W TYM NUMERZE
SPÓR O BUDOWĘ
DROGI W POLU
Burmistrz postanowiła budować drogę częściowo za
pieniądze z rządowego
programu. Tyle, że uzyskanie dotacji nie jest pewne,
a do kosztownej i nieplanowanej inwestycji trzeba
dołożyć drugie tyle.
STR. 2

MIASTO BUDUJE
OBIETY SPORTOWE

CARITAS
NA ŚWIĘTA
Wspania³e przedmioty i
ozdoby choinkowe, wykonane
samodzielnie przez podopiecznych ró¿nych pracowni
Warsztatów Zajêciowych Caritas w Rumi mo¿na by³o
kupiæ podczas kiermaszu w
ubieg³¹ niedzielê. Oœrodek
Caritas im. œw. Faustyny
przynajmniej raz w roku zaprasza mieszkañców Rumi
na tak¹ prezentacjê, po³¹czona ze sprzeda¿¹.
Rumianie chêtnie korzystaj¹ z okazji zdobycia niepowtarzalnych i przepiêknych
rzeczy, które mo¿na podarowaæ bliskim pod choinkê lub
ozdobiæ mieszkanie na Bo¿e
Narodzenie. Kiermasz jak
zwykle cieszy³ siê ogromnym
zainteresowaniem, a zebrane pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na potrzeby placówki.
Ak.
REKLAMA

O inwestycjach w dziedzinie sportu i rekreacji, a także o innych wydatkach,
związanych z rozwijaniem
kultury fizycznej rozmawiamy z radnym Bogdanem
Formellą, przewodniczącym Komisji Sportu RM.
STR. 3

CORAZ BLIŻEJ
Z RUMI DO LAUF

Młodzi Niemcy po raz kolejny przyjechali do Rumi,
aby spotkać się z polskimi
przyjaciółmi i zwiedzać razem z nimi Pomorze. Brali
również udział w codziennych zajęciach w II Liceum
Ogólnokształcącym.
STR. 13
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INWESTYCJE

Prezes i burmistrz walczą o drogę do trzech bloków

Radni chcą budować ulice i korzystać z dotacji,
ale oszczędnie, rozsądnie i zgodnie z planami
Po³¹czeniem dróg powiatowych Pomorskiej i Dêbogórskiej nazwano oficjalnie
budowê ci¹gu gminnych
ulic Gdyñskiej i Czêstochowskiej wraz z modernizacj¹ skrzy¿owañ. Wokó³ tej
inwestycji, któr¹ burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak zaplanowa³a i przygotowa³a
bez zgody Rady Miejskiej,
rozpêta³a siê burza.
Burmistrz postanowi³a budowaæ czêœæ ulicy Gdyñskiej, ul.
Czêstochowsk¹ oraz skrzy¿owanie z ul. Gdañsk¹ czêœciowo za
pieni¹dze z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
(tzw. schetynówka). Proponuj¹c
wprowadzenie tej inwestycji do
bud¿etu przekonywa³a radnych,
¿e Rumia mo¿e dostaæ od rz¹du prawie 3 mln z³ (dok³adnie
2,7 mln z³). Gdy radni nie zgodzili siê z tym pomys³em, „Goniec Rumski” napisa³, ¿e
„Wzgardzili milionami!”. To
efektowny tytu³ na czo³ówkê
gazety, tyle, ¿e tych wirtualnych
milionów nie ma, a uzyskanie
takiej sumy jest ma³o prawdopodobne.
Po³owê p³aci gmina
W kolejce po 31,2 mln z³,
jakimi dysponuje nasze województwo, ustawi³a siê wiêkszoœæ spoœród 123 pomorskich
gmin. Oczywiœcie pomija siê
fakt, ¿e do uzyskanej dotacji
trzeba do³o¿yæ drugie tyle z
miejskiej kasy, w której pieni¹dze s¹ zaplanowane na inne
wa¿ne zadania. Miêdzy innymi
na budowê gminnych ulic.
Oficjalny koszt inwestycji
wynosi 5,2 mln z³, ale radni s¹
realistami i wiedz¹, ¿e rzeczywiste wydatki bêd¹ wiêksze.
Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej RM,
przypomnia³, ¿e pierwotnie
kosztorys opiewa³ na ponad 8
mln z³, a potem suma „niespodziewanie” zmala³a.

Œwiat³a zamiast ronda
- Uzyskanie dofinansowania w wysokoœci prawie 3 mln
z³ jest nierealn¹ mrzonk¹, zwa¿ywszy ile jest pieniêdzy w ca³ym województwie pomorskim
i jak du¿o jest zainteresowanych gmin - twierdzi Piotr Zaradny. - Zdaniem radnych nale¿a³o aplikowaæ o inn¹ inwestycjê, wymagaj¹c¹ mniejszych nak³adów, na przyk³ad
modernizacjê ul. Ceynowy na
odcinku od ronda do ul. Grunwaldzkiej. Nasze w¹tpliwoœci
budzi równie¿ zaproponowane
rozwi¹zanie komunikacyjne.
Skrzy¿owanie ul. Pomorskiej i
Czêstochowskiej bêdzie jednym
z najbardziej ruchliwych i obci¹¿onych skrzy¿owañ, a proponuje siê tam sygnalizacjê
œwietln¹! Samochody zatrzymuj¹ce siê na œwiat³ach zakorkuj¹
tê czêœæ miasta. W innych miejscach burmistrz nie godzi siê
na œwiat³a, proponuj¹c ronda,
ale w tym przypadku ronda nie
zastosowano.
Lokaln¹ drog¹ wœród domków bêd¹ przeje¿d¿a³y tiry…
Dodatkowe 2 miliony
Radni przypominaj¹, ¿e w
planie budowy ulic na 2007 r.
ani na 2008 r. nie by³o wspomnianego ci¹gu komunikacyjnego. Nie by³o te¿ dokumentacji, ale burmistrz miasta zleci³a jej wykonanie, wydaj¹c na to
pieni¹dze bez zgody radnych.
Uzyska³a nawet pozwolenie na
budowê.
- Radni PO i PiS zgodzili
siê na budowê w 2008 roku ul.
Gdyñskiej na odcinku od Dêbogórskiej do Sopockiej. Odcinek
do ul. Czêstochowskiej od³o¿yliœmy na kolejne lata, poniewa¿
z powodu ogromnych kosztów
chcieliœmy tê inwestycjê roz³o¿yæ na etapy. - t³umaczy Florian Mosa, przewodnicz¹cy
Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego RM.
- Mimo to burmistrz przygoto-
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Za ile deweloper sprzeda mieszkania w pobli¿u ulicy
Czêstochowskiej, biegn¹cej przez ³¹kê?

wa³a w przetargu budowê ronda u zbiegu ul. Gdyñskiej i Dêbogórskiej, na które musieliœmy
dodatkowo wydaæ ponad 2 mln
z³. Dla dobra mieszkañców
Rada wyrazi³a zgodê na tê inwestycjê pomimo, ¿e jest to droga powiatowa. Dziêki zabiegom
radnych uzyskaliœmy dofinansowanie z powiatu w wysokoœci 100 tys. z³. Niedawno okaza³o siê, ¿e burmistrz chce zmusiæ Radê do kolejnych du¿ych
wydatków na tê inwestycjê,
podczas gdy inne zadania nie
s¹ realizowane. Mam na myœli
budowê dróg gminnych, m.in. w
rejonie Janowa i ul. Gdyñskiej.
Ulica przez ³¹ki
Przypomnijmy, ¿e podczas
uchwalania bud¿etu radni PO
i PiS zaakceptowali wniosek
radnego Grinholca z „Gospodarnoœci” o wpisaniu na listê
budowanych w tym roku dróg
ul. £okietka. Mieszka przy niej
na pewno wiêcej osób ni¿ przy
Czêstochowskiej.
Jaki jest na dzisiaj stan
budowy ul. £okietka? W³aœciwie ¿aden, bo przygotowania do
tej inwestycji s¹ daleko w polu.
Równie¿ przez pole, tyle ¿e dos³ownie przebiega ul. Czêstochowska, któr¹ nagle pani burmistrz koniecznie chce budowaæ. Dlaczego?

W kuluarach, zarówno radni miejscy, jak i powiatowi
mówi¹ o przyczynach zaciek³ej
walki o tê trasê komunikacyjn¹. Przebiega ona obok nowych bloków, budowanych przez
ZIS wspólnie ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ „Janowo”. Józef Chmielewski jako prezes
spó³dzielni buduje bloki bez
ulicy dojazdowej, a jako radny
„Gospodarnoœci” wspólnie z
burmistrz El¿biet¹ Rogal¹Koñczak usilnie zabiega o budowê ul. Czêstochowskiej i po³¹czenia jej z ul. Gdañsk¹. Nowi
mieszkañcy musz¹ mieœæ dogodny dojazd do domów, a starzy mieszkañcy przy wielu innych rumskich ulicach mog¹
brn¹æ przez b³oto. Bo, jak powiedzieli na sesji radni Chmielewski i Pi¹tkowski, ta trasa
jest wa¿na dla uk³adu komunikacyjnego miasta. Ciekawe
jaki „uk³ad” mieli na myœli?
Niezrealizowane
inwestycje
Radni klubów PO i PiS podkreœlaj¹, ¿e s¹ za budow¹ dróg,
ale nie dróg prowadz¹cych do
deweloperskich osiedli.
- Czy staæ nas teraz na budowê ulicy, która nie by³a zaplanowana, kiedy nie s¹ budowane ulice zaplanowane jeszcze w 2007 roku? - pyta radny

Florian Mosa. - W projekcie
zmian do bud¿etu, które pani
burmistrz proponuje na najbli¿sz¹ sesjê czytamy m.in.: „Po
weryfikacji realnych mo¿liwoœci
wykonania budowy ulic gminnych w roku bie¿¹cym oraz
oszczêdnoœci po przetargach,
zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o 18.761.000 z³”. Wynika z
tego, ¿e podobnie jak w ub. roku
prawie 20 mln z³ pozostanie niewykorzystanych, a planowane
inwestycje zostan¹ wykonane w
niewielkim zakresie.
Goszcz¹cy na sesji w Rumi
radny powiatowy Roman
Knop zwróci³ uwagê, ¿e planowan¹ inwestycjê burmistrz nazwa³a etapem II, podczas gdy
nie wiadomo do koñca, co jest
pierwszym etapem.
Pod œcian¹
- A co bêdzie, jeœli nie dostaniemy pieniêdzy na ten cel
z programu rz¹dowego? - pyta³
radny R. Knop. - Domyœlam
siê, ze miasto bêdzie realizowaæ tê inwestycje samodzielnie,
bo burmistrz stwierdzi, ¿e trzeba wykorzystaæ pozwolenie na
budowê. Pani burmistrz realizuje inwestycje, tak jak chce, a
nie zgodnie z planem, przyjêtym przez Radê Miejsk¹.
- Wielokrotnie byliœmy stawiani pod œcian¹, choæby w wypadku wêz³a drogowego na
skrzy¿owaniu ul. Gdyñskiej i
Dêbogórskiej - doda³ radny
Jaros³aw Muszyñski. - Moim
zdaniem nale¿y siê ubiegaæ o
dofinansowanie inwestycji realnej, a nie walczyæ o pieni¹dze,
na które szanse s¹ ma³e.
Mimo braku akceptacji
wiêkszoœci radnych, burmistrz
Rumi zdecydowa³a siê z³o¿yæ
wniosek o dofinansowanie inwestycji w Janowie z tzw. schetynówek. W dniach, w których
zamykaliœmy nasz¹ gazetê
mia³y zapaœæ decyzje w tej
sprawie.
Ak

ULICE WAŻNE I NIEWAŻNE
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna Maria Bochniak zarzuciła Józefowi Chmielewskiemu, że walcząc o
budowę kolejnej drogi w rejonie Janowa (Gdyńska-Częstochowska) zapomina o mieszkańcach innych
dzielnic, m.in. Starej Rumi i Białej Rzeki. - To segregacja - stwierdziła M. Bochniak. - M.in. na Hetmańskiej
ludzie czekają latami na ulicę z prawdziwego zdarzenia.
- Nie różnicuję ludzi, ale czy pani nie widzi różnicy między ulicą Gdyńską a Hetmańską? - odpierał zarzuty J.
Chmielewski. - Gdyńska jest ważniejszą trasą komunikacyjną, łączącą dzielnice miasta. Pani, jako humanistka
może tego nie rozumieć...
Radny T. Piątkowski przypomniał, że w poprzedniej kadencji rządząca z „Gospodarność” budowała ulice
najważniejsze dla układu komunikacyjnego miasta (ale nie wybudowała żadnej - dop. redakcji), a obecna
koalicja PO-PiS chce budować drogi, które nie należą do ważnych.
Idąc tokiem myślenia radnych „Gospodarności” mieszkańcy Hetmańskiej i sąsiednich ulic, a także Lipowej,
Świętopełka i wielu innych nigdy nie doczekają się utwardzenia tych dróg. Skoro nie odgrywają one ważnej
roli w układzie komunikacyjnym miasta, mogą pozostać piaszczyste.
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AKTUALNOŚCI

