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NOWY BUDŻET - STARY SPÓR
Nie ustaje spór miêdzy Rad¹ Miejsk¹ a
Burmistrzem Rumi, co
by³o
widaæ
przy
uchwalaniu tegorocznego bud¿etu. Do
przedstawionego
przez burmistrz projektu radni PO i PiS
wnieœli poprawki, domagaj¹c siê przyspieszenia
inwestycji,
zw³aszcza drogowych.
Zdaniem wiêkszoœci
radnych burmistrz inwestycje
opóŸnia.
Uchwalony bud¿et nazwa³a skandalicznym i
niemo¿liwym do zrealizowania, chocia¿
zmiany nie dotycz¹
najwa¿niejszych jego
parametrów.
Dochody wynios¹ ponad 136 tys. z³ (o 25
mln wiêcej ni¿ w 2008
r.), wydatki - ponad 153
tys. z³. Prawie 31 mln
z³ przeznaczono na bu-

ZAPROSZENIE

Dyskusja
o budżecie
Radno PO i PiS zapraszaj¹ mieszkañców
Rumi na spotkania, na
których bêdzie mo¿na porozmawiaæ o tegorocznym bud¿ecie miasta.
Oto harmonogram spotkañ z radnymi.
19.01. poniedzia³ek:
SP nr 1, ul. Koœcielna
20.01. wtorek:
I LO, ul. Starowiejska
21.01. œroda:
SP nr 6, ul. Sienkiewicza
22.01 czwartek:
SP nr 9, ul. Stoczniowców
23.01. pi¹tek:
Gimnazjum nr 4,
ul. Batorego
Wszystkie spotkania zaplanowano o
godz. 18.00

W TYM NUMERZE
ROZBUDOWA
JEDYNKI

Dyrekcja i Rada Rodziców SP nr 1 chce jak
najszybciej zbudować
łącznik między budynkami. Radni zaplanowali rozbudowę w latach 2010-2014. W sali
"jedynki" odbyła się
burzliwa dyskusja na
ten temat.
str. 6
Sesji bud¿etowej przys³uchiwa³a siê grupa mieszkañców. Na pierwszym planie skarbnik miasta oraz zastêpcy burmistrza. Burmistrz E. Rogala-Koñczak by³a nieobecna.

dowê dróg gminnych i
prawie 4 mln na przebudowê ronda ¯wirki
Wigury/Ceynowy wraz z
modernizacj¹
nawierzchni do drogi krajowej nr 6. Na remonty
gminnych ulic przeznaczono 1,8 mln z³.

Przewiduje siê kwotê
7,5 mln z³ na budowê kolektora deszczowego w
Starej Rumi i 1,8 mln z³
na kontynuacjê budowy
kanalizacji sanitarnej w
Bia³ej Rzece.
Za przyjêciem bud¿etu
g³osowa³o 13 radnych, a 3

wstrzyma³o siê od g³osu
(przed g³osowaniem obrady opuœcili radni: J. Domañski, J. Chmielewski i
A. Kubina, a T. Pi¹tkowski przyszed³ póŸniej. J.
Muszyñski by³ nieobecny
z powodu choroby).
Wiêcej na str. 3

„Nasza zima zła” nie taka straszna
Sypnê³o œniegiem,
zmrozi³o i silnie powia³o.
Tych wszystkich wra¿eñ
dostarczy³a nam zima, która pojawi³a siê w ca³ej okaza³oœci po Nowym Roku.
Miasto - ca³e w bieli zyska³o na urodzie, a mieszkañcy odczuli najró¿niejsze
uci¹¿liwoœci: zimno, trudnoœci w poruszaniu siê po
ulicach, k³opoty z komunikacj¹ miejsk¹, koniecznoœæ
odœnie¿ania… No có¿, nie
by³o lekko, ale dla porz¹dku raz w roku zima powinna daæ siê nam we znaki.
Na pewno zadowolone by³y
dzieci, które z radoœci¹ korzysta³y z zimowych zabaw
na œniegu. W pierwsz¹
styczniow¹ niedzielê wielu amatorów saneczkowania pojawi³o siê na zboczach Góry Markowcowej.

LICYTACJA
NA RZECZ DZIECI

Charytatywna aukcja
obrazów "Rumianie
dzieciom" na odbyła
się w grudniu w Dworku pod Lipami. Podczas licytacji prac rumskich i trójmiejskich artystów zebrano ponad
7 tys. zł rzecz niepełnosprawnych dzieci.
str. 9
NIEZGODNE
Z KONSTYTUCJĄ?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów znowelizowanej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku
wywołał ogromne zamieszanie i niepokój
spółdzielców, dla których ustawa była korzystna.
str. 11
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AKTUALNOŚCI
Radni zdecydowali

Budowa centrum i zmiany w budżecie
tematem przedświątecznych obrad
W grudniu rumscy
radni spotykali siê na
dwóch sesjach Rady Miejskiej. Ostatnia w 2008
roku XLIII sesja Rady
Miejskiej Rumi poœwiêcona by³a bud¿etowi miasta
na rok 2009. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
samorz¹dowcy spotkali
siê w kilku innych sprawach, m.in. planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
tzw. Góry Markowcowej.
Najpierw jednak radni
podjêli uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do opracowania programu gospodarczego
dotycz¹cego zagospodarowania centrum miasta. Projekt
uchwa³y przedstawi³y kluby
radnych PO i PiS, uzasadniaj¹c j¹ koniecznoœci¹ budowy nowej siedziby Urzêdu
Miasta.
Koncepcja centrum miasta
Z tego powodu trzeba
opracowaæ koncepcjê programowo-przestrzenn¹,
uwzglêdniaj¹c¹ wyniki sesji
naukowej z 2007 roku, poœwiêconej tej problematyce.
Przypomnijmy, ¿e najpierw
na sesji obywatelskiej, a potem na naukowej du¿o dyskutowano na temat lokalizacji ratusza oraz funkcji, które powinno pe³niæ centrum
miasta. Szkoda by³oby nie
wykorzystaæ cennych wniosków z tamtej dyskusji,
zw³aszcza wypowiadanych
przez specjalistów w dziedzinie architektury i urbanistyki. Radni zobowi¹zali burmistrz Rumi do przedstawienia koncepcji do 30 stycznia
2009 roku. Œrodki na ten cen
zosta³y zabezpieczone w bud¿ecie miasta.
Niezrealizowane drogi
Podjêto te¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ zmian w bud¿ecie
miasta, ale radni PO i PiS
wnieœli kilka poprawek do
projektu uchwa³y, przed³o¿onego przez burmistrz Rumi.

Radni nie zgodzili siê z propozycj¹ zdjêcia z bud¿etu
prawie 19 mln z³, przeznaczonych na budowê gminnych dróg. Burmistrz planowa³a zmniejszenie wydatków w tej dziedzinie z powodu niezrealizowania wszystkich ulic wskazanych w
uchwale bud¿etowej. Radni
po raz kolejny odnieœli siê do
takiego pomys³u krytycznie
i wyrazili zdziwienie, ¿e nie
utwardzono wszystkich zaplanowanych dróg, mimo
przeznaczenia na ten cel odpowiednich œrodków.
Wiêkszoœæ radnych nie
zgodzi³a siê równie¿ na
zmniejszenie wydatków w
bud¿ecie z powodu niewykonania innej inwestycji - budowy sygnalizacji œwietlnej
na skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Pi³sudskiego w
centrum Rumi, na co przeznaczono 600 tys. z³.
Burmistrz E. RogalaKoñczak i jej zastêpca ds.
inwestycji chc¹ wybudowaæ
na tym skrzy¿owaniu rondo,
wiêc mimo zobowi¹zuj¹cego
ich do realizacji decyzji radnych wyraŸnego zapisu w
uchwale bud¿etowej, nie zlecono wykonania sygnalizacji.
Zmarnowany czas
Radni podkreœlali, ¿e dla
szybkiej poprawy bezpieczeñstwa niewielkim kosztem, lepiej zainstalowaæ na
skrzy¿owaniu œwiat³a. Budowa ronda wymaga bowiem
du¿ych nak³adów i czasu.
Teraz czas ten zosta³ zmarnowany. Gdyby burmistrz
wykona³a ubieg³oroczn¹
uchwa³ê, sygnalizacja ju¿
dawno mog³aby pomagaæ
pieszym w przejœciu przez
ruchliw¹ jezdnie
Na posiedzeniu komisji
bud¿etowej, poprzedzaj¹cym
sesjê, rozmawiano m.in. na
ten temat. Zapytany o tê inwestycjê (budowê sygnalizacji) zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³ wyjaœni³, ¿e
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w³adze miasta czekaj¹ na
ostateczn¹ decyzjê radnych
w tej sprawie, czyli - jak
mo¿na siê domyœlaæ - na decyzjê zgodn¹ z oczekiwaniem
burmistrza. Warto te¿, zdaniem burmistrza Grychto³a,
porozmawiaæ z fachowcami
od in¿ynierii ruchu.
- O jak¹ ostateczn¹ decyzjê chodzi - zapyta³ Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etowo-Finansowej RM. - Czy mamy na tym
skrzy¿owaniu zacz¹æ kopaæ
do³y pod s³upy, ¿eby pan
uzna³ to za ostateczn¹ decyzjê? Prawie rok temu wyraziliœmy jasno swoj¹ wolê.
Minê³o ok. 350 dni od podjêcia uchwa³y w tej sprawie i
teraz mamy propozycjê dyskusji?
Zarówno Piotr Zaradny,
jak i inni radni PO i PIS nie
ukrywali swojego oburzenia
faktem lekcewa¿enia ich decyzji przez burmistrza. I jak
w takiej sytuacji mo¿na mówiæ o porozumieniu?
Pieni¹dze na œwietlicê
W uchwale, zmieniaj¹cej zapisy bud¿etu i przyjêtej na grudniowej sesji
zdecydowano o przeznaczeniu 52 tys. z³ na adaptacjê
sali lekcyjnej w Szkole
Podstawowej nr 9 na pomieszczenia œwietlicowe.
Na tej samej sesji zmieniono uchwa³ê Rady Miejskiej z 2006 roku, dotycz¹c¹ przyst¹pienia do zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Rumi. Chodzi o teren na po³udniowym zboczu Wzgórzu Markowca.
Aby umo¿liwiæ dojazd od
ul. M³yñskiej, konieczne
jest rozszerzenie granic
opracowania. W trakcie
procedury planistycznej
koncepcje zagospodarowania Wzgórza Markowca
nie uzyska³y pozytywnej
opinii Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej. Zaleci³a ona
w³¹czenie do planu niewielkiego obszaru w rejonie ul. M³yñskiej. Radni
zgodzili siê z t¹ sugesti¹ i
uchwalili zmianê.
Prace u¿yteczne
Radni wyrazili zgodê

na zorganizowanie przez
miasto prac spo³ecznie
u¿ytecznych w porozumieniu ze starost¹ powiatowym w Wejherowie. Na
podstawie porozumienia
gmina mo¿e uzyskaæ do 60
procent dofinansowania
kosztów przedsiêwziêcia

(ze œrodków Funduszu
Pracy). Udzia³ w pracach
pomaga uaktywniæ osoby
bezrobotne, którym potem
³atwiej uzyskaæ sta³¹ pracê. Do wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych
zg³oszono 15 osób.
Ak.

J. Chmielewski do radnych PO i PiS:
"Potrzebne są wiedza, doświadczenie
i rozum, a panowie tego nie posiadacie"
Po raz kolejny Józef Chmielewski obra¿a³ swoich kolegów z Rady Miejskiej. Podczas grudniowego posiedzenia Komisji Bud¿etowo-Finansowej rozmawiano o budowie ulic. Józef Chmielewski zwróci³ uwagê Jaros³awowi
Muszyñskiemu, ¿e nie zna na budowie ulic i nie powinien siê w tej sprawie wypowiadaæ. Nie po raz pierwszy
nazwa³ radnego Muszyñskiego "specjalist¹ od spraw
cmentarnych", a do pozosta³ych cz³onków komisji z PO
i PiS powiedzia³: - Potrzebne s¹ wiedza, doœwiadczenie
i rozum, a tego panowie nie posiadacie!
Radny "Gospodarnoœci" odniós³ siê te¿ do artyku³u
w naszej gazecie, zarzucaj¹c nam nierzetelnoœæ. Przed
miesi¹cem napisaliœmy, ¿e burmistrz E. Rogala-Koñczak
i prezes SM "Janowo" J. Chmielewski walcz¹ o budowê
drogi, ³¹cz¹cej ul. Gdyñsk¹ z Gdañsk¹ i Pomorsk¹, poniewa¿ w tym rejonie powstaj¹ kolejne bloki. Na posiedzeniu Komisji Bud¿etowej J. Chmielewski stwierdzi³,
¿e ta ulica nie jest mu potrzebna, bo nawet bez niej mieszkañcy nowych bloków bêd¹ mieli dobry dojazd do domu.
Trudno w to uwierzyæ, skoro razem z burmistrz Rumi
radny ten z ogromnym zaanga¿owaniem zabiega³ o wspomnian¹ inwestycjê.
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Ambitny budżet
Prawie po³owê wydatków w bud¿ecie miasta na
2009 r. przeznaczona jest
na inwestycje, takie jak
budowa dróg, budowa kanalizacji sanitarnej w Bia³ej Rzece oraz kolektora
burzowego w starej Rumi.
Wœród inwestycji oœwiatowych zaplanowano przede
wszystkim rozbudowê SP
nr, w tym g³ównie budowê sali gimnastycznej. W
sumie na inwestycje, remonty, zakupy inne potrzeby w oœwiacie przeznaczono 42 mln z³ i jest
to najwy¿sza suma wœród
wydatków, zaplanowanych w poszczególnych
dziedzinach.
Projekt bud¿etu miasta na 2009 rok, przedstawiony przez burmistrz
Rumi i zaprezentowany
na sesji przez skarbnika
miasta, Celinê Pa³asz, nie
uzyska³ uznania wiêkszoœci radnych. Przewodnicz¹cy prawie wszystkich
komisji merytorycznych,
które analizowa³y projekt
na swoich posiedzeniach,
poinformowali o negatywnej opinii cz³onków komisji dotycz¹cej tego dokumentu. Radny Piotr Zaradny w imieniu klubów
radnych PO i PIS odczyta³ 22 wnioski do projektu bud¿etu miasta na rok
2009, w wyniku których
nie zmieniaj¹ siê ¿adne
podstawowe parametry
bud¿etu, a wiêc dochody,
poziom wydatków, czy te¿
poziom deficytu. Wnioski
te w wiêkszoœci sk³adane
by³y na posiedzeniach
merytorycznych komisji
REKLAMA

