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Szansa na Zmiany w Radzie Miejskiej Rumi
7 milionów
Rumia ma szansê uzyskania ponad 7 mln z³ na
budowê boiska i modernizacjê stadionu. Rada Miejska
zgodzi³a siê na zmianê zapisu w bud¿ecie na 2009 r., dotycz¹cego budowy boiska treningowego przy MOSiR.
Umo¿liwi to ubieganie siê o
œrodki z takich programów,
jak "Wzrost atrakcyjnoœci
przestrzeni miejskiej". Uzyskanie dotacji z tego programu, pozwoli na budowê nie
tylko dwóch boisk, ale m.in.
tak¿e na budowê trybun,
oœwietlenia stadionu, nawierzchni syntetycznej bie¿ni, modernizacjê ogrodzenia.
Jest realna szansa na uzyskanie ponad 7 mln z³.
Pierwotnie w za³¹czniku
do bud¿etu zapisano, ¿e boisko ma byæ budowane w ramach programu "Orlik
2012", co ogranicza zakres
inwestycji. Rezygnacja z tego
zapisu pozwoli na siêgniêcie
po pieni¹dze z innych programów. Radni wyrazili na
to zgodê po dok³adnym zapoznaniu siê z mo¿liwoœciami programu. Dyskutowano
o tym szczegó³owo na posiedzeniu Komisji FinansowoBud¿etowej RM, poprzedzaj¹cej sesjê.
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KLUB NIEZALEŻNYCH

M. Bochniak

B. Formella

J. Muszyñski

E. Salamon

J. Wolañski

E. Zwara

J. ¯urek

Nowy Klub Radnych
Niezale¿nych powsta³ w
Radzie Miejskiej Rumi na
ostatniej sesji 29 stycznia
br. Tworz¹ go dawni
cz³onkowie klubu PO, w
tym byli cz³onkowie tej
partii.
Protestuj¹c przeciw
ingerencji partyjnych
zwierzchników w pracê
rumskiego samorz¹du i
narzucaniu radnym, jak
maj¹ postêpowaæ i z kim
wspó³pracowaæ, cz³onkowie klubu PO rozwi¹zali
go i powo³ali now¹ niezale¿n¹ strukturê.
Na sesji odczytali specjalne oœwiadczenie w tej
sprawie.
str. 2

W TYM NUMERZE
RADNI W PIĘCIU
DZIELNICACH

Wiele problemów dotycz¹cych codziennego ¿ycia
w Rumi poruszyli mieszkañcy miasta na spotkaniach z radnymi. W piêciu
dzielnicach rozmawiano
m.in. o inwestycjach, szko³ach ulicach i bezpieczeñstwie.
str. 4-5
CORAZ WIĘCEJ
ŚMIECI ZA MIEDZĄ

Roœnie ha³da œmieci w
Zak³adzie Unieszkodliwiania Odpadów w £ê¿ycach. Mieszkañcy wsi protestuj¹ przeciw rozbudowie wysypiska, które ich
zdaniem mo¿e byæ szkodliwe tak¿e dla mieszkañców
Rumi.
str. 7
MATURZYŚCI
NA PARKIECIE

W styczniu odbywa³y
siê studniówki. Maturzyœci I LO - najwiêkszej
szko³y ponadpodstawowej
w Rumi - bawili siê w sali
hotelu "Faltom". Szeœæ
klas prezentowa³o tradycyjnego poloneza.
str. 9
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AKTUALNOŚCI