Rumia inwestuje
w sport i rekreację
Z Bogdanem Formell¹, radnym klubu PO, przewodnicz¹cym Komisji
Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej w Rumi
rozmawia Anna Kuczmarska
- Jaki by³ powód przyjêcia przez Radê Miejsk¹ „Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rumi w latach
2005-2012”? Dlaczego program uchwalono dopiero teraz?
- Rada Miejska uchwali³a
go w grudniu 2004 roku i od
tego czasu program by³ realizowany. Jednak przez cztery
lata wiele siê zmieni³o. Pojawi³y siê nowe potrzeby, podejmujemy nowe wyzwania, dotycz¹ce kolejnych inwestycji i
wydatków. Potrzebne wiêc by³o
uaktualnienie programu.
- Czy w bud¿ecie miejskim w ostatnich latach du¿o
przeznacza siê na sport i rekreacjê?
- Owszem, myœlê nawet ¿e
s¹ to wydatki rekordowe w historii miasta. Dziêki temu
mamy nowoczesn¹ halê MOSiR, wci¹¿ rozbudowywany i
unowoczeœniany stadion miejski, kryt¹ p³ywalniê, skatepark
oraz kilka boisk. Nie brakuje
placów zabaw i œcie¿ek rowerowych. W Rumi dzia³aj¹, wspierane przez miasto stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby
sportowe, reprezentuj¹ce ró¿ne
dyscypliny, od pi³ki no¿nej, przez
siatkówkê i rugby po biegi na
orientacjê. Organizowane s¹
wa¿ne imprezy, takie jak Miêdzynarodowe Mistrzostwa w
Chodzie Sportowym Miêdzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej.
- A koszty?
- G³ówn¹ pozycj¹ w wydatNajstarsze i najwiêksze w
mieœcie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
otrzyma³o now¹ elewacjê. Ocieplanie i otynkowanie budynku,
zbudowanego w 1956 r. jest kontynuacj¹ gruntownego remontu,
prowadzonego w I LO podczas
wakacji. Wówczas wyremontowano korytarze i wiele klas.
Jesienne prace na zewnêtrznych œcianach budynku prowadzi³a firma Zenona Szmunde z
Wejherowa.
Dyrekcja ma nadziejê, ¿e
dziêki œrodkom, otrzymywanym ze Starostwa w Wejherowie (szko³a jest placówk¹ powiatow¹) w przysz³ym roku uda
siê wymieniæ dach.
baj

kach na sport jest utrzymanie
i finansowanie dzia³alnoœci
MOSiR. W tym roku kosztuje
ono bud¿et miejski ponad 2,3
mln z³. Ale to nie wszystko, bo
wspieramy finansowo organizacje pozarz¹dowe o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. W ramach konkursów lub promocji
przeznaczyliœmy m.in. po 100
tys. z³ na kluby Orkan i TPSA.
Przeznaczamy pieni¹dze na
zajêcia i place zabaw z gminnego programu profilaktyki
przeciwalkoholowej i przeciwdzia³ania narkomanii. Do tego
dochodz¹ wydatki na inwestycje, które poch³onê³y lub poch³on¹ w najbli¿szym czsie w
sumie ponad 6, 5 mln z³. W
sumie wyliczy³em, ¿e gmina
przeznaczy³a na sport i rekreacjê ok. 12 mln z³. Ponadto kilka nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk zbudowano w Rumi
ze œrodków powiatu wejherowskiego.
- Proszê powiedzieæ kilka s³ów o budowanych lub
planowanych obiektach
sportowo-rekreacyjnych.
- Nale¿¹ do nich nowe trybuny na stadionie MOSiR, na
które przeznaczyliœmy 1 mln
710 tys. z³. Inne zakupy inwestycyjne i dokumentacja projektowa rozbudowy obiektów MOSIR to kolejne 150 tys. z³. Ponad 2 mln z³ przeznaczyliœmy
na wykup gruntu pod boisko
treningowe, a prawie 700 tys.
z³ na budowê boiska przy Gimnazjum nr 4.
Planujemy te¿ budowê boisk SALOS w Starej Rumi,

poniewa¿ jest tam pilnie potrzebny nowoczesny i spe³niaj¹cy wszelkie wymogi obiekt,
którego kszta³t jest w fazie
uzgodnieñ.
Kiedy powstanie dokumentacja, na któr¹ przeznaczyliœmy
90 tys. z³, zastanowimy siê nad
sposobem finansowania inwestycji. Do koniecznych i pilnych
zadañ nale¿y budowa pe³nowymiarowej sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 10. Halê
sportow¹ otrzyma te¿ Szko³a
Podstawowa nr 6, a przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Janowie ju¿ powstaje nowe
boisko, budowane w ramach
ogólnopolskiego programu „Orlik 2012”.
- Radni PO i PiS mieli
zastrze¿enia do budowy
tego boiska. Dlaczego?
- W ramach programu rz¹d
przeka¿e na ten cel 660 tys. z³,
a resztê czyli w tym przypadku
ok. 1 milion z³ musi sfinansowaæ gmina. Po przygotowaniu
dokumentacji okaza³o siê, ¿e
koszty boiska wraz z zapleczem
sanitarnym s¹ bardzo wysokie.
Budynek z szatniami, toaletami i prysznicami, maj¹cy niespe³na 60 metrów powierzchni
u¿ytkowej ma kosztowaæ ok.
500 tys. z³, co daje kwotê ok. 8
tys. za metr kwadratowy. Sugerowaliœmy wykorzystanie
szatni i sanitariatów w SP nr
9 jako zaplecze boiska, ale burmistrz stwierdzi³a, ¿e program
wymaga oddzielnego budynku.
Bêd¹ zatem kolejne koszty,
zwi¹zane z nadzorem i utrzymaniem obiektu. Poniewa¿ jed-

JAK NOWE

nak inwestycja zosta³a rozpoczêta ostatecznie przyznaliœmy
pieni¹dze na „Orlika” w Janowie.
- Jest pan organizatorem
imprez rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i m³odzie¿y. Czy oferta rumskich
szkó³ oraz innych placówek
skierowana do tej grupy jest
pana zdaniem wystarczaj¹ca?
- Oferta szkó³ zawsze mo¿e
byæ bogatsza, ale najbardziej
mnie martwi brak mo¿liwoœci
skorzystania z placówek szkol-

nych przez organizacje i kluby
sportowe szczególnie w pi¹tek
sobotê i niedzielê. Przeszkody
stawiane przez niektóre szko³y
s¹ po prostu nie do pokonania,
ale s¹ wygodne dla zarz¹dzaj¹cych szko³ami. Drugi problem
sygnalizuj¹ pi³karze Orkana:
mamy w Rumi piêkn¹ i du¿¹
halê sportow¹, a pi³karze trenuj¹ w Redzie! To trochê dziwne zjawisko.
- Dziêkujê za rozmowê.
- Pozdrawiam wszystkich i
zapraszam na otwarte posiedzenia komisji sportu.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
uprzejmie informuje,
że 29 grudnia 2008 r. o godz. 13.00
rozpocznie się sesja Rady Miejskiej,
poświęcona uchwaleniu budżetu miasta na 2009 r.
Sesja jest otwarta dla mieszkańców,
którzy mogą przysłuchiwać się obradom radnych.
REKLAMA
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ROZMAITOŚCI

ALIOR BANK

W

RUMI

Alior Bank otworzy³ oddzia³ w Rumi, przy ulicy D¹browskiego 20. Zespó³ oœmiu doœwiadczonych bankierów rozpocz¹³ obs³ugê klientów detalicznych i biznesowych. Oddzia³ czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 9- 17.
- Chcemy wyró¿niæ siê wysok¹ jakoœci¹ us³ug, elastyczn¹
ofert¹ i atrakcyjn¹ cen¹. Chcemy, aby nasz oddzia³ zasymilowa³ siê ze œrodowiskiem lokalnym, m.in. poprzez w³¹czenie siê
naszych pracowników w ¿ycie miasta. Oddzia³ przyjazny Klientowi, jak banki spó³dzielcze i nowoczesny, jak ogólnopolskie
banki uniwersalne - to nasz cel na rynku Ma³ego Trójmiasta
Kaszubskiego - powiedzia³ Bart³omiej Wietek, dyrektor Oddzia³u w Rumi.
Stanowiska obs³ugi wyposa¿one s¹ w komputer oraz specjalny ekran dotykowy (tablet), wykorzystany po raz pierwszy
w polskich bankach. Pozwala to na lepsze przedstawienie oferty, umowy, prezentacjê symulacji przysz³ych zysków. Umo¿liwa akceptowanie dyspozycji za pomoc¹ podpisu na tablecie.
Do najbardziej innowacyjnych elementów oferty dla klientów detalicznych nale¿y pierwsze na rynku konto osobiste oferuj¹ce wszystkie bankomaty na œwiecie bez op³at oraz automatyczn¹ lokatê nocn¹ (overnight), na której po³owa œrodków
z konta zarabia 11% w skali roku. Nowoœci¹ jest 3-letnia Lokata "Dochód i Samochód", zapewniaj¹ca samochód w trakcie jej
trwania (bank pokrywa koszty leasingu) oraz mo¿liwoœæ wykupu samochodu po 3 latach za odsetki.
Najbardziej konkurencyjne produkty dla przedsiêbiorców
oraz mikro/ma³ych i œrednich firm to Rachunek Zarabiaj¹cy
oraz Efektywny. Ten pierwszy jest rachunkiem, za który bank
p³aci firmie! Drugi w op³acie miesiêcznej 30 z³ obejmuje 5 wp³at
gotówkowych oraz 30 przelewów. To tylko niektóre propozycje
nowego banku, który udostêpni³ klientom przejrzysty, bezpieczny i wygodny system bankowoœci internetowej.
REKLAMA
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Świeży wiatr nieświeżo pachnie

Układy nie zasady, czyli Gospodarność w Platformie
Jak donios³a lokalna prasa, niedawno powia³ œwie¿y
wiatr w rumskiej Platformie
Obywatelskiej. W³adze partii zdecydowa³y, ¿e "œwie¿ymi" twarzami PO w Rumi
bêd¹ m.in. radny Chmielewski, radny Kubina, rodzina
Domañskich, rodzina Grzenia, rodzina K³osin, rodzina
Œniadach, burmistrz Grychto³, Opajdowski, Pa³asz,
Kawa, Wangler, Treder, itp.
Najbardziej cieszy siê z tego
lokalna gazeta, która rêk¹
swojego propagandzisty od
dawna przyklaskuje takim
przemianom.
Nie wiadomo czy PO jest
jeszcze zainteresowana El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak, bo
nikt w zarz¹dzie regionu nie
chce w tej sprawie nic wyjaœniæ. "Platformersi", którzy
od dnia powstania PO, czyli
od 2000 roku budowali jej

struktury otrzymali wilcze
bilety na dziœ i na przysz³oœæ.
Pose³ Lisek w miejsce zwyciêzców wstawia przegranych; lewicowymi ideologami i kadrowcami z PZPR zastêpuje
lokalnych dzia³aczy Platformy; spó³dzielniana Gospodarnoœæ zamiast libera³ów z PO.
Historia lubi siê powtarzaæ.
A przecie¿ mia³o byæ inaczej - demokratycznie, nowoczeœnie, liberalnie, samorz¹dowo - zupe³nie inaczej ni¿ za czasów PiS, Samoobrony i LPR.
Wydaje siê jednak, ¿e w
ci¹gu jednego roku Platforma
cofnê³a siê ideologicznie do
okresu rz¹dów "nieboszczki"
jedynie s³usznej partii i ideologii. Do czasów, gdy przywieziony w teczce kadrowy aparatczyk "terroryzowa³" lokaln¹ spo³ecznoœæ i wyznacza³,w co ma wierzyæ i kogo
wybieraæ.

REKLAMA

VEGA Firma Prywatna
ul. Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
Tel./Fax: (058) 671-21-84, 671-98-38, Tel. (0601) 21-93-71
e-mail: info@vega-rumia.pl

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
w tak perfidny, ale i prosty
sposób ziœciæ siê mo¿e w
Rumi plan po³¹czenia na
wiele lat w³adzy lewicowego stowarzyszenia Gospodarnoœæ, w³adz spó³dzielni
mieszkaniowej, Platformy
Obywatelskiej i burmistrza
miasta. Czy mo¿liwe jest,
aby "figura" w Gospodarnoœci J. Chmielewski, wieloletni radny, by³y przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
prezes SM Janowo sta³ siê
"figur¹" w Platformie Obywatelskiej? Czy jest mo¿liwe, aby by³y partyjny kadrowiec, radny A. Kubina,
sta³ siê ¿arliwym demokratycznym libera³em?
Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e
jest to mo¿liwe, bo œwie¿y
wiatr powia³ w rumskiej
Platformie. Nieœwie¿o to
jednak pachnie!
MC.

JUBILEUSZ
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85 urodziny Chóru św. Cecylii pod patronatem "Gazety Rumskiej"

Dwa wesela
i jubileusz
Œpiewaj¹ nieprzerwanie od 1923 roku i choæ
zmieniaj¹ siê cz³onkowie zespo³u i dyrygenci, a
poziom wykonania utworów podnosi siê, jedno pozostaje niezmienne: Chór œw. Cecylii od 85 lat skupia ludzi utalentowanych i ¿yczliwych, lubi¹cych
œpiewanie i siebie nawzajem.
Podczas prób, koncertów i
wyjazdów panuje sympatyczna,
rodzinna atmosfera, o czym
przekonaliœmy siê, odwiedzaj¹c
zespó³ na cotygodniowym spotkaniu. Ju¿ na korytarzu parafialnego budynku przy ul. Koœcielnej, s³ychaæ by³o g³oœny
œmiech. Chórzyœci w mniejszym
gronie (jesienne przeziêbienia),
nie tylko szlifowali kolejne
utwory, ale te¿ œwiêtowali. Pysznym ciastem poczêstowali ich
Aleksandra
Matusiak
i Rafa³ Matuszczak, którzy
niedawno stanêli na œlubnym
kobiercu. Pañstwo Matuszczakowie s¹ drug¹ par¹ w chórze,
która w tym roku zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski. Wczeœniej przed
o³tarzem stanêli Marta Rogowska i Krzysztof Brzozowski - dyrygent zespo³u.