Rady oraz zosta³y przyjête na posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud¿etowej. Nie zosta³y jednak
uwzglêdnione przez burmistrza w projekcie bud¿etu
na rok 2009.Radni PO i PiS
wnieœli wiele zmian do projektu bud¿etu, zaproponowanego przez burmistrz
El¿bietê Rogalê-Koñczak.
Jedn¹ z nich by³o wprowadzenie dodatkowych ulic,
które maj¹ byæ w tym roku
zbudowane. Jednak najwiêkszy nacisk Rada po³o¿y³a na uœciœlenie zapisu o
wykonanie tzw. "zaleg³ych"
ulic, które s ¹ w planie od
dwóch lat, a z niewiadomych przyczyn nie s¹ realizowane Wykaz gminnych
dróg, które powinny otrzymaæ now¹ nawierzchni¹ zamieszczamy na str. 4.
Radni PO i PiS konsekwentnie realizuj¹ program, przyjêty na tê kadencjê. Wœród jego najwa¿niejszych za³o¿eñ, takich jak budowa centrum
miasta z ratuszem i sporz¹dzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla
poszczególnych dzielnic
miasta, znajduje siê budowa jak najwiêkszej liczby
gminnych ulic. Rozwijaj¹ce siê dynamicznie miasto
ma bowiem w tej dziedzinie ogromne zaleg³oœci.
Wa¿n¹ inwestycj¹, o
której jak najszybsz¹ realizacjê zabiegaj¹ radni
jest budowa kolektora
deszczowego w Starej
Rumi. Brak tego kolektora uniemo¿liwia budowê
ulic w dzielnicy.

AKTUALNOŚCI

Najgorsza jest świadomość, że pieniądze
w kasie miasta są, a miasto się nie rozwija
Z Piotrem Zaradnym, przewodnicz¹cym Komisji Finansowo-Bud¿etowej rozmawia Anna Kuczmarska
- Panie przewodnicz¹cy, Rada Miejska
uchwali³a w³aœnie
trzeci bud¿et w tej kadencji samorz¹du, dodajmy w doœæ jednoznacznej sytuacji koalicyjnej w Radzie.
Czym w³aœnie uchwalony bud¿et ró¿ni od
dwóch poprzednich
uchwalonych w roku
2007 i 2008?
- W zasadzie uchwalony bud¿et stanowi naturaln¹ kontynuacjê bud¿etów z lat poprzednich
k³ad¹c ponownie akcenty na nadrobienie najwa¿niejszych zaniedbañ
inwestycyjnych. Mam
tutaj na myœli budowê
centrum miasta wraz z
ratuszem, budowê nowych dróg gminnych
oraz uchwalanie nowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Jednoczeœnie nowy bud¿et
zak³ada przeznaczenie
rekordowej kwoty na inwestycje w oœwiacie oraz
w infrastrukturze sportowej.
- W takim razie czy
nowy bud¿et ten jest
kalk¹ poprzednich
bud¿etów czy te¿ jest
jakaœ nowa jakoœæ?
- Do tej pory burmistrz wymigiwa³a siê
jak mog³a z realizacji bud¿etu. W efekcie nie
otrzyma³a absolutorium

oraz - nie bojê siê tego
stwierdzenia - narazi³a
na znaczne straty bud¿et
miasta nie realizuj¹c zaplanowanych inwestycji.
Dlatego te¿ w tym bud¿ecie zapisaliœmy jednoznacznie co i w jakiej kolejnoœci powinna zrobiæ.
Dla przyk³adu szeœæ lat
rz¹dów El¿biety RogalaKoñczak to brak jakiejkolwiek koncepcji rozwoju miasta. Jak wiêc w takiej sytuacji rz¹dziæ miastem, nie maj¹c koncepcji jak nasze miasto ma
wygl¹daæ za piêæ, dziesiêæ czy te¿ dwadzieœcia
lat. Tak siê po prostu nie
da rz¹dziæ! Dlatego te¿
absolutnym priorytetem,
z którego nie ust¹pimy,
jest pilna budowa centrum miasta wraz z nowym budynkiem ratusza. Efekt jest taki, ¿e
okoliczne miasta siê rozwijaj¹, a Rumia pogr¹¿a
siê w dalszym ci¹gu w
chaosie.
- Opozycja zarzuca
koalicji PO i PiS ograniczanie inwestycji w
oœwiacie oraz w obiektach sportowych …
- Pani redaktor, to
przecie¿ oczywista nieprawda. Doœæ tylko powiedzieæ, ¿e takich pieniêdzy jak w bud¿ecie tegorocznym jeszcze nigdy
w historii tego miasta nie
przeznaczano na inwe-

stycje w tych dziedzinach. W oœwiacie zaplanowano
rozbudowê
Szko³y Podstawowej nr 1
wraz z budow¹ nowej,
pe³nowymiarowej sali
gimnastycznej; przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy
Szko³y Podstawowej nr 6
wraz z budow¹ sali gimnastycznej oraz przygotowanie koncepcji rozbudowy Szko³y Podstawowej nr 1 wraz z budow¹
sali gimnastycznej. Liczne inwestycje zaplanowano dodatkowo w ramach prac remontowych
w rumskich przedszkolach, szko³ach podstawowych oraz w gimnazjach.
W ramach inwestycji w
zakresie sportu zaplanowano m.in. zakoñczenie
budowy trybun oraz budowê boiska treningowego na obiektach MOSiR,
budowê oœwietlenia na
boisku OKS Janowo oraz
wykonanie dokumentacji projektowej dotycz¹cej budowy kompleksu
boisk na obiektach Salos-u. Je¿eli wiêc ktoœ
formu³uje tezê, ¿e inwestycje te s¹ ograniczane
to albo perfidnie k³amie,
albo nie posiada podstawowej wiedzy z matematyki.
- Jak pan s¹dzi, czy
burmistrz bêdzie nadal sabotowaæ realizacjê bud¿etu?
- Niestety nie do koñca jestem optymist¹ w
tej kwestii, ale najgorsza
jest œwiadomoœæ, ¿e pieni¹dze w kasie miasta
s¹, a miasto siê nie rozwija.
- Bardzo dziêkujê
za wypowiedŸ.
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AKTUALNOŚCI

Zamienił stryjek siekierkę na kijek

E. Rogali-Kończak już podziękowano
Już w zeszłym roku zaczęły się ruchy demontujące koalicję w Radzie Miasta Rumi. Intrygę prawdopodobnie przygotowali reżyserzy z Gdańska a realizacją
zajęli się radny J. Domański i radni spółdzielnianej
Gospodarności. Radny J. Domański odegrał w tym
spektaklu najczarniejszą rolę, bo będąc członkiem klubu PO miał go wewnątrz skłócić i doprowadzić do
zerwania porozumienia z klubem PiS. Skończyło się
na tym, że kluby bardziej się skonsolidowały, a radny
J. Domański został niezależny.
Jak się nie udało z jednej strony to reżyserzy z
Gdańska uruchomili nowy pomysł.
W Miejskim Domu Kultury w trakcie tzw. spotkania opłatkowego (zamiast opłatka były mandarynki)
Platformy Obywatelskiej, narodził się nowy projekt polityczne PO w Rumi. Za stołem prezydialnym zasiedli
bowiem pomysłodawcy nowego rozdania politycznego, czy może twórcy nowego "układu": marszałek woj.
pomorskiego, prezes SM Janowo, dwaj posłowie oraz
nowa twarz projektu- pani Kłosin, czyżby kandydatka
na burmistrza?. Widać prezes, poseł i marszałek dobili już politycznych targów i uzgodnili, że w Rumi rządzić ma nowiuteńka Platforma, burmistrz K. Kłosin,
wspierana przez struktury i elektorat SM Janowo.
A co z E. Rogalą-Kończak, współtwórczynią "spółdzielnianego przedsiębiorstwa", która tworzyła Gospodarność a później wielokrotnie dobijała się do drzwi
PO i różnymi metodami chciała zostać twarzą tej partii w Rumi?
Ciekawe co takiego się stało, że prezes spółdzielni
J. Chmielewski postanowił zamienić wieloletnią polityczną koleżankę, Elżbietę Rogalę-Kończak na nową
twarz. Czy prezes szykuje dla burmistrz finansowe
"miękkie lądowanie", czy może zostanie jej wyłącznie
emerytura? To pytania, na które niebawem otrzymamy odpowiedzi.
W politycznych kuluarach mówi się, że E. RogalaKończak już wcześniej została poświęcona na ołtarzu
walki o dużo większą sprawę. Szukano tylko pretekstu i następczyni. Burmistrz E. Rogalę-Kończak usunięto z politycznego grona, bo można z nią tylko stracić niż zyskać. Nikt nie może się z nią dogadać - takie
krążą opinie. Dlatego prezes i reżyserzy z Gdańska
doszli do wniosku, że nie da się przejąć całej władzy
w Rumi proponując na burmistrza E. Rogalę-Kończak.
Potrzebna jest świeża twarz i makijaż.
Wydaje się, że rodząca się "polityczna dziecina",
będzie budować w Rumi nowe, lepsze jutro. Przy stole z mandarynkami pojawili się w większości ludzie
nie związani z Platformą, a wręcz jej zaciekli przeciwnicy. Ochoczo rozprawiali o sukcesach rządzącej
Polską siły politycznej: prezes, poseł, propagandzista, intrygant, politruk, itp. Pozostali jeno milczeli i
potakiwali.
Czy u nas tak dobrze być nie może? - westchnął
pytająco były utrwalacz władzy ludowej. Oczywiście,
że może - zakwilił cicho nowy chór.
Niektórym łza się w oku zakręciła wspomnieniem
czasów, gdy wiodąca siła narodu przywoziła w teczce nieobytemu politycznie ludowi sekretarza lub przewodniczącego. Sadzała go za stołem prezydialnym i
mówiła, że jest to ich kandydat. Władza przecież zawsze wiedziała lepiej.
Wracając do nowej odsłony politycznej, trzeba
przypomnieć, że porozumienie między reżyserami z
Gdańska a władzą spółdzielni zostało "skonsumowane" już na jednej z sesji Rady Miejskiej, gdy prezes J.
Chmielewski, członek władz spółdzielni A. Kubina i
poseł K. Lisek czule się uściskali. E. Rogalę-Kończak
w tych uściskach pominięto...
(Kibic)

Wybory bez założycieli
rumskiej Platformy
17 stycznia tê do Rumi
przyje¿d¿a pose³ K. Lisek,
aby raz na zawsze zaprowadziæ porz¹dki w rumskiej Platformie Obywatelskiej. Tego dnia maj¹ siê
odbyæ wybory w czterech
ko³ach PO. Od godz. 10, co
dwie godziny bêd¹ wybierani szefowie kó³: w Centrum (MDK), w Janowie
(DK Janowo), Starej Rumi
(MDK) oraz na Szmelcie
(Gimnazjum nr 4).
Istniej¹ jednak w¹tpliwoœci, co do zgodnoœci
wyborów z prawem. Z
dokumentów otrzymanych z Biura Regionu
Platformy Obywatelskiej
w Gdañsku wynika, ¿e
powo³anie czterech kó³
PO w Rumi jest prawdopodobnie niezgodne z prawem. W³adze regionu PO
postêpuj¹ bowiem wbrew
decyzjom Zarz¹du Krajowego Platformy.
W³adze krajowe partii uchwa³¹ nr 48/187/
2008 z dnia 18 wrzeœnia
2008 roku, uchyli³y
uchwa³ê regionu, która
powo³a³a cztery ko³a lokalne w Rumi w oparciu
o okrêgi wyborcze oraz
uchyli³a powo³anie pos³a
K. Liska na organizatora wyborów. Zarz¹d Krajowy PO utrzyma³ w
mocy jedynie §1 uchwa³y regionu pomorskiego

PO mówi¹cy o rozwi¹zaniu ko³a lokalnego PO w
Rumi.
W Zarz¹dzie Krajowym PO w Warszawie od
p. Sylwii Michalskiej
us³yszeliœmy, ¿e cz³onkowie zarz¹du rozpatrywali odwo³anie w³adz ko³a w
Rumi bardzo wnikliwie.
Wziêli pod uwagê opinie
najlepszych prawników
pracuj¹cych dla PO.
Wszystko jest wiêc zgodne z zapisami Statutu
partii. Widaæ szefowie regionu maj¹ na ten temat
w³asne zdanie, a decyzje
w³adz krajowych partii
maj¹ za nic.
Wracaj¹c do samych
wyborów, najprawdopodobniej wszystko zosta³o
ju¿ ustalone, a szefowie
kó³ wybrani. Trzon nowych kó³ stanowi¹ nowe
twarze, osoby które dopiero kilka dni temu zosta³y
przyjête przez w³adze regionu PO do partii. S¹ to
te¿ osoby œciœle zwi¹zane
z prezesem J. Chmielewskim, a ich nazwiska
uzgodniono z szefem regionu partii. Rozmawialiœmy na temat wyborów z
paroma cz³onkami rozwi¹zanego ko³a PO w
Rumi, ale oni niewiele
wiedz¹, bo do tej pory
nie otrzymali na nie zaproszeñ.
MC.

