokumentów.
Dodatkowa sesja w tej sprawie odbędzie się 12 listopada.
AK.
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Co z budową połączenia ul. Kosynierów z Obwodową w Redzie

AUCHAN WCIĄŻ NIE BUDUJE
Nie wiadomo, czy i kiedy powstanie po³¹czenie drogowe z
Rumi do Redy, ulic¹ Kosynierów do Obwodowej. Szefowie firmy
Auchan, która w umowie z samorz¹dem Redy zobowi¹za³a siê
do budowy tej drogi, odwlekaj¹ ostateczn¹ decyzjê. Niedawno
przes³ali burmistrzowi Redy projekt nowej umowy, która zobowi¹zuje w³adze miasta do wspó³udzia³u w inwestycji. Reda odmawia, bo we wczeœniejszym pisemnym porozumieniu Auchan
jednoznacznie zobowi¹za³o siê do wybudowania po³¹czenia. Oczywiœcie chodzi o pieni¹dze nie tylko na wspomnian¹ inwestycjê,
ale na wykup gruntów pod drogê. Jest z tym problem, poniewa¿
z w³aœcicielami dwóch dzia³ek trudno dojœæ do porozumienia.
Wyceniaj¹ oni swoje grunty bardzo wysoko, wed³ug oderwanych
od rzeczywistoœci stawek.
Problemy, zwi¹zane z budow¹ drogi z Rumi do Redy omawiali na kolejnym spotkaniu w redzkim Urzêdzie Miasta przewodnicz¹cy obu Rad Miejskich oraz przewodnicz¹cy komisji bud¿etowych i gospodarczych obu samorz¹dów. W dyskusji wzi¹³
udzia³ wicemarsza³ek Mieczys³aw Struk i cz³onek zarz¹du powiatu Dariusz Kuczmarski.
Rumscy radni ponownie zadeklarowali pomoc w nak³onieniu
zarz¹du firmy Auchan do wywi¹zania siê z zobowi¹zañ. Wsparcie zadeklarowa³ równie¿ wicemarsza³ek.
W najbli¿szych dniach w³adze Redy maj¹ kolejny raz ustaliæ
z Auchan warunki inwestycji. Bardzo licz¹ na pomoc s¹siednich

samorz¹dów w batalii na argumenty z kierownictwem centrum
handlowego.
Dlatego rumscy radni nie przyjêli na ostatniej sesji Rady
Miejskiej projektu przyst¹pienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bia³ej Rzeki. Zmiany te
umo¿liwi¹ rozbudowê centrum handlowego Auchan. Burmistrz
Rumi oraz radni Gospodarnoœci staraj¹ siê jak najszybciej do
tego doprowadziæ, ale radni PO i PiS po raz kolejny od³o¿yli
projekt. Stoj¹ na niezmiennym stanowisku, ¿e najpierw Auchan
musi zagwarantowaæ œrodki na rych³¹ budowê drogi lub j¹ rozpocz¹æ, a potem mo¿na zdecydowaæ o korzystnych dla tej firmy
zmianach w miejscowym planie przestrzennym.
Radny Aleksander Kubina z Gospodarnoœci twierdzi³ na
sesji, ¿e budowa drogi i nieporozumienia z Auchan to wy³¹cznie
problem Redy, który nie powinien nas obchodziæ. Wiêkszoœæ radnych jednak nie zapomina, ¿e droga ³¹cz¹ca ul. Kosynierów i
Obwodow¹ bêdzie s³u¿yæ równie¿ mieszkañcom Rumi i z myœl¹
o nich nale¿y wspieraæ samorz¹d Redy w tej batalii.
- Budowa ulicy Kosynierów do Redy to wspólny interes naszych miast. Jesteœmy otwarci na propozycjê Auchan w sprawie
zmian w planie zagospodarowania, ale najpierw oczekujemy
czytelnych zobowi¹zañ w sprawie budowy drogi, zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami i deklaracjami - mówi Witold Reclaf,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Rumi.
Ak

Najpierw znak zakazu zatrzymywania siê stan¹³ po jednej stronie ulicy Zbychowskiej.
Jakiœ czas póŸniej taki sam
znak ustawiono po drugiej stronie ulicy. Zgodnie z tak¹ organizacj¹ ruchu drogowego, ¿aden
kierowca pojazdu nie móg³ siê
zatrzymaæ na ul. Zbychowskiej
nawet na chwilê. Teoretycznie,
bo w praktyce codziennie ktoœ
zatrzymaæ siê tam musia³, wiêc
dochodzi³o do nagminnego
³amania przepisów.
- Jak mieszkañcy maj¹ wjechaæ na swoje posesje, skoro na
Zbychowskiej znajduj¹ siê wy³¹cznie ogrodzone prywatne
dzia³ki i domy jednorodzinne?
– pyta³ na posiedzeniu komisji
oraz na sesji RM radny Bogdan Formella. – ¯eby otworzyæ bramê i wjechaæ na podwórko, trzeba siê zatrzymaæ.
Stan¹æ na chwilê musz¹ równie¿ samochody Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych, wywo¿¹ce œmieci.
Radny zaapelowa³ do w³adz
miasta o jak najszybsze zlikwidowanie tego drogowego absurdu. Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zapewni³a go, ¿e
pod znakami zostan¹ zamontowane tabliczki, informuj¹ce,
i¿ zakaz nie dotyczy mieszkañców ani s³u¿b komunalnych.
Ale to nie jedyny problem
mieszkañców tej drogi.

ul. Zbychowskiej, co stwarza
bardzo niebezpieczne sytuacje.
Dochodzi tam do œwiadomego
³amania prawa przez kierowców – powiedzia³ B. Formella,
który z³o¿y³ wniosek o ograniczenie wjazdu na ul. Zbychowsk¹ samochodów o wadze
powy¿ej 10 ton.
Burmistrz rozpatrzy ten
wniosek, ale wstêpnie zapowie-

Absurdalny zakaz i ciężarówki na chodnikach

NIEBEZPIECZNIE NA ZBYCHOWSKIEJ

Przez jakiœ czas na Zbychowskiej nie mogli zatrzymywaæ siê nawet mieszkañcy tej ulicy.

Radny Bogdan Formella
zwróci³ równie¿ uwagê na przeje¿d¿aj¹ce tamtêdy samochody
ciê¿arowe, które z powodu gabarytów nie mieszcz¹ siê podczas wymijania na w¹skiej
jezdni, licz¹cej 5,2 metrów szerokoœci.
- Mijaj¹ce siê ciê¿arówki z
koniecznoœci wje¿d¿aj¹ na jedyny chodnik po jednej stronie

dzia³a, ¿e ograniczenie przejazdu ciê¿kich samochodów t¹
ulic¹ nie bêdzie ³atwe.
- Mo¿e raczej trzeba pomyœleæ o poszerzeniu drogi - powiedzia³a E. Rogala-Koñczak,
a radny Formella przypomnia³,
¿e ulic¹ Zbychowsk¹przebiega
gazoci¹g, uniemo¿liwiaj¹cy
tak¹ inwestycjê.
Ak.

REKLAMA

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
W CENTRUM RUMI 77 m kw.
ul. Piłsudskiego 52

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ
tel. 603-604-815 lub 601-610-733

INWESTYCJE
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Nowoczesne boiska nie tylko dla uczniów

STREFA „STAROWIEJSKA” OTWARTA
Wielofunkcyjne boisko do gry w pi³kê rêczn¹, no¿n¹ i koszykówkê oddano do u¿ytku w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi. Powsta³o te¿ boisko do siatkówki, skocznia w dal oraz 100-metrowa bie¿nia, a wszystko to w ramach projektu „Promocja zdrowia,
opieki i wychowania poprzez rozbudowê infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkó³”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Boiska wybudowano przy
wsparciu finansowym Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (poprzez œrodki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W ramach tego samego projektu zbudowano boiska sportowe przy
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi. Obiekty otrzyma³y nazwy: strefa „Starowiejska”
i strefa „Grunwaldzka”.
Podczas uroczystoœci oddania nowego obiektu przy ul. Starowiejskiej, starosta Józef
Reszke poinformowa³, ¿e w
ca³ym powiecie wejherowskim
powsta³o 10 tzw. stref rekreacji
z 38 obiektami ³¹cznie. Wartoœæ
inwestycji wynosi 6 mln 700
tys. z³, a wiêkszoœæ œrodków
(ponad 1 mln 65 tys. Euro) pochodzi z funduszy zewnêtrznych.
Resztê sfinansowano z bud¿etu powiatowego. Strefy rekreacyjne maj¹ s³u¿yæ nie tylko
m³odzie¿y szkó³, przy których
powsta³y, ale tak¿e ca³emu œrodowisku.

Przewodnicz¹cy Rady Rodziców I LO i absolwent tego
liceum Grzegorz Szalewski
przypomnia³, ¿e kilka lat temu
szko³a otrzyma³a nowoczesn¹
halê sportow¹, natomiast brakuje jej jeszcze auli z prawdziwego zdarzenia. Zaapelowa³ do
w³adz samorz¹dowych o pomoc
w przebudowie starej sali w
nowoczesn¹ aulê, a tak¿e o
wspó³pracê w zorganizowaniu
przysz³orocznego jubileuszu 60lecia liceum, na który jednoczeœnie zaprosi³ wszystkich obecnych.
- Po tegorocznym remoncie
szko³y i przed jej ociepleniem i
odnowieniem elewacji, liceum
otrzyma³o nowoczesne boiska
sportowe, które bêd¹ s³u¿yæ
zarówno m³odzie¿y szkolnej jak
i œrodowisku lokalnemu - mówi
Janusz Wolañski, dyrektor
ZSP nr 1. - Popo³udniami na
naszych obiektach prowadzone
bêd¹ ogólnodostêpne sportowe
i rekreacyjne zajêcia, promuj¹ce zdrowie.
Ak

Firma JHM Development,
buduj¹ca osiedle przy ul.
Dêbogórskiej w Rumi, w
swojej ofercie twierdzi, ¿e
bêdzie to najciekawszy adres sezonu 2009. Czytamy
tam, ¿e Rumia jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê
miastem. Na ten rozwój, a
zw³aszcza na wzrost liczby
mieszkañców, wp³ynie te¿
wspomniana inwestycja.

Na Osiedlu Królewskim zamieszka ponad 1600 osób

Na Osiedlu Królewskim, bo
tak bêdzie siê nazywa³ nowy
kompleks, powstanie 540
mieszkañ. Licz¹c œrednio po 3
osoby na ka¿dy lokal, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e zamieszka
tam ponad 1600 osób.
- Nasze inwestycje na Pomorzu rozpoczynamy w³aœnie
od budowy osiedla mieszkaniowego w Rumi - mówi Jerzy
Migros, dyrektor JHM Development sp. z oo. - Inwestowaliœmy dotychczas w centralnej
Polsce. JHM Development to
spó³ka-córka MIRBUD SA., firmy z 20-letnim doœwiadczeniem na polskim rynku budow-

Symboliczne przeciêcie wstêgi na nowym boisku. Od prawej: burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak, starosta Józef Reszke, marsza³ek Jan Koz³owski, konsul Norwegii w
Polsce Micha³ Rzeszewicz, przewodnicz¹cy Rady Rodziców Grzegorz Szalewski,
dyrektor ZSP nr 1 Janusz Wolañski i licealista Bart³omiej Bichowski.