- Œwiêtujemy nie tylko
œluby, ale te¿ urodziny czy
imieniny - mówi Teresa Kaleta, prezes Stowarzyszenia
Œpiewaczego pod Wezwaniem
œw. Cecylii w Rumi. - W chórze œpiewaj¹ cz³onkowie rodzin, mamy z córkami, ma³¿eñstwa, ojcowie z dzieæmi.
Do œpiewaj¹cych rodzin nale¿eli lub nale¿¹ m.in. Bachowie, G³ówczewscy, Kaletowie,
Ledziñscy, Za³ogowie. W tym
roku po raz pierwszy przyznaliœmy tytu³ Honorowego
Cz³onka Zespo³u - Hilaremu
Majkowskiemu.
Najwiêkszy, bo licz¹cy 34
cz³onków rumski chór, to zespó³ wielopokoleniowy, w którym spotkaj¹ siê emeryci i
studenci, a nawet licealiœci.
£¹czy ich zami³owanie do

muzyki i przyjemnoœæ wystêpowania przed publicznoœci¹.
- Jestem z zawodu muzykiem , wiêc w chórze rozwijam
moje umiejêtnoœci i podejmujê
pewne wyzwanie - mówi Joanna Kurek, która pomaga dyrygentowi i czasem go zastêpuje. Jednoczeœnie, tak jak dla wszystkich, nasze spotkania s¹ dla
mnie przyjemnoœci¹.
- Na pewno nie jest nam
³atwo wygospodarowaæ czas na
próby i liczne wystêpy - wyjaœnia
Marta Brzozowska, wiceprezes chóru i jego cz³onkini od ponad 10 lat. - Jednak zgodnie

z zasad¹, ¿e im wiêcej cz³owiek
ma obowi¹zków, tym lepiej sobie organizuje czas, dajemy radê.
- Chór wymaga wyrzeczeñ, ale te¿ uczy dyscypliny
i odpowiedzialnoœci - dodaje
Joanna Kurek. - O tym, jak
bardzo siê zaprzyjaŸniliœmy
œwiadczy fakt, ¿e spotkamy
siê nawet w wakacje, gdy
mamy przerwê w dzia³alnoœci chóru. Organizujemy
ogniska, a nawet wspólne wyjazdy.
Nie brakuje te¿ wyjazdów
na koncerty i festiwale. Rumscy chórzyœci œpiewali ju¿ w

Watykanie, w Niemczech i
na Litwie, a w przysz³ym
roku wybieraj¹ siê do nadmorskiej Odessy na Ukrainie. W repertuarze maj¹
500 pozycji religijnych i 40
œwieckich, g³ównie pieœni
patriotycznych, ale tak¿e ludowych. Niektóre utwory
zaprezentowali 15 listopada
br. podczas jubileuszowego
koncertu w koœciele Krzy¿a
Œwiêtego w Rumi, gdzie d³ugo oklaskiwano najstarszy
rumski zespó³ chóralny.
Anna Kuczmarska

Dyrygent Krzysztof Brzozowski otrzymuje kwiaty od
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Witolda Reclafa
podczas uroczystego koncertu w koœciele.
REKLAMA

Chór
w internecie

ZATRUDNI HANDLOWCA
Zapewniamy
bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Wymagana
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
i prawo jazdy.
Tel.: 0 603 604 815

biuro@vega-rumia.pl

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
w centrum Rumi 77 m kw.

ul. Piłsudskiego 52

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

Stowarzyszenie
Œpiewacze pod wezwaniem œw. Cecylii dzia³a od 1923 roku w parafii Krzy¿a Œwiêtego
w Rumi, przy ul. Koœcielnej.
Zainteresowanych
kontaktem z chórem
i do³¹czeniem do tej
rozœpiewanej grupy,
odsy³amy na stronê internetow¹:
www.cecylia-rumia.com
gdzie mo¿na dowiedzieæ siê wielu szczegó³ów m.in. o próbach zespo³u.
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AKTUALNOŚCI
Przypadki radnego z wielkim ego

Półmetek samorządu ocenia przewodniczący Rady Miejskiej

Odważna decyzja Jesteśmy zdeterminowani

Człowiek upojony wynikami sondaży dochodzi czasami do
wniosku, że zawsze będzie pływał na wierzchu. Jak już się "dorwie" to będzie bezkarny. Niestety oślepiony blaskiem słupków sondażowych, bardzo często przekracza granicę przyzwoitości i dobrego smaku.
Dążenie za wszelką cenę do wzajemnego skłócania, rozbijanie od wewnątrz dobrze funkcjonującego mechanizmu jest
drogą do bycia i przetrwania. Jednak czy nielojalność, kłamstwo, hipokryzję czy podjudzanie można nazwać odwagą?
W lokalnej gazecie radny Jan Domański skarży się na swój
ciężki los. Żali się, że radni uprzykrzają mu życie. Jest zmuszany do pracy w Komisji Mieszkaniowej, w której nie chce działać, a na dodatek na problemach mieszkaniowych się nie zna.
Radni nie zgadzają się jednak na wystąpienie swojego kolegi
z komisji, bo każdy ma obowiązek pracy przynajmniej w dwóch
komisjach, nawet gdy sprawy radnego przerastają.
- Mandat radnego to nie zaszczyty i przyjemności, ale obowiązki, czasem trudne i nie przynoszące propagandowych
korzyści - twierdzi przewodniczący Rady Miejskiej.
Pewnie ma rację, choć J. Domański wyciąga również wniosek taki, że radni mszczą się za wystąpienie z klubu PO i PiS,
co miało być - jego zdaniem - przejawem bardzo odważnej
decyzji.
Wydaje się jednak, że była to zwyczajna rejterada przed
odpowiedzialnością za działanie przeciw klubowi. Jaką odwagą
można nazwać zachowanie radnego, który szedł do wyborów
samorządowych z koleżankami i kolegami z klubu radnych,
aby po dwóch latach łamiąc wszelkie zasady, zachować się
nielojalnie i otwarcie wystąpić przeciwko nim. Jak można spojrzeć w oczy ludziom, z których wsparcia oraz pomocy się korzystało.
W ciągu mijających dwóch lat kadencji rumskiego samorządu radny Jan Domański aż !!! trzykrotnie wykazał się szczególną gorliwością w sprawowaniu mandatu.
Pierwszy raz na początku kadencji, gdy bardzo zabiegał o
funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Gdy otrzymał propozycję "tylko" wiceprzewodniczącego, poczuł się dotknięty i na
znak protestu zajął się kierowaniem Komisją Sportu.
W tej roli radny pokazał swoje zaangażowanie po raz drugi, walcząc o pieniądze z budżetu na działanie "swojego" klubu UKS Viking. Gdy je otrzymał, zainteresowania i aktywność
przeniósł na problemy dróg lokalnych, zwłaszcza - a może raczej wyłącznie - ulicy Ceynowy.
Zaangażował się w tworzeniem komitetu protestacyjnego
Stop Tirom, do akcji wciągnął sąsiadów, rodzinę, media, radnych, starostę, co przyniosło efekty - ograniczenie ruchu tirów
na tej ulicy. Tylko pogratulować! Przypadkowo zdarzyło sie,
że przy ul. Ceynowy stoi dom radnego. Ciężarówki przestały
zatruwać życie mieszkańcom tej ulicy, a że jeżdżą innymi równie zamieszkanymi drogami w Rumi - to już radnego J. Domańskiego przestało interesować.
Aktywność radnego zmalała do obecności na sesjach. W
głosowaniach na ogół wstrzymuje się od głosu. W kuluarach
ponoć tłumaczy, że jest jedynym niezależnym radnym.
Apelujemy (choć bez wiary w skuteczność) do radnego Domańskiego, aby się nadal nie męczył i zrobił kolejny krok. Niedobrzy koledzy nie zmuszą go do pracy, jeśli nie chce już pracować dla Rumi. Wystarczy że podejmie jeszcze jedną odważną
decyzję i dziękując za społeczne poparcie, złoży mandat radnego. Rozkosz z posiadania władzy kiedyś się przecież kończy.
(Kibic)

RUMSKI PALIKOT

Pisaliœmy ju¿ o kontrowersyjnym zachowaniu siê radnego Józefa Chmielewskiego podczas sesji Rady Miejskiej. Niedawno po raz kolejny J. Chmielewski szokowa³ innych radnych (tym razem podczas posiedzenia Komisji FinansowoBud¿etowej RM) swoj¹ agresywn¹ wypowiedzi¹. W czasie
dyskusji nad projektem zmian do bud¿etu miasta, kiedy
swoje uwagi zg³asza³ radny Jaros³aw Muszyñski, nagle zosta³ zaatakowany przez radnego Chmielewskiego, który
krzykn¹³ do J. Muszyñskiego: "na cmentarz!".
Przewodnicz¹cy Komisji odebra³ g³os radnemu Józefowi
Chmielewskiemu i poprosi³ radnych o zachowanie spokoju
oraz nie zni¿anie siê do poziomu dyskusji prowadzonego przez
radnego "Gospodarnoœci".
Nie pierwszy raz pan Chmielewski wy³adowuje swoj¹
z³oœæ podczas obrad. Nietypowe, ¿eby nie powiedzieæ dziwne
zachowanie ³¹czy go z pos³em Palikotem, podobnie jak kasa,
bo to zdecydowanie najbogatszy radny Rumi. Ale okazuje
siê, ¿e posiadanie pieniêdzy to niekoniecznie ³¹czy siê z posiadaniem kultury osobistej...
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Mija pó³metek obecnej
kadencji samorz¹du. Czas
na pewne podsumowanie
kadencji Rady Miejskiej
Rumi, która jest na pewno
wyj¹tkowa. Z jednej strony
burmistrz miasta reprezentuj¹ca "Gospodarnoœæ" ugrupowanie polityczne zawi¹zane i stworzone przez
w³adze Spó³dzielni Mieszkaniowej "Janowo", z drugiej strony wspó³pracuj¹ce
ze sob¹ kluby radnych PO i
PiS. To scena bardzo spolaryzowana, na której œcieraj¹ siê odmienne spojrzenia na miasto i wizje jego
rozwoju, a czêste ró¿nice
zdañ owocuj¹ burzliw¹ dyskusj¹.
Ciekawostk¹ jest, i¿ przed
wyborami szef "Gospodarnoœci"
i zarazem prezes SM "Janowo"
Józef Chmielewski próbowa³
namówiæ rumski PiS do wspólnego z tym ugrupowaniem wystartowania w wyborach samorz¹dowych w 2006 roku. Ten
plan siê nie uda³, a w konsekwencji mamy ca³y czas próbê
rozbicia przez burmistrz Rogalê-Koñczak i liderów "Gospodarnoœci" koalicji PO i PIS. Do tego
znana lokalna gazeta wyraŸnie
sprzyja pani burmistrz, manipuluj¹c czêsto wypowiedziami
radnych koalicji PO i PiS i odmawiaj¹c umieszczania sprostowañ, co sprzyja moim zdaniem propagowaniu nieprawdziwego wizerunku rumskiego
samorz¹du, tworzeniu wokó³
niego atmosfery skandalu i ci¹g³ych k³ótni, zamiast skutecznej pracy.

Po pierwsze drogi
Tymczasem od pocz¹tku kadencji koalicja PO i PiS zg³asza³a trzy najwa¿niejsze punkty,
które chcemy zrealizowaæ . S¹ to:
- kompleksowa - podkreœlam
to wyraŸnie - kompleksowa budowa wszystkich dróg gminnych
- budowa centrum miasta
wraz z nowym ratuszem
- uporz¹dkowanie ³adu przestrzennego i architektonicznego w Rumi.
Co do budowy dróg, nasza
akcja od pocz¹tku spotka³a siê
z potê¿n¹ kontrreakcj¹ "Gospodarnoœci". Radni tej opcji twierdzili, ¿e to fikcja, rzecz niemo¿liwa do zrealizowania. To samo
mówi³a burmistrz Rogala-Koñczak. Po 14-godzinnej dyskusji
w trakcie sesji bud¿etowej w
lutym 2007 roku, uda³o siê nam
przeforsowaæ plan kompleksowej budowy dróg, który od razu
burmistrz zanegowa³a jako niemo¿liwy do realizacji, a radni
"Gospodarnoœci" byli zdecydowanie przeciw. Og³osili, ¿e to bud¿et wirtualny. I sta³o siê. W
kwietniu tego roku nie udzieliliœmy burmistrz El¿biecie Rogali
Koñczak absolutorium z powodu niezrealizowania bud¿etu, a
œciœlej zrealizowania jedynie w
1/3 wydatków inwestycyjnych.

Zostały 22 miliony
Okaza³o siê, ¿e pieni¹dze
s¹, ale nie ma woli politycznej
oraz umiejêtnoœci zarz¹dzania,
aby podj¹æ siê realizacji i sprostaæ temu zadaniu. Bud¿et
Rumi za 2007 rok zamkn¹³ siê
olbrzymi¹ nadwy¿k¹ w wysokoœci ponad 22 milionów z³otych, chyba najwiêksz¹ w naszym województwie (w Gdañsku nadwy¿ka bud¿etowa wynios³a 5 mln z³). Ci¹gle s³yszeliœmy, ¿e uchwaliliœmy z³y bud¿et, albo ¿e nie udzieliliœmy
absolutorium ze wzglêdów politycznych.
Tyle tylko, ¿e niezale¿na instytucja jak¹ jest Regionalna
Izba Obrachunkowa w Gdañsku nie dopatrzy³a siê tutaj
¿adnych uchybieñ, pomimo
wielu protestów burmistrz
Rumi.
Co ciekawe, pani burmistrz
mia³a praktycznie puste szuflady, je¿eli chodzi o dokumentacje budowy nowych dróg. W
bie¿¹cym roku mamy podobn¹
sytuacjê. Znowu szykuje siê
nam du¿a nadwy¿ka z powodu
s³abej realizacji zadañ w zakresie budowy dróg.

Centrum się przemieszcza
Na koñcz¹cy siê rok zaplanowaliœmy do budowy 30 dróg
gminnych, je¿eli zrealizujemy
z tej listy oko³o 10, to bêdzie
wszystko. Burmistrz bojkotuje
realizacjê bud¿etu i wprowadza
w³asne zmiany, które maj¹ ten
bud¿et zupe³nie rozsadziæ.
Podobna sytuacja ma miejsce je¿eli chodzi o budowê centrum miasta. Burmistrz podpisa³a w maju 2007 roku porozumienie z radnymi koalicji, w
którym zgodzi³a siê na realizacjê budowy centrum wraz z ratuszem u zbiegu ulic Starowiejskiej i D¹browskiego.
Nagle w czerwcu tego roku
oznajmi³a radnym, i¿ rozwa¿a
realizacjê ratusza w trzech
miejscach. Najbardziej po¿¹dana wed³ug pani burmistrz jest
lokalizacja ko³o cmentarza i
obelisku w Starej Rumi, przy
ulicy Che³miñskiej. Ta lokalizacja by³a zupe³nym zaskoczeniem, tym bardziej, ¿e jak
mówi¹ przekazy, w tym miejscu chowano ludzi po epidemii
cholery.