Trasa rowerowa

ZAPROSZENIE

Dobra wiadomoœæ dla
mi³oœników rowerowych
wycieczek i rekreacji na
œwie¿ym powietrzu.
W tegorocznym bud¿ecie Rumi przeznaczono 367 tys. z³ na budowê
trasy rowerowej oraz
k³adki nad Zagórsk¹
Strug¹ w ramach projektu "Turystyczny Szlak
Pó³nocnych Kaszub".
O dofinansowanie
tego projektu gmina Rumia zabiegaæ bêdzie ze
œrodków zewnêtrznych.

Najmłodsi
na scenie
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹
dzieci i doros³ych na
œwi¹teczny spektakl w
wykonaniu grupy artystycznej Iwony
Guberskiej.
Przedstawienie odbêdzie siê 21 stycznia o
godz. 17.15 w Domu
Kultury w Rumi Janowie, przy ul. Pomorskiej 11.
Wstêp wolny.

REKLAMA

WYNAJMĘ MIESZKANIE
105 m kw., cztery pokoje
W CENTRUM RUMI
tel. 0 601-610-733

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
w centrum Rumi 77 m kw.

ul. Piłsudskiego 52

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ
tel.: 603 604 815 lub 601 610 733
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Wykaz dróg gminnych
do realizacji w 2009 r.
1. Ci¹g ulic: S³oneczna
i Asnyka
2. Kwiatowa
3. Targowa (od Derdowskiego do Pi³sudskiego)
4. Ró¿ana
5. Okrzei
6. Pogórna
7. Œwiêtope³ka (od Dêbogórskiej do Mostowej)
8. Lipowa (od pl. Kaszubskiego do Mostowej)
9. Hutnicza (od W³ókienniczej do Górniczej)
10. Pi³sudskiego (od Puckiej do Targowej)
11. Chrobrego
12. ci¹g ulic: Zielarska,
Zdrojowa, Chmielna,
czêœæ Batorego, Podmok³a - dokoñczenie
13. ci¹g ulic: Lipowa (od
I Dywizji WP do Mostowej), Mostowa, Wi¹zowa
(od Mostowej do Borówkowej), Borówkowa (od
Wi¹zowej do Che³miñskiej), Che³miñska (od
Borówkowej do Akacjowej)
14. Rewitalizacja Placu
Kaszubskiego
15. ci¹g pieszy wzd³u¿
Zagórskiej Strugi
16. ci¹g pieszy przy
ul. ¯wirki i Wigury
17. Cmentarna wraz
z parkingiem przy cmentarzu
18. £¹cznik miêdzy Katowick¹ a Filtrow¹
19. P³k. D¹bka wraz
z ³¹cznikiem
20. £okietka
21. Hetmañska
22. Sêdzickiego wraz
z rozbudow¹ parkingu
przy koœciele
23. D³uga (od Grunwaldzkiej do Sêdzickiego)
24. Tkacka
Wykaz dróg gminnych
do projektowania w
2009 roku:

Gniewowska, Zbychowska (od przejazdu kolejowego do skraju lasu),
ChodkiewiczaKazimierska, Szancera, Makuszyñskiego, Garbarska
(od ulicy W³ókienniczej
do schodów), Sopocka
(od Gdyñskiej do Targowej), Pi³sudskiego (od
Targowej do Mi³osza),
Rodziewiczówny, Katowicka (od Wileñskiej do
Gdañskiej), Toruñska,
£u¿ycka.

SAMORZĄD
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Informacja o dzia³alnoœci Rady Miejskiej Rumi w po³owie V kadencji
- od listopada 2006 do koñca listopada 2008 r.

SESJE
W okresie dwóch lat
dzia³ania Rady Miejskiej V kadencji odby³o siê 41 sesji,
- w tym 27 sesji planowanych, zwo³anych
przez Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
- 12 sesji zwo³anych
na wniosek Burmistrza
Miasta
- 2 sesje zwo³ane na
"wniosek co najmniej 7
radnych"
Przez ca³¹ poprzedni¹ IV kadencjê Rady
Miejskiej Rumi (w latach 2002-2006) odby³o
siê 55 sesji.

Sesje Rady Miejskiej
odbywaj¹ siê zwyczajowo
w ka¿dy ostatni czwartek
miesi¹ca o godz. 13.00, w
sali nr 100 w Urzêdzie
Miasta Rumi.
Obrady s¹ otwarte i
ka¿dy zainteresowany
mo¿e w nich uczestniczyæ,
podobnie jak posiedzenia
sta³ych komisji Rady
Miejskiej.
Komisje spotykaj¹ siê
m.in. w dniach poprzedzaj¹cych sesje. Szczegó³y
program posiedzeñ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Urzêdu Miasta: www.rumia.eu (zak³adka W£ADZE MIASTA - RADA MIEJSKA)

KORESPONDENCJA
Korespondencja, nades³ana do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Witolda Reclafa
w pierwszych dwóch latach kadencji by³a bardzo obfita: w 2007 roku
liczy³a 287 pism i listów, a w 2008 roku 411.
Razem daje to liczbê 698 pism.
Dla porównania, w
poprzedniej, IV kadencji Rady Miejskiej
Rumi, w okresie 4 lat
(od listopada 2002
roku do paŸdziernika
2006 roku) korespondencja do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
wynosi³a 272 pisma.

KOMISJE

Bezpieczeñstwo i porz¹Profilaktyka i rozwi¹- dek publiczny w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alzywanie problemów alkoholowych i przeciwdzia³a- noœci Stra¿y Miejskiej w
nie narkomanii w œrodo- Rumi
wisku lokalnym
STYCZEŃ

WRZESIEŃ

Kultura, sport i rekreStan zaawansowania acja w mieœcie
Wspó³praca z organibudowy centrum miasta
wraz ratuszem przy skrzy- zacjami pozarz¹dowymi
Sprawozdanie z dzia¿owaniu ulic: D¹browskie³alnoœci Miejskiego Domu
go Starowiejskiej
Kultury w Rumi
Sprawozdanie z dziaMARZEC
Plany zagospodarowa- ³alnoœci Miejskiej Biblionia przestrzennego miasta teki Publicznej w Rumi
Sprawozdanie z dziaSprawozdanie z realizacji planu gospodarki od- ³alnoœci Miejskiego Oœrodpadami i programu ochro- ka Sportu i Rekreacji w
Rumi
ny œrodowiska
LUTY

KWIECIEŃ

10 komisji dzia³aj¹cych w Radzie Miejskiej
odby³o w tej kadencji nastêpuj¹c¹ liczbê posiedzeñ (w nawiasach poni¿ej podajemy liczbê posiedzeñ w ca³ej poprzedniej
kadencji):

4. Kom. Sportu, Rekreacji i Promocji - przewod.
Bogdan Formella
w 2 lata - 17 posiedzeñ
(w latach 2002-2006 funkcjonowa³a ³¹cznie z Komisj¹
Kultury - dane ni¿ej))

8. Komisja Samorz¹dowa - przewodnicz¹ca Wies³awa Serema w 2 lata - 23 posiedzenia
(w poprzedniej kadencji po³¹czona z Kom. Bezpieczeñstwa - dane ni¿ej)

1. Komisja Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego - przewodnicz¹cy Florian Mosa
w 2 lata - 44 posiedzenia
(w 4 lata - 48 posiedzeñ)

5. Komisja Kultury - przewodnicz¹ca Maria Bochniak
w 2 lata - 16 posiedzeñ
(w latach 2002-2006 Kom.
Kultury, Sportu i Rekreacji
- 47 posiedzeñ)

2. Komisja FinansowoBud¿etowa- przewodnicz¹cy Piotr Zaradny
w 2 lata - 46 posiedzeñ
(w 4 lata - 54 posiedzeñ)

6. Komisja Rodziny,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej - przewodnicz¹ca Edyta Salamon
w 2 lata - 28 posiedzeñ
(w 4 lata - 50 posiedzeñ)

9. Komisja Bezpieczeñstwa - przewodnicz¹cy
Eugeniusz Zwara w 2 lata - 24 posiedzenia
(Komisja Samorz¹du i Bezpieczeñstwa - do 2004 r.
jako oddzielne komisje potem po³¹czone - ³¹cznie 72
posiedzenia)

3. Kom. Oœwiaty i Wychowania- przewodnicz¹cy
Andrzej Januszewski
w 2 lata - 26 posiedzeñ
(w 4 lata - 46 posiedzeñ)

Plan i tematyka sesji
Rady Miejskiej Rumi na 2009 rok

7. Komisja Rewizyjna przewodnicz¹ca Joanna ¯urek
w 2 lata - 32 posiedzenia
(w 4 lata - 47 posiedzeñ)

10. Komisja Mieszkaniowa - przewodnicz¹cy
Stanis³aw Ptach w 2 lata - 25 posiedzenia
(w 4 lata - 48 posiedzeñ)

PAŹDZIERNIK

Inwestycje miejskie
Absolutorium
Sprawozdanie z dzia³alSprawy rodziny, zdrowia
i opieki spo³ecznej w mieœcie noœci Administracji BuSprawozdanie z dzia- dynków Komunalnych w
Rumi
³alnoœci MOPS w Rumi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du CmentaMAJ
Informacja o realizacji rza Komunalnego w Rumi
Informacja Przewodnizadañ wynikaj¹cych ze
Strategii Rozwoju Miasta cz¹cego Rady Miejskiej o
Rumi i Planu Rozwoju wyniku analizy oœwiadLokalnego Miasta Rumi, czeñ maj¹tkowych radnych za rok 2008
Informacja BurmiCZERWIEC
strza
Miasta o wyniku
Oœwiata i wychowanie
analizy oœwiadczeñ maw mieœcie
Informacja o dzia³al- j¹tkowych pracowników
noœci szkó³ i gimnazjów samorz¹dowych za rok
2008
samorz¹dowych
Informacja o dzia³alnoœci przedszkoli samorz¹do- LISTOPAD
Wspó³praca z organiwych
zacjami pozarz¹dowymi
LIPIEC

- przerwa wakacyjna

GRUDZIEŃ

Uchwalenie bud¿etu
miasta na rok 2010
Plan pracy Rady MiejInformacja z wykonania skiej Rumi na rok 2010
bud¿etu za I pó³rocze 2009r.
SIERPIEŃ

DYŻURY
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskie Rumi Witold
Reclaf
- przyjmuje interesantów w
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w
godzinach od 17.00 do
18.00.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi Jaros³aw Muszyñski
- przyjmuje interesantów w
drug¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 16.00 do 17.00.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi Janusz Wolañski
- przyjmuje interesantów w
trzeci¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 16.00 do 17.00.
Dy¿ury odbywaj¹ siê w
Urzêdzie Miasta przy ul.
Sobieskiego 7, na parterze,
w pokoju nr 117.
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KONTROWERSJE

Zaplanowano rozbudowę SP nr 10, SP nr 6, Ekologicznej Szkoły Społecznej i SP nr 1

INWESTYCJE
Rodzice, dyrekcja
szko³y i nauczyciele
oraz przedstawiciele
w³adz miasta spotkali
siê w najstarszej rumskiej placówce oœwiatowej, aby porozmawiaæ o warunkach jej
funkcjonowania oraz o
potrzebie rozbudowy.
Dyskusja w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1 by³a
burzliwa i równie gor¹ca, jak podobne spotkanie, dotycz¹ce budowy dróg w Starej
Rumi i na Lotnisku.
Chodzi o budowê
³¹cznika miêdzy dwoma szkolnymi budynkami.
Zdaniem radnych PO
i PiS inwestycja ta, choæ
potrzebna, musi poczekaæ, poniewa¿ gminne
œrodki przeznaczono na
inne pilne zadania.
Przede wszystkim na budowê ulic, ale równie¿ na
inwestycje oœwiatowe.
Radni nie neguj¹ potrzeby rozbudowy "jedynki",
ale wymaga jej równie¿
pilnie jedna z najwiêkszych rumskich placówek
- Szko³a Podstawowa nr 6
i to w pierwszej kolejnoœci.
Jednoczeœnie rozpoczyna
siê rozbudowa i budowa
sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr
10, która sali do tej pory
nie mia³a.
Rodziców nie przekona³y takie argumenty. Czy nasze dzieci s¹ gorsze? Czy musz¹ byæ dyskryminowane - pyta³a
przewodnicz¹ca Rady
Rodziców. Radni t³umaczyli jednak, ¿e nie mo¿na stawiaæ sprawy w ten
sposób. Bo czy w ten sposób "dyskryminowane"
maj¹ byæ dzieci z "szóstki" lub "dziesi¹tki"? Chodzi tylko o konsekwentne realizowanie inwestycji wed³ug raz przyjêtej
kolejnoœci.
Jeden z rodziców
stwierdzi³, ¿e warunki w
SP nr 1 s¹ nieporównywalnie gorsze, ni¿ w szkole nr 6. Zgodzi³a siê z tym
burmistrz miasta, a nawet zaproponowa³a, ¿eby
najpierw rozbudowaæ "jedynkê", a w drugiej kolejnoœci "szóstkê".
Ciekawe czy to samo
pani burmistrz powiedzia³aby
rodzicom
uczniów szko³y nr 6?