WIELKA BUDOWA NA ŁĄKACH

Tak bêdzie wygl¹da³o w 2011 roku Osiedle Królewskie w Rumi.

lanym. W³aœnie MIRBUD jest
generalnym wykonawc¹ rozpoczêtej inwestycji w Rumi. Zakoñczenie pierwszego etapu, w
ramach którego wybudujemy
210 mieszkañ, zaplanowaliœmy
na 31 grudnia 2009 r., natomiast ca³oœæ inwestycji planujemy zakoñczyæ w I kwartale
2011 roku.
Osiedle, zaprojektowane
przez architektów z pracowni
Jakuba Szymañskiego w Gdañsku, bêdzie siê sk³ada³o z trzech
piêciokondygnacyjnych budynków (w tym kondygnacja poddaszowa) z windami i gara¿ami podziemnymi. Teren zagospodarowano tak, ¿e zarówno
zewn¹trz, jak i wewn¹trz osiedla znalaz³y siê miejsca zielone i du¿y plac zabaw. Zieleñ, a
tak¿e cisza i spokój oraz dogodne po³¹czenie z Trójmiastem to
atuty, wymieniane przez inwestora w ofercie, skierowanej do
przysz³ych nabywców.
Tymczasem ³¹ki przy ul. Debogórskiej zamieni³y siê w wielki plac budowy.
Barbara Jackowiak

REKLAMA
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OBYCZAJE

Gwiazda bez majtek ciekawsza niż drogi

Skandaliczne zachowanie radnego „Gospodarności”

NATŁOK BEŁKOTU ZŁOŚLIWOŚĆ, BRAK KULTURY
Nietrudno sobie wyobrazić reakcje ludzi na niemal „gierkowską” propagandę sukcesów. Do wściekłości może doprowadzić paplanina, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej,
że kryzys nas omija. Jesteśmy mocni gospodarczo i finansowo – powiada premier. Tylko co może wiedzieć o tym ktoś,
kto nigdy nie prowadził firmy, nie kierował i nie zarządzał
przedsiębiorstwem. To samo można powiedzieć o pozostałych „Specjalistach” z otoczenia premiera oraz o „Mędrcach”
z opozycji. Ci, którzy mają wiedzę, doświadczenie i kontakty
w dziedzinie finansów unikają konkretnych wypowiedzi. Tylko nieliczni mają odwagę przedstawiać własne stanowisko
w sprawie kryzysu finansowego. Chętnie natomiast głos zabierają różni dowcipnisie i bajarze.
Kiedy wreszcie znikną z ekranów „palikoty i niesiołowskie”, „gosiewskie” oraz „donaldy i kaczory”, może przestaniemy być zajmowani duperelami z rodzaju kastracji chemicznej, żonglerki samolotami, trzymania fotela, picia wina
lub nie. Obok tych sensacji politycznych media serwują równie pasjonujące informacje z życia gwiazd i gwiazdeczek, sądząc zapewne, że niezmiernie się wszyscy emocjonujemy
upadkiem lub powrotem Britney Spears, tym, kto ma talent
, a komu nogi się poplątały w tańcu, a także przypadkami
najgrubszego kochasia, który z miłości schudł … do 230 kg.
Kto w natłoku takiego bełkotu myśli o sprawach zasadniczych dla kraju, regionu, miasta? Czy ktoś zauważy, że bank,
który do niedawna był nasz, teraz znalazł się w sieci upadającej korporacji, dotowanej przez francuski lub niemiecki rząd?
Media wolą pokazać gwiazdeczkę bez majtek niż debatę nad
ratowaniem finansów.
A przechodząc na rumskie podwórko, czy zastanawiamy
się czasem dlaczego „jest tak dobrze, że aż tak źle”? Od dwóch
lat w Rumi ścierają się dwie wizje miasta. Burmistrz ma pomysł na …odrzucanie pomysłów radnych. Zablokowała przebudowę centrum i budowę ratusza. Utrudnia przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego i stara się wyprzedać działki deweloperom. Usiłuje, na ile może spowalniać
budowę dróg. Nie wszystko się jej udaje, ale trzeba przyznać,
że w takiej destrukcji jest bardzo skuteczna.
Radni PO i PiS uparcie dążą do przemian inwestycyjnych,
ale nie wyłącznie poprzez budowę nowych bloków. Nie chcą
dopuścić do urbanistycznej dewastacji miasta, ale za to chcą
uporządkować centrum miasta i miejskie finanse.
Bez wątpienia wszyscy mieszkańcy, w tym samorządowcy, powinni im przyklasnąć. Ale tak nie jest. Czy na fali politycznej wrzawy i bełkotu medialnego, zastanawiamy się nad
faktycznymi problemami? Czy staramy się zrozumieć, na czym
polega spór większości radnych z burmistrz miasta? Wielu
mieszkańcom łatwiej skwitować to stwierdzeniem „oni się
tylko kłócą”...
Może już nam wszystko jedno, czy na „Markowcowej”
lub wśród domków staną kolejne bloki, czy nowe centrum
handlowe zakorkuje wjazd i wyjazd z Rumi i czy wzdłuż ul.
Dąbrowskiego wyrosną kolejne potworki architektoniczne?
Może bawi nas, że kolejny piknik za miejskie pieniądze utonie
w piwie po promocyjnej cenie?
Może żyjemy już w czasach, gdy upadki i wzloty oraz kłótnie oślepionych fleszami pseudo-gwiazd wygrywają z nieutwardzonymi drogami i problemami miasta. I to nie tylko w
mediach.
(Kibic)
OGŁOSZENIE

ZAGRAJ W KOSZA!
Panów w średnim wieku,
zainteresowanych amatorską
grą w koszykówkę
zapraszamy w poniedziałki i czwartki

o godz. 20.00 na halę MOSiR
przy ul. Mickiewicza w Rumi.
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I NERWY WZIĘŁY GÓRĘ
Podczas obrad Rady Miejskiej w Rumi czêsto dochodzi
do sporów prowokowanych
przez dwóch radnych „Gospodarnoœci”. Józef Chmielewski
i Tadeusz Pi¹tkowski, bo o
nich mowa na ka¿dej sesji zarzucaj¹ przewodnicz¹cemu Witoldowi Reclafowi brak
znajomoœci regulaminu Rady
Miejskiej i ³amanie prawa.
Ci¹g³e strofowanie prowadz¹cego obrady, na zasadzie „my
wiemy najlepiej” nie raz wzbudza³ niesmak wœród wiêkszoœci radnych oraz publicznoœci.
Na paŸdziernikowej sesji
wspomniani radni przeszli
sami siebie w swoim niekulturalnym (mówi¹c najdelikatniej) zachowaniu.
Gdy W. Reclaf zamkn¹³ dyskusjê na temat zmian w bud¿ecie i radni przeszli do nastêpnych punktów obrad, radny Chmielewski wyrazi³ swoje
niezadowolenie z powodu zamkniêcia dyskusji o bud¿ecie i
domaga³ siê wyjaœnieñ w tej
sprawie. W punkcie dotycz¹cym
stawek podatków wci¹¿ mówi³
o zmianach w bud¿ecie. Przewodnicz¹cy bezskutecznie prosi³ radnego, by ten zechcia³
mówiæ na temat i przeszed³ tak jak wszyscy - do kolejnego
punktu obrad. J. Chmielewski
uparcie brn¹³ dalej, czyli mówi³

co chcia³, powo³uj¹c siê na regulamin. Kiedy przewodnicz¹cy zarz¹dzi³ przerwê, wy³¹czy³
mikrofony i poprosi³ o rozmowê przewodnicz¹cego Klubu
„Gospodarnoœæ” T. Pi¹tkowskiego, radny Chmielewski powiedzia³ „nie rozmawiaj z tym
baranem”. W. Reclaf wyrazi³
oburzenie z powodu skandalicznego zachowania siê radnego na
sesji. Pod koniec obrad T. Pi¹tkowski przeprasza³ przewodnicz¹cego t³umacz¹c, ¿e z Józefem Chmielewskim rozmawia³
o baranach, poniewa¿… zamierza kupiæ ko¿uszek na zimê.
- Jeœli pan przewodnicz¹cy
odebra³ to inaczej i poczu³ siê
ura¿ony, to przepraszam - powiedzia³ szef klubu „Gospodarnoœci”, aby chwilê potem razem
z J. Chmielewskim znów zarzuciæ W. Reclafowi… ³amanie
prawa.
Przewodnicz¹cy RM przypomnia³ decyzjê wojewody pomorskiego, który w odpowiedzi
na skargê T. Pi¹tkowskiego w
podobnej sprawie, uzna³ zarzuty wobec W. Reclafa za nieuzasadnione. Nie tylko wojewoda
uzna³by zachowanie radnego
Chmielewskiego za skandaliczne, pasuj¹ce raczej do chuligana a nie do doœwiadczonego
samorz¹dowca, by³ego przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.

Có¿, jeden z radnych „Gospodarnoœci” nie potrafi zapanowaæ nad z³ymi emocjami i
brakiem kultury, a drugi stara
siê zachowaæ resztki godnoœci i
jednoœci ugrupowania oraz klubu radnych. Panowie radni, nie
ko¿uszek jest wam potrzebny,
lecz kube³ zimnej wody.
MC.
W popularnym dzienniku i jego
lokalnym dodatku przeczytaliśmy relację z tego samego
wydarzenia, ale nieco inną od
tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy na sesji. Jak zwykle przewodniczący RM został przedstawiony jako awanturnik, „rozsierdzony” uwagami J. Chmielewskiego. Głos na ten temat
zabrał sam zainteresowany,
Witold Reclaf:
- Z przykrością muszę stwierdzić, że autor artykułów, M.
Lange często manipuluje faktami - stwierdził przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. - Tego
rodzaju praktyki oprotestowała Rada Miejska w specjalnym
oświadczeniu kilka miesięcy
temu. Jednakże można odnieść wrażenie, że ten zasłużony dla Rumi tytuł prowadzi
swego rodzaju krucjatę przeciwko koalicji PO-PiS, stwarzając wrażenie ciągłej awantury
na sesji, a pomijając ważne dla
rozwoju miasta sprawy i przyjmowane uchwały.