Nie tylko sypialnia
Co wiêcej, za miejskie pieni¹dze stworzono koncepcje budowy centrum w trzech ró¿nych lokalizacjach i nie sposób
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie chodzi tutaj bynajmniej o racjonalne wydawanie pieniêdzy.
Odnoszê wra¿enie, i¿ pani
burmistrz ca³¹ energiê skupia na
walce z pomys³ami PO i PiS, robi¹c z siebie ofiarê i mêczennicê.
Trzeba przyznaæ, ¿e E. RogalaKoñczak jest osob¹ medialn¹ i potrafi zrobiæ odpowiednie wra¿enie.
Sprawa budowy centrum
ma charakter fundamentalny,
bo jest to odpowiedŸ na pyta-

nie, czy Rumia ma byæ osiedlem mieszkaniowym bez w³asnej to¿samoœci, bez w³asnego
miejsca i presti¿u jakim jest
niew¹tpliwie centrum? Czy ma
byæ jedynie "sypialni¹" Trójmiasta, czy te¿ miastem z
prawdziwego zdarzenia - z
w³asn¹ histori¹, z obywatelami dumnymi ze swojego miejsca zamieszkania, czuj¹cymi
potrzebê identyfikacji z tym
miejscem. Z mieszkañcami,
którzy mog¹ pochwaliæ siê nowoczesnym centrum.

Chaos urbanistyczny
Trzecie wa¿ne zadanie,
zwi¹zane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta,
te¿ nie doczeka³o siê skutecznej realizacji. Wielorodzinne
bloki, pojawiaj¹ce siê w nieodpowiednich miejscach, takich
jak zbocze Góry Markowca albo
na osiedlach domków jednorodzinnych (jak w przypadku bloku przy skrzy¿owaniu ul. Roszczynialskiego i ¯wirki i Wigury), na terenie przemys³owym,
w bliskim s¹siedztwie zak³adów (jak na ul. Stoczniowców),
pog³êbiaj¹ jeszcze chaos urbanistyczny i œwiadcz¹ o zupe³nym braku koncepcji i poczucia ³adu przestrzennego w mieœcie. Mo¿na zadaæ wrêcz pytanie, czy rz¹dzi w Rumi burmistrz czy te¿ niektórzy deweloperzy i ich pieni¹dze ?
Rozumiem potrzebê budowy nowych mieszkañ, to sprawa oczywista, ale powinien byæ
przy tym zachowany elementarny charakter miasta i ³ad
przestrzenny, a to le¿y w kompetencji burmistrza. Byæ mo¿e
jest tak, jak mówi mój dobry
znajomy, ¿e decyzje o warunkach zabudowy burmistrz wyda³a w poprzedniej kadencji
Rady Miejskiej (kiedy wiêkszoœæ w Radzie mia³a "Gospodarnoœæ"), a teraz dopiero to
"wychodzi na wierzch". Dosyæ
ciekawa konkluzja, zwa¿ywszy
na niezwyk³¹ nerwowoœæ i
wrêcz prowokacyjne zachowanie niektórych radnych, którzy
nie mog¹ pogodziæ siê z pomys³ami oraz z zastrze¿eniami
radnych PO i PiS.

Uszanować wyborców
Kolejne dwa lata na pewno nie bêd¹ ³atwe. Bêdziemy z
determinacj¹ realizowaæ zamierzone cele mimo problemów
i ataków z jakimi bêdziemy siê
spotykaæ.
Warto byæ radnym, aby byæ
wiernym tym celom, które g³osiliœmy na pocz¹tku kadencji,
bo mamy program który uwa¿amy ¿e jest dobry, szkoda tylko tego czasu i energii, a tak¿e
pewnego zniesmaczenia mieszkañców Rumi atmosfer¹, która panuje w trakcie sesji Rady
Miejskiej.
Ale taki by³ wybór mieszkañców i to musimy uszanowaæ.
Witold Reclaf
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DK SM „Janowo”

Uchwalono program współpracy

Gospodarność
przeciwna dotacji?

Ponad połowa organizacji pozarządowych
korzysta ze wsparcia finansowego miasta

Do nietypowej sytuacji
dosz³o w ub. tygodniu na
posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud¿etowej
Rady Miejskiej, która zajmowa³a siê wnioskami do
przysz³orocznego bud¿etu
miasta. Przedstawiciele
ró¿nych komisji RM zg³aszali wnioski do bud¿etu.
M.in. radny Zbigniew
Rachwald jako reprezentant Komisji Kultury zaproponowa³, aby w bud¿ecie Rumi na 2009 r. przeznaczyæ 50 tys. z³ na dofinansowanie dzia³alnoœci
Domu Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej "Janowo". Wniosek - jak ka¿dy
inny - poddano pod g³osowanie cz³onków komisji.
Radni PO i PiS wstrzymali siê w tej sprawie od
g³osu, natomiast radni
"Gospodarnoœci": Józef
Chmielewski i Andrzej
Potulski zag³osowali
przeciw temu wnioskowi,
co wywo³a³o ogólne zaskoczenie. W tej sytuacji
wniosek nie zosta³ zaakceptowany.
Ak.

W Rumi dzia³a ok.
70 organizacji pozarz¹dowych, a prawie 40
spoœród nich na co
dzieñ wspó³pracuje z
Urzêdem Miasta. Organizacje ubiegaj¹ siê o
dotacje na organizowanie imprez, wypoczynku dla dzieci, pomocy
spo³ecznej, opieki i innych przedsiêwziêæ.
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej radni jednog³oœnie przyjêli "Program
wspó³pracy gminy miasta
Rumia z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami, prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2009".
Podjêcie uchwa³y w tej
sprawie poprzedzi³a prezentacjana temat dotychczasowej wspó³pracy miasta z organizacjami, przygotowana i przedstawiona
przez zastêpcê burmistrza, Krzysztofa Selke.
Burmistrz dziêkowa³
dzia³aczom klubów, zwi¹zków i stowarzyszeñ za ich

Książki, komputery, wystawy i biesiady literackie

Sześćdziesiąte
urodziny biblioteki
Siedem i pó³ tysi¹ca czytelników, dziewiêædziesi¹t
szeœæ tysiêcy ksi¹¿ek, 9 stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu, 3 Hotspoty, cztery placówki (g³ówna i trzy filie) - to najwa¿niejsze liczby, dotycz¹ce Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi.
I jeszcze jedna wa¿na liczba:
60. Tyle lat dzia³a w naszym
mieœcie publiczna biblioteka.
Powsta³a we wsi Rumia, aby
po szeœciu latach zostaæ bibliotek¹ miejsk¹.
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w prywatnym mieszkaniu pañstwa Stachowiak przy ul. Dzier¿yñskiego powo³ano 1 grudnia
1948 r. Z chwil¹ nadania Rumi
praw miejskich w 1954 r. z gminnej utworzono placówkê miejsk¹
(ju¿ przy ul. D¹browskiego), której w 1967 r. nadano imiê kaszubskiego dzia³acza i twórcy, Floriana Ceynowy. Obecnie biblioteka
g³ówna mieœci siê przy ul. Pomorskiej 11 w Janowie, a jej filie przy
ul. Koœcielnej, Sobieskiego oraz
Chodkiewicza.
- Poza udostêpnianiem ksiêgozbioru, prowadzimy dzia³alnoœæ kulturaln¹, wspó³pracuj¹c
z domami kultury, szko³ami i parafiami - wyjaœnia Krystyna Laskowicz, dyrektor MBP w Rumi.
- Organizujemy wystawy w naszej Galerii "U bibliotekarek",

konkursy dla m³odzie¿y, spotkania i biesiady literackie, a tak¿e
zajêcia plastyczne. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê lekcje
biblioteczne dla uczniów. Od kilku lat do biblioteki przychodz¹
nie tylko mi³oœnicy ksi¹¿ek, ale
tak¿e mieszkañcy, zainteresowani internetem. Mamy 9 stanowisk komputerowych dla czytelników z dostêpem do internetu
oraz 3 punkty bezprzewodowego dostêpu do internetu. Biblioteka ma te¿ stronê www.mbprumia.org, na której funkcjonuje
katalog online.
Niestety, placówka ma równie¿ problemy lokalowe. Jest
szansa na poprawê warunków.
Radni planuj¹ jak najszybciej
zbudowaæ nowoczesn¹ siedzibê
biblioteki w centrum miasta.
Anna Kuczmarska

prace spo³eczn¹ dla miasta
i jego mieszkañców oraz
zachêca³ do korzystania ze
wsparcia. Gmina og³asza
konkursy w dziedzinach
profilaktyki uzale¿nieñ,
kultury fizycznej i sportu,
edukacji oraz wypoczynku
letniego dzieci i m³odzie¿y.
W tym roku do konkursów
przyst¹pi³o 39 organizacji,
które przedstawi³y 86 ofert
(niektóre podmioty z³o¿y³y

dwa wnioski). Komisje
konkursowe zaakceptowa³y 72 oferty, 14 odrzucaj¹c
z powodu spóŸnieñ lub b³êdów formalnych.
W tym roku miasto
przeznaczy³o 468 tys. z³ na
dotacje dla organizacji pozarz¹dowych - o 45 tys. wiêcej, ni¿ w ubieg³ym roku.
Poza konkursami, gmina
udziela dotacji w zakresie
promocji miasta. W ra-

mach tego funduszu
m.in. przyznano po 100
tys. z³ klubowi pi³karskiemu Orkan oraz klubowi TPSA.
Hufiec ZHP dosta³ na
ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ 50
tys. z³, a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa "Janowo"
na zorganizowanie dwóch
imprez plenerowych otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 30 tys. z³. To tylko
przyk³ady wsparcia, jakiego gmina udziela organizacjom, chocia¿ nie
wszystkie z tej mo¿liwoœci korzystaj¹.
Ak.

Organizacj¹, wspó³pracuj¹c¹ z miastem jest rumski oddzia³ CARITAS.

BIBLIOTEKA W LICZBACH
• ksi¹¿ki - zakupiono 120 tys., zniszczono, przyw³aszczono, wyrzucono (bo nikt nie czyta³ ) - 51 tys., wypo¿yczono 5 mln 485 tys.
• czytelnicy - z biblioteki korzysta³o 2 mln 850 tys.
osób, które pozostawi³y w ksi¹¿kach 50 tys. zak³adek,
wa¿nych i niewa¿nych listów, liœci, œwiêtych obrazków,
niezap³aconych rachunków, powracaj¹cych weksli i po¿ó³k³ych fotografii
• imprezy - 600 spotkañ autorskich i wystaw, 1 500
lekcji bibliotecznych
• inne liczby - przyjêto i nie wpisano do rejestru korzyœci 3 tys. czekolad i wyrobów czekalodopodobnych, z³apano - 180 myszy, wyprowadzono - 500 nietrzeŸwych
czytelników (9 trzeba by³o obudziæ).
Zestawienie przygotowa³a K. Laskowicz
Goœciem niedawnej
uroczystoœci jubileuszowej w s¹siaduj¹cym z
bibliotek¹ Domu Kultury
"Janowo" by³a Agata
Passent.
Na zdjêciu poni¿ej w
œrodku, siedzi kierowniczka biblioteki miejskiej w latach 50- Melania
Blum.

IMPREZY
"Galeria u Bibliotekarek" - wystawa malarstwa Emili Lucyny Sobieraj, ul. Pomorska 11.
11 grudnia godz.
18.00 - wernisa¿ wystawy Gra¿yny SybirskiejWilk pt. "Z Anio³em w
tle". MDK ul. Mickiewicza 19.
14 grudnia godz. 15.30
- spektakl "Opowieœæ wigilijna" teatr "Qfer" z Gdañska; DK SM Janowo
19 grudnia godz.
11.00 - Przegl¹d Zespo³ów
Kolêdniczych; MDK.
20 grudnia godz.
17.00 - koncert kolêd w wykonaniu Chóru Kaszubskiego "Rumianie"; MDK
przy ul. Mickiewicza 19
28 grudnia godz. 16.00
- koncert kolêd i pastora³ek w wykonaniu Polskiego Chóru Schola Cantorum
Gedanensis i Polskiej Filharmonii Kameralnej w
Sopocie. Koœció³ Œw. Józefa i Œw. Judy Tadeusza.
31 grudnia godz. 23.0002.00 - po¿egnanie starego
i powitanie Nowego Roku
2009 - stadion MOSiR.
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Salezjański kościół piękniejszy
Piêkna kolorowa mozaika z anio³ami oraz trzy
postaci, stoj¹ce na marmurowej pó³ce - tak w
skrócie mo¿na by opisaæ
ods³oniêty w pierwsz¹
niedzielê adwentu boczny
o³tarz w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny
Wspomo¿enia Wiernych.
O³tarz poœwiêcony jest
za³o¿ycielowi Zgromadzenia Salezjañskiego œw.
Janowi Bosko. Najwiêksza z trzech figur przedstawia w³aœnie tego salezjanina, kap³ana i wychowawcê m³odzie¿y. Œw. Jan
Bosko wskazuje rêka na
obraz Matki Bo¿ej, pokazuj¹c drogê do œwiêtoœci.
Obok niego stoi jeden z
jego najwybitniejszych
wychowanków œw. Dominik Savio oraz œw. Laura
Vicuna - wychowanka
sióstr salezjanek, która
ofiarowa³a Bogu ¿ycie za
nawrócenie swojej matki.

W przysz³ym roku rozpoczn¹ siê prace przy budowie mozaiki na g³ównej i
najwiêkszej œcianie prezbi-

terium. Projekt wystroju
wybrali spoœród kilku propozycji sami wierni. Mo¿na
go obejrzeæ z ty³u œwi¹tyni.