Wczeœniej nic nie
zrobiono
- Problemem szko³y nr
1 zajmowa³em siê jako wiceburmistrz i ju¿ wtedy
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PO KOLEI

istnia³a koncepcja budowy
³¹cznika - przypomnia³
Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Kiedy zosta³em radnym
zdziwi³em siê, ¿e przez
cztery lata poprzedniej kadencji nic w tej sprawie nie
zrobiono, choæ burmistrz
Rogala-Koñczak mia³a poparcie wiêkszoœci radnych
"Gospodarnoœci". Teraz
stawia siê nas pod œcian¹
i obarcza win¹. Jednoczeœnie niemal dwukrotnie
wzros³y koszty budowy
sali w szkole nr 10. Inwestycja mia³a kosztowaæ 4
miliony z³, ale burmistrz
poinformowa³a, ¿e potrzeba na ten cel ok. 7 milionów. Zaproponowa³a nam
te¿ remont kuchni w SP 6
za 900 tysiêcy z³. Naszym
zdaniem lepiej przeprowadziæ kompleksow¹ modernizacjê szko³y, do której
uczêszczaj¹ m.in. dzieci
niepe³nosprawne. Inwestycja poch³onie ok. 9 mln
z³. Niemo¿liwe jest jednoczesne rozpoczynanie trzeciej du¿ej inwestycji
oœwiatowej. Tym bardziej,
¿e w bud¿ecie przeznaczamy pieni¹dze równie¿ a
rozbudowê Spo³ecznej
Szko³y Ekologicznej.
Móg³bym sk³adaæ deklaracje bez pokrycia, ale
staram siê byæ odpowiedzialny i mieæ na wzglêdzie realia bud¿etowe doda³ Witold Reclaf.

Szko³a otrzymuje
pieni¹dze
Podobnie jak przewodnicz¹cy, obecni na spotkaniu radni: Maria Bochniak, Andrzej Januszewski i Eugeniusz
Zwara podkreœlali, ¿e
warunki funkcjonowania
"jedynki" na pewno wymagaj¹ poprawy, ale inwestycja ta bêdzie realizowana po rozbudowie
"szóstki" i "dziesi¹tki".
Henryk Grinholc z
"Gospodarnoœci" stwierdzi³, ¿e choæ zabiega o rozbudowê "jedynki", nie
mo¿e nic zrobiæ, bo jest w
mniejszoœci. Szkoda tylko,
¿e radny nic nie zrobi³ w
ci¹gu poprzedniej kadencji, gdy "Gospodarnoœæ"
mia³a w Radzie Miejskiej
pe³niê w³adzy.
Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty RM Andrzej
Januszewski przypomnia³, ¿e z roku na rok
rosn¹ wydatki na placówki oœwiatowe w Rumi,
m.in. na inwestycje w
szko³ach i przedszkolach.
Coraz wiêcej œrodków
otrzymuje te¿ Szko³a Pod-

stawowa nr 1. W minionym roku m.in. na malowanie i wymianê pod³óg w
niektórych klasach, bibliotece i na korytarzu, na
adaptacjê gabinetu stomatologicznego, wymianê i
ocieplenie dachu oraz osuszanie œcian piwnic w "jedynce" przeznaczono ok.
300 tys. z³.

Rozbudowa szko³y
w ci¹gu kilku lat
Ostateczne decyzje
zapad³y na sesji Rady
Miejskiej 29 grudnia.
Wiêkszoœci¹ g³osów, radni PO i PiS zdecydowali
o przeznaczeniu w tym

roku 15 tys. z³ na przygotowanie koncepcji rozbudowy szko³y nr 1 (aktualizacja dotychczasowego dokumentu, byæ
mo¿e rozszerzenie zakresu prac). W wieloletnim planie inwestycyjnym zapisano, ¿e w kolejnych latach szko³a
otrzyma na to zadanie:
w 2010 r. - 285 tys. z³, w
2011 - 1 mln z³, 20121,5 mln z³, 2013- 3 mln
z³, 2014 r. - 3,2 mln z³.
Radny Grinholc zarzuci³ przewodnicz¹cemu Komisji Bud¿etowo-Finansowej Piotrowi Zaradnemu,
ze jest przeciwnikiem roz-

budowy szko³y.
- Jestem przeciwny
rozbudowie szko³y nr 1
tylko o ³¹cznik, bo powinna to byæ kompleksowa inwestycja, ³¹cznie z budow¹
nowoczesnej sali gimnastycznej - odpowiedzia³
Piotr Zaradny - Zróbmy
to raz, ale porz¹dnie. Prowizorki s¹ zawsze najdro¿sze.
- Nikt nie rezygnuje z
rozbudowy SP nr 1, podkreœli³ na sesji Witold Reclaf. - Podobnie, jak wczeœniej planowa³a to burmistrz Rumi, rozbudowa
ma siê zakoñczyæ w 2014
roku.
Anna Kuczmarska

Agresja i atak na radnych

Eugeniusz Zwara, wieloletni radny
dzielnicy Stara Rumia
Spotkanie w SP nr 1
otworzy³a dyrektor Irena
Kopaczewska, zaczynaj¹c
od prezentacji slajdów, opatrzonych komentarzem.
Pani dyrektor zakoñczy³a
go wyœwietlaj¹c na ekranie
s³owo "WOJNA" - wojna z
Rad¹ Miasta i radnymi, wybieranymi w sposób demokratyczny przez spo³eczeñstwo. Jestem oburzony propagowaniem takiego has³a
i ura¿ony takim traktowaniem! Czy wypada "zara¿aæ" rodziców tak¹ agresj¹?
Przez wiele lat, tak jak pani
dyrektor, œpiewa³em w chórze œw. Cecylii, gdzie nasz¹
dewiz¹ by³o zdanie "Przeka¿cie sobie znak Pokoju",
dlatego przykro mi by³o s³uchaæ epitetów pod adresem
radnych. Obie panie dyrektor Kopaczewska i Maliszewska wytworzy³y atmosferê wojny i konfliktu, robi¹c
z nas wrogów szko³y nr 1.
Ukoñczy³em tê szko³ê,
tutaj chodzi³y moje dzieci,
a teraz wnuki. W dzielnicy

podejmowa³em lub wspiera³em wiele inicjatyw spo³ecznych, wspó³pracowa³em
z dyrektorami szko³y: p. A.
Bitnerem, p. Lewandowsk¹, p. G. Krzywkowsk¹ i E. Paczosk¹, ale
¿adna z tych osób nie u¿ywa³a tak ostrych, wrêcz obraŸliwych s³ów. Los naszej
"jedynki" nigdy nie by³ mi
obojêtny. Zarówno jako jeden z rodziców uczniów, jak
i radny zawsze interesowa³em siê budow¹ ³¹cznika.
Muszê jednak pamiêtaæ, ¿e
"jedynka" nie jest jedyn¹
szko³¹ w Rumi. Nak³ady na
szko³y, a s¹ to niema³e
sumy, musz¹ byæ roz³o¿one
na wszystkie placówki, z
uwzglêdnieniem pilnych
potrzeb. Szko³a nr 10 do
dzisiaj nie ma sali gimnastycznej. Z SP 6 w Bia³ej
Rzece dzieci chodz¹ na w-f
do hali MOSiR, bo stara i
ma³a sala nie wystarcza.
Mam ¿al do Rady Miasta w kadencji 2002-2006,
która mia³a silne lobby w

osobach p. Rafa³a Maliszewskiego - wiceprzewodnicz¹cego Rady i p. Henryka
Grinholca - przewodnicz¹cego Komisji Rozwoju Miasta,
¿e nic nie zrobi³a dla tej szko³y. Dzisiaj na nas kierowany jest atak agresji ze strony pani dyrektor i pani burmistrz.
A przecie¿ nie zostawiamy szko³y nr 1 bez wsparcia i bez konkretnych planów inwestycyjnych. Bêdzie
ona rozbudowywana wed³ug przyjêtego harmonogramu. Zale¿y nam na m¹drej koncepcji i porz¹dnej inwestycji, a nie na prowizorce, wykonywanej w poœpiechu. Koszt inwestycji, roz³o¿onej w latach 2009-2014
wyniesie 9 mln z³. Takie s¹
realne mo¿liwoœci dla szko³y i my te mo¿liwoœci na
pewno wykorzystujemy.
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Imprezy kulturalne w styczniu
15.01 (czwartek) godz. 18.00 - Wernisaż Wystawy
Grafiki "Kontrasty" artystów z Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19.
18.01 (niedziela) godz. 16.00 - Janowski Salon Muzyczny - koncert karnawałow w wykonaniu filharmoników
koszalińskich "Camerta Pomerania". Dom Kultury SM
"Janowo" Rumia, ul. Pomorska 11
22.01 (czwartek) godz.18.00 - Koncert Kolęd i Pastorałek
- sekcja wokalno-instrumentalna Miejskiego Domu
Kultury w Rumi, MDK ul. Mickiewicza 19
31.01 (sobota) godz.17.00 - Koncert Karnawałowy w
wykonaniu Artystów Akademii Muzycznej w Gdańsku,
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19
01 - 31.01 "Galeria u Bibliotekrek" Wystawa malarstwa
- Alojzego Osady, Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi,
ul. Pomorska 11,
05-31.01 Wystawa fotograficzna pt. "Morze" Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej, Dom
Kultury SM "Janowo" Rumia, ul. Pomorska 11.
OGŁOSZENIA

PODZIĘKOWANIE
DLA

BURMISTRZ PANI ELŻBIETY ROGALA-KOŃCZAK
PRZEWODNICZĄCEGO RM
PANA WITOLDA RECLAFA
I WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY MIASTA
ZA PRZYZNANIE Z PULI INICJATYW SPOŁECZNYCH
FINANSOWEGO WSPARCIA ROZBUDOWY

EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ
Serdecznie dziękujemy, bo dzięki temu
nasza szkoła może się rozwijać,
a miejsce znajdzie w niej więcej
zainteresowanych uczniów

Charytatywna niedziela pod znakiem serduszek

Wielka Orkiestra w Rumi
Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy gra³a m.in. w Rumi. Na ulicach nie zabrak³o wolontariuszy z kolorowymi
puszkami, a w hali MOSiR, domu kultury w Janowie i kilku innych placówkach odby³y siê koncerty, wystêpy i loterie.
Wszêdzie zbierano pieni¹dze na sprzêt diagnostyczny, pomocny w wykrywaniu chorób nowotworowych u dzieci.
Impreza w ramach
WOŒP odby³a siê tak¿e w
centrum handlowym Auchan, w pubie "Tawerna",
oraz w przedszkolu "Delfinek". Tradycyjnie w
przychodni "Panaceum"
zorganizowano akcjê honorowego oddawania
krwi.
baj
Prezentowane obok
zdjêcia pochodz¹ z
Centrum Handlowego
Port Rumia - Auchan.
Fot. Wojciech
Hintzke

ZARZĄD SPESS, MŁODZIEŻ, RODZICE,
NAUCZYCIELE I DYREKCJA

Serdecznie zapraszamy na kursy zdobienia przedmiotów

techniką

DECOUPAGE
Poczuj przyjemność tworzenia niepowtarzanych przedmiotów
oraz satysfakcję z gotowego dzieła!
Zapisy i informacje:

GALERIA DOBREGO NASTROJU
Rumia, ul. Derdowskiego 25 (naprzeciw przychodni)
www.dobre-nastroje.blogspot.com, tel. 0 501 748 739

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

7

KULTURA

Gazeta Rumska, nr 12/31, styczeń 2009

W kościołach i domach kultury

RUMSKIE KOLĘDOWANIE
W okresie Bo¿ego
Narodzenia Rumia jest
niezwykle rozœpiewanym miastem. Piêkne
kolêdy rozbrzmiewaj¹
nie tylko w wigilijny
wieczór w domach oraz
podczas mszy œwiêtych
w koœcio³ach, ale te¿ na
wielu koncertach. Najwa¿niejszym wydarzeniem kulturalnym na
koniec starego roku by³
z pewnoœci¹ wspania³y
koncert kolêd i pastora³ek "Cicha Noc" w
wykonaniu Polskiego
Chóru Kameralnego
"Schola Cantorum Gedanensis" i Polskiej
Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Koncert
ten odby³ siê w koœciele œw. Józefa i Œw. Judy
Tadeusza.
W Dworku pod Lipami przed œwiêtami
odby³ siê koncert ko-

lêd w wykonaniu
Chóru Kaszubskiego
"Rumianie", a tak¿e
Miejski Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych.
Festiwal kolêd z
udzia³em uczniów
rumskich szkó³ mia³
miejsce w Domu Kultury SM "Janowo". W
pierwsz¹ niedzielê
stycznia w koœciele
Œwiêtego
Krzy¿a
odby³ siê koncert bo¿onarodzeniowy w
wykonaniu Scholi i
Diakonii Muzycznej,
a kilka dni póŸniej
kolêdy zaœpiewa³ tam
Chór œw. Cecylii.
Najwiêksza impreza kulturalna, zwi¹zana z okresem œwi¹t
odby³a siê w koœciele
œw. Jana z Kêt w Janowie, gdzie co roku
organizowany jest
Festiwal "Œwiêtojañ-

Piêknie œpiewa³a Schola w koœciele Podwy¿szenia Œw. Krzy¿a.

skie Kolêdowanie".
Po raz szósty w janowskiej œwi¹tyni
przez kilka dni wystêpowa³y chóry i zespo³y z Rumi - z pa-

rafialnym Chórem
Œwiêtojañskim na
czele, a tak¿e z Trójmiasta i Pomorza.
Na zakoñczenie
wyst¹pi³a gwiazda fe-

REKLAMA

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

REKLAMA
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stiwalu - Chór Politechniki Gdañskiej
oraz Orkiestra Œwiêtojañska pod dyrekcj¹
Wo j c i e c h a
Grudnowskiego.
baj
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WYDARZENIA