Niewinna zabawa czy poważne zagrożenie?
Interesująca dyskusja na ten temat Halloween toczyła się ostatnio w prasie i na portalach internetowych.
Księża oraz publicyści katoliccy przypominają,
że Halloween to pogańskie obrzędy wywodzące się z celtyckiego festiwalu „All Hallows Eve”,
podczas którego składano ofiary ku czci boga
śmierci Samhaina. Były to ofiary ze zwierząt, ale
zdarzało się, że rytualnie mordowano ludzi. 31
października Celtowie świętowali koniec roku.
Witano nowy rok, nadchodzącą zimę i wspominano zmarłych. Wydrążona dynia, była symbolem potępionej duszy, a dynia podświetlona znakiem rozpoznawczym czcicieli szatana. Tradycja ta przypadła do gustu satanistom - Anton
LaVey, autor „Biblii szatana” podkreśla, że Halloween jest jednym z ważnych świąt w ich kalendarzu. Pisze o tym Piotr Łuczuk w serwisie duchowy.pl, dodając, że w Stanach Zjednoczonych
w tych dniach policja odnotowuje najwięcej tajemniczych zabójstw.
Święto Halloween zdobywa nasz kraj. Czy
zamienimy znicze na świeczkę w wydrążonej
dyni, a wspomnienia o świętych na przebieranki
w czarownice i upiory? - pytają w „Gościu Niedzielnym” Agata Puścikowska i Marcin Jakimowicz. Autorzy podkreślają, że Halloween i uroczystość Wszystkich Świętych to dwa święta
„dotykające” śmierci w zupełnie różny sposób.
„W Stanach, Kanadzie i Europie Zachodniej w
nocy z 31 na 1 listopada na ulice wychodzą dzieci
przebrane za duchy, wampiry i czarownice. Pukają do drzwi domów, wypowiadając formułkę
„Trick or treat?” (psikus czy poczęstunek?), co
ma nakłonić gospodarza do poczęstowania dzieci słodyczami. (…) Młodzież prócz domowych
imprez i bali przebierańców często odwiedza „Sca-

ry Farm” (straszne farmy), czyli zaadaptowane
przestrzenie, przypominające scenerię filmu grozy” - czytamy w „Gościu Niedzielnym”. O tym,
że nie wszyscy akceptują takie makabryczne czy
„piekielne” zabawy świadczy fakt, że, w katolickich parafiach organizowane są alternatywne
wieczory, na których dzieci przebierają się za świętych, anioły i postaci z Biblii.
Wierni we Włoszech są namawiani m.in. przez
Kościół, by nie pozwalali dzieciom i młodzieży
uczestniczyć w obchodach Halloween. Włoska
wspólnota imienia Jana 23, która zwalcza sekty i
czary, nazwała Halloween „najmagiczniejszym
dniem w roku dla satanistów”. Jak głosi wspólnota, nie wolno promować święta, które wysławia makabrę i grozę.
Zdaniem etnografa dr. Jana Witolda Suligi
nie jest to satanistyczne święto, chociaż wywodzi się z pogańskich kultów. W wywiadzie dla
„Wirtualnej Polski” dr. Suliga stwierdził, że Halloween bywa wykorzystywane przez sekty i grupy, które odżegnują się od chrześcijańskiego
Boga, ale jest to obecnie przede wszystkim zabawa dzieci.
Innego zdania jest dr Joanna JarzębińskaSzczebiot, prowadząca w archidiecezji białostockiej punkt informacji o sektach i nowych ruchach
religijnych.
- Jest to oswajanie najmłodszych z kulturą
śmierci, a co za tym idzie „oswajanie” rzeczywistości demonicznej, powrót do kultów pogańskich. Dzieciom najłatwiej przekazać wszelkie treści za pomocą zabawy - powiedziała dr Jarzębińska-Szczebiot w wypowiedzi dla „Gościa Niedzielnego”.
Oprac. BJ
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HONOROWY OBYWATEL

KULTURA

Około 20 tysięcy wykonawców
wystąpiło na 20 festiwalach w Rumi

Prof. Roman Grucza i przewodnicz¹cy Witold Reclaf.
Fot. Anna Kuczmarska
Podczas festiwalu w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia tytu³u Honorowego Obywatela Rumi profesorowi sztuk muzycznych Romanowi Gruczy, dyrygentowi i organiœcie.
Uchwa³ê Rady Miejskiej przyznaj¹cej zaszczytny tytu³ panu
profesorowi i jej uzasadnienie odczyta³ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Witold Reclaf. Gratulacje sk³adali i kwiaty wrêczali
prof. Gruczy burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, przewodnicz¹ca Komisji Kultury Rady Miejskiej Maria Bochniak oraz
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Jaros³aw Muszyñski.
Honorowy Obywatel Rumi dziêkowa³ za wyró¿nienie, podkreœlaj¹c, ¿e na ten tytu³ zas³uguje ca³a jego liczna, kilkupokoleniowa rodzina, mieszkaj¹ca od 1931 r. w Rumi. Roman Grucza ma siedmioro rodzeñstwa. Wielu cz³onków rodziny nadal
mieszka w naszym mieœcie, niektórzy zajmuj¹ siê muzyk¹, œpiewaj¹c w chórze lub graj¹c w orkiestrze. Parafialn¹ orkiestrê
dêt¹ prowadzi brat profesora, Tadeusz Grucza
Roman Grucza mieszka i pracuje w Toruniu. Kieruje Katedralnym Chórem w Toruniu, jest równie¿ organist¹ oraz wyk³adowc¹ na Akademii Muzycznej w Gdañsku. Pe³ni funkcjê
prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr.
Ak

Chór Lira im. ks. S. Ormiñskiego pod dyrekcj¹ Karoliny Pettke zosta³ laureatem XX
Festiwalu.
Fot. Wojciech Hintzke

Śpiewali i grali Panu
XX Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im.
ks. S. Ormiñskiego w Rumi
jak zwykle przyci¹gn¹³ do
Rumi wielu znakomitych
muzyków i œpiewaków, którzy pojawili siê w naszym
mieœcie w roli wykonawców
i jurorów, a tak¿e s³uchaczy.
Nic dziwnego, skoro festiwal
zyska³ renomê w Polsce i za
granic¹. Jak powiedzia³ je-

den z jego wielkich sympatyków, ks. arcybiskup Tadeusz Goc³owski, Rumia sta³a siê znanym miejscem, w
którym piêkno wyra¿ane jest
poprzez muzykê.
Z racji okr¹g³ego jubileuszu, dyrektor festiwalu
Daniel Ptach przypomnia³
, ¿e od pocz¹tku istnienia tej
znakomitej imprezy muzycznej wyst¹pi³o w niej 487 ze-

spo³ów chóralnych, 260 organistów i 35 orkiestr dêtych,
co daje liczbê ok. 20 tysiêcy
wykonawców! Daniel Ptach
podkreœli³ rolê Ksiêdza Profesora, jak wszyscy nazywali ks. Stanis³awa Ormiñskiego dla rozwoju muzyki chóralnej w Rumi. Organizatorzy festiwalu staraj¹ siê kontynuowaæ jego dzie³o i jego
ideê.

WYNIKI
Konkurs Muzyki Organowej:
I miejsce - Lucas Pohle
z Berlina
II miejsce - Tomasz Zebura
z Warszawy

Fot. Wojciech Hintzke
Podczas festiwalu og³oszono wyniki konkursu literackiego "Mater Familiae", który by³ imprez¹ towarzysz¹c¹. Jego
laureatami zostali autorzy opowiadañ, esejów i wierszy
z ca³ej Polski, zarówno doroœli, jak i dzieci. Wyró¿nienia
w tym konkursie zdobyli m.in. uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Rumi, w tym Jacek Œwi¹tek (na zdjêciu), któremu nagrodê wrêcza³ prof. Roman Perucki.
REKLAMA

Dyrygent zwyciêskiego chóru ze Szczecina - Iwona Wiœniewska-Salamon z przewodnicz¹c¹ Komitetu Organizacyjnego El¿biet¹ Waœkowsk¹ i radnym Sejmiku Wojewódzkiego, Janem Klawiterem.
Fot. W. Hintzke

Konkurs Muzyki Chóralnej:
I miejsce - Chór Akademii
Rolniczej w Szczecinie
II miejsce - Kwartet "Ad Libitum" z Gniezna
III miejsce - Chór Lira
z Rumi
wyró¿nienia - Zamkowy Chór
Kameralny z Ostródy, Chór Canticum Novum z Poznania i Chór
Benedictus z Wuppertalu
w Niemczech.

Podziękowania za 20 lat
Organizatorzy XX MFMR dziêkowali wielu osobom, które
w ci¹gu 20 lat wspiera³y to przedsiêwziêcie lub anga¿owa³y siê
w organizacjê imprezy. Jubileuszowe wydawnictwo na temat
festiwalu oraz statuetkê z popiersiem ks. Ormiñskiego otrzymali m.in. abp. Tadeusz Goc³owski, ks. proboszcz Jan Oleksiuk, burmistrz Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak, by³y naczelnik Rumi Seweryn Czoska, byli burmistrzowie: Tadeusz
Wolski i Jan Klawiter, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Witold Reclaf, by³y wicemarsza³ek województwa - Kazimierz
Klawiter, prof. Roman Gucza - prezes PZChiO, redaktor Konrad Mielnik - wieloletni konferansjer festiwalu oraz przedstawiciele rodziny ks. Ormiñskiego, którzy przyjechali na festiwal
z Porêby Górnej. Podziêkowano równie¿ dyrektorom domów kultury w Rumi, sponsorom, rzeŸbiarzowi Eugeniuszowi Lademannowi - autorowi pomnika ks. Ormiñskiego oraz statuetek,
a tak¿e Urszuli Klawiter, autorce dwóch monografii, poœwiêconych patronowi festiwalu i historii tej muzycznej imprezy.
Na koniec na rêce wiernej s³uchaczki Danieli S³awianowskiej,
dziêkowano festiwalowej publicznoœci.
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Uczniowie pomagają

Od lewej: Kamila Konkol, Marta Bochentyn i Agata Judek zbiera³y pieni¹dze w rumskich Auchan w strojach
Czerwonego Kapturka.

Gimnazjaliœci z Rumi przebrani za postaci z bajek zbierali w centrum handlowym pieni¹dze na
rzecz podopiecznych Fundacji
"Dziewczynka z zapa³kami". Ta
ogólnopolska fundacja dzia³a od
10 lat z pomoc¹ wolontariuszy
z 2 tys. szkó³ w Polsce. Dziêki
zebranym pieni¹dzom zorganizowano atrakcyjne wakacyjne
wyjazdy dla ponad 1000 dzieci
z ubogich rodzin.
- W³¹czyliœmy siê do akcji
"Dziewczynka z zapa³kami",
poniewa¿ ubogie dzieci potrzebuj¹ nie tylko posi³ków,
ubrañ czy butów. One tak¿e
chc¹ siê bawiæ i ciekawie spêdzaæ wolny czas, chcemy po-

móc spe³niaæ ich marzenia mówi Marzena Taube, pedagog szkolny w Gimnazjum
nr 1, która by³a inicjatorem
akcji w Rumi. - Uczniowie
z ró¿nych klas chêtnie poœwiêcili swój czas i zbierali pieni¹dze, zmieniaj¹c siê co kilka
godzin. Akcja trwa³a przez
ca³y weekend w dniach 24-26
paŸdziernika.
- To nie pierwsza ani nie
ostatnia akcja charytatywna,
organizowana przez nasz¹
szko³ê - mówi Jolanta Braun,
dyrektor rumskiego Gimnazjum nr 1. - Cieszê siê, ¿e nauczyciele i uczniowie tak chêtnie pomagaj¹ innym.
baj