SUPER MALUCHY W "DELFINKU"

- Moja siostra, Jola pó³tora roku temu urodzi³a œliczn¹
córeczkê, a ca³a odzina zaanga¿owa³a siê w wychowanie (a
mo¿e bardziej rozpieszczanie) ma³ej Julci - opowiada pani
Agata, mieszkanka Rumi. - Niestety, m¹¿ siostry, czêsto
wyje¿d¿a na kontrakty zagraniczne, a dziadkowie te¿ pracuj¹. Jola jest prawnikiem i nie chce "wypaœæ z obiegu", wiêc
wola³aby ju¿ wróciæ do pracy. Zaproponowa³am jej opiekunkê do Julki, ale okaza³o siê, ¿e siostra bezskutecznie próbowa³a znaleŸæ odpowiedni¹ osobê. Zreszt¹, czy to dobrze, gdydziecko wychowuje siê bez kontaktu z rówieœnikami? Tylko
które przedszkole przyjmie pó³toraroczn¹ dziewczynkê?
Wtedy przypomnia³am sobie, ¿e w Janowie istnieje
przedszkole z grup¹ ¿³obkow¹. JEST! Opieka przedszkolna DELFINEK! Zadzwoni³am pod numer 0 505581-718 i pani dyrektor, mimo póŸnej pory, natychmiast
odebra³a:
- Dobry wieczór. Czy przyjmuj¹ pañstwo ma³e dzieci, na przyk³ad pó³toraroczne?
- Oczywiœcie - odpowiedzia³a dyrektor DELFINKA. Mamy specjaln¹ grupê ¿³obkow¹, która nazywa siê "Super
Maluchy" dla dzieci od 18 miesi¹ca ¿ycia.
- Czy tak ma³e dzieci tak ma³e maj¹ wystarczaj¹c¹ opiekê?
- Jasne, s¹ dwie nianie, a poniewa¿ grupy s¹ dwunastoosobowe, wypada szeœcioro dzieci na nianiê, w dwóch salach. Najm³odsze dzieci posi³ki jedz¹ oddzielnie i maj¹ w
czasie posi³ku opiekunkê, która pilnuje czy ka¿de dziecko
zjad³o. Po obiedzie jedna sala przeistacza siê w sypialniê, a
druga w salê zabaw. Jeœli dziecko jest przyzwyczajone jest
do spania, mo¿e spaæ tyle, ile tylko potrzebuje.
- Moja siostrzenica ma skazê bia³kow¹ i jest uczulona na czekoladê.
- Dieta jest dostosowana do potrzeb ka¿dego dziecka indywidualnie, nale¿y tylko zg³osiæ wszelkie uwagi do pani
kucharki.
- Tak ma³e dzieci rzadko potrafi¹ korzystaæ z nocniczka...
- U nas w przedszkolu mo¿na chodziæ w pieluchach, to
oczywiste, ¿e rodzice zostawiaj¹ pieluchy dla dzieci i jak siê
wydarzy "wypadek", to je zmieniamy. Ostatnio mo¿emy pochwaliæ siê sukcesem - œmieje siê pani dyrektor - pó³toraroczna Marysia w tydzieñ nauczy³a siê korzystaæ z nocnika.
- To œwietnie. A jak¹ ofertê maj¹ pañstwo dla starszych dzieci i jak d³ugo Julcia mo¿e chodziæ do DELFINKA?
- Mo¿e uczêszczaæ tu a¿ do pójœcia do zerówki. Oferujemy zajêcia edukacyjne, zgodne z programem ministerstwa,
gry i zabawy ruchowe, nowatorski program filozofowania z
dzieæmi, nowoczesne programy atreterapii, muzykoterapii,
bajkoterapii, wszelkiego rodzaju rozrywki umys³owe, zajêcia komputerowe. Zdajemy sobie sprawê, jak istotna jest
znajomoœæ jêzyków obcych. Badania dowodz¹, ¿e im szybciej dziecko zacznie mieæ kontakt z jêzykiem, tym ³atwiej siê
go nauczy. Dlatego w DELFINKU dzieci poznaj¹ jêzyk angielski i niemiecki.
Szczegó³ów dowiedzia³am siê na stronie internetowej delfinek.info i bez wahania zadzwoni³am do Joli,
aby zapisa³a Julciê do Delfinka. Uda³o siê - o dziwo
jeszcze by³y wolne miejsca...
Agata
REKLAMA
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DAWNA RUMIA W MINIATURZE

Zagórze 80 lat temu
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe makiety, na której
znany modelarz Andrzej
Sad³owski odtworzy³ przedwojenn¹ Rumiê-Zagórze.
Makieta w skali 1:160 budowana jest z przerwami od
2000 roku i przedstawia liniê kolejow¹, a tak¿e drogi,
ulice i zabudowania w s¹siedztwie szlaku. Praca zostanie zaprezentowana dok³adnie za rok w Gdañsku,
a jej ekspozycja zbiegnie siê
z obchodami 55-lecia nadania praw miejskich Rumi.
- Na makiecie odtworzy³em ponadkilometrowy odcinek od ulicy Zbychowskiej
poprzez stacjê Rumia-Zagórze w³¹cznie z przystankiem
kolejowym w Janowie - wyjaœnia Andrzej Sad³owski. Praca sk³ada siê z siedmiu
segmentów, a ka¿dy odpowiada w rzeczywistoœci 150
metrom. Makieta budowana
jest wed³ug starych map kolejowych i zdjêæ z tamtego
okresu. Stara³em siê pokazaæ nie tylko szlak kolejowy,
ale tak¿e codzienne ¿ycie
mieszkañców, tocz¹ce siê w
s¹siedztwie kolei.

Na makiecie nie zabrak³o
charakterystycznych obiektów z tamtego okresu, takich
jak Kaplica Przebendowskich z 1748 r. przy ul. Sobieskiego, s¹siaduj¹cy z ni¹
Bia³y Dworek z 1903 r. z sal¹
dancingow¹, kuŸnia Bieszkiego, a tak¿e Zajazd Sobieskiego z "lip¹ pokoju" z 1813
r. Jest te¿ budynek dworca z
zapleczem i placem za³adunkowym, budynki toromistrzów oraz dawny wiadukt
w Janowie z 1907 roku.
Jak przysta³o na srebrnego i br¹zowego medalistê mistrzostw Europy i œwiata w
modelarstwie, A. Sad³owski
wykona³ makietê z precyzj¹
i realizmem miejsc sprzed 80
lat. Na makiecie odbywa siê
równie¿ ruch poci¹gów.
Niektóre wczeœniej ukoñczone fragmenty makiety
Zagórza by³y eksponowane
podczas wystawy w Muzeum
Techniki w Warszawie i na
Miêdzynarodowych Targach
Gdañskich. Prezentacjê ca³ej
makiety zaplanowano na
paŸdziernik 2009 r. na Miêdzynarodowych Targach Kolejowych w Gdañsku, a na-

stêpnie na targach w Poznaniu. Miejmy nadziejê, ¿e tê
interesuj¹c¹ pracê bêdziemy
mogli obejrzeæ w Rumi, pod
warunkiem, ¿e znajdzie siê
na to odpowiednie miejsce,
wyposa¿one w profesjonalne
gabloty wystawiennicze.
Poniewa¿ na razie nie
mo¿emy zobaczyæ makiety
w oryginale, warto zajrzeæ
na stronê internetow¹
http://as.rumia.edu.pl/zulawy, gdzie na zdjêciach pokazano zarówno fragmenty
tej pracy, jak i innych, które
trafi³y do muzeów w kraju.
baj

HISTORIA W INTERNECIE
Przypominamy, ¿e Andrzej Sad³owski jest autorem wielu publikacji, poœwieconych historii Rumi. Bogate materia³y opatrzone zdjêciami, mapkami i dokumentami mo¿na znaleŸæ w internecie, na stronie strony
www.rumia.edu.pl. Trzeba
wejœæ w link Dzieje Rumi, aby
dotrzeæ do ponad 80 informacji i artyku³ów, a tak¿e ponad
20 starych pocztówek.

Materia³y zamieszcza w
internecie informatyk Artur
Schwartz, administrator
strony, funkcjonuj¹cej w oparciu o domenê Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Rumi.
Obaj panowie poœwiêcili
czas, umiejêtnoœci i wiedzê po
to, aby udostêpniæ internautom
materia³y o dziejach Rumi.
Chyba ¿adne inne miasto nie
ma takiego archiwum. Warto
do niego zajrzeæ.
baj

Na stronie www.rumia.edu.pl znaleŸliœmy m.in. pocztówkê z 1904 roku, przedstawiaj¹c¹ widok na dolinê
Zagórskiej Strugi i wieœ Szmeltê.
REKLAMA

Rumia
ul. Dąbrowskiego 6B
tel.: 058 771 41 33, 771 41 34
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SYGNAŁY I OPINIE

LISTY

Listę zatwierdza Bank Żywności

Zapomniana ulica
Nierzadko otrzymujemy od Czytelników takie zdjêcia i tego
rodzaju sygna³y. Wczeœniej w podobnej sprawie pisali do
nas mieszkañcy ul. Œwiêtope³ka i ul. Ró¿anej, a dzisiaj prezentujemy e-maila, jaki dotar³ do redakcji z ul. Mieszka.

W zesz³ym tygodniu w MDK rozdzielano produktu miêdzy rumskich emerytów.

DARY ŻYWNOŚCIOWE

Od d³u¿szego czasu œledzê wszelkie informacje i artyku³y dotycz¹ce budowy ulic w Rumi. Nie wiem dlaczego tak ogromne nak³ady zosta³y przekazane na budowê ulicy Gdyñskiej. Czy naprawdê ruch uliczny ulicami Gdañsk¹ i dalej Dêbogórsk¹ by³ uci¹¿liwy dla odleg³ych domów? Czy lepiej jeœli ca³y ruch zostanie przesuniêty na ulicê Gdyñsk¹, gdzie istnieje wy³¹cznie zabudowa jednorodzinna i to w bezpoœredniej bliskoœci przysz³ej jezdni? Dziwiê
siê, ¿e do tej pory mieszkañcy nie sprzeciwili siê temu pomys³owi.
Ale nurtuje mnie równie¿ inny problem: jak mieszkañcy ul.
Mieszka I (okolice ul. Gdyñskiej) maj¹ dotrzeæ do swoich domów.
Dla niezorientowanych do³¹czam zdjêcia.
Czy jest to czêœæ Rumi, o której w³adze przypominaj¹ sobie,
gdy trzeba znaleŸæ lokalizacjê dla kolejnego masztu telefonii komórkowej?
Tam, gdzie istniej¹ „wp³ywy” spó³dzielni mieszkaniowej, mieszkañcy maj¹ ulice, chodniki, oœwietlenie uliczne itp., a gdzie tych
„wp³ywów” brak, zaczyna siê b³oto i ciemnoœæ. Szkoda, ¿e o mieszkañcach tych ulic nikt nie pamiêta. No, mo¿e tylko wtedy, kiedy
trzeba zawiesiæ plakacik wyborczy.
N.K.
REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE, rok założenia 1995
Usługi solidne dla firm i małych sklepów
w zakresie spraw: ZUS /certyfikat kwalifikowany/,
US /uprawn. MIN.FIN/, księgowych oraz kadrowych.
Tel.: 058 671-06-86, 066-837-27-52
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Co jakiœ czas w prasie pojawiaj¹ siê informacje o tonach m¹ki, kaszy, makaronu i
innych produktów, rozdawanych potrzebuj¹cym, m.in. w
siedzibie Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi. Nasz¹ redakcjê odwiedzi³ Czytelnik, który
ma zastrze¿enia do rozprowadzania darmowej ¿ywnoœci.
- Sam jestem emerytem,
ale uwa¿am, ¿e produkty bardziej przyda³yby siê rodzinom
z dzieæmi - stwierdzi³ rumianin. - Nie wszyscy emeryci s¹
biedni, a ci najbiedniejsi nie
nale¿¹ do organizacji, poniewa¿ nie staæ ich na p³acenie
sk³adek. Oni nie mog¹ otrzymaæ darów. Podejrzewam, ¿e

niektórzy emeryci zgromadzili
spore zapasy, a innym brakuje pieniêdzy na jedzenie.
O wyjaœnienie zasad rozdzielania ¿ywnoœci poprosiliœmy Danutê Jutrzenkê, prezes ko³a PZERiI w Rumi.
- Samo sprowadzenie produktów do Rumi z Banku ¯ywnoœci w Tczewie, kosztuje nas
sporo wysi³ku - mówi Danuta
Jutrzenka. - W banku tym
musia³am wczeœniej z³o¿yæ odpowiedni wniosek wraz z list¹
osób, spe³niaj¹cych kryteria.
Mamy w Rumi tysi¹c cz³onków
zwi¹zku emerytów, a do udzielenia pomocy zakwalifikowano
ostatecznie tylko 572 osoby.
Nie znam wszystkich dok³adnie i nie jestem w stanie spraw-

dziæ, czy na liœcie pozostali najbardziej potrzebuj¹cy, ale produkty wydajemy wed³ug tej listy, przydzielaj¹c ka¿demu
tak¹ sam¹ iloœæ ¿ywnoœci. W
zesz³ym tygodniu otrzymaliœmy ponad 2 tony produktów i
ka¿dy dosta³ po 4 litry mleka,
pó³tora kilograma makaronu
oraz kaszê. To by³a czwarta dostawa w ci¹gu mijaj¹cego roku,
co oznacza, ¿e otrzymujemy
¿ywnoœæ raz na kwarta³.
Jak informuje pani prezes,
dary z Banku ¯ywnoœci rozdziela równie¿, nawet w wiêkszych iloœciach, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Rumi, przekazuj¹c produkty
m.in. rodzinom z dzieæmi.
Ak

Zniszczone rury czekają na wymianę

CIEPŁA WODA DLA WYBRANYCH
Mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo” od dawna borykają się z problemem niedoborów ciepłej wody. Przez ponad 20 lat piszą pisma i skargi w tej sprawie, a Zarząd SM zawsze zbywa ich, stosując wymówki typu: „była awaria”, „winny jest OPEC...”, itp. Jak się dowiedziałam od specjalistów, przyczyna braku ciepłej wody jest inna. Podczas budowy bloków zainstalowano w nich nieodpowiednią instalację w pionach łazienkowych i kuchennych. Podobno bloki na jednostce „E” i „D” miały być trzypiętrowe, ale zmieniono projekt na czteropiętrowe. W pionowych rurach nie ma właściwego
obiegu wody.
Stare rury (zakamienione, zamulone), na które już
dawno minął 20-letni okres gwarancji, nagminnie pękają. Dochodzi do zalewania pionów z instalacjami i
łazienkami, a w mieszkaniach typu M-3 zalewane są
ściany mniejszych pokoi. Pracownicy SM „Janowo”
łatają rury za pomocą tzw. opasek i za każdym razem
obiecują, że rury będą wymieniane.