Po raz dziesiąty i ostatni

RUMIANIE DZIECIOM
Prawie sto tysiêcy
z³otych zebrano przez
dziesiêæ lat podczas
przedœwi¹tecznych aukcji charytatywnych
"Rumianie Dzieciom". W
po³owie grudnia odby³a
siê dziesi¹ta, jubileuszowa i zarazem ostatnia
aukcja, zorganizowana
przez Danutê Majchrowicz, przy wsparciu rodziny i przyjació³.
Jak co roku, na sali Dworku pod Lipami zasiedli artyœci i przedsiêbiorcy, samorz¹dowcy i przedstawiciele innych
zawodów. "Pod m³otek" posz³o
18 prac artystycznych -g³ównie obrazów, a tak¿e kilka podarowanych na aukcjê pami¹tkowych medali, srebrna
bi¿uteria i ozdobne naczynia.
Nie zabrak³o lalek, wykonanych przez dzieci z sekcji plastycznej MDK oraz chatki z
piernika, upieczonej przez
g³ówn¹ organizatorkê i prowa-

dz¹c¹ aukcjê - Danutê Majchrowicz.
Wiêkszoœæ obrazów, namalowanych w ró¿nych technikach g³ównie przez rumskich
artystów zosta³a sprzedana za
kwoty od 200 do 500 z³. Najdro¿ej, na 1800 z³ wylicytowano akwarelê gdañskiego
malarza Zbigniewa Szczepanka. Obrazy podarowane przez
tego znakomitego artystê zazwyczaj ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem
uczestników imprezy. Dochód
z licytacji - ok. 7740 tys. z³, podobnie jak w ubieg³ych latach
przekazano na rzecz Stowarzyszenia Spo³ecznoœci Lokalnej "Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet" w Rumi,
które opiekuje siê dzieæmi.
Poniewa¿ by³a to jubileuszowa aukcja, podziêkowano
jej inicjatorowi i przez kilka
lat wspó³organizatorowi - Romanowi Budziñskiemu,
który jest lekarzem chirur-

Od lewej: Gra¿yna WoŸniakowska - prezes Stowarzyszenia "Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet", Danuta Majchrowicz, Ludwik Bach, Roman Budziñski i Witold Reclaf.

giem oraz organizatorowi i
by³emu prowadz¹cemu - Witoldowi Reclafowi, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej. Podziêkowania otrzyma³ te¿ Lu-

Hojni uczestnicy

Najwy¿ej zlicytowany obraz Z. Szczepanka i prowadz¹ca
aukcjê Danuta Majchrowicz.

Zyski z corocznych aukcji by³y bardzo ró¿ne, od
6260 z³ w 2003 r. do 17
105 z³ w roku 2006. Drugie miejsce pod tym
wzglêdem zajmuje rok
2000 (druga aukcja) z dochodem ponad 14 tys. z³.
W 2007 r. zebrano 9 360
z³. Wszystko zale¿a³o od
frekwencji zaproszonych
goœci, a tak¿e ich aktywnoœci podczas licytacji i
hojnoœci. Nigdy jej nie
brakowa³o.

dwik Bach, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, gdzie
przez 10 lat organizowano tê
charytatywn¹ imprezê. Danuta Majchrowicz dziêkowa³a zarówno artystom, którzy przekazywali swoje prace, jak i wielu osobom, pomagaj¹cym przy
organizacji aukcji. Najwiêksze
uznanie nale¿y siê jednak
cz³onkom rodziny Majchrowiczów.

Dla wszystkich by³ych i
obecnych organizatorów, artystów oraz dla uczestników aukcji piêknie zaœpiewali (charytatywnie) artyœci Teatru
Otwartego w Gdañsku. Wyst¹pili te¿ m³odzi podopieczni Stowarzyszenia "Duet", którzy pokazali, ¿e dziêki rehabilitacji
mog¹ nie tylko samodzielnie
siê poruszaæ, ale nawet tañAk.
czyæ.

REKLAMA

Już od 3,50 zł / m2

REKLAMA

Rumia
ul. Dąbrowskiego 6B
tel.: 058 771 41 33, 771 41 34
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ROZMAITOŚCI
Pożyczki, rachunki, lokaty

SKOK dla młodych i dla seniorów
Potrzebujesz po¿yczki,
chcesz korzystnie ulokowaæ pieni¹dze? A mo¿e
chcesz tanio wys³aæ przelew? SKOK im. œw. Jana
z Kêt oferuje po¿yczki, kredyty, lokaty oraz inne produkty finansowe. O wiarygodnoœci i bogatej konkurencyjnej na rynku ofercie
œwiadczy liczba zadowolonych klientów.
- Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom klientów,
zmodyfikowaliœmy w ostatnim czasie kilka naszych
dotychczasowych produktów finansowych. S¹ to
m.in. po¿yczka konsolidacyjna, maj¹ca na celu sp³atê wszystkich pozosta³ych
zobowi¹zañ lub po¿yczka
"Dla Seniora" dostêpna dla
emerytów i rencistów ju¿ z
dochodami na poziomie
550 z³ netto - mówi
Krzysztof Bargielski,
Prezes Zarz¹du SKOK.
Spó³dzielcza Kasa
Oszczêdnoœciowo-Kredytowa im. œw. Jana z Kêt
swoj¹ dzia³alnoœæ opiera na
doœwiadczeniu zaczerpniêtym z tradycji polskiego
ruchu spó³dzielczoœci finansowej, który rozwin¹³
siê u schy³ku XIX wieku.
Jego ide¹ by³a wzajemna
pomoc oparta na solidaryzmie spo³ecznym, sk³on-

noœæ do wspó³dzia³ania z
innymi ludŸmi dla wspólnej korzyœci, a nie rozwój
kapita³u w³asnego.
- Nasza Kasa dzia³a
nie dla zysku, lecz dla naszej wspólnej korzyœci, by
móc pomagaæ i oferowaæ
szeroki zakres us³ug swym
cz³onkom, których liczba
ci¹gle roœnie. Za³o¿eniem
Kasy jest przede wszystkim udostêpnienie przystêpnych po¿yczek o
umiarkowanym oprocentowaniu oraz korzystnych lokat - dodaje Krzysztof Bargielski. - W oddziale SKOK
panuje przyjazna atmosfera. S³u¿ymy fachow¹ pomoc¹ przy wyjaœnianiu formalnych zawi³oœci i wyrêczamy naszych klientów
przy wype³nianiu wszyst-

kich dokumentów. Pomagamy dobraæ wysokoœæ po¿yczki do konkretnych potrzeb klienta i doradzamy,
jak najkorzystniej dokonywaæ sp³aty.
Nikt z nas nie lubi
wniosków, punktów, regulaminów i urzêdowo
brzmi¹cych instrukcji.
£atwo siê w tym pogubiæ
czy pope³niæ b³¹d w wype³nianiu formularzy. Na
szczêœcie, w oddzia³ach
SKOK im. Jana z Kêt ka¿dy mo¿e liczyæ na profesjonaln¹ pomoc.
Pracownicy pomog¹
wyjaœniæ niezrozumia³e
kwestie w treœci umowy, a
przy wykorzystaniu sytemu informatycznego przygotuj¹ dla klienta m.in.
wnioski o po¿yczkê. Klient
nie musi mêczyæ siê z wype³nianiem zawi³ych formularzy i druków, gdy¿
przy sporz¹dzaniu wiêkszoœci dokumentów wyrêcz¹ go pracownicy
SKOK.
To tylko czêœæ bogatej
oferty SKOK. Pe³niejsze
informacje uzyskaj¹ Pañstwo, odwiedzaj¹c oddzia³
w Rumi przy ul. Stoczniowców 23 (wejœcie od
ul. Katowickiej) lub dzwoni¹c pod nr 058 671-73-73.
baj

W SKRÓCIE
Nowa poczta

Od 29 grudnia 2008
roku, w naszym mieœcie
funkcjonuje nowa Filia
Urzêdu Pocztowego Rumia
4, zlokalizowana przy ul.
Dêbogórskiej 9A.
Nowa poczta jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11- 17, natomiast w soboty i niedziele nieczynna.

dzia³u Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska UM
Rumi, Katarzyna Bieliñska, która w obecnoœci
stra¿ników dokona³a pomiaru nielegalnie wyciêtych drzew. Wydzia³
PGMOŒ dalej prowadzi
stosowne postêpowanie
administracyjne.
Niebezpiecznie

Nielegalna wycinka

7 stycznia br. we wczesnych godzinach porannych Stra¿ Miejska w
Rumi wykry³a nielegaln¹
wycinkê drzew przy ul.
Subis³awa. O godz. 7.10
patrol uda³ siê na tê ulicê i
zasta³ tam pracowników
firmy budowlanej, wycinaj¹cych drzewka.
Z postêpu prac wynika³o, ¿e roboty wycinkowe
rozpoczêto w nocy. Kierownik prac wyjaœni³, ¿e firma
posiada zgodê Urzêdu Miasta na wycinkê drzew.
Stra¿nicy wykonali
zdjêcia i sprawdzili tê informacjê. Okaza³o siê, ¿e
jest fa³szywa. Na miejsce
przyby³a naczelnik Wy-

Silny wiatr, który pojawi³ siê na pocz¹tku ub. tygodnia by³ sprawc¹ niebezpiecznej sytuacji na ul.
Gdañskiej w Rumi.
W nocy z wtorku na
œrodê wiatr przechyli³ konstrukcjê rusztowañ na rozbudowywanym wysokim
budynku (mieszcz¹cym
m.in. bank). Metalowa
konstrukcja znacznie siê
odchyli³a siê w kierunku
chodnika i grozi³a zawaleniem siê. Na miejsce przyby³a jednostka stra¿y po¿arnej, która zabezpieczy³a miejsce zdarzenia i
uczestniczy³a w demonta¿u. Na szczêœcie nikomu
siê nic nie sta³o.
baj
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USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE 24H
KRZYSZTOF JAGIEŁO
• PEŁNA DYSKRECJA
• SZYBIE DZIAŁANIE
• OCHRONA OSÓB I MIENIA

• JEDNORAZOWO - TERMINOWO • POLSKA - EUROPA

TEL.: 519-808-981 24H
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Przekształcenia mieszkań spółdzielczych

Szokujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego

400 tys. zł na
DK "Janowo"

17 grudnia 2008 r.
Trybuna³ Konstytucyjny
w pe³nym sk³adzie 15 sêdziów orzek³ wiêkszoœci¹
g³osów, ¿e przepisy znowelizowanej w czerwcu
2007 r. ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (z 15 grudnia 2000
r.), dotycz¹ce finansowych warunków przekszta³ceñ s¹ niezgodne z
konstytucj¹ i wyznaczy³
ustawodawcy (Sejmowi)
okres 12 miesiêcy na
zmianê tych przepisów.
Piêciu sêdziów Trybuna³u nie zgodzi³o siê z tym
stanowiskiem i przedstawi³o odrêbne zdanie. Ponadto TK orzek³, ¿e prezesi spó³dzielni mieszkaniowych nie bêd¹ karani
za niezrealizowanie wniosków cz³onków. Wyrok zosta³ og³oszony w Dz.U. nr
235 z dnia 30.12.2008 r.,
poz. 1617.
Wobec licznych komentarzy, zarówno ze strony
samych spó³dzielców, jak i
œrodowisk prawniczych na
temat tego wyroku, do
sprawy bêdziemy jeszcze
powracaæ.
Wyrokiem z 17 grudnia
2008 r. Trybuna³ orzek³ ,
¿e preferencyjne zasady
przekszta³cenia lokatorskich (art. 12) za tzw. z³otówkê s¹ niezgodne z konstytucj¹. TK zakwestionowa³ równie¿ art. 17.14,
dotycz¹cy mieszkañ spó³dzielczych w³asnoœciowych. Nale¿y koniecznie
wyjaœniæ, ¿e spó³dzielcy
rozliczyli siê ju¿ ze spó³dzielni¹ za te mieszkania
(w wielu wypadkach nawet kilkanaœcie lat temu),
otrzymali potwierdzenie
ca³kowitego rozliczenia
kosztów, za co wiêc mieliby dodatkowo p³aciæ?
Wyrok Trybuna³y jest
z pewnoœci¹ zaskakuj¹cy
i kontrowersyjny nie tylko dla cz³onków spó³dzielni, ale te¿ dla specjalistów
prawa spó³dzielczego.
Œwiadcz¹ o tym wypowiedzi Krzysztofa Pietrzykowskiego, prof. dr. hab.
z Uniwersytetu Warszawskiego, sêdziego S¹du
Najwy¿szego, specjalisty
prawa spó³dzielczego, dyrektora Biura Studiów i
Analiz S¹du Najwy¿sze-