Coraz więcej dzieci w niewielkim budynku

Potrzebna rozbudowa szkoły
Ekologiczna Szko³a Spo³eczna w Rumi cieszy siê
dobr¹ opini¹ i tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e nie potrzebuje reklamy. Potrzebuje za to nowych pomieszczeñ i dodatkowej przestrzeni. Rozbudowa placówki pozwoli³aby przyj¹æ
wiêcej uczniów i spe³niæ
oczekiwania ich rodziców.
- Mamy listy uczniów zapisanych do szko³y na najbli¿sze
kilka lat, w³¹cznie z dzieæmi,
urodzonymi w zesz³ym roku informuje Gra¿yna Jasiecka,
dyrektor Ekologicznej Szko³y
Spo³ecznej. - Trzyletnie maluchy, które dopiero zaczê³y chodziæ do przedszkola zapisujemy
ju¿ na listê rezerwow¹, poniewa¿ tworzymy po jednej klasie
w ka¿dym roczniku, a liczba
dzieci, zgodnie ze statutem
szko³y nie powinna przekraczaæ
16 uczniów. Do tej pory zdarza³y siê dwie równoleg³e klasy, ale
na wiêcej nie mo¿emy sobie pozwoliæ ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê sal lekcyjnych.
Mamy ogromny dylemat, czy
uda siê utworzyæ w przysz³ym
roku zerówkê, czy mo¿e lepiej
dwie pierwsze klasy gimnazjalne, aby umo¿liwiæ kontynuowanie nauki w tej samej szkole
wszystkim szóstoklasistom. A
mamy dwie klasy szóste.
Szko³a spo³eczna w Rumi
Janowie powsta³a w 1991 roku
i wci¹¿ siê rozwija. Z roku na
rok przybywa uczniów, których

Różaniec z makaronu

Starsi uczniowie prezentuj¹ m³odszym kole¿ankom i kolegom ciekawe doœwiadczenia, w ramach Dni Nauki.

obecnie w szkole podstawowej
i gimnazjum jest 227. Kilka lat
temu przyst¹piono do rozbudowy placówki. Wykorzystuj¹c
wy³¹cznie w³asne œrodki, szko³a powiêkszy³a siê o 400 metrów
kwadratowych, zyskuj¹c kilka
klas. Przygotowywana jest dalsza rozbudowa. Prawie gotowy
jest projekt pierwszego pietra
nad now¹ 400-metrow¹ czêœci¹
budynku. Dziêki temu powstanie kolejnych szeœæ sal lekcyjnych, co pozwoli utworzyæ w kolejnych latach po dwie klasy
pierwsze.
- Nie mamy wystarczaj¹cej
sumy na tê inwestycjê, która
poch³onie ponad milion z³otych,
ale jesteœmy w stanie uzbieraæ
po³owê. Dlatego wyst¹piliœmy do
w³adz miasta o sfinansowanie 50
procent przedsiêwziêcia w ramach œrodków na inicjatywy spo³eczne. Cieszê siê, bo zarówno
radni, jak i burmistrz miasta
wstêpnie zaakceptowali nasz
wniosek. Mam wielk¹ nadziejê,
¿e znajd¹ siê pieni¹dze w bud¿ecie gminnym na rozbudowê naszej szko³y. Jeœli tak siê stanie, z
pomoc¹ sponsorów dobudujemy
piêtro w ci¹gu roku.
Przypomnijmy, ¿e jako szko³a spo³eczna (a nie prywatna)
rumska ESS przeznacza wszystkie zaoszczêdzone pieni¹dze na
rozwój szko³y, m.in. zakup pomocy naukowych i sprzêtów. Budynek szkolny jest w³asnoœci¹ gminy, ale miasto nie wydaje pieniêdzy na bie¿¹ce funkcjonowanie
ani na remonty tej placówki. PieREKLAMA

Przedstawienie "Barwna Afryka" przygotowa³y przedszkolaki.
Tydzieñ misyjny, obchodzony
w dniach 19-26 paŸdziernika, obfitowa³ w ciekawe wydarzenia w
przedszkolu i szkole Sióstr Salezjanek im. Œwiêtej Rodziny w Rumi.
Z inicjatywy kó³ka misyjnego przez
ca³y tydzieñ, zarówno uczniowi, jak
i przedszkolaki razem z siostrami
oraz z rodzicami zbierali œrodki na
pomoc pieniê¿n¹ dzieciom w Suda-
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nie. Na misji w tym kraju pracuj¹
m.in. Siostry Salezjanki.
W placówce przy ul. Ceynowy
codziennie odbywa³y siê kiermasze
i przedstawienia, podczas których
zbierano datki. Sprzedawano wyroby uczniów - obrazki, ozdoby, a
tak¿e potrawy, przygotowane przez
mamy. By³a te¿ loteria fantowa i
inne przedsiêwziêcia, w których

bra³y udzia³ ca³e rodziny. Kilkanaœcie rodzin wykona³o wspania³e ró¿añce, prezentowane w szkolnym
holu. Rodzice i dzieci zrobili je z modeliny, papieru, kasztanów, a tak¿e
z …cukierków lub makaronu. Tydzieñ misyjny przebiega³ pod has³em: "Uczeñ Chrystusa misjonarzem nadziei".
Ak

ni¹dze na wszystko pochodz¹ z
miesiêcznych op³at rodziców, czyli
z czesnego. Szko³a otrzymuje tylko nale¿ne jej œrodki z subwencji
oœwiatowej z bud¿etu centralnego. A ¿e wykorzystuje je z powodzeniem, dbaj¹c o wysoki poziom
edukacji i rozwój uczniów œwiadcz¹
ich sukcesy, m.in. w wojewódzkich
kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Uczniowie rumskiej
ESS wielokrotnie byli finalistami,
a dwukrotnie laureatami tych
konkursów. Wiele razy zdobywali laury na konkursach miêdzyszkolnych, miejskich i powiatowych,
a nawet miêdzynarodowych.
Wielkim sukcesem by³o zajecie przez grupê dzieci z tej szko³y III miejsca w Europie na festiwalu Odyseja Umys³u, który
odby³ siê w Budapeszcie.
Szko³a organizuje ciekawe
imprezy edukacyjne, przeznaczone równie¿ dla dzieci z innych
placówek w mieœcie, takie jak
rajd Œladami Pomników Przyrody, Bieg Ekoludków, Maraton
Matematyczny, Dni Nauki czy
sesje naukowe. Interesuj¹cym
przedsiêwziêciem by³a tegoroczna majowa sesja "Przes³anie
Pana Herberta", w której wziê³o
udzia³ 140 uczniów z siedmiu
szkó³. Uczniowie ESS uczestnicz¹ chêtnie w akcjach charytatywnych oraz - zgodnie z nazw¹
szko³y - przedsiêwziêciach na
rzecz ochrony œrodowiska. S¹
dumni z niewielkiego, ale piêknego ogrodu przed szko³¹, w którym roœnie wiele gatunków
drzew i krzewów.
Ak
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PODRÓŻE

Rumianin na bezludnej Kamczatce

W krainie wulkanów
"Uciekaj¹c przed goni¹cym grizzly wcale nie musisz
biegaæ szybciej od niedŸwiedzia. Wystarczy, ¿e biegasz
szybciej od kolegi" - pokrzepieni tymi s³owami postanowiliœmy wybraæ siê po raz kolejny
na ryby na pe³n¹ niedŸwiedzi,
dalek¹ Kamczatkê.
Jak zwykle celem wyprawy
by³y ryby, tym razem dalekowschodnia kund¿a, wystêpuj¹ca
m.in. w rzece Vahil. Ta ³ososiowata ryba koloru brunatnego lub
ciemno z³otego ma charakterystyczne plamki przypominaj¹ce
skórê lamparta. Podobnie jak w
zesz³ym roku nad Opal¹ (relacja
w GR nr 1(20) styczeñ 2008, tak i
tu spodziewaliœmy siê obecnoœci
niedŸwiedzi. Brzegi rzeki by³y tak
bardzo zaroœniête, ¿e grozi³o nam
spotkanie z misiem i spojrzeniem
mu w oczy z odleg³oœci 10m. Nam
uda³o siê skróciæ ten dystans!

Gêsto od ryb
Vahil p³ynie przez tereny
dziewicze i bezdro¿ne tote¿ dotarliœmy tam rozlatuj¹cym siê
MI-8. Zatem z uwagi na kiepsk¹
pogodê nasze szanse wynajêcia
helikoptera by³y znikome. Na
szczêœcie s¹ dwie rzeczy, które
otwieraj¹ w Rosji ka¿d¹ furtkê
- dolary i wódka.

Mieliœmy ponad tydzieñ by
dotrzeæ pontonami do miejsca, w
którym mieli nas odebraæ. Rzeka pocz¹tkowo mocno górska z
korytem wype³nionym g³azami,
a¿ kipia³a od ryb. £awice golców
ustawia³y siê zaraz za tr¹cymi
siê ³ososiami, którym amory tak
zawróci³y w g³owie, ¿e nie zwraca³y na nas uwagi. Mogliœmy
przejœæ przez rzekê odpychaj¹c
ryby nog¹. I jak tu ³owiæ?! Zabieraliœmy tylko ryby potrzebne
do spo¿ycia, a wiêkszoœæ wraca³a zdrowa do wody.
Pozosta³o skupiæ siê na kund¿y, g³ównej atrakcji naszej ekspedycji. Ta rzadka ryba w lamparcie centki zachowywa³a siê
podobnie do naszego szczupaka,
zajmuj¹c podobne stanowiska w
rzece i walcz¹c równie zaciekle,
jeœli nie mocniej. Dziennie ³owi³o siê ich od kilku do kilkunastu, co dawa³o sporo satysfakcji.

Eksplozja przyrody
Pó³wysep kamczacki jest
aktywny sejsmicznie i bogaty
geologicznie. Wielokrotnie mogliœmy podziwiaæ oœnie¿one wulkany, niektóre z dymi¹cymi kalderami i gejzerami. Kilkakrotnie k¹paliœmy siê w gor¹cych
Ÿród³ach, a raz nawet zeszliœmy
do zasklepionego wnêtrza wulkanu i œlizgaliœmy siê po lodowym jeziorze.
Trzy lata temu fala trzêsieñ
ziemi zniszczy³a wiele miast i
osad ludzkich, mocno ucierpia³a te¿ g³ówna turystyczna atrakcja Kamczatki - Dolina Gejzerów. Ale lasy i tundrê wype³niaj¹
tony grzybów, jagód i ¿urawin,
w ogrodach w jednym czasie
zbieraæ mo¿na gruszki, œliwki,
truskawki, porzeczki, a nawet
winogrona czy arbuzy. Roœlinnoœæ ma niewiele czasu wiêc
wegetacja jest wrêcz eksploduj¹ca. We wrzeœniu panowa³a
tam piêkna jesieñ, choæ do po³udnia musieliœmy czekaæ ze

zwiniêciem namiotów póki nie
stopnieje na nich lód.

Ciuciubabka
O obecnoœci niedŸwiedzi
œwiadczy³o wszystko - wydeptane œcie¿ki w tundrze, œlady ³ap
na brzegu rzeki, k³aki na pniach
drzew, resztki ³ososi, bar³ogi w
wysokim zielsku, i… mnóstwo
odchodów. Wiele razy wracaj¹c z
wêdkowania do obozu natyka³em
siê na w³asne œlady przedeptane
niedŸwiedzimi ³apami.