Kilka miesięcy temu, w „Naszych Sprawach” Zarząd SM „Janowo” informował, że planuje poprawę
cyrkulacji ciepłej wody w jednostce „E” i „D”. Spodziewałam się, że poprawa nastąpi we wszystkich
mieszkaniach, ale się myliłam. Musiałam spuszczać
30-40 litrów wody (3-4 wiaderka), aby doczekać się
ciepłej wody. Z tego powody ponosiłam starty. Po
mojej interwencji pracownicy SM „Janowo” przeprowadzili w moim mieszkaniu kontrolny pomiar temperatury. Poinformowali mnie, że normą dla ciepłej
wody jest temperatura 45 st. C. Jak widać zdaniem
pracowników spółdzielni mamy się kąpać w chłodnej wodzie i w takiej samej zmywać naczynia, np.
tłustą patelnię. Zapewniono mnie o wymianie jednej
rury w pionie łazienkowym, ale druga - w pionie kuchennym ma być wymieniona w 2009 r. Dodam, że
wielu innych spółdzielców ma podobne lub nawet
większe kłopoty z ciepłą wodą.
Danuta Michalczewska
mieszkanka Jednostki „E”
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OPINIE, SYGNAŁY I PORADY

Czy nowy rozkład jazdy rozładuje tłok w pociągach?

WIĘCEJ KOLEJEK DO TRÓJMIASTA
O tym, jak wielu mieszkañców Rumi korzysta z kolejek elektrycznych, dowo¿¹cych ich do pracy lub do
szko³y w Trójmieœcie, nie
trzeba nikogo przekonywaæ.
Mimo, ze poci¹gi s¹ coraz
nowoczeœniejsze i zadbane
(gorzej z peronami i dojœciami do nich - zw³aszcza w
Rumi!), pasa¿erowie maj¹
zastrze¿enia co do ich kursowania.
Po pierwsze, rumianie
twierdz¹, ¿e zbyt rzadko mog¹
dojechaæ z Gdañska czy Gdyni
do Rumi. Wiele kolejek rozpoczyna bieg i koñczy go w Chyloni lub Cisowej. Najwiêksze zapotrzebowanie na szybki transport do Trójmiasta jest wczesnym rankiem i wtedy pojawiaj¹ siê najwiêksze problemy.
- W godzinach od 6.00 do
7.30 na peronie w Rumi Janowie jest zawsze mnóstwo ludzi, a podje¿d¿aj¹ce kolejki ju¿
s¹ pe³ne - mówi mieszkaniec

osiedla Janowo. - Do tego, ¿e
pasa¿erowie podró¿uj¹ st³oczeni, ju¿ siê przyzwyczailiœmy, ale
czasami w ogóle trudno wcisn¹æ siê do poci¹gu. Zdarza³o
siê, a ja by³em tego œwiadkiem
dwukrotnie, ¿e kolejka elektryczna nie zabra³a z peronu
wszystkich chêtnych i czêœæ ludzi musia³a czekaæ na nastêpny poci¹g. Czy SKM nie mog³oby wyd³u¿yæ porannych sk³adów albo zwiêkszyæ czêstotliwoœæ kursów tak, ¿eby poci¹gi
zabiera³y wiêcej ludzi?
Z tym pytaniem zwróciliœmy siê do przedstawicieli przewoŸnika.
- Jesteœmy zobligowani
zamówieniem Urzêdu Marsza³kowskiego na realizacjê przewozów i ka¿da zmiana na inne zestawienie sk³adów, jak i
na zmianê rozk³adu jazdy musi
byæ uzgodniona z naszymi zleceniodawc¹ - wyjaœnia Leopold Naskrêt, naczelnik Wydzia³u Marketingu Szybkiej
Kolei Miejskiej. - Mam jednak

OPINIE CZYTELNIKÓW

RONDO NIEDOSKONAŁE
Bardzo popieram budowanie skrzy¿owañ o ruchu okrê¿nym,
tzw. rond, bo ruch na takim skrzy¿owaniu jest szybszy i bezpieczniejszy ni¿ na skrzy¿owaniu ze sygnalizacj¹ œwietln¹. Mam jednak
uwagê do nowego ronda na skrzy¿owaniu ulic Dêbogórskiej i Derdowskiego. Otó¿ zbli¿aj¹c siê do tego ronda od strony Placu Kaszubskiego ulic¹ Dêbogórsk¹, kierowca nie odnosi wra¿enia ¿e wje¿d¿a
na rondo, bo ulica ta ma zbyt ma³y k¹t w stosunku do ronda. Je¿eli
kierowca siê zagapi i nie zauwa¿y znaku drogowego, to mo¿e z
normaln¹ szybkoœci¹ wjechaæ na to rondo, co oczywiœcie grozi wypadkiem.
Piszê o tym, bo by³em œwiadkiem takiej w³aœnie sytuacji, - kierowca poruszaj¹cy siê na rondzie, zosta³ zmuszony do ostrego hamowania przez kierowcê jad¹cego (normaln¹ szybkoœci¹) ulic¹ w
kierunku Janowa.
Rumianin (dane do wiadomoœci redakcji)
OD REDAKCJI: Na temat mankamentów nowego wêz³a
komunikacyjnego rozmawiano na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Radny Eugeniusz Zwara, przewodnicz¹cy Komisji Bezpieczeñstwa RM zwrócili uwagê na fakt, ¿e autobusy miejskie maj¹ k³opot z wjechaniem z ul. Dêbogórskiej w ul. Derdowskiego. Autobusy musz¹ wje¿d¿¹æ na krawê¿nik.
Zastêpca burmistrza, Ryszard Grychto³ odpowiedzia³ im, ¿e
te problemy zostan¹ rozwi¹zane poprzez dokonanie poprawek na
³uku. Powstan¹ tam tzw. brewki, które pozwol¹ pokonaæ to miejsce autobusom przegubowym.

Dla Czytelników

DYŻURY W ŚRODĘ
Naszych Czytelników, którzy mają sprawy i tematy dla reportera,
zapraszamy na redakcyjne dyżury, które odbywają się w środy w
godz. 14-16 w redakcji przy ul. Piłsudskiego 52 (wejście obok nowego solarium). Można przyjść i porozmawiać o nurtujących problemach, dotyczących życia w Rumi albo zadzwonić pod nr tel.
058 710-96-11.
Jeśli ktoś nie może przyjść w czasie dyżuru, może umówić się na
spotkanie w innym terminie, dzwoniąc pod nr tel.kom.0 691-700273. ZAPRASZAMY

dobr¹ wiadomoœæ dla mieszkañców Rumi, poniewa¿ 14 grudnia br. wchodzi w ¿ycie nowy rozk³ad jazdy poci¹gów SKM, w
którym zosta³a zwiêkszona czêstotliwoœæ kursowania
poci¹gów na odcinku Rumia Gdañsk G³. - Rumia. W godzinach 6.00 - 8.30 poci¹gi bêd¹
kursowa³y co 7minut, a w godzinach póŸniejszych co 15 minut. Po godzinie 19 poci¹gi
bêd¹ odje¿d¿a³y z Rumi co pó³
godziny.
Mamy nadziejê, ¿e nowy
rozk³ad jazdy zadowoli naszych
obecnych i przysz³ych pasa¿erów i zachêci ich do korzystania z us³ug SKM.
Baj

PORANNE KOLEJKI
Z RUMI DO GDAŃSKA
Prezentujemy fragment rozkładu jazdy, obowiązującego od
14 grudnia br. Oto pociągi, odjeżdżające z Rumi do Gdańska
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-10.00:
6.10 (sprinter do Tczewa), 6.11 (peron 1), 6.19, 6.26, 6.35,
6.41 (sprinter), 6.49 (peron 1), 6.56, 7.04 (peron 1), 7.04,
7.11, 7.19, 7.26, 7.41, 7.49 (peron 1), 7.56, 8.05, 8.12, 8.26,
8.41, 8.56, 9.11, 9.26, 9.41, 9.54.

... I DO WEJHEROWA
6.04, 6.24, 6.33, 6.51 (Słupsk), 7.08, 7.25, 7.38, 7.44, 7.55,
8.09, 8.24 (Lębork), 8.38, 8.54, 9.09, 9.24, 9.53.

PRAWNIK RADZI

Nie można odmówić
urlopu wychowawczego
Pani Janina J. zamierza po
urlopie macierzyńskim przejść
na urlop wychowawczy, by móc
opiekować się swoją kilkumiesięczną córeczką. W rozmowie
z pracodawcą dowiedziała się
jednak, iż pracodawca nie zamierza udzielić jej urlopu wychowawczego i oczekuje na niezwłoczny powrót Janiny J. do
pracy po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego. Janina J. zastanawia się, co może zrobić, by
jednak skorzystać z urlopu wychowawczego i czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?
Odmowa udzielenia przez
pracodawcę pracownikowi urlopu wychowawczego jest niezgodna z przepisami prawa pracy. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi skorzystania
z urlopu wychowawczego, jeżeli
tylko pracownik zamierza z takiego urlopu skorzystać. Pracownik zatrudniony co najmniej 6
miesięcy ma bowiem prawo do
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, nie dłużej jednak niż
do ukończenia przez dziecko 4
roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza
się także poprzednie okresy zatrudnienia. (art. 186 § 1 kodeksu
pracy).
Jeżeli więc Janina J. dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu wychowawczego złoży pisemny
wniosek o udzielenie tego urlopu, pracodawca będzie zobligowany urlopu wychowawczego
jej udzielić.
We wniosku o udzielenie
urlopu wychowawczego pracownik musi wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu
wychowawczego oraz okres
urlopu wychowawczego, który
dotychczas został wykorzystany
na dane dziecko. Do wniosku o
udzielenie urlopu wychowaw-

czego należy dołączyć pisemne
oświadczenie drugiego z rodzi-

ców lub opiekunów dziecka o
braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez
okres wskazany we wniosku. Na
podstawie tak przygotowanego
i złożonego przez pracownika
wniosku, pracodawca musi
udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

Można wypowiedzieć
umowę najmu lokalu
Pan Marek W. wynajął pani
Joannie K. mieszkanie. Umowa
najmu zawarta została na 4 lata,
a miesięczny czynsz ustalono na
kwotę 800zł. Jednakże Joanna
K. nie wywiązuje się z łączącej
strony umowy i od 7 miesięcy
zalega z zapłatą czynszu. Marek
K. zamierza wypowiedzieć Joannie K. umowę najmu, ale zastanawia się, czy jest to możliwe, gdy umowa zawarta została
na czas określony? Jednocześnie Joanna K. oświadczyła, iż
przed upływem okresu, na który została zawarta umowa, nie
zamierza wyprowadzić się z zajmowanego mieszkania.
Obawy Marka W. w zakresie
możliwości wypowiedzenia
umowy najmu łączącej go z Joanną K. są całkowicie nieuzasadnione. Mimo, że umowa zawarta została na czas określony, w
sytuacji w której najemca nie
płaci czynszu, istnieje możliwość wypowiedzenia takiej
umowy.

Marek W. powinien uprzedzić
na piśmie Joannę K. o zamiarze
wypowiedzenia jej umowy najmu i musi wyznaczyć jej dodatkowy miesięczny terminu do
zapłaty zaległych i bieżących
należności czynszowych. Jeżeli
zaległości nie zostaną zapłacone, wówczas istnieje możliwość
wypowiedzenia łączącej strony
umowy. Jednocześnie jeżeli
Joanna K. po wypowiedzeniu jej
umowy najmu nie będzie chciała wyprowadzić się dobrowolnie z zajmowanego mieszkania,
wówczas Marek W. będzie musiał w postępowaniu sądowym
domagać się orzeczenia eksmisji Joanny K. z tego lokalu. Podstawą żądania skierowanego do
sądu będzie korzystanie przez
Joannę K. z lokalu mimo nie
posiadania do niego tytułu prawnego. Po orzeczeniu przez sąd
eksmisji, koniecznym będzie
złożenie u komornika stosownego wniosku o dokonanie eksmisji Joanny K. z zajmowanego
mieszkania.

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.
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Powiatowa olimpiada w I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi

MŁODZIEŻ DOBRZE ZNA POMORZE I KASZUBY
Fina³ IX Edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, zorganizowanej
jak zwykle w I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im.
Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Rumi, sk³ada³ siê z etapu pisemnego (testy)
i ustnego (prezentacje).
Wszyscy zawodnicy byli
dobrze przygotowani do
konkursu i wiedzieli sporo o swoim regionie, jego
historii, kulturze, tradycjach, o wydarzeniach polityczno-spo³ecznych, a
tak¿e o atrakcjach turystycznych.
Ostatecznie kilkugodzinn¹ rywalizacjê wygra³a trzyosobowa dru¿yna
gospodarzy - uczniowie I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi. W sk³ad zwyciêskiego zespo³u wchodzili: Marzena Dempc,
Patryk Stryjek i Bar-

tosz Brzeziñski. Bartosz
zdoby³ równie¿ nagrodê
indywidualn¹ dla najlepszego finalisty olimpiady.
Drugie miejsce zajêli
ubieg³oroczni zwyciêzcy zespó³ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Sobieskiego w Wejherowie, a
trzecie miejsce przypad³o
w udziale dru¿ynie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
(tzw. samochodówka) .
Kolejne miejsca zajêli
uczniowie ZSP nr 2 w Wejherowie (Elektryk) i II LO
w Rumi.
Nagrody zwyciêzcom
wrêczali: dyrektor I LO
im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Rumi - Janusz Wolañski
i cz³onek Zarz¹du Powiatu Dariusz Kuczmarski.
Patronat nad zawodami obj¹³ Starosta Wejherowski, Józef Reszke.
Ak.

Na zdjêciu od lewej: Bartosz Brzeziñski, Marzena Dempc, opiekunka zwyciêskiego zespo³u Anna Grabowska oraz Patryk Stryjek. Ni¿ej, uczennica I LO, Joanna
Bia³k, która podczas olimpiady zapisywa³a punkty.

Gdyby żył, Janusz Korczak skończyłby 130 lat

Konkursy i wystawa o patronie

Laureaci konkursów, zorganizowanych podczas "Dni Korczakowskich".