Rada Miejska, na
wniosek klubów radnych PO i PiS w bud¿ecie miasta na 2009 rok
przeznaczy³a 400 tys. z³
na przejêcie Domu Kultury SM "Janowo", jako
placówki miejskiej.
Przypomnijmy, i¿ w
marcu 2008 roku Rada
Miejska przyjê³a oœwiadczenie, w którym zadeklarowa³a przejêcie i finansowanie w ca³oœci DK "Janowo", maj¹c na wzglêdzie zakoñczenie waœni i
sporów wywo³ywanych
przez radnych "Gospodarnoœci" i jednoznaczne
okreœlenie statusu prawnego powy¿szej placówki.
Drugim istotnym elementem by³o równie¿ obni¿enie wysokich czynszów
p³aconych przez cz³onków
SM "Janowo", którzy
zgodnie ze swoim statutem utrzymuj¹ dom kultury. Na ³amach "Gazety
Rumskiej" zamieszczaliœmy popieraj¹ce tê inicjatywê g³osy spó³dzielców,
natomiast Spó³dzielnia
"Janowo" i kierownictwo
Domu Kultury prowadzi³o g³oœn¹ akcjê "w obronie"
tej placówki, tak, jakby
grozi³a jej likwidacja.
Do chwili obecnej Zarz¹d SM "Janowo" nie
uczyni³ nic, aby przekazaæ DK "Janowo" gminie.
Pytanie dlaczego, czy
chodzi tu rzeczywiœcie
tylko o kulturê, czy mo¿e
o to, ¿e DK "Janowo" jest
œwietnym miejscem promocji i chwalenia siê
w³adz spó³dzielni z prezesem Chmielewskim na
czele... za pieni¹dze
cz³onków SM "Janowo".
A to, ¿e p³ac¹ za wszystko i tak spó³dzielcy, to ju¿
zarz¹d SM "Janowo" specjalnie nie martwi, zwa¿ywszy, ¿e œrednie miesiêczne zarobki prezesa
tej¿e spó³dzielni wynosz¹
ok. 20 tys. z³, a to wszystko odbywa siê, jak mówi¹
klakierzy prezesa, w
imiê "solidaryzmu spó³dzielczego".
Dodajmy, i¿ w bud¿ecie przeznaczono tak¿e
120 tys. z³ na imprezy organizowane przez DK "Janowo".
MC.

go. Oto obszerne fragmenty wywiadu z prof. K. Pietrzykowskim, opublikowanego w "Gazecie Prawnej" z 2 stycznia 2009 r.
"Przekszta³cenie lokalu to nie wyw³aszczenie spó³dzielni"
Przekszta³cenie prawa
do lokalu nie mo¿e zostaæ
nazwane wyw³aszczeniem na szkodê spó³dzielni. Spó³dzielnia dzia³a
przecie¿ wy³¹cznie dla
cz³onków i nie ma ¿adnych w³asnych interesów,
które by by³y inne ni¿ interesy cz³onków.
- Czy osoby, które
przekszta³ci³y mieszkania lokatorskie za
symboliczn¹ z³otówkê,
mog¹ spaæ spokojnie?
- Tak, oczywiœcie mog¹
spaæ spokojnie. Wyrok nie
ma mocy wstecznej.
- Co z osobami, których wniosków jeszcze
nie rozpatrzono?
- Trybuna³ Konstytucyjny odroczy³ utratê
mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanych przepisów dotycz¹cych wykupu
mieszkañ. W ten sposób
nie tylko wy³¹czy³ moc
wsteczn¹ wyroku, ale ponadto przyj¹³, ¿e te przepisy jeszcze przez rok obowi¹zuj¹.
- Czyli osoby, które
z³o¿y³y wnioski o przekszta³cenie, mog¹ czekaæ spokojnie na ich
rozpatrzenie?

- Nie wiem, czy mog¹
czekaæ spokojnie. Niektóre spó³dzielnie bêd¹ zapewne odmawia³y przekszta³ceñ, choæ nie maj¹
takiego prawa. W razie
odmowy spó³dzielni bêdzie wiêc mo¿na wyst¹piæ
do s¹du z powództwem o
wydanie orzeczenia zastêpuj¹cego oœwiadczenie
woli spó³dzielni o przekszta³ceniu tytu³u prawnego do lokalu. Sk³adanie
wniosków do spó³dzielni
ma wiêc nadal sens.
- Trybuna³ podkreœli³, ¿e obecne warunki przenoszenia w³asnoœci lokali spó³dzielczych sprawiaj¹, ¿e
œwiadczenie otrzymywane przez spó³dzielnie jest nieproporcjonalne. Spó³dzielnia oddaje prawo w³asnoœci
mieszkania i otrzymuje niewiele w zamian.
Czy zgadza siê pan z
tym stanowiskiem?
- Absolutnie nie. Nie
ukrywam, ¿e to orzeczenie jest nietrafne. Przekszta³cenie prawa do lokalu nie mo¿e zostaæ nazwane wyw³aszczeniem
na szkodê spó³dzielni. Ten
wyrok polega na nieporozumieniu, a œciœlej: na
niezrozumieniu istoty
spó³dzielczoœci. Spó³dzielnia dzia³a przecie¿ wy³¹cznie dla cz³onków i nie
ma ¿adnych w³asnych interesów, które by by³y

inne ni¿ interesy cz³onków. W konsekwencji
spó³dzielnia nie mo¿e uzyskiwaæ ¿adnych korzyœci
maj¹tkowych kosztem
swoich cz³onków. W moim
przekonaniu to wczeœniejsze przepisy dopuszczaj¹ce uzyskiwanie przez
spó³dzielnie korzyœci maj¹tkowych z tytu³u przekszta³ceñ by³y niezgodne
z konstytucj¹. Wszystko
sprowadza siê do tego, ¿e
wed³ug tych zasad, które
zosta³y zakwestionowane
przez Trybuna³, spó³dzielnia jest traktowana jak
poœrednik miêdzy jej
cz³onkiem a bankiem.
Spó³dzielnia zwraca
bankowi dawniej umorzon¹ czêœæ kredytu. Powinna wiêc braæ od swojego cz³onka tylko tyle,
¿eby siê nie bogaciæ. Natomiast przez ca³e lata
spó³dzielnie pobiera³y korzyœci, moim zdaniem,
nieuzasadnione, choæ
znajduj¹ce podstawê w
przepisach.
- Czy w zwi¹zku z
wyrokiem, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e przepisy wprowadz¹ jakieœ
dodatkowe op³aty na
rzecz spó³dzielni?
- Nie wyobra¿am sobie
tego.W moim przekonaniu bêd¹ one niezgodne z
konstytucj¹.
Opracowa³y:
E. Ró¿ycka, D. Bia³as
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MIASTO

W internecie

Łatwiej
znaleźć psa
Bezpañskie psy to problem nie tylko Rumi. Podobnie jak w innych miastach, s¹ one regularnie
od³awiane i wywo¿one do
schroniska dla zwierz¹t.
Niektóre zwierzêta zgubi³y siê lub uciek³y z posesji, a nie zawsze maj¹
wszczepione identyfikatory. Jak odnaleŸæ ich w³aœcicieli? Pomocni mog¹
byæ w tym miejscy stra¿nicy.
- Mamy now¹ inicjatywê dotycz¹c¹ pomocy
mieszkañcom w odszukiwaniu zagubionych psów
- mówi Roman Œwirski,
komendant Stra¿y Miejskiej w Rumi. - Od pocz¹tku tego roku na naszej
stronie internetowej mo¿na obejrzeæ zdjêcia psów
od³owionych na terenie
miasta lub doprowadzonych do Stra¿y Miejskiej
przez przypadkowe osoby.
Pod
adresem
www.straz.rumia.pl znajduje siê zak³adka "psy
od³owione". Przyjêliœmy
zasadê, ¿e pies bez identyfikatora bêdzie trzymany w specjalnych kojcach
trzy dni, a jeœli do tej pory
nie zg³osi siê w³aœciciel,
zwierzê zostanie odwiezione do schroniska.
Mieszkañcy, którym
zagin¹³ pies, bêd¹ mogli
poprzez internet sprawdziæ, czy nie przebywa on
w kojcu w siedzibie Stra¿y Miejskiej.
ak.

Interwencje
i pomoc
Gdyñskie Forum Myœli Wspó³czesnej - Biuro w
Rumi zaprasza w ka¿dy
ostatni wtorek miesi¹ca w
godz. 16.30-18.00 na dy¿ury, podczas których proponuje bezp³atne doradztwo, interwencje obywatelskie oraz pomoc w
sprawie dzia³añ antykorupcyjnych. Biuro pomaga w napisaniu pisma
urzêdowego, pozwu, skargi i za¿alenia.
Dy¿ury odbywaj¹ siê w
Domu Kultury SM "Janowo" przy ul. Pomorskiej 11,
kontakt telefoniczny pod
nr kom.: 0 502-181-605.
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Nikt nie może pomóc lokatorom kamienicy

Żyją bez wody póki nie spłacą długu
Czy mo¿na funkcjonowaæ przez kilka tygodni
bez wody w domu? Trudno uwierzyæ, ale tak w³aœnie ¿yje szeœcioosobowa
rodzina oraz kilkoro jej
s¹siadów w kamienicy
przy ul. Towarowej 21 w
Rumi. W³aœciciel budynku
zakrêci³ kurki z powodu
zaleg³oœci w op³atach za
wodê.
Lokatorzy
twierdz¹, ¿e d³ug powsta³
nie z ich winy. Tak czy inaczej, metoda jego wyegzekwowania jest zbyt drastyczna.
Oko³o dwa lata temu
tê star¹ i wymagaj¹c¹ remontu kamienicê, w której mieszka osiem rodzin,
wykupi³ mieszkaniec
Gdyni. Problemy zaczê³y
siê w po³owie ubieg³ego
roku.
- Latem dosz³o do awarii i ze studzienki kanalizacyjnej na podwórzu zaczê³a wylewaæ siê woda opowiada jeden z lokatorów. - La³a siê tak przez
tydzieñ strumieniem na
ulicê, a w³aœciciel siê tym
nie interesowa³, chocia¿
dzwoniliœmy do niego.
Wreszcie ekipa PEWiK
usunê³a tê awariê, ale
wkrótce wystawi³a fakturê za naprawê i za zu¿yt¹
wodê. W³aœciciel powiedzia³ nam, ¿e trzeba zap³aciæ kilkanaœcie tysiêcy
z³otych i roz³o¿y³ tê sumê
na lokatorów. Wysz³o po
600 z³ na osobê, wiêc
sumy by³y ró¿ne w zale¿noœci od osób zameldowanych w mieszkaniu.
- Otrzymaliœmy do zap³acenia wysokie rachunki, których nikt nie by³ w
stanie zap³aciæ - dodaje
inna mieszkanka kamie-

nicy. - Potem przysz³y wezwania do zap³aty, a u
tych, którzy nie zap³acili
9 grudnia 2008 r. z kranów
przesta³a lecieæ woda. Dok³adnie w trzech mieszkaniach.
- Zaczêliœmy interweniowaæ i prosiæ o pomoc
ró¿ne instytucje, dzwoniliœmy te¿ do w³aœciciela,
ale bez skutku - relacjonuje mieszkaniec jednego z
nich. - Szukaliœmy pomocy w Urzêdzie Miasta, na
policji, u prawnika. Powiedzia³ nam, ¿e mo¿emy oddaæ sprawê do s¹du. Wiadomo, ¿e to d³ugo trwa i
du¿o kosztuje, a my nie
mamy pieniêdzy ani wody.
- Nie mo¿emy interweniowaæ w sytuacji, kiedy
budynek nie nale¿y do
miasta - potwierdza Katarzyna Bieliñska, naczelnik
Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
bezpłatnym lokalnym miesięczniku
o nakładzie 8 tys. egzemplarzy
OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY ZA
OG£OSZENIA I REKLAMY (20 Z£ ZA MODU£)
ORAZ ATRAKCYJNE RABATY
ZAPEWNIAMY DOTARCIE DO SZEROKIEGO
KRÊGU ODBIORCÓW W RUMI

KONTAKT: redakcja tel. 058 710-96-11
kom. 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

Urzêdu Miasta w Rumi. Poradzi³am tylko lokatorom tego domu, aby skorzystali z bezp³atnej porady prawnika, urzêduj¹cego w MOPS.
Jak siê dowiedzieliœmy
w minionym tygodniu, lokatorzy skorzystali równie¿ z pomocy finansowej
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w sp³acie
d³ugu wobec w³aœciciela.
- Dziêki pomocy MOPS
otrzyma³ on od mojej rodziny oraz od s¹siadki,
która te¿ skorzysta³a z
pomocy opieki spo³ecznej
po 1500 z³ na poczet d³ugu - informuje jedna z lokatorek. - S¹siadka ma
ju¿ wodê, ale lokatorzy innego mieszkania i my jeszcze nie. To trudne do wytrzymania, tym bardziej,
¿e mamy czworo dzieci.
Nie pomog³y rozmowy
z w³aœcicielem, nie prze-

kona³a go informacja, ¿e
MOPS bêdzie sp³aca³
resztê d³ugu wielodzietnej
rodziny, przesy³aj¹c od
stycznia do kwietnia po
400 z³.
Nie wiemy, na ile lokatorzy s¹ winni zaleg³oœciom czynszowym i czy w
sprawie rachunków rzeczywiœcie zostali pokrzywdzeni, bo to mo¿e
rozstrzygn¹æ s¹d. Staraj¹
siê jednak, jak pozostali
s¹siedzi, sp³aciæ d³ug. Liczymy, ¿e w³aœciciel kamienicy to doceni i zadba
wreszcie o warunki egzystencji swoich lokatorów.
Kupienie zamieszka³ego
budynku niesie z sob¹
pewne obowi¹zki wobec
nich, bo o zwyk³ych ludzkich uczuciach nie chcemy nawet wspominaæ.
Anna Kuczmarska

SYGNAŁY, OPINIE, PORADY
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Dyżury w redakcji