Cel wyprawy zosta³ zrealizowany w 200 procentach!
Wszyscy wrócili szczêœliwi, obci¹¿eni kilkoma gigabajtami
œwietnych zdjêæ i "na³owieni do
bólu". Na jak d³ugo nam to starczy? Niektórzy ju¿ maj¹ zarezerwowane bilety lotnicze.
Rafa³ S³owikowski

Zdjêcia z tej i innych wypraw Klubu Wêdkuj¹cych Globtroterów do zobaczenia na
www.bayangol.pl
Na zdjêciu powy¿ej przeprawa przez rzekê z wulkanem w
tle. Poni¿ej autor artyku³u ze
z³owion¹ kund¿¹.

Nic jednak nie przemawia do
g³owy jak sam widok króla tych
ziem, gdy idzie brzegiem rzeki
lub gdy stoi siê w wodzie a ostry
nurt rzeki niesie porwanego miœka (a nawet dwa) kilka metrów
dalej. Podaæ pomocn¹ d³oñ? Raczej s³aby numer.
Co mieliœmy do obrony?
Resztki rozs¹dku w pomylonych, wêdkarskich g³owach, jeden gaz pieprzowy, blaszany
rondel i ³y¿kê do ha³asowania,
a tak¿e bogaty repertuar piosenek i gwizdów.
Na szczycie gwizdanej listy
przebojów królowa³y filmowe
szlagiery, wiêc mo¿e któremuœ z
nas ¿ycie uratowali czterej pancerni i pies albo Janosik…

REKLAMA

Rumia
ul. Dąbrowskiego 6B
tel.: 058 771 41 33, 771 41 34
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Janowski moloch w prasie ogólnopolskiej

W sądach Gdańsku i w Wejherowie

Członkowie SM mieli rację

Sprawy przeciw spółdzielni

W „Gazecie Prawnej” Nr
169 z 29 sierpnia 2008 r. ukaza³ siê artyku³ redaktora
Adama Makosza pt. „Nieruchomoœæ wspólna nie mo¿e
liczyæ wielu budynków”. Redakcja „Gazety Prawnej”
uzna³a, ¿e przypadek rumskiej spó³dzielni i osiedla w
Janowie jest na tyle interesuj¹cy, ¿e warto o nim napisaæ. Autor artyku³u przedstawi³ znany dobrze mieszkañcom spór miêdzy cz³onkami
spó³dzielni a Zarz¹dem SM
„Janowo” w sprawie 51-budynkowej nieruchomoœci. We
wspomnianym artykule czytamy o zaskar¿eniu przez
cz³onków uchwa³y Zarz¹du w
tej sprawie oraz o ostatecznym wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdañsku. Podobnie
jak wczeœniej S¹d Okrêgowy,
przyzna³ on racjê spó³dzielcom.
Problem wielobudynkowych nieruchomoœci utrudnia-

j¹cych przysz³ym w³aœcicielom zarz¹dzanie swoj¹ w³asnoœci¹, takich jak moloch
utworzony przez Zarz¹d SM
w Janowie, znikn¹³ wraz z
wejœciem w ¿ycie nowelizacji
ustawy o spó³dzielniach

mieszkaniowych. Po 31 lipca
2007 r. spó³dzielcy nie musz¹
ju¿ zaskar¿aæ bezsensownych
uchwa³ zarz¹dów, dotycz¹cych odrêbnych w³asnoœci
mieszkañ. Ustawa bowiem
mówi, ze uw³aszczenie mo¿e
byæ przeprowadzone wy³¹cznie w oparciu o jednobudynkowe nieruchomoœci (poza
wyj¹tkowymi sytuacjami).
Warto o tym przypomnieæ,
poniewa¿ Zarz¹d SM „Janowo” wielokrotnie, nawet po
wyroku s¹dowym, usi³owa³
zrzuciæ winê za opóŸnienia w
procesie uw³aszczenia na
cz³onków, którzy wspomnian¹ uchwa³ê zaskar¿yli.
Dodajmy, ¿e redaktor
Adam Makosz, który janowsk¹ sprawê opisa³, zosta³
wczeœniej wyró¿niony przez
Czytelników „Gazety Prawnej” za przybli¿anie i wyjaœnianie tematyki spó³dzielczoœci mieszkaniowej.
Ak.

UWAGI * OPINIE * SPOSTRZEŻENIA
W poprzednim wydaniu gazety z uwagą przeczytałam informację pana Modrzejewskiego, dotyczącą regulaminu porządkowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, zamieszczonego na stronie internetowej SM. Znalazłam w tym dokumencie więcej absurdalnych zapisów.
W rozdziale „Obowiązki spółdzielni oraz lokatorów w zakresie napraw wewnętrznych”, w tabeli nr
1 pt. „Normatywne okresy użytkowania urządzeń
techniczno-sanitarnych oraz materiałów podłogowych” Rada Nadzorcza określa czas użytkowania
m.in.: miski ustępowej fajansowej na 6 lat, urządzenie „kompakt” - 10 lat, zlewozmywaka ze stali nierdzewnej - na 10 lat, zlewozmywaka z tworzyw
sztucznych - 10 lat, umywalki porcelanowej - 10 lat
i porcelanowego postumentu do umywalki - na 10
lat. Po takim czasie lokator powinien wymienić wspomniane urządzenie, a przecież wiadomo, że dobrze
konserwowane i zadbane umywalki, zlewozmywaki
(zwłaszcza ze stalki nierdzewnej!) i inne urządzenia
mogą służyć dłużej niż 6 czy 10 lat.

W paragrafie 3 rozdziału o obowiązkach spółdzielni, w punkcie „Naprawy wewnątrz lokali” czytamy m.in., że spółdzielnia zobowiązana jest do naprawy głównych pionów wodno-kanalizacyjnych
łącznie z zaworami odcinającymi. Naprawa w pionach łazienkowych ograniczona jest w praktyce do
rur pionowych, do wodomierzy. Za naprawę lub
czyszczenie z kamienia rur poza licznikami, ale znajdujących się jeszcze w kominie (rozgałęzienia do
wanny, umywalki, pralki) spółdzielnia obciąża finansowo mieszkańców. Poproszony o wyjaśnienie, kierownik działu remontowego poinformował mnie, że
z funduszu remontowego nie można finansować
napraw rur za licznikami, bo wodomierze są własnością spółdzielców! Jeśli tak, to dlaczego stare
wodomierze są zabierane podczas każdej wymiany
co 5 lat? Na to pytanie nie otrzymałam odpowiedzi.
Uważam, że wszelkie regulaminy powinny być
publikowane w gazecie „Nasze Sprawy”, a nie tylko
w internecie, do którego nie wszyscy mieszkańcy
mają dostęp.
Danuta Michalczewska

Przed s¹dami w Gdañsku i w Wejherowie toczy siê kilka
spraw z powództwa cz³onków SM „Janowo”, o czym informowaliœmy w paŸdziernikowej „Gazecie Rumskiej”. Kontynuuj¹c ten
temat informujemy, ¿e:
17 paŸdziernika br. w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku
odby³a siê pierwsza rozprawa, dotycz¹ca uchylenia uchwa³y Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” z czerwca 2008 r. Z powodu niestawienia siê œwiadków nie dosz³o do
przes³uchania stron tego procesu. Termin nastêpnej rozprawy
zosta³ wyznaczony na 25 listopada 2008 r. o godz. 12.30, w Sali
128 Sadu okrêgowego w Gdañsku.
6 listopada o godz. 8.30 w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku, w sali 226 odbêdzie siê pierwsza rozprawa z powództwa D.
Bia³as przeciwko Zarz¹dowi SM „Janowo” w Rumi o naruszenie
dóbr osobistych.
20 listopada br. o godz. 8.30 S¹du Rejonowego w Wejherowie (a nie 20 paŸdziernika jak podaliœmy w nr 9/28, za co
bardzo przepraszamy), w sali nr 22 odbêdzie siê rozprawa w
sprawie eksmisji przez Zarz¹d SM „Janowo” z mieszkania przy
ul. Szczeciñskiej 1 mieszkañca tego lokalu, po œmierci g³ównego
lokatora - osoby bliskiej wyrzuconemu.
Równie¿ na listopad br. zosta³a wyznaczona przez S¹d
Okrêgowy w Gdañsku rozprawa z powództwa E. Ró¿yckiej przeciwko Jerzemu Hoppe o ochronê dóbr osobistych, jednak¿e z powodów proceduralnych s¹d mo¿e wyznaczyæ inny termin.
Rozprawy maja charakter jawny i ka¿dy mo¿e w nich uczestniczyæ jako publicznoœæ. O dalszym przebiegu tych spraw sadowych bêdziemy informowaæ Czytelników „Gazety Rumskiej”.
Ak.

Ile zarabia władza SM Janowo

PREZES JAK PREMIER
Listê p³ac polskich polityków, w tym najwa¿niejszych osób w
pañstwie opublikowa³ w paŸdzierniku „Fakt”. Z artyku³u „Tyle
zarabia w³adza” (Fakt, 18-19.10.08) dowiedzieliœmy, ¿e p³aca prezydenta RP wynosi 20 138 z³, marsza³kowie Sejmu RP i Senatu
RP zarabiaj¹ jednakowo po 14 485 z³, natomiast premier rz¹du
otrzymuje 19 150 z³ miesiêcznie.
Dla porównania - prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”
Józef Chmielewski z p³ac¹ w wysokoœci kilkunastu tysiêcy z³otych (zgodnie z oœwiadczeniem maj¹tkowym na stronie internetowej Urzêdu Miasta) przekracza zarobki niektórych osób na najwy¿szych stanowiskach w pañstwie! Ponadto zarz¹d spó³dzielni,
czyli prezes i dwoje zastêpców, otrzymuje premie kwartalne i zapewniamy, ¿e nie s¹ to kwoty symboliczne. Siêgaj¹ od kilku, a
nawet kilkunastu tysiêcy z³otych!
Wysokoœæ wynagrodzenia dla cz³onków Zarz¹du SM „Janowo”
ustala Rad Nadzorcza.
R.