Język angielski

niezbędny za granicą
Znajomoœæ jêzyka obcego za granic¹ umo¿liwia znalezienie lepszej pracy, a tak¿e pozwala obroniæ siê przed sytuacjami, w których ktoœ chce wykorzystaæ nasz¹ naiwnoœæ.
Podczas wakacji grono wyje¿d¿aj¹cych powiêksza siê o
studentów, którzy ³¹cz¹ wyjazd turystyczny z zarobkowym.
Zagranicê wyje¿d¿amy te¿ w celach s³u¿bowych. Dla osób
wyje¿d¿aj¹cych znajomoœæ jêzyka jest bardzo wa¿na.
Porozumiewanie siê w jêzyku obcym to atut, gdy szukamy pracy.
Opanowanie jêzyka na tyle, aby móc siê w nim porozumiewaæ wcale nie jest trudne, wystarczy znaæ oko³o 1500
najczêœciej u¿ywanych s³ów.
- W³aœnie tyle s³ów i najpotrzebniejszych zwrotów zawie-
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W pi¹t¹ rocznicê nadania
imienia Janusza Korczaka
szkole, uczniowie Gimnazjum nr 2 uczcili 130 rocznicê jego urodzin. Podczas "Dni
Korczakowskich" odby³y siê
konkursy literackie, plastyczne oraz wiedzy o patronie. Uczniowie wykonywali
albumy o Januszu Korczaku,
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, podczas której zdobywali wiedzê na temat jego
twórczoœci, wype³niali ankietê zatytu³owan¹ ,,Janusz
Korczak - znany i nieznany"
oraz obejrzeli spektakl ,,Koncert wiosenny", opracowany
na podstawie humoresek
,,Modlitwy ludzi, którzy siê
nie modl¹" i sztuki ,,Senat
szaleñców" Korczaka.
Na koniec zorganizowano
wystawê prac plastycznych
zatytu³owan¹ ,,Postacie z
ksi¹¿ek Janusza Korczaka"
oraz wydano okolicznoœciowy
numer gazety szkolnej.
Dorota Kuchta

ra kurs podstawowy jêzyka angielskiego przeznaczony do
samodzielnej nauki metod¹ SITA. Na opanowanie takiego
zakresu wcale nie potrzeba du¿o czasu. Przeznaczaj¹c na
naukê dziennie dwie i pó³ godziny, ten materia³ jesteœmy w
stanie opanowaæ w trzy tygodnie - wyjaœnia Barbara Lipiñska, Prezes Akademii Jêzykowej w Gdyni, która koordynuje projekt w województwie pomorskim. W jego ramach
mieszkañcy Rumi i okolic mog¹ korzystaæ z dofinansowanych kursów jêzykowych prowadzonych metod¹ SITA.
Kurs prowadzone s¹ w 8-10 osobowych grupach, przez
doœwiadczonych lektorów i metodyków, co pozwala jego
uczestnikom w krótkim czasie zwiêkszyæ swoje kompetencje
jêzykowe. Przez 11 tygodni zrealizowany jest jeden poziom
metody SITA. To tyle, ile mo¿na nauczyæ siê przez osiem
miesiêcy metod¹ tradycyjn¹.
Akademia Jêzykowa w Gdyni (zajêcia tak¿e
w Rumi) tel.: 058 78-15-780

Od rumskiej fundacji

Sprzęt dla szkół
Fundacja Nauki Polskiej im. in¿. Witolda
Zglenickiego w Rumi,
przekaza³a sprzêt laboratoryjny czterem szko³om,
w tym dwóm w Rumi.
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce, dzia³aj¹ce w ramach
ZSO w Rumi, otrzyma³o oscyloskop analogowy, a Salezjañskie LO - oscyloskop cyfrowy
i projektor multimedialny.
Sprzêtem obdarowano
równie¿ liceum w Pruszczu
Gd. i ZSP nr 2 w Wejherowie. Ponadto fundacja przekaza³a darowizny pieniê¿ne
m.in. szkole Sióstr Zmartwychwstanek i Oœrodkowi
"Nasz Dom" w Rumi.
- Na te wszystkie dary
przeznaczyliœmy ok. 21 tys.
z³, pochodz¹cych wy³¹cznie
ze sk³adek darczyñców, przekazuj¹cych nam jeden procent odpisu od podatku - informuje Marek Zawadzki
prezes Fundacji.
¯yj¹cy na prze³omie XVII
i XIX wieku patron rumskiej
fundacji by³ naukowcem
oraz filantropem, wielkim
mecenasem nauki i oœwiaty.
Fundacja Nauki Polskiej
jako instytucja charytatywna, zajmuje siê pozyskiwaniem i nieodp³atnym przekazywaniem polskim szko³om
technicznym nowoczesnego
wyposa¿enia laboratoryjnego z dziedziny energoelektroniki. Fundacja jest organizacj¹ po¿ytku publicznego
(www.zglenicki.strefa.pl).
Baj
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Wszystko odbywa siê
jak na prawdziwym egzaminie - pojedyncze stoliki
na sali, komisja za d³ugim
sto³em, stroje galowe, dowody osobiste i arkusze z
tematami. A jednak matura, która odbywa³a siê
w rumskich liceach w
ostatnim tygodniu listopada by³a tylko próbnym
egzaminem. W I LO przyst¹pi³o do niego 180 maturzystów .
- Skorzystaliœmy z bezp³atnego programu wydawnictwa OPERON, aby
próbn¹ maturê przeprowadziæ szybciej, ni¿ przewiduje to harmonogram
ministerialny - mówi Janusz Wolañski, dyrektor
ZSP nr 1 w Rumi. - Dziêki temu uczniowie spróbuj¹ swoich si³ i bêd¹ mieli szansê zmieniæ wybrane przedmioty lub poziom
, poniewa¿ ostateczne decyzje musz¹ byæ zg³oszone do 7 lutego 2009 r.

Matura na próbę

Ze wspomnianego programu i bardzo dobrze przygotowanych bezp³atnych
arkuszy egzaminacyjnych
skorzysta³o te¿ II LO w
Rumi, gdzie maturê zdaje w
tym roku szkolnym 80 osób.
Tam równie¿ przywi¹zuje
siê du¿¹ wagê do zachowa-

nia wszelkich wymaganych
na maturze procedur, aby
m³odzie¿ nie tylko sprawdzi³a swoja wiedzê, ale tak¿e
pozna³a dok³adnie zasady
przeprowadzenia egzaminu.
Dziêki temu na prawdziwej
maturze nikt nie bêdzie niczym zaskoczony.

- Mimo przeprowadzenia próbnej matury w listopadzie, skorzystamy
tak¿e z terminu zimowego, wiêc w naszej szkole
bêd¹ dwa próbne egzaminy maturalne - mówi Lucyna Penkowska, wicedyrektor II LO.- Organi-

zujemy je tak, aby nie zak³óci³y pracy w pozosta³ych klasach liceum.
Sami maturzyœci przyznaj¹, ¿e próbne egzaminy to dobry pomys³.
- Nie denerwujemy siê
specjalnie tym egzaminem, ale mo¿emy sprawdziæ, na ile jesteœmy przygotowani do matury i czego trzeba siê jeszcze nauczyæ - mówi Kuba Giniñski z I LO. - Próbna
matura okaza³a siê nie³atwa, m.in. z jêzyka angielskiego i z jêzyka polskiego.
- O tak, zadania egzaminacyjne s¹ dosyæ trudne - dodaje Dorota Mas³owska, jego kole¿anka
z klasy. - Oboje zdajemy
angielski na rozszerzonym poziomie, wiêc stopieñ trudnoœci jest tym
wiêkszy. Dobrze, ze mo¿emy wypróbowaæ swoje
mo¿liwoœci na tym etapie
przygotowañ do matury.
Ak

DO LAUF CORAZ BLIŻEJ
Cztery lata trwa wspó³praca II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi ze
szko³ami niemieckimi,
ostatnio od d³ugiego czasu
z Christoph-Jakob-TreuGymnasium Lauf. Wprawdzie jest to Gimnazjum, ale
uczniowie starszych klas
wiekowo odpowiadaj¹ naszym licealistom (niemieckie Gimnazjum trwa 9 lat).
- Spotykamy siê dwa
razy w roku, jesieni¹ w
Rumi, a wiosn¹ w Lauf informuje Lucyna Penkowska, wicedyrektor II
LO i koordynatorka wspó³pracy polsko-niemieckiej. Niektórzy uczniowie wyje¿d¿aj¹ po raz kolejny,
inni pierwszy raz. Chodzi
o umacnianie dotychczasowych przyjaŸni i zawiera-

nie nowych znajomoœci,
poznawanie siê nawzajem
i doskonalenie jêzyka niemieckiego. Co ciekawe, w
szkole w Lauf jest grupa
niemieckiej m³odzie¿y,
która uczy siê jêzyka polskiego. Uczniowie i nauczyciele poznaj¹ te¿ systemy szkolnictwa w obu
krajach
Goœcie z zaprzyjaŸnionego niemieckiego miasta
niedawno ponownie odwiedzili Rumiê. Niemiecka m³odzie¿ mieszka³a w
domach uczniów rumskiego liceum, uczestniczy³a w
lekcjach w II LO, dziêki
czemu mog³a poznaæ codzienne ¿ycie polskich
uczniów i zobaczyæ, jak
wygl¹daj¹ zajêcia w polskiej szkole.

Licealiœci z Polski i z Niemiec na zamku w Malborku.

Gospodarze przygotowali te¿ inne atrakcje,
m.in. wycieczki, podczas
których goœcie z Lauf mogli poznaæ nasz region.
Wspólnie z uczniami naszego liceum odwiedzili
"polsk¹ Saharê", czyli ruchome wydmy w S³owiñskim Parku Narodowym,

kompleks zamkowy w
Malborku, oraz Trójmiasto. Nie zabrak³o te¿ okazji do wspólnej zabawy.
Dla wielu m³odych ludzi z Niemiec nie by³a to
pierwsza wizyta w Polsce
i w Rumi, niektórzy niemieccy i polscy uczniowie
znali siê ju¿ z wczeœniej-

szych spotkañ. Teraz
umocnili jeszcze przyjaŸnie i nawi¹zali nowe kontakty. Nastêpne spotkanie zaplanowano w Lauf,
a koordynatorkami wymiany s¹ - obok Lucyny
Penkowskiej - Joanna
Gajewska i Agnieszka
Glinka.
Ak.

REKLAMA
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia
Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza w Rumi
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Stra¿ Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodoci¹gowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. D¹browskiego 58
tel. 058 671-77-65
Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
671-08-36
Szpital specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielê i œwiêta ca³¹ dobê
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
058 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3
ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
058 671-72-10
REKLAMA

!Pożyczki
- minimum formalnoœci:

bez zaœwiadczeñ,
porêczycieli, BIK.
Gdañsk 058/ 307-43-16,
058/ 307-43-21.

14

Gazeta Rumska, nr 11/30, grudzień 2008

Rzecznik Praw Obywatelskich wycofuje wniosek z Trybunału Konstytucyjnego

OPINIE

Spółdzielcy zadowoleni

PREZES

O zaskar¿eniu do
Trybuna³u Konstytucyjnego niektórych przepisów znowelizowanej w
lipcu 2007 r. ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych pisaliœmy ju¿ we
wczeœniejszych wydaniach gazety. Niedawno
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr J. Kochanowski postanowi³ wycofaæ
swój wniosek do TK w tej
sprawie.
"Dziêkujemy Panie
Rzeczniku. Spó³dzielnia powinna byæ cz³onków, a nie
zarz¹dów czy rad nadzorczych..." takimi s³owami
spó³dzielca - internauta skomentowa³ wycofanie przez
dr Janusza Kochanowskiego wniosku z Trybuna³u
Konstytucyjnego.
Z internetow¹ opini¹ dotycz¹c¹ decyzji Rzecznika
Praw Obywatelskich zgadzaj¹ siê inni spó³dzielcy,
m.in. cz³onkowie SM "Janowo" w Rumi. Wczeœniej bowiem zarz¹dy spó³dzielni
wykorzystywa³y sytuacjê, w
której zosta³y z³o¿one wnioski do Trybuna³u - równie¿
przez grupê pos³ów, aby
utrzymywaæ spó³dzielców
ci¹g³ej niepewnoœci co do

warunków przekszta³ceñ,
zw³aszcza tzw. mieszkañ lokatorskich. Zarz¹d SM "Janowo" w piœmie kierowanym
do cz³onków spó³dzielni w
lipcu 2007 r. pisa³ m.in.: "...
informujemy, ¿e wed³ug wielu zapowiedzi prasowych
jest prawdopodobne zaskar¿enie do Trybuna³u Konstytucyjnego niektórych zapisów obecnej ustawy, w tym
dotycz¹cych przekszta³ceñ
mieszkañ lokatorskich w odrêbn¹ w³asnoœæ".
Warto podkreœliæ, ¿e
kwestia warunków finansowych zosta³a rozstrzygniêta wczeœniejszymi orzeczeniami (z 2001 r., z 2005 r., i
z 2006 r.). W orzeczeniach
tych przyjêta zosta³a zasada ca³kowitego rozliczenia
przez spó³dzielcê kosztu budowy lokalu mieszkalnego.
Pos³ugiwanie siê zatem
przez w³adze spó³dzielni
has³em "mieszkañ za z³otówkê" mia³o na celu zantagonizowanie cz³onków
spó³dzielni. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wydaniach "Gazety Rumskiej".
Rzecznik Praw Obywatelskich, wycofuj¹c w ca³oœci wniosek do TK uzna³, i¿
konieczne jest podjêcie prac

nad uregulowaniem przepisów i rozwi¹zaniem problemów w tej dziedzinie. Dr
Kochanowski skierowa³ pismo do Prezesa Rady Ministrów, poniewa¿ jego zdaniem konieczne jest w³¹czenie siê do tych dzia³añ m.in.
ministra infrastruktury.
Rzecznik zwraca uwagê na
brak nadzoru nad dzia³alnoœci¹ spó³dzielni ze strony
zwi¹zków rewizyjnych oraz
Krajowej Rady Spó³dzielczej, co sygnalizowali spó³dzielcy w listach kierowanych do Rzecznika.
Warto wiedzieæ, ¿e proponuje siê powrót do unormowañ przedwojennych, a
tak¿e wprowadzenie obowi¹zku corocznej lustracji
we wszystkich spó³dzielniach oraz umo¿liwienie
kontaktu cz³onków spó³dzielni z lustratorem.
Miejmy nadziejê, ¿e planowane zmiany wprowadz¹
do spó³dzielczoœci mieszkaniowej zasady, które leg³y u
jej podstaw. Ka¿dy cz³onek
spó³dzielni poczuje siê autentycznym gospodarzem
spó³dzielni, któr¹ wraz z innymi mieszkañcami tworzy.
E. Ró¿ycka

Członkowi SM przeciw członkowie zarządu

Spraw sądowych ciąg dalszy
W listopadzie informowaliœmy o kilku sprawach s¹dowych, tocz¹cych siê przed s¹dami w Gdañsku i w Wejherowie z powództwa cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Janowo" w Rumi. Oto aktualne informacje na ten temat:
17 listopada br. w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku odby³a siê trzecia rozprawa z powództwa El¿biety Ró¿yckiej przeciwko Jerzemu
Hoppe o naruszenie dóbr osobistych. Termin kolejnej roz-

prawy wyznaczono na 28
stycznia o godz. 9.30 (w sali
226).
25 listopada br. w S¹dzie
Okrêgowym w Gdañsku odby³a siê druga rozprawa z powództwa cz³onków spó³dzielni
, dotycz¹ca Walnego Zgromadzenia SM "Janowo" w czerwcu 2008 r. S¹d przes³ucha³
œwiadków. Termin nastêpnej
rozprawy zostanie wyznaczony
przez s¹d po sformu³owaniu
przez strony ostatecznych
wniosków dowodowych.