KAMIENNEJ

Śmieciarki pędzą w dół
Ulica Kamienna, zdaniem
niektórych jej mieszkañców,
sta³a siê niebezpieczna z powodu pêdz¹cych ni¹ zbyt
szybko samochodów. W rajdach przez Szmeltê przoduj¹
zw³aszcza samochody s³u¿¹ce
do wywozu œmieci. Wracaj¹c
z wysypiska w £ê¿ycach, jad¹
Kamienn¹ ze zbyt du¿¹ prêdkoœci¹. Rozwijaj¹ j¹ zw³aszcza
po wyjechaniu zza zakrêtu,
widz¹c przed sob¹ w miarê
prost¹ drogê w dó³.
- Mieszkam blisko skrzy¿owania z ul. Zdrojow¹, mniej
wiêcej naprzeciw przystanku
autobusowego pod lasem. Z
niepokojem patrzê jak w tym
miejscu przez jezdniê przechodz¹ piesi, w tym dzieci,
które musz¹ autobusem dojechaæ do szko³y - powiedzia³a
nam Czytelniczka ze Szmelty.
- Czêsto dzieci te s¹ pod
opiek¹ rodziców i ca³e szczêœcie, bo o wypadek na Kamiennej nietrudno. Uniknê³a
go cudem moja doros³a córka,
która wysiada³a z samochodu,
zaparkowanego w zatoczce
naprzeciw przystanku. Poniewa¿ sta³ na nim akurat autobus, kierowca jad¹cej od strony £ê¿yc œmieciarki postanowi³ go wymin¹æ. Jecha³ lew¹
stron¹ jezdni tak szybko, ¿e
prawie wjecha³ w zatoczkê
parkingow¹ po drugiej stronie
ulicy. Córka w ostatniej chwili odskoczy³a na bok. Z przera¿eniem patrzy³am na tê scenê z okna.
Na terenie zabudowanym
obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do 50 km na godzinê, ale
nie jest ono respektowane
przez niektórych kierowców.
Kawa³ek dalej na tej samej
ulicy znajduje siê znak ograniczenia do 40 km/h, a tak¿e

Samochody widoczne na zdjêciu jecha³y powoli i ostro¿nie, ale nie wszyscy
kierowcy zachowuj¹ rozwagê.

fotoradar. Dlatego mieszkanka ul. Kamiennej w
imieniu swoim i innych
mieszkañców dzielnicy
apeluje o inne ograniczenia.
- Najlepsze by³oby zainstalowanie w pobli¿u
przystanku sygnalizacji
œwietlnej, tak, aby przechodnie, zw³aszcza najm³odsi mogli bezpiecznie
przechodziæ przez jezdniê
do przystanku autobusowego - sugeruje nasza
rozmówczyni.
W imieniu Czytelników prosimy urzêdników
miejskich o rozwa¿enie
takiej lub innej mo¿liwoœci , a dyrekcjê PUK i innych firm oczyszczania
miasta o zdyscyplinowanie niektórych kierowców, bo z pewnoœci¹ nie
wszyscy s¹ piratami drogowymi. Apelujemy te¿
do innych kierowców o
ostro¿noœæ m.in. na tej
trasie.
Baj.

REKLAMA

POŚREDNICTWO FINANSOWE JOANNA
Tu pomogę wybrać najlepszy kredyt dla Ciebie
Oferty kilku banków w jednym miejscu
Minimum formalności bez dodatkowych opłat
Decyzja kredytowa już w godzinę

OFERUJEMY KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSOLIDACYJNE
HIPOTECZNE
PRZYJDŹ A DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
Pomogę nawet, jeśli inni odmawiają Tobie kredytu

TARGOWISKO ul. Dębogórska 5 PAWILON 23
tel. 058 771-08-33, tel. kom. 662-259-422
czynne od wtorku do soboty w godz. 9.00-15.00

Alimenty

PRAWNIK RADZI

Podział majątku po rozwodzie
Pani Dominika L.
rozwiod³a siê z mê¿em
dwa lata temu. Do dnia
dzisiejszego nie zosta³
jednak podzielony maj¹tek, który w trakcie
trwania ma³¿eñstwa zosta³ nabyty przez oboje
ma³¿onków. Dominika L.
chcia³aby wszystko podzieliæ po po³owie, jednak¿e jej by³y m¹¿ Artur
L. nie wyra¿a na to zgody. Twierdzi, i¿ wszystko nale¿y siê jemu, poniewa¿ wy³¹cznie on
pracowa³ zarobkowo, a
¿ona zajmowa³a siê domem i wychowaniem
dzieci. Czy w tej sytuacji
Dominice L. nale¿y jej
siê cokolwiek ze wspólnego maj¹tku?
Stanowisko by³ego
mê¿a Dominiki L. nie
jest prawid³owe, a jego
argumenty s¹ b³êdne.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz
utrwalonym orzecznictwem S¹du Najwy¿szego, oboje ma³¿onkowie
maj¹ równe udzia³y w
maj¹tku wspólnym. Jedynie z wa¿nych powodów ka¿dy z by³ych ma³¿onków mo¿e ¿¹daæ, aby
ustalenie udzia³ów w
tym maj¹tku nast¹pi³o z
uwzglêdnieniem stopnia,
w którym ka¿dy z nich
przyczyni³ siê do powstania tego¿ maj¹tku. Przy
ocenie zaœ przez s¹d, w
jakim stopniu ka¿dy z
ma³¿onków przyczyni³
siê do powstania maj¹tku wspólnego, uwzglêdnia siê tak¿e nak³ad osobistej pracy przy wy-

Czytelnicy, którzy chc¹
porozmawiaæ o problemach,
codziennych bol¹czkach, a
mo¿e wrêcz przeciwnie - o
pozytywnych spostrze¿eniach lub sukcesach, mog¹
spotkaæ siê z naszym reporterem. Redakcyjne dy¿ury
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê,
w godz. 14-16 w redakcji przy
ul. Pi³sudskiego 52/6 (III pietro). W tym czasie mo¿na te¿
zadzwoniæ do redakcji pod nr
058 710-96-11.
Mo¿na te¿ dzwoniæ w
inne dni (pod nieobecnoœæ
dziennikarza mo¿na nagraæ
wiadomoœæ) pod ten lub pod
numer komórkowy 0 691700-273.
Internautom przypominamy o adresie e-mailowym:
redakcja@gazetarumska.pl.

chowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego).
Skoro Dominika L. zajmowa³a siê prowadzeniem
domu i wychowaniem dzieci, a utrzymanie domu spoczywa³o na Arturze L., to
zapewne s¹d orzeknie, i¿
ka¿demu nale¿y siê po³owa
maj¹tku, który zosta³ nabyty w trakcie trwania ma³¿eñstwa.
Tylko w wyj¹tkowej sytuacji, gdyby Dominika L.
w sposób ra¿¹cy lub uporczywy nie przyczynia siê
do powstania maj¹tku
wspólnego stosownie do posiadanych si³ i mo¿liwoœci,
s¹d móg³by orzec, i¿ jej
udzia³ w maj¹tku jest
mniejszy ni¿ po³owa. Je¿eli
jednak Dominika L. sumiennie wywi¹zywa³a siê z
roli ¿ony i matki, wówczas
nale¿y siê jej po³owa maj¹tku. Nawet je¿eli w trakcie
ma³¿eñstwa nie pracowa³a.
Na równi bowiem z prac¹
zarobkow¹ traktowana jest
praca zwi¹zana z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Pan Rajmund G. zgodnie
z wyrokiem s¹du zobowi¹zany jest do p³acenia alimentów na rzecz swojego syna.
Poniewa¿ przez pewien czas
pozostawa³ bez pracy i nie
³o¿y³ na utrzymanie syna,
wszczêta zosta³a przeciwko
niemu egzekucja przez komornika. W miêdzyczasie
Rajmund G. znalaz³ pracê, w
której otrzymuje tzw. minimalne wynagrodzenie. Komornik dokona³ zajêcia tego
wynagrodzenia. Pracodawca
potr¹ca 60 proc. pensji na
rzecz alimentów. Rajmund G.
zastanawia siê, czy postêpowania komornika jest zgodne z prawem. Czy mo¿e prowadziæ egzekucjê z wynagrodzenia w kwocie minimalnej?
Postêpowanie komornika jest
zgodnezobowi¹zuj¹cymiprzepisami.
Prawd¹ jest, i¿ wolna od potr¹ceñ jest kwota tzw. minimalnego wynagrodzenia, jednak dotyczy to egzekwowania wszelkich nale¿noœci, z wyj¹tkiem
œwiadczeñ alimentacyjnych.
Jednoczeœnie w sytuacji,
gdy pracownik jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze czasu pracy, kwoty potr¹cenia ulegaj¹ zmniejszeniu
proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy.

Radca Prawny Dariusz Budnik z kancelarii z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (058) 305 30
88, tel. kom. 790 410 250,
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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Uczniowie II LO znają MŁODZI - ZDOLNI
Języki obce i piesze wędrówki
prawa człowieka
- Na pewno bardzo
Martyna Posi³a, ru-

Uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w
Rumi zorganizowali w
grudniu w szkole
Dzieñ Praw Cz³owieka
pod has³em "Godnoœæ i
sprawiedliwoœæ dla
ka¿dego z nas".
Uroczystoœci przygotowa³a m³odzie¿, prezentuj¹c prawa cz³owieka w
ró¿norodnej formie i wykorzystuj¹c zró¿nicowane
œrodki wyrazu - œwiat³o,
obraz, ruch i dŸwiêk itp.
By³y wiêc ciekawe
prezentacje multimedialne, spektakle teatralne,
quizy, inscenizacje do
muzyki. Licealiœci sami
napisali teksty utworów,
w których protestowali
przeciw ³amaniu praw
cz³owieka. Temat ten zaprezentowali równie¿ w
formie tanecznej (w rytmie hip-hopu) oraz plastycznej.

Goœæmi specjalnymi
Dnia Praw Cz³owieka w II
LO byli Renata Ropela,
dyrektor Wydzia³u Kszta³cenia Ponadgimnazjalnego oraz Wojciech Ziêba,
prezes Stowarzyszenia
Sprawiedliwego Handlu,
który wyg³osi³ prelekcjê
pt. "£amanie praw cz³owieka na plantacji bananów". Scenografiê stanowi³y prace uczniów oraz
wystawa"Problemy Trzeciego Œwiata".
Na uroczystoœci goœcili równie¿ uczniowie rumskich gimnazjów. Tego
samego dnia w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, w sk³ad którego
wchodzi II LO odbywa³a
siê druga podobna impreza. Dzieñ Praw Cz³owieka obchodzili bowiem
równie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej nr 9, dowiaduj¹c siê na ten temat
jak najwiêcej.

Sukcesy zawodników
Uczniowski Klub "Siódemka" przy Gimnazjum
nr 4 w Rumi w ub. roku
zaj¹³ pierwsze miejsce w
Pucharze Polski M³odzików w biegu na orientacjê.
O tym i innych sukcesach
mówiono na spotkaniu,
podsumowuj¹cym dzia³alnoœæ UKS "Siódemka" i
osi¹gniêcia jego zawodników w 2008 roku. Z pewnoœci¹ prezes klubu i trener Benedykt Król mo¿e
byæ z nich dumny. Poza
wspomnianym zwyciêstwem w Pucharze M³odzików, uczniowie z Rumi zdobyli 4 medale na Mistrzostwach Polski, 7 medali na
Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików
oraz 46 medali w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego. Zawodnicy
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"Siódemki" zajêli 9 miejsce
w Pucharze Najm³odszych
oraz 14 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski.
W Ogólnopolskim Rankingu Zawodników prowadzonym przez Zwi¹zek
Orientacji Sportowej, w kategorii K-10 Julia Majchrzak zajê³a 3 miejsce, a
Natalia Widrowska 5, w
kategorii M-12 £ukasz Wiœniewski wygra³ klasyfikacjê ogólnopolsk¹, w kat. M14 Marcin Piechowski
zaj¹³ 5 miejsce, a Robert
Niewiedzia³a uplasowa³ siê
na 4 miejscu w kat. M-16.
Wszystkich zainteresowanym biegami na orientacjê, dzia³alnoœci¹ tego klubu i aktywnym spêdzaniem
wolnego czasu radzimy zajrzeæ na stronê internetow¹:
www.siodemka.rumia.pl

mianka, licealistka, tegoroczna maturzystka otrzyma³a stypendium Prezesa
Rady Ministrów za bardzo
dobre wyniki w nauce. Ze
stypendystk¹ premiera rozmawia Anna Kuczmarska
- Miniony rok by³ dla
ciebie wyj¹tkowy. Najpierw sta³aœ siê osob¹
pe³noletni¹, a zaraz potem doceniono twoje
szkolne osi¹gniêcia.
Przypomnij proszê,
gdzie siê uczysz i za co
otrzyma³aœ stypendium?
- W czerwcu ubieg³ego
roku skoñczy³am 18 lat.
Uczê siê w klasie maturalnej w IV Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im.
Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni. Stypendium
przyznano mi za najwy¿sz¹
œredni¹ w szkole - 5, 27.
- Czy odby³o siê jakieœ uroczyste wrêczanie w stolicy?
- W samym województwie pomorskim wyró¿nienie to otrzyma³o ponad
dwieœcie osób, wiêc zjazd
stypendystów z ca³ej Polski
w Warszawie by³by ogromnym przedsiêwziêciem.
Uroczystoœci odbywaj¹ siê
w stolicach województw,
gdzie stypendyœci przyjmowani s¹ w kilku osobnych
grupach. Pod koniec listopada 2008 r. wziê³am
udzia³ w spotkaniu w Sali
Okr¹g³ej Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku, na
które zaproszono wyró¿nion¹ m³odzie¿ z Gdañska,
Gdyni i Sopotu oraz z powiatów: gdañskiego, puckiego, wejherowskiego, kartuskiego i nowodworskiego.

mi³o znaleŸæ siê w takim
gronie i prze¿yæ tak¹
uroczystoœæ. Czy stypendium przynios³o ci
radoœæ i zadowolenie,
m.in. z powodu wsparcia finansowego?
- To wyró¿nienie da³o mi
przede wszystkim ogromn¹
satysfakcjê i radoœæ, ale nie
przeczê, ¿e wsparcie finansowe równie¿ okaza³o siê przydatne.
- Mo¿esz zdradziæ,
jak¹ kwotê otrzymujesz i
przez jaki okres?
- Stypendium obejmuje
okres od wrzeœnia do czerwca w danym roku szkolnym,
wyp³aca siê je w dwóch ratach. Jego wysokoœæ w roku
szkolnym 2008/2009 wynosi
258 z³ miesiêcznie. Nie jest
to mo¿e zawrotna suma, ale
na pewno siê przyda.
- Uzyskujesz dobre
oceny ze wszystkich
przedmiotów, ale na pewno jedne lubisz bardziej i
uczysz siê ich z wiêksz¹
przyjemnoœci¹ ...
- Najbardziej interesuj¹
mnie nauki humanistyczne,
lubiê równie¿ jêzyki obce,
angielski i niemiecki.
- Wracaj¹c do satysfakcji, któr¹ daj¹ nagrody,
czy odnosi³aœ wczeœniej
sukcesy na konkursach
przedmiotowych?
- Nie, poniewa¿ nie startowa³am w nich. Nie przepadam za konkursami, przyst¹pi³am do rywalizacji tylko raz. W gimnazjum wspólnie z kole¿ank¹ napisa³yœmy
pracê o rumskich malarzach
w konkursie krajoznawczym
"Moja Ojcowizna". Otrzyma³yœmy I nagrodê na poziomie
wojewódzkim.