REKLAMA

SPOSÓB NA JĘZYK OBCY
Z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP wynika, że najwięcej Polaków, bo aż 33 procent
uczy się języka obcego, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Zdaniem 31 procent ankietowanych znajomość języka obcy do nauki, a 17 proc. używa go w pracy zawodowej.
Tak samo jak powody, dla których podejmujemy decyzję o nauce języka obcego, ważne są
sposoby, przy pomocy, których chcemy się uczyć. Trafnie wybrana metoda stanowi połowę
sukcesu.
Jednym ze sposobów nauczania jest uczęszczania na tradycyjne zajęcia do szkoły językowej.
Nauka w niej odbywa się zwykle w grupach od 3 do 12 osób, liczebność w dużej mierze uzależniona jest od wniesionej opłaty i godziny kursu. Najkorzystniejsze popołudniowe godziny w małych
grupach są zwykle najdroższe. Każda szkoła posiada różnego rodzaju poziomy - przeciętnie 10 - i
prowadzi samodzielnie egzaminy. Nowością ostatnich lat staje się prowadzenie zajęć z dwoma
nauczycielami, nauczyciel - opiekun Polak z odpowiednimi kwalifikacjami i obcokrajowiec.
Do coraz częściej wybieranej metody nauki języka obcego należy SITA. Jej specyfika polega na
położeniu nacisku na kompetencję mówienia. Metoda ta ma kilka cech odróżniających ją od
innych, pierwszą z nich jest relaks, ponieważ kursy nastawiają się na przyswojenie sporej liczby
wyrażeń i zwrotów, nauka ma miejsce w stanie odprężenia, który sprawia, że zaktywizowane
zostają obie półkule mózgowe, a tym samym możliwości naszego mózgu zwiększają się kilkakrotnie. Przebywanie w relaksie ułatwiają specjalistyczne okulary. Poza pracą z urządzeniem jest określony czas na pracę z podręcznikiem i aktywizację zapamiętanego materiału z lektorem. Po każdej
lekcji następuje powtórka poprzednich zajęć. Nauka przypomina uczenie się języka ojczystego,
gdzie najpierw porozumiewamy się, a potem zostają nam uświadomione kwestie gramatyczne.
Akademia Językowa w Gdyni (zajęcia także w Rumi) tel.: 058 78-15-780
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ROZMAITOŚCI

Przyjaciele z jednej ulicy

KU

CZCI ŚWIĘTYCH PATRONÓW

Jak dobrze mieć sąsiada Parafialne odpusty
Doroczne parafialne odpusty œwiêtowano w paŸdzierniku w dwóch parafiach: œw. Jana z Kêt oraz
œw. Judy Tadeusza.
Uroczystoœæ ku czci patrona w koœciele w Janowie, przypadaj¹c¹ 20 paŸdziernika, zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ks.
arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, Metropolita Gdañski.
Ks. arcybiskup odprawi³ sumê odpustow¹ oraz poœwiêci³
now¹ figurê œw. Antoniego. Po uroczystoœci z koncertem pieœni patriotycznych wyst¹pi³a Orkiestra Marynarki Wojennej RP.
28 paŸdziernika w koœciele w Zagórzu uroczyst¹ sumê
odpustow¹ ku czci œw. Judy Tadeusza odprawi³ ks. Andrzej
Gierczak, proboszcz parafii b³. E. Bojanowskiego.
Ak.

Od lewej: Magdalena i Ireneusz Sagan, Jolanta i Mariusz Kitowscy, Mirella Ja³ocha
oraz Maria Michalska. Na zdjêciu brakuje nieobecnych s¹siadów: W³odzimierza
Michalskiego, Jerzego Ja³ochy, Anny i Grzegorza Klepczyñskich oraz Katarzyny i
Marcina Cywula.

S¹siedzkie konflikty, niestety doœæ czêste na osiedlach i podwórkach nie s¹ im
znane. Wrêcz przeciwnie, s³owo s¹siedzi
kojarzy siê im z ¿yczliwoœci¹ i pomoc¹.
Mieszkañcy ulicy Truskawkowej na peryferiach Rumi maj¹ szczêœcie, bo od pocz¹tku panowa³a tam s¹siedzka solidarnoœæ i wspó³praca.
Budowa domków i za³atwianie wielu formalnoœci
ka¿demu przysparza problemów i stresów. S¹siedzka pomoc staje siê wtedy jeszcze
bardziej potrzebna i wa¿na.
- Gdy budowaliœmy nasze
domy osiem, siedem lub szeœæ
lat temu, nie tylko radziliœmy siê siebie nawzajem i pilnowaliœmy posesji nieobecnych s¹siadów, ale tak¿e planowaliœmy wspólne przedsiêwziêcia - wspomina Magdalena Sagan. - Na ulicy powsta³ spo³eczny komitet budowy nawierzchni, ale ze
wzglêdu na problemy z budow¹ kanalizacji burzowej,
nie mo¿emy zrealizowaæ tej
inwestycji. Wobec tego utwardziliœmy ulicê tymczasowo
p³ytami, a tak¿e wspólnie doprowadziliœmy do naszych
posesji pr¹d, gaz i wodê.
Mieszkañcy siedmiu domów przy ulicy Truskawkowej
nadal wspieraj¹ siê, a nawet
spêdzaj¹ razem wolny czas.
- Przychodzê na Truskawkow¹ do mojej córki,
mieszka³am te¿ w jej domu
podczas wyjazdu córki do
Stanów Zjednoczonych. Jako
osoba z zewn¹trz jestem pod

wra¿eniem wspania³ej wspó³pracy miêdzy s¹siadamimówi Barbara Nowak. - Jeœli ktoœ wyje¿d¿a, zostawia
innym klucze, a s¹siedzi nie
tylko obserwuj¹ pusty dom,
ale opiekuj¹ siê zwierzêtami
lub ogrodem. Na co dzieñ po¿yczaj¹ sobie ró¿ne rzeczy, a
nawet opiekuj¹ siê dzieæmi,
gdy zachodzi potrzeba.
- Co do opieki nad dzieæmi albo przyprowadzania ich
ze szko³y i przedszkola, to pomaga nam zw³aszcza pani
Basia - dodaje Magdalena
Sagan - Kiedyœ moje dzieci
by³y w domu, a mieli przyjœæ
fachowcy, ¿eby coœ naprawiæ
czy zamontowaæ. Pani Basia
na moj¹ proœbê udawa³a babciê, gotuj¹c coœ w kuchni. Nie
chcia³am, ¿eby ktoœ pomyœla³,
¿e dzieci s¹ same w domu.
- Mamy wspóln¹ pasjê, bo
wszyscy lubimy nasze ogrody i staramy siê, ¿eby wygl¹da³y piêknie. Wymieniamy
siê sadzonkami i roœlinami,
a latem spotykamy siê w
ogrodach przy grillu - mówi
Jolanta Kitowska.
S¹siedzi spêdzaj¹ razem
nie tylko letnie wieczory. W
ka¿dy pi¹tek w sali gimna-

stycznej Gimnazjum nr 1 ca³ymi rodzinami graj¹ w siatkówkê! Kto nie mo¿e graæ
albo nie lubi bezpoœredniego
kontaktu z pi³k¹, ten sêdziuje lub kibicuje. W czasie wakacji grupa s¹siadów wybra³a siê na sp³yw kajakowy
rzek¹ S³upi¹.
- Wkrótce czeka nas tradycyjne dekorowanie posesji
na Bo¿e Narodzenie - mówi
Mirella Ja³ocha. - Niektórzy panowie ju¿ obmyœlaj¹
nowy sposób zawieszenia
lampek i innych ozdób. Proszê przyjœæ do nas w grudniu
i zobaczyæ, jak piêknie udekorowana jest na œwiêta nasza ulica.
Zreszt¹, ulica wygl¹da te¿
piêknie i odœwiêtnie tak¿e
podczas narodowych œwi¹t.
Na Truskawkowej nikt nie
zapomina o wywieszeniu flagi z okazji 11 Listopada, 3
Maja czy 15 Sierpnia.
Anna Kuczmarska

Metropolita Gdañski, ks. arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ poœwieci³ figurê œw. Antoniego.
REKLAMA

Z.U.P. „OSTATNIA POSŁUGA”
ŁUCJA I MIROSŁAW SŁOWIKOWSCY

PEŁNY ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH
W KRAJU I ZA GRANICĄ
BEZPŁATNE KREDYTOWANIE USŁUG
Biura: Rumia, ul. Wybickiego 20 w godz. 11.00-15.00
Rumia, ul. Chrobrego 27 w godz. 8.00-16.00
Tel. całodobowe: 058 77-12-800 i 0-501-163-354

REKLAMA

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego
Rumia, ul. Stoczniowców 4, tel.: 058 671 70 74
Rumia, ul. Dąbrowskiego 6, tel.: 058 671 02 24
Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Dostawa na cały świat w ciągu 24 godzin.
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SYGNAŁY, OPINIE

To już plaga

Mieszkańcy czekają na budowlańców

FETOR Z KOMINA Różana tonie w błocie
Jeden z problemów, które
powracaj¹ jak bumerang w sygna³ach od naszych Czytelników jest palenie odpadami w
piecach prywatnych domów.
Najwiêcej takich sygna³ów pochodzi z osiedli domków jednorodzinnych. Ostatnio na
œmierdz¹cy dym, wydobywaj¹cy siê z kominów niektórych domów skar¿y³ sie mieszkaniec
Lotniska.
- Moi s¹siedzi pal¹ w piecu plastikowe butelki i inne pojemniki, foliowe torby i worki,
mo¿e nawet gumowe odpady,
bo co jakiœ czas gêsty i ciemny
dym z komina zatruwa powietrze na osiedlu - mówi nasz
Czytelnik z Lotniska. - Œmierdz¹cy dym wlatuje do naszych
domów, m.in., gdy wietrzymy
Czytelnicy, którzy chcą się z
nami podzielić spostrzeżeniami i uwagami na temat życia
w mieście, mogą przyjść do
redakcji osobiście (ul. Piłsudskiego 52A m 6, III piętro) lub
zadzwonić, najlepiej podczas
środowego dyżuru.
Dyżury reportera odbywają
się w każdą środę w godz. 1416. Można też dzwonić w inne
dni, a jeśli telefon stacjonarny
058 710-96-11 nie odpowiada,
zawsze czynny jest telefon komórkowy: 0 691-700-273. Zapraszamy.

OSIEDLOWY
PARKING

Z opóŸnieniem dotar³a do
nas poczt¹ odpowiedŸ Zarz¹du
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w sprawie prowadzenia
parkingu strze¿onego na terenie osiedla. Jedna z Czytelniczek - mieszkanek osiedla Janowo sugerowa³a na naszych
³amach, ¿e korzystne dla spó³dzielców by³oby przejêcie du¿ego osiedlowego parkingu przy ul.
Gdañskiej przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ i prowadzenie go
bez poœredników. Mieszkanka
Janowa podpowiada³a, ¿e mo¿na by wynaj¹æ w tym celu firmê ochroniarsk¹ i zleciæ jej pilnowanie samochodów, a zyski
z prowadzenia obiektu trafia³yby do spó³dzielczej kasy.
Oto odpowiedŸ zarz¹du
SM „Janowo”:
Uprzejmie informujemy, ¿e
wielokrotnie przeprowadzaliœmy kalkulacje dotycz¹ce ewentualnego prowadzenia przez nas
parkingów. Jednak¿e z przyczyn
ekonomicznych odst¹piliœmy od
tego projektu. Zastrze¿enia podnoszone przeze jedn¹ z czytelniczek gazety co do jakoœci œwiadczonych us³ug na parkingu przy
ul. Gdañskiej s¹ nam znane lecz
nie potwierdzaj¹ ich inni u¿ytkownicy parkingu.
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mieszkania wieczorem. Na
ogó³ palenie œmieci w piecu odbywa siê póŸnym wieczorem.
Nawet Stra¿y Miejskiej nie
mo¿na wtedy zawiadomiæ, bo
jest ju¿ nieczynna. Interwencje w dzieñ, kiedy akurat s¹siedzi nie spalaj¹ w piecu odpadów s¹ nieskuteczne.
O spalaniu œmieci w piecach piszemy kolejny raz, choæ
wiemy, ¿e sprawa jest tak
samo beznadziejna, jak problem wyrzucania odpadów z
gospodarstw domowych do
ulicznych pojemników. Po raz
kolejny pozostaje wiêc zaapelowaæ do mieszkañców, ¿eby nie
zatruwali œrodowiska ani ¿ycia
s¹siadom. Ci, którzy z dziwnie pojmowanych oszczêdnoœci
wrzucaj¹ do pieca co popadnie,
truj¹ nie tylko innych mieszkañców, ale równie¿ siebie i
swoje dzieci. Wiadomo, ¿e fetor z komina jest najbardziej
dokuczliwy jesieni¹ i zim¹.
Red.