5 grudnia br. w S¹dzie
Rejonowym w Wejherowie
odby³a siê kolejna sprawa dotycz¹ca wyrzucenia lokatora ze
spó³dzielczego mieszkania
przy ul. Szczeciñskiej 1.
Przed S¹dem Okrêgowym w Gdañsku toczy siê
równie¿ sprawa Danuty Bia³as o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Zarz¹dowi
Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Janowo" i Zbigniewowi Rachwaldowi. S¹d wyznaczy
termin kolejnej rozprawy.
AK.

JAK PREMIER

W "Gazecie Rumskiej" z
listopada br. (poprzednie wydanie), przeczyta³em ciekaw¹
informacjê o wysokich zarobkach prezesa Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Janowo".
Sam pan prezes unika tematu swojej pensji, o czym pisa³em w waszej gazecie dwa
lata temu. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w numerze 7 GR z
2006 r. na str. 14 ukaza³ siê
mój list, w którym porusza³em m.in. tê sprawê. W ca³oœci materia³ ten mo¿na przeczytaæ w archiwum na stronie internetowej waszej gazety, a tu przytoczê tylko fragment mojego listu. Pisa³em
tak:
"Ciekawi mnie, dlaczego
w janowskiej gazetce "Nasze
Sprawy" nie ma informacji,
ile zarabia prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej "Janowo",
którego wynagrodzenie pochodzi z u³amka czynszów
wszystkich mieszkañców tej
spó³dzielni. Gdy kilka lat
temu by³em na zebraniu
przedstawicieli, na moje pytanie, ile zarabia pan prezes,
Józef Chmielewski odpowiedzia³, ¿e trzykrotnoœæ œredniej krajowej (czyli miesiêcznie ok. 6 tys. z³), zgodnie ze
statutem spó³dzielni. Dopiero z Goñca Rumskiego z
11.07.2003 r , dowiedzia³em
siê, ¿e miesiêczne wynagrodzenie wynosi ok. 13 tys. z³!."
Przytoczona informacja z
Goñca Rumskiego dotyczy³a
dochodów J. Chmielewskiego
w 2002 roku. Zarówno wtedy, jak i teraz zarobki prezesa SM "Janowo" s¹ bardzo
du¿e, a trzeba pamiêtaæ, ¿e
wynagrodzenie J. Chmielewskiego pochodzi ze œrodków,
zgromadzonych przez wszystkich cz³onków spó³dzielni.
Aleksander Modrzejewski
OD REDAKCJI:
Wszystkich zainteresowanych archiwalnymi numerami "Gazety Rumskiej"
informujemy, ¿e wszystkie
wydania s¹ w ca³oœci dostêpne na naszej stronie:
www.gazetarumska.pl
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MIASTO

Rozmowy w sprawie budowy ul. Podgórnej

NIEBEZPIECZNIE

Będzie nowy projekt

Jedna ulica - dwa problemy

Problem z budow¹
ul. Podgórnej na razie
nie doczeka³ siê rozwi¹zania, ale jest szansa na wyjœcie z impasu.
Powstaje kolejny projekt tej inwestycji, a
mieszkañcy czekaj¹ na
jego prezentacjê z nadziej¹, ¿e wreszcie dojdzie do porozumienia z
burmistrz Rumi w
sprawie przebiegu
drogi.
Przypomnijmy, ¿e dyskusje i spory w sprawie
Podgórnej trwaj¹ od kilku miesiêcy, a ich fina³em
by³a niedawna skarga
mieszkañców na dzia³alnoœæ burmistrza, skierowana do wojewody pomorskiego. Wojewoda
przekaza³ tê skargê do
rozpatrzenia Radzie Miejskiej Rumi, a radni wiêkszoœci¹ g³osów uznali j¹
za zasadn¹. Niezadowolenie i protesty mieszkañców wi¹¿¹ siê m.in. z planami okrojenia prywatnych dzia³ek i zabrania
czêœci gruntów pod budowê drogi. W³aœciciele kilku dzia³ek, które maj¹
byæ zmniejszone uwa¿aj¹,
¿e nieco inny przebieg
drogi uchroni³by ich przed
pogorszeniem komfortu
¿ycia i wieloma ograniczeniami. Takimi, jak brak
mo¿liwoœci parkowania, a
nawet zatrzymywania
przed domem, trudnoœci z
wjazdem do gara¿u,
zwiêkszenia zagro¿enia
bezpieczeñstwa itp.
Mieszkañcy zarzucaj¹
burmistrz Rumi, ¿e wie-

Szanowna Pani Burmistrz, kierujemy do Pani
stanowczy protest na dzia³ania, jakie s¹ prowadzone
na ul. Zbychowskiej… - tak
zaczynaj¹ swój pisemny protest, skierowany do burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak mieszkañcy wspomnianej ulicy. Pisma protestacyjne, dotycz¹ce zagro¿enia
bezpieczeñstwa pieszych,
mieszkañcy ul. Zbychowskiej przekazali równie¿ staroœcie wejherowskiemu oraz
przewodnicz¹cemu Komisji
Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej w Rumi.
Autorzy pisma przypominaj¹, ¿e od dwóch lat informuj¹ burmistrz Rumi i
odpowiednie wydzia³y Urzêdu Miasta o niebezpiecznych sytuacjach, jakie stwarzaj¹ samochody ciê¿arowe,
je¿d¿¹ce po jedynym chodniku na tej ulicy. Ciê¿arówki wje¿d¿aj¹ na chodnik,
¿eby ust¹piæ miejsca samochodom jad¹cym z przeciwka. Bez tego pojazdy nie s¹
w stanie wymin¹æ siê na w¹skiej ulicy.
Droga ta zosta³a przekwalifikowana z powiatowej
na gminn¹ , ale problemy
mieszkañców pozosta³y. Dodatkowe utrudnienia spowodowa³o zamontowanie

dz¹c o przysz³ej budowie
drogi, wyda³a takie decyzje o warunkach zabudowy dzia³ek, które obecnie
s¹ przyczyn¹ konfliktu.
W zwi¹zku z protestami mieszkañców, pierwotny projekt drogi zosta³
zmieniony na projekt ci¹gu pieszo-jezdnego, jednak Komisja Bezpieczeñstwa przy Starostwie Wejherowskim nie wyrazi³a
zgody na takie rozwi¹zanie.
- Jedno jest pewne trzeba jak najszybciej wybudowaæ tê ulicê -stwierdzi³ na sesji RM radny
Piotr Zaradny. Z jego
inicjatywy odby³o siê spotkanie mieszkañców i samorz¹dowców w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. W spotkaniu
uczestniczy³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, starosta Józef Reszke, rumscy
radni i mieszkañcy.
Ustalono, ¿e projektanci przygotuj¹ jeszcze
jeden alternatywny projekt przebiegu ulicy zaproponowany przez Starostwo. W najwê¿szym
miejscu nale¿y zbudowaæ
odpowiednio wê¿sz¹ jezdniê. Wprawdzie samochody bêd¹ musia³y wymijaæ
siê w oparciu o ruch wahad³owy, ale za to zostan¹
spe³nione
postulaty
mieszkañców. To tylko
propozycja samorz¹dowców, bêd¹ca efektem rozmów i negocjacji. Co ostatecznie zaproponuj¹ projektanci, oka¿e siê ju¿
wkrótce.
Ak

NA

ZBYCHOWSKIEJ

znaku zakazu zatrzymywania siê po lewej stronie ul.
Zbychowskiej, pomimo i¿ po
prawej stronie taki znak ju¿
istnia³ (pisaliœmy o tym w
listopadowym wydaniu gazety).
Przez tydzieñ mieszkañcy ³amali prawo o ruchu
drogowym, wje¿d¿aj¹c na
w³asne posesje, poniewa¿
ka¿dy musia³ siê zatrzymaæ
na chwilê przed w³asn¹
bram¹. Po interwencjach
radnego B. Formelli, mieszkaj¹cego przy tej ulicy, po
kilku dniach znak zakazu
zatrzymywania siê zast¹piono znakiem zakazu postoju powy¿ej trzech minut.
- Stanowczo protestujemy przeciwko takim dzia³aniom - pisz¹ mieszkañcy
ul. Zbychowskiej do w³adz

miasta oraz powiatu. Pytaj¹ te¿, czy ich znajomi lub
rodziny maj¹ zostawiæ samochód za przejazdem kolejowym, czy mo¿e na ul.
Grunwaldzkiej? Wskazane
jest, aby pod znakiem zakazu pojawi³a siê tablica z napisem "nie dotyczy mieszkañców".
Najbardziej jednak mieszkañcy obawiaj¹ siê samochodów ciê¿arowych, które podczas mijania siê wje¿d¿aj¹ na
chodnik. Boj¹ siê zw³aszcza o
dzieci, które id¹ tamtêdy do
szko³y. Szerokoœæ ulicy wynosi zaledwie 5,20 m, a natê¿enie ruchu samochodowego jest bardzo du¿e.
Mieszkañcy postuluj¹
wprowadzenie ograniczenia, uniemo¿liwiaj¹cego
przejazd t¹ drog¹ samochodów ciê¿arowych powy¿ej
10 t (na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do przejazdu kolejowego).
Problem mijaj¹cych siê
na tej ulicy ciê¿arówek pokazuj¹ zdjêcia, nades³ane
doi redakcji przez mieszkañców ul. Zbychowskiej. Jak
widaæ zdarza³o siê, ¿e w
przejeŸdzie dwóch ciê¿kich
pojazdów ul. Zbychowsk¹
pomagali funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej w Rumi.
baj
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Z.U.P. „OSTATNIA POSŁUGA”

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego

ŁUCJA I MIROSŁAW SŁOWIKOWSCY

Rumia, ul. Stoczniowców 4, tel.: 058 671 70 74

PEŁNY ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6, tel.: 058 671 02 24

W KRAJU I ZA GRANICĄ
BEZPŁATNE KREDYTOWANIE USŁUG

Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Dostawa na cały świat w ciągu 24 godzin.

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
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DZIECI NA SCENIE

WÊDROWNE
PIOSENKI
Po raz dziewi¹ty w
Szkole Podstawowej nr
1zabrzmia³y znane i mniej
znane melodie w ramach
Przegl¹du Piosenki Turystycznej. Na szkolnej scenie wyst¹pi³o 29 wykonawców ze szkó³ Rumi,
Redy i Wejherowa, w tym
15 solistów i 14 zespo³ów
w trzech kategoriach wiekowych. Wœród zwyciêzców znaleŸli siê uczniowie
z Rumi.
I miejsce wœród najm³odszych solistów zaj¹³
Maciej Skwierawski z SP
nr 1, II - Marta Ropela PSP Sióstr Salezjanek , a
III - Joanna Drwal z SP
nr 9. W kat. zespo³ów z
pierwszych klas drugie
by³y ex aequo "Weso³e ludki" z SP 9 w Rumi i "Weso³e trampki" z SP 1 w
Rumi, trzecie "Serduszka
pokoju" z PSP Sióstr Salezjanek. Spoœród solistów
z klas II-III drugie miejsce zaj¹³ Szymon Drwal z
SP 9, a trzecie Piotr
Pniewski z PSP Sióstr Salezjanek . Najlepsze zespo³y w tej kategorii to: "Kantele" z SP 6 w Rumi (I
miejsce), "Dzieciaki" z SP
10 w Rumi i "Iskierki
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mi³oœci" z PSP Sióstr Salezjanek (II miejsce) oraz
"Dzieciaki Pani Ewy" z
SP nr 1 (III miejsce).
W najstarszej kategorii najlepiej zaœpiewali:
Filip Gesse z SP 1 i Dominika Ulenberg z SP 10.
Drugie miejsce wœród zespo³ów zajê³a "Accolada"
z SP 10.
Nad organizacj¹ i
przebiegiem imprezy czuwa³y nauczycielki Jolanta Gronek, oraz Jolanta
Labudda.

Muzyczne wspomnienie wakacji
Co roku jesieni¹ harcerze wspominaj¹ lato, œpiewaj¹c o wêdrówkach na szlaku,
¿eglowaniu, ogniskach, o druhach i zuchach oraz ich przygodach. "Harcerskie Spotkania z Piosenk¹", organizowane przez dzia³aj¹cy przy Hufcu ZHP w Rumi zespó³
"Sobiegranie" jest zawsze wspania³¹ zabaw¹ dla wykonawców i publicznoœci. Tak
by³o równie¿ w listopadzie br. w Domu Kultury "Janowo.