- W którym rumskim
gimnazjum siê uczy³aœ?
- Chodzi³am do Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojty³y na Szmelcie, gdzie
mieszkam. Bardzo lubi³am
tê szko³ê.
- Jak to robisz, ¿eby
uzyskaæ tak imponuj¹ce wyniki w nauce,
zw³aszcza w liceum?
Czy wci¹¿ siê uczysz?
Czy masz czas na inne
zainteresowania i przyjemnoœci?
- Na pewno trzeba siê
sporo uczyæ, zw³aszcza kilka miesiêcy przed matur¹,
ale udawa³o mi siê zawsze
³¹czyæ naukê z odpoczynkiem i moimi zainteresowaniami. Bardzo lubiê
muzykê i turystykê. Œpiewam w chórze koœcielnym,
chodzê na rajdy piesze,
które uwielbiam. Nale¿ê
do Stowarzyszenia Mi³oœników Turystyki "W³óczykij" i lubiê pomagaæ w organizacji ró¿nych wycieczek i wêdrówek.
- Pewnie jak ma³o
kto znasz Rumiê i jej
okolice. Czy lubisz swoje miasto?
- Kocham Rumiê, jestem absolutn¹ lokaln¹
patriotk¹.
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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.

Gazeta Rumska, nr 12/31, styczeń 2009

PASJE

Filatelista i miłośników zwierząt

Dwa tysiące psów na znaczkach
Czy mo¿na po³¹czyæ w
jedn¹ pasjê mi³oœæ do
psów i do znaczków pocztowych? Okazuje siê, ¿e
tak. Wystarczy kolekcjonowaæ znaczki pocztowe,
których tematem s¹ psy.
Kolekcja Stanis³awa Su³kowskiego z Rumi jest
dowodem na to, ¿e takich
znaczków s¹ tysi¹ce.
Wraz z katalogami, zawieraj¹cymi dok³adne opisy
wszystkich egzemplarzy,
znaczki zajmuj¹ wiele
miejsca w szafach pana
Stanis³awa i poch³aniaj¹
wiêkszoœæ jego wolnego
czasu.
Sk¹d pomys³ na zbieranie
znaczków, poœwiêconych sympatycznym czworonogom?
- Zawsze mia³em psy w
domu i bardzo je lubiê. Do
dzisiaj dzia³am w Zwi¹zku
Kynologicznym, chocia¿ obecnie, po œmierci ¿ony nie mam
ju¿ psa - wyjaœnia S. Su³kowski, emerytowany prawnik, od
ok.40 lat mieszkaniec centrum Rumi. - Od dzieciñstwa
interesowa³em siê znaczkami,
zbiera³em je ju¿ jako dziesiêcioletni ch³opak. Wiele lat póŸniej skupi³em swoj¹ uwagê na
znaczkach z psami, które podoba³y mi siê szczególnie i
jako mi³oœnika psów, budzi³y
moj¹ sympatiê.
Jest nas wielu
Zacz¹³em je zbieraæ jakieœ
trzydzieœci lat temu i wcale
nie jestem odosobniony w tej
pasji - dodaje pan Stanis³aw.
- Podobne zainteresowania
ma wielu innych ludzi w ca³ej
Polsce. Z tego powodu w Polskim Zwi¹zku Filatelistycznym, do którego od wielu lat
nale¿ê, dzia³a klub "Pies". Jak
mo¿na siê domyœleæ, cz³onkowie klubu wymieniaj¹ siê informacjami i znaczkami.
Ostatnio bardzo pomaga nam
internet - Ÿród³o informacji i

Coroczne emisje
Pies na znaczku
pocztowym jest corocznie emitowany w kilkunastu krajach.
Polska emitowa³a
serie z psami w latach:
1963, 1969, 1989, 2002
i 2006, z okazji Œwiatowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu, organizowanej po raz
pierwszy w Polsce.
Pierwszy polski znaczek z psem ukaza³ siê
w 1938 roku z okazji V
Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w
Warszawie.

Stanis³aw Su³kowski wiele czasu i uwagi poœwiêca ulubionym znaczkom.

u³atwienie kontaktów. Spotykamy siê te¿ na wystawach filatelistycznych, gdzie prezentujemy swoje kolekcje. Moja
liczy ponad 2 tysi¹ce znaczków z ca³ego œwiata.
Miniaturowe obrazy
Kolekcja jest nie tylko imponuj¹ca, ale równie¿ piêkna.
Wiêkszoœæ znaczków ma du¿e
walory artystyczne. To miniaturowe obrazy, niektóre jak
dzie³a sztuki. Wszystkie starannie u³o¿one w kilkunastu
albumach - alfabetycznie pod
nazwami pañstw, w których je
wydano. Sporo nazw brzmi
bardzo egzotycznie, niektóre
nale¿¹ do ma³o znanych lub
ju¿ nieistniej¹cych krajów.
Najwiêcej jest znaczków,
przedstawiaj¹cych poszczególne rasy czworonogów. Inne
prezentuj¹ psy na s³u¿bie cz³owiekowi albo jak kto woli - w
pracy. S¹ wœród nich psy-ratownicy i psy zaprzêgowe. Co
ciekawe, znaczki ze zwierzêtami ci¹gn¹cymi sanie wydaj¹
m.in. niektóre pañstwa afry-

kañskie, w których nikt nie
widzia³ œniegu. Pañstwa azjatyckie maj¹ w zwyczaju wydawaæ znaczki z okazji Roku
Psa, przypadaj¹cego raz na
kilkanaœcie lat. Na ogó³ widniej¹ na nim nieistniej¹ce w
rzeczywistoœci, wielobarwne
wizerunki psów niczym z bajki. Pies jest znakiem zodiakalnym w chiñskim Kalendarzu
Ksiê¿ycowym, co wykorzysta³y poczty na œwiecie w 1994 i
2006 roku.
Pluto i Reksio
W kolekcji Stanis³awa
Su³kowskiego nie brakuje te¿
znaczków z psami filmowymi
- na ogó³ s¹ to gwiazdy filmów
animowanych. Wieloma
znaczkami z w³asn¹ podobizn¹ mo¿e poszczyciæ siê
s³ynny Pies Pluto, tak¿e inni
czworono¿ni bohaterowie Disney`a - 101 dalmatyñczyków.
Wœród znaczków polskich
mo¿na znaleŸæ bardzo lubianego i zabawnego Reksia.
Niektóre znaczki kolekcjonera z Rumi nie s¹ poœwiêco-

Dzieñ Filatelisty w styczniu
Pierwszy znaczek pocztowy ukaza³ siê w Wielkiej
Brytanii 1840 r. Jednym z pierwszych filatelistów byt
John Gray, pracownik British Museum w Londynie.
W latach 60-tych XIX wieku zbieranie znaczków by³o
ju¿ bardzo popularne.
Znaczki mog¹ przybieraæ ró¿ne kszta³ty, nie tylko
prostok¹ta. Spotyka siê znaczki kwadratowe, owalne, trójk¹tne i piêciok¹tne. Sierra Leone i Tonga wypuœci³y samoprzylepne znaczki w kszta³cie owoców.
Ró¿ne s¹ równie¿ materia³y, z których wykonuje siê
znaczki. Mo¿na trafiæ na znaczki z folii (nawet srebrnej lub z³otej), plastiku, a nawet drewna.
Dzieñ filatelisty obchodzony jest w Polsce 6 stycznia.

ne psom, ale zawieraj¹ ich
wizerunek. Na przyk³ad znaczek z miniaturow¹ reprodukcj¹ obrazu o tematyce
³owieckiej. Widaæ na nim las,
konie, myœliwych, polowanie
i ... ledwie widoczne maleñkie
psy. Inny znaczek przedstawia
króla Zygmunta Wazê, jad¹cego na koniu, obok którego
biegnie pies.
Papie¿ i psi zaprzêg
Jeszcze inny znaczek poœwiêcono znakomitemu malarzowi, Julianowi Fa³atowi. W
górnym rogu, nad postaci¹ artysty z pêdzlem w d³oni, ledwie widoczna sylwetka bia³ego psa. Jeœli spojrzymy uwa¿nie przez szk³o powiêkszaj¹ce,
dostrze¿emy drugiego, tym
razem br¹zowego psa.
Szczególne miejsce w kolekcji zajmuje znaczek z papie¿em, Janem Paw³em II,
uwiecznionym w towarzystwie
psów zaprzêgowych. Znaczek
ten wyda³ Watykan z okazji
wizyty Ojca Œwiêtego w którymœ z pó³nocnych krajów.

Oprócz pojedynczych
znaczków, w albumach znajduj¹ siê te¿ arkusiki z ca³ymi
seriami, arkusze i okolicznoœciowe bloki, wydane z okazji
wystawy. Natomiast oddzielne miejsce w szafie zajmuj¹
katalogi z opisami znaczków.
Bo zdobycie poszczególnych
egzemplarzy i staranne
umieszczenie ich w albumie to
jedno, a drugim wa¿nym i pracoch³onnym zadaniem jest
sporz¹dzenie charakterystyki
ka¿dego znaczka. Trzeba je
dok³adnie ponumerowaæ i zapisaæ rok wydania, seriê, nazwê kraju, a nawet rodzaj z¹bkowania (rozstawienie z¹bków). Pan Stanis³aw ma w
swoich zbiorach równie¿ gazety, czasopisma i inne wydawnictwa, dotycz¹ce psów w filatelistyce. Do realizowania
takiej pasji potrzebna jest
ogromna wiedza - o psach, o
znaczkach, o krajach, z których pochodz¹.
Nigdy nie mia³ doœæ
Kolekcja znaczków S.
Su³kowskiego nale¿y do najlepszych i najbogatszych w
Polsce, ale czy to znaczy, ¿e
rumianin ma prawie wszystkie znaczki i tej tematyce?
- Mogê powiedzieæ, ¿e
mam wiêkszoœæ z nich, w tym
kilka unikatów, ale trochê
znaczków mi brakuje - wyjaœnia filatelista. - Nie
wszystkie znaczki udaje siê
zdobyæ, choæby ze wzglêdu na
ich du¿¹ wartoœæ i tym samym wysoka cenê.
Na pytanie o ulubione znaczki w kolekcji, pan Stanis³aw zapewnia, ¿e takich nie ma.
- Wszystkie s¹ wa¿ne i
wszystkie ceniê tak samo.
Przez kilkadziesi¹t lat zajmowania siê znaczkami to
zajêcie nigdy mi siê nie znudzi³o, mimo, ¿e czasem bywam zmêczony. Zdarza siê,
¿e nad albumami i katalogami œlêczê póŸnymi wieczorami, nie raz do drugiej
w nocy. Nie narzekam na
nadmiar czasu, poniewa¿
nawet na emeryturze staram siê byæ aktywny, m.in.
udzielam siê nadal w obu
zwi¹zkach - filatelistycznym i kynologicznym.
Anna Kuczmarska
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Mistrzostwa Świata
Dzia³aj¹cy od 11 lat
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" z
Rumi (piszemy o nim na
str. 14) bêdzie organizatorem Mistrzostw Œwiata Juniorów w Biegu na
Orientacjê w 2011 r.
Spoœród wielu ubiegaj¹cych siê krajów, dziêki poparciu Polskiego Zwi¹zku
Orientacji Sportowej, Miêdzynarodowa Federacja
wybra³a Polskê i UKS "Siódemka", doceniaj¹c jego
doœwiadczenie i poziom organizacji imprez. Miêdzynarodowe ekipy bior¹
udzia³ w obozach treningowych i zawodach Baltic
Cup, organizowanych co
roku w maju przez rumski
klub (w 2009 odbêdzie siê
XIV edycja), a przede
wszystkim jego prezesa,
Benedykta Króla.
W mistrostwach, zaplanowanych na 2-9 lipca
2011 roku weŸmie udzia³
REKLAMA
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40 zespo³ów z ca³ego œwiata (oko³o 450 osób), a trasy
5 biegów zostan¹ wyznaczone na terenie powiatu
wejherowskiego i w mieœcie Lêborku.
JWOC 2011 to du¿e
przedsiêwziêcie logistyczne, wymagaj¹ce zakwaterowania uczestników, przygotowania map do biegu i
samych tras, zgodnie ze
œwiatowymi standardami.
Dlatego powo³ano Komitet
Organizacyjny Mistrzostw
Œwiata, a tak¿e Komitet
Honorowy. Uruchomiono
te¿ stronê internetow¹:
www.jwoc2011.pl.
baj