- Kiedy na nasz¹ ulicê
wjad¹ wreszcie koparki i inny
sprzêt budowlany? Kiedy doczekamy siê utwardzonej jezdni i wygodnych chodników pytaj¹ mieszkañcy ul. Ró¿anej,
jednego z najwiêkszych traktów w dzielnicy Lotnisko. Szeroka ulica Ró¿ana od pocz¹tku roku widnieje w wykazie
dróg gminnych, przeznaczonych
do budowy (na odcinku od Kosynierów do Partyzantów). Niestety, realizacja wyznaczonego
przez radnych zadania wci¹¿
siê opóŸnia.
Jeden z Czytelników przyniós³ do redakcji zdjêcia z wielkimi ka³u¿ami i skar¿y³ siê,
¿e problemy z ich pokonywaniem maj¹ zw³aszcza starsi
mieszkañcy. Nie tylko piesze
wêdrówki sprawiaj¹ k³opot. Osobom chorym, m.in. ze schorzeniami krêgos³upa trudnoœæ
sprawia nawet podró¿ samochodem t¹ wyboist¹ drog¹. Nasi

Czytelnicy znaj¹ dobrze takie
zdjêcia, bo co jakiœ czas zamieszczamy podobne fotografie,
nadsy³ane z równych osiedli.
Przypominamy, ¿e Urz¹d
Miasta prowadzi procedurê

przygotowawcz¹ tej inwestycji
(patrz tabela na str. 14-15), jest
nadzieja, ¿e rozpocznie siê ona
na pocz¹tku przysz³ego roku.
Ak

LISTY DO REDAKCJI

KORZYSTNE ROZWIĄZANIE
Jak bumerang powraca na sesjach Rady Miejskiej w Rumi
temat utrzymania i finansowania Domu Kultury SM „Janowo”.
Powraca on również w rozmowach mieszkańców osiedla, którzy
czasem powtarzają nieprawdziwe, a rozpowszechniane przez
władze spółdzielni opinie.
Na wrześniowej sesji RM radny Gospodarności J. Chmielewski, spierając się na ten temat z przewodniczącym W. Reclafem
mówił, że posiada 500 podpisów mieszkańców Janowa, którzy
opowiadają się za działalnością placówki w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowej. Pamiętam, że miesiąc wcześniej radny i jednocześnie prezes SM mówił o 1300 głosach „w obronie” DK „Janowo”. Niezależnie od tego, że liczba podpisów jest raz większa raz
mniejsza, chcę przypomnieć, że mieszkańców osiedla jest ok. 15
tysięcy, a 500 podpisów stanowi zaledwie 3 procent tej liczby.
Wśród podpisanych są na pewno (jak zawsze w takich przypadkach) pracownicy spółdzielni, ich rodziny i znajomi. Pod petycją
podpisywali się też rodzice młodzieży, uczęszczającej na zajęcia
w DK, bo powiedziano im, że radni chcą zlikwidować Dom Kultury
w Janowie.
To nieprawda. Radni PO i PiS wyraźnie mówią o przejęciu
placówki i całkowitym finansowaniu jej przez miasto, co dla miesz-

kańców Janowa jest bardzo korzystne! Dzięki temu spółdzielcy
nie będą musieli utrzymywać domu kultury w comiesięcznym
czynszu, natomiast dalej będą mogli chodzić tam na spotkania,
koncerty i inne imprezy. Tak jak pozostali mieszkańcy miasta,
którzy do tej pory nie musieli opłacać DK „Janowo”, a korzystali z
bezpłatnych imprez, podobnie jak korzystają z Miejskiego Domu
Kultury. Gospodarność błędnie informuje mieszkańców, że radni
PO i PiS chcą zniszczyć i zlikwidować janowski Dom Kultury. Takie
wypowiedzi Gospodarności to tylko gra polityczna, o czym można
się przekonać słuchając dyskusji na sesji (uczestniczę w obradach lub oglądam je w telewizji lokalnej).
Gospodarność, a więc po części również Zarząd SM „Janowo”, nie liczy się z członkami spółdzielni, z ich zdaniem i ich …kieszenią. Za niektóre zajęcia (np. aerobik) trzeba płacić. Członkowie
SM „Janowo” płacą więc podwójnie – w czynszu oraz za zajęcia,
a inni mieszkańcy Rumi - nie. To niesprawiedliwe, a rozwiązanie,
proponowane przez Radę Miejską może to zmienić na korzyść
spółdzielców. Trudno się dziwić, że radni Gospodarności protestują, skoro dotąd spółdzielnia dostawała pieniądze na działalność domu kultury od mieszkańców i od miasta.
Danuta Michalczewska
mieszkanka Jednostki E SM „Janowo” w Rumi
REKLAMA
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„SITO”
W URZĘDZIE
Żeby złożyć pismo w Urzędzie
Miasta w Rumi trzeba najpierw
zdobyć zaufanie urzędnika. Nie
wszystkim się to udaje. Pewien
mieszkaniec Rumi, zgodnie z przysługującym mu prawem, złożył
wniosek w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej dzielnicy.
Najpierw zdziwił się, że urzędniczka w Biurze Obsługi Mieszkańców
uważnie przeczytała pismo skierowane do burmistrza. Na koniec
stwierdziła, że podpisy pod wnioskiem muszą być potwierdzone
notarialnie! Dodała, że ewentualny koszt potwierdzenia podpisu
na miejscu wynosi 17 zł.
Rumianin nie ustąpił. Zażądał
przyjęcia pisma i ewentualnego
odesłania go z pisemnym podaniem podstawy prawnej, uzasadniającej taką procedurę.
(dane petenta
do wiadomości redakcji)

TZW. ZAGÓRZE?
Urząd Miasta zachęca mieszkańców do wypełniania ankiety,
dotyczącej rewitalizacji i wskazania, który obszar ma być jej poddany. W ankiecie, wśród propozycji znalazł się „teren tzw. Dzielnicy Zagórze”.
Dlaczego „tak zwanej”? Przecież Zagórze to oficjalna historyczna nazwa dzielnicy, a skrót tzw.
określa nazwy potoczne, np. tzw.
okrąglak (o kościele NMP WW),
tzw. monciak (o ul. Boh. Monte
Cassino), tzw. szóstka - o trasie krajowej nr 6, itp.
baj

Gmina ma gest i nie odbiera własnych gruntów

BAŁAGAN Z OGRODZENIAMI
Ulica Okrzei na Lotnisku
nale¿y do tych dróg gminnych,
które w najbli¿szym czasie
otrzymaj¹ now¹ nawierzchniê.
Budowa ulicy mia³a siê rozpocz¹æ w tym roku, ale ruszy
prawdopodobnie w pierwszej
po³owie 2009 roku. Mieszkañcy mieli nadziejê, ¿e dziêki tej
inwestycji zostanie wreszcie
uporz¹dkowany wygl¹d ulicy i
zlikwidowany wieloletni ba³agan z granicami dzia³ek.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
tak siê nie stanie.
- Kiedy w Urzêdzie Miasta
obejrza³em projekt budowy drogi, zdenerwowa³em siê niekonsekwencj¹ w³adz miasta - powiedzia³ nam jeden z mieszkañców ul. Okrzei. - Trzydzieœci lat
temu, w 1978 roku gmina wykupi³a od w³aœcicieli posesji pas
gruntu, ale do dzisiaj wcale nie
chce tej ziemi. Niektórzy uczciwie oddali sprzedany miastu
teren, inni nie. I wygl¹da na to,
¿e ci drudzy s¹ teraz gór¹. To
nie tylko niekonsekwentne, ale
te¿ niemoralne postêpowanie
urzêdu. Mia³em nadziejê, ¿e
przy okazji budowy drogi zostan¹ wreszcie uporz¹dkowane
granice dzia³ek, a ulica otrzyma estetyczny wygl¹d. Obawiam siê jednak, ¿e nadal bêdzie brzydko i niefunkcjonalnie.

Chodzi o to, ¿e na niektórych odcinkach ulicy Okrzei
ogrodzenia biegn¹ zygzakiem.
Jedne p³oty staj¹ dalej, inne
bli¿ej drogi, przy niektórych posesjach przesuniête s¹ tylko
bramy wjazdowe. Wszystko
dlatego, ¿e w latach siedemdziesi¹tych, z myœl¹ o przysz³ej
budowie ulicy postanowiono poszerzyæ pas drogowy o 180 cm.
Tej szerokoœci pas ziemi gmina wykupi³a od w³aœcicieli, którzy otrzymali nale¿ne im pieni¹dze za grunt i za ogrodzenia. Odsunêli wiêc p³oty od drogi
o prawie 2 metry, ale nie wszyscy. Mija³y lata, na ulicy nic siê
nie dzia³o.
Wiêkszoœæ w³aœcicieli posesji liczy³a siê ca³y czas z koniecznoœci¹ przesuniêcia ogrodzenia,
ale skoro nikt nie ponagla³, odk³adali to na póŸniej. Niektórzy przesunêli tylko bramy i
furtki, inni nie zrobili nic. ZnaleŸli siê i tacy, którzy stosunkowo niedawno postawili nowe
ogrodzenia wzd³u¿ starej, nieaktualnej granicy. Trudno siê
dziwiæ, ¿e oburzy³o to niektórych s¹siadów, którzy dawno
temu uczciwie usunêli swoje
ogrodzenia z gruntów, które od
30 lat nale¿¹ do gminy. W
zwi¹zku z tym ba³aganem,
czêœæ urz¹dzeñ telefonicznych

Ogrodzenia na ul. Okrzei stoj¹ w ró¿nej odleg³oœci od drogi.

lub gazowych znajduje siê na
terenie ogrodzonych dzia³ek.
- Okaza³o siê, ¿e nowa droga nie koliduje z dawnymi granicami naszych dzia³ek, wiêc jak
mnie poinformowano w Wydziale In¿ynierii Miejskiej
Urzêdu Miasta, nikt nie ma
zamiaru przesuwaæ starych p³otów, stoj¹cych na gminnej dzia³ce - dodaje nasz Czytelnik. Denerwuje mnie fakt, ¿e nadal
bêdzie panowa³ chaos, a tymczasem wzd³u¿ drogi powinien
powstaæ uporz¹dkowany pas
zieleni, mo¿na by na nim posadziæ drzewka, zrobiæ zatoczki parkingowe - tak jak to bêdzie na krótszym odcinku ulicy
Okrzei miêdzy ul. 1 Maja a

Partyzantów. Tam problem z
ogrodzeniami nie wystêpuje.
Na niektórych budowanych
ulicach, np. na Podgórnej, miasto chce zabraæ na potrzeby drogi fragmenty prywatnych dzia³ek wbrew woli i mimo protestów w³aœcicieli. Jednoczeœnie
na ul. Okrzei urz¹d „ma gest” i
zamierza podarowaæ niektórym
mieszkañcom pas gminnej
dzia³ki.
Niezadowoleni mieszkañcy
interweniowali m.in. u przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
który zwróci³ siê do burmistrza
miasta o wyjaœnienie tej sytuacji (na razie czeka na odpowiedŸ), a tak¿e w Starostwie w
Wejherowie.
Ak.

PRAWNIK RADZI

Odpowiedzi na pytania Czytelników

MANDAT

WYPOWIEDZENIE
UMOWY O PRACĘ

ZADATEK CZY ZALICZKA?

Pan Piotr K. jechał samochodem
z nadmierną prędkością, za co
policjant chciał ukarać go mandatem w kwocie 400 zł. Dodatkowo miał otrzymać 8 punktów
karnych. Ponieważ Piotr K. uważał, że kwota jest za wysoka, odmówił przyjęcia mandatu. Teraz
pyta, co będzie się działo w jego
sprawie, gdyż policjant zapowiedział skierowanie jej do sądu?

Wypowiedzenie przez pracodawcę pracownikowi umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony musi być dokonane na piśmie z podaniem przyczyny, uzasadniającej wypowiedzenie. W wypowiedzeniu
tym powinno znaleźć się pouczenie o przysługującym pracownikowi
prawie odwołanie się do Sądu Pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
Do mojej kancelarii zgłosiła się pani K., która otrzymała od pracodawcy pisemne wypowiedzenie, a po dwóch dniach uzupełnienie
tego wypowiedzenia. W pierwszym piśmie pracodawca wypowiedział umowę o pracę, wskazując trzymiesięczny okres wypowiedzenia
i pouczając panią K. o prawie odwołania się do sądu. W drugim piśmie
pracodawca wskazał, iż przyczyną wypowiedzenia jest nienależyte wywiązywanie się przez panią K. z powierzonych jej obowiązków. Pani K.
chciała się poradzić, czy celowym jest odwołanie się przez nią do
Sądu Pracy? Poinformowałem moją klientkę, iż odwołanie się jest nie
tylko celowe, ale wręcz wskazane. Choćby z powodu nieprawidłowego dokonania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
Przepisy prawa pracy obligują pracodawcę do łącznego spełnienia
kilku warunków przy wypowiadaniu pracownikowi umowy. Koniecznym jest wypowiedzenie tej umowy na piśmie ze wskazaniem przyczyny. Późniejsze wskazanie tej przyczyny, jak miało to miejsce w przypadku pani K., nie spełniło warunku prawidłowego wypowiedzenia
umowy i spowodowało, iż odwołanie musiało zostać przez sąd
uwzględnione.
W terminie 7 dni do sądu złożone zostało odwołanie - pozew, w
którym pani K. nie domagała się przywrócenia jej do pracy (mimo, iż
uprawnienie takie jej przysługiwało), lecz domagała się zasądzenia na
jej rzecz odszkodowania w wysokości otrzymywanego dotychczas
trzymiesięcznego wynagrodzenia. W uzasadnieniu odwołania pani K.
wskazała, iż wypowiedzenie umowy o pracę było wadliwe. Sąd podzielił pogląd pani K. i zasądził na rzecz pani K. wnioskowane odszkodowanie.
Podstawa prawna: art. 30 § 3, art. 264 § 1 oraz art. 45 § 1 Kodeksu
Pracy.
Dariusz Budnik

Pan Marek Z. zamierza sprzedać działkę letniskową. Chętnym do
nabycia działki Paweł H., do czasu zgromadzenia całej potrzebnej
kwoty, zaproponował Markowi Z. zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Przy zawarciu umowy Paweł H. zamierza wręczyć Markowi Z. kwotę 10 tys. zł i chce, by w umowie
zapisano, iż ta kwota jest zadatkiem, a nie zaliczką. - Jaka jest
różnica między zaliczką a zadatkiem - pyta pan Marek Z.
W przypadku niewykonania
umowy przedwstępnej przez jedną
ze stron, druga strona umowy
może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zachować dla siebie otrzymany zadatek. Jeżeli sama taki zadatek dała, może żądać od swojego kontrahenta sumy odpowiadającej dwukrotności zadatku (art. 394
k.c.).
Jeżeli Marek Z. nie będzie
chciał sprzedać Pawłowi H. nieruchomości, będzie musiał zwrócić

Radca Prawny Dariusz Budnik
z Kancelarii z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/
48, tel. (0 58) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja:
prawo gospodarcze (w tym
prawo handlowe i prawo spółek), prawo cywilne (w tym prawo spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo przewozowe i postępowanie egzekucyjne.

mu kwotę 10 tys. zł oraz dopłacić
kolejne 10 tys. zł, jako swoistą karę
za niewywiązanie się z umowy.
Jeżeli z umowy nie wywiąże się
Paweł H. wówczas Marek Z. bez
żadnych dodatkowych wezwań
do Pawła H. będzie mógł zatrzymać zadatek.
W przypadku zaliczki - gdyby
Marek Z. nie wywiązał się z umowy i nie chciał sprzedać działki letniskowej, wówczas musiałby
zwrócić Pawłowi H. jedynie otrzymane 10 tys. zł z tytułu zaliczki.

Owszem, w sytuacji odmowy
przyjęcia mandatu karnego, policja sporządza wniosek o ukaranie
sprawcy wykroczenia i kieruje go
do Sądu Grodzkiego. Jeżeli zebrany materiał dowodowy będzie
wystarczający, a sąd uzna, iż okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, wówczas sąd bez wyznaczania rozprawy wyda wyrok nakazowy. Od tak
wydanego wyroku Piotr K. będzie
mógł wnieść sprzeciw. Wówczas
wyznaczona zostanie rozprawa,
podczas której Piotr K. będzie
mógł przedstawić swoje stanowisko. Jeżeli jednak Piotr K. nie kwestionuje okoliczności wykroczenia,
a jedynie wysokość mandatu karnego, powinien wykazać w sądzie,
iż jego sytuacja materialna jest na
tyle trudna, iż zaproponowany
mandat był zbyt wysoki. Jednak
Piotr K. musi liczyć się z tym, iż
jego racje nie zostaną uwzględnione, a sąd będzie mógł ukarać
go kwotą wyższą, niż zaproponowana przez policję. Dodatkowo
zapewne obciąży go kosztami
postępowania sądowego.
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BUDOWA ULIC

Rumskie ulice

NIE JEST
DOBRZE
W prezentowanej co dwa
miesiące, rozrastającej się tabeli zamieszczamy dane, jakie
przygotował na prośbę radnych
Wydział Inżynierii Miejskiej
Urzędu Miasta w Rumi. Staramy się śledzić i pokazywać naszym Czytelnikom przebieg
prac przy budowie ulic, których
wykaz - jako załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok przygotowali radni PO i PiS.
Niektóre inwestycje drogowe
z tej listy były zapisane jeszcze
w poprzednim roku, inne znalazły się w planach inwestycyjnych po raz pierwszy. W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono ok. 40 mln zł na
budowę ponad 30 ulic. Z realizacją jednego z najważniejszych zadań tej kadencji nie jest
najlepiej, co widać w tabeli
obok.
Rok 2008 dobiega końca, a
zbudowano zaledwie kilka ulic,
budowa kilku innych (zwłaszcza
na Szmelcie i Zagórzu) jest na
ukończeniu. Można przypuszczać, że z końcem grudnia będziemy mogli policzyć na palcach zbudowane w tym roku
ulice, bo będzie ich około 10, a
jak się uda może o dwie, trzy
więcej.
Niektórych inwestycji burmistrz w ogóle nie realizuje i
nawet nie ma zamiaru rozpocząć, inne zadania zostały odłożone z powodów problemów
technicznych. Najgorzej jest w
Starej Rumi, gdzie brak kolektora kanalizacji deszczowej zahamował budowę dróg. Dlatego radni zamierzają w przyszłorocznym budżecie zadbać o tę
ważną inwestycję. Kolektor
musi powstać jak najszybciej,
aby nadrobić zaległości inwestycyjne w tej szybko rozbudowującej się dzielnicy.
Opóźnienie budowy dużej
części ulic burmistrz tłumaczy
długimi procedurami, koniecznymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Radni PO i PiS
sądzą, że w wielu wypadkach
jest to znakomita wymówka
wobec braku działania albo braku dobrej woli. Nie bez powodu zarzucają burmistrz Elżbiecie
Rogali-Kończak nie tylko opieszałość w realizacji budżetu i zapisanych w nim inwestycji, ale
też celowe opóźnianie budowy
dróg.
Ak.
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
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DZIEŃ PAPIESKI

JAN PAWEŁ II STANĄŁ NAD WODĄ
W 30. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w Rumi
uroczyście odsłonięto pomnik „VERITATIS SPLENDOR”. Ok. trzymetrowa postać Papieża Polaka, podążająca za Krzyżem, stanęła na granicy trzech dzielnic - Śródmieścia, Lotniska i Starej Rumi.
Polową mszę św. odprawił i pomnik poświęcił
biskup Ryszard Kasyna. Na uroczystości nie zabrakło
przedstawicieli władz miejskich oraz autora pomni-

ka, Jarosława Wójcika. Mimo deszczu na poświęcenie pomnika licznie przybyli rumianie, w tym poczty
sztandarowe instytucji i organizacji.
Zagrała orkiestra z parafii NMP WW, zaśpiewał
Chór św. Cecylii, a rumscy hodowcy wypuścili w
niebo kilkadziesiąt gołębi pocztowych.
Fot. Anna Kuczmarska

Po lewej: ks. Józef Paliwoda, przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II. W g³êbi:
proboszczowie rumskich parafii, ks. J. Oleksiuk, ks. A.
Gierczak i ks. W. Koz³owski.

Deszcz nie zra¿a³
chórzystów…

… ani najm³odszych
uczestników mszy œw.

Harcerze ZHR pe³nili wartê przy Ojcu Œwiêtym.

W kościele

ŚPIEWALI
GOSPEL
Z okazji październikowego
Dnia Papieskiego w rumskich parafiach odbyły się nabożeństwa,
koncerty i spotkania poświęcone
Janowi Pawłowi II.
W kościele św. Jana z Kęt pięknie zaśpiewali gospel młodzi artyści Teatru Muzycznego w Gdyni. Publiczność oklaskiwała ich
gorąco i …śpiewała razem z nimi
dla Ojca Świętego. Jego zdjęcia
wyświetlano na ekranie nad głowami artystów.
Ak.

REKLAMA
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W rocznicê pontyfikatu wierni modlili siê o beatyfikacjê
Jana Paw³a II.