Oświadczenie
które odczyta³a na sesji Rady Miejskiej
by³a przewodnicz¹ca Klubu Radnych PO,
Joanna ¯urek:
Cz³onkowie Platformy Obywatelskiej w Rumi: Jaros³aw Muszyñski, Janusz Wolañski, Eugeniusz Zwara i Joanna ¯urek oœwiadczaj¹, ¿e w dniu 29 stycznia
2009 roku wyst¹pili ze struktur partii Platforma Obywatelska RP.
Jako cz³onkowie PO i za³o¿yciele struktur partii
w Rumi nie mo¿emy zgodziæ siê na ingerencjê w³adz
wojewódzkich PO RP w sprawy dotycz¹ce dalszego
funkcjonowania Rady Miasta Rumi, nie wyra¿amy
zgody na zawarcie koalicji z Klubem Radnych "Gospodarnoœæ" oraz nie zgadzamy siê na zerwanie koalicji z Klubem Radnych PiS.
Na naszych oczach dokonano próby sk³ócenia radnych Rady Miejskiej w Rumi i postawienia nas w niekorzystnym œwietle przed Zarz¹dem Wojewódzkim PO
w Gdañsku, w co zaanga¿owani byli pos³owie pan
Krzysztof Lisek i pan Jerzy Budnik. Metodami zastraszania i przymusu nie buduje siê zgody, pokoju i
dalszej wspó³pracy pomiêdzy radnymi dla dobra miasta Rumi. Spraw¹ bulwersuj¹c¹ wydaje siê fakt
umieszczenia na stronie internetowej Klubu Radnych
"Gospodarnoœæ" wewnêtrznego dokumentu partii, podpisanego przez radnych Klubu Radnych PO, który
mia³ trafiæ tylko i wy³¹cznie w rêce pana Jana Koz³owskiego oraz innych cz³onków Zarz¹du Wojewódzkiego PO.
Dokument ten stanowi³ nasz¹ propozycje i dobr¹
wolê udzia³u w dalszych negocjacjach z Zarz¹dem Regionu PO. Nie uda³o siê nam do tej pory ustaliæ, kto
udostêpni³ powy¿szy dokument do wiadomoœci publicznej, Zaistnia³a sytuacja by³a bardzo wa¿nym czynnikiem , który zmusi³ nas do podjêcia decyzji o wyst¹pieniu ze struktur partii oraz o rozwi¹zaniu Klubu radnych PO w Radzie Miasta Rumi. Uwa¿amy, ¿e
nie da siê wspó³pracowaæ z osobami, które nie dotrzymuj¹ danego s³owa i przekazuj¹ dokumenty wewnêtrzne PO innej opcji politycznej, która nie realizuje programu PO RP.
Pragniemy podziêkowaæ kole¿ankom i kolegom,
cz³onkom Klubu PO w Radzie Miasta Rumi, którzy
startowali w wyborach samorz¹dowych z list PO za
poparcie naszej decyzji podjêtej po d³ugich dyskusjach
i w¹tpliwoœciach.
W tym miejscu og³aszamy, ¿e powstaje Klub radnych Niezale¿nych, w sk³ad którego wchodz¹: Maria
Bochniak, Bogdan Formella, Jaros³aw Muszyñski,
Edyta Salamon, Janusz Wolañski, Eugeniusz Zwara,
Joanna ¯urek.
Oœwiadczamy, ¿e radni Klubu Radnych Niezale¿nych podejm¹ wspó³pracê z w³adzami miasta Rumia
oraz z ka¿dym radnym, chc¹cym realizowaæ program
gospodarczy i spo³eczny, og³oszony podczas wyborów
samorz¹dowych i do tej pory realizowany.
Podpisy siedmiorga wymienionych wy¿ej radnych.
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Niezależni
Cz³onkowie klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Rumi: Maria Bochniak, Edyta Salamon, Joanna ¯urek, Bogdan
Formella, Jaros³aw Muszyñski, Janusz Wolañski. Eugeniusz Zwara sprzeciwili siê
dyktatowi regionalnych
w³adz partii. Czworo radnych
to byli cz³onkowie PO. Przewodnicz¹cy PO, marsza³ek
Jan Koz³owski przekaza³ poprzez burmistrz E. RogalêKoñczak uchwa³ê w³adz regionu, zobowi¹zuj¹c¹ wszystkich radnych z klubu PO do
zerwania koalicji klubem PiS,
wspó³pracy z klubem Gospodarnoœæ z burmistrz Rumi, a
tak¿e odwo³ania obecnego
przewodnicz¹cego Rady Miasta oraz powo³ania nowych
wiceprzewodnicz¹cych RM i
szefów komisji, zaakceptowanych przez J. Koz³owskiego i
pos³ów K. Liska i J. Budnika. Zobowi¹zywano radnych
do przywrócenia radnego J.
Domañskiego do funkcji szefa komisji.
Podczas wielu spotkañ, a
tak¿e styczniowych wyborów
do nowych kó³ PO, obaj pos³owie otwarcie powiedzieli,
¿e niepodporz¹dkowanie siê
decyzjom w³adz partii zakoñczy siê wyrzuceniem z niej
cz³onków PO. Jak siê wyrazi³ pose³ K. Lisek -najwa¿niejsze osoby w partii podjê³y tak¹
decyzjê. Jak siê okaza³o najwa¿niejsze osoby trochê siê zagalopowa³y, a radni nie dali siê
sprowadziæ do roli marionetek. Na sesji podkreœlili, ¿e s¹
przede wszystkim przedstawicielami mieszkañców miasta
i dla dobra miasta chc¹ pracowaæ. Dobitnie zabrzmia³a
wypowiedŸ J. Muszyñskiego:
"... to podeptanie zasad demokracji i samorz¹dnoœci (...)
pañstwo prawa i mi³oœci zamieniono na partyjny dyktat.
Nowy klub ma ju¿
swoj¹ stronê internetow¹:
www.niezalezni-rumia.pl

Tekst wyst¹pienia Jaros³awa Muszyñskiego:
Jestem przekonany, ¿e dzieñ 29 stycznia 2009 roku utrwali siê
w historii rumskiego samorz¹du. Jako klub radnych Platformy
Obywatelskiej podjêliœmy i pragniemy zakomunikowaæ Wam bardzo wa¿n¹ decyzjê.
Przez ostatnie dwa lata, cz³onkowie rumskiej PO oraz kole¿anki i koledzy z klubu prze¿ywaliœmy ogromny stres. Od pierwszego
dnia po wyborach z naciskami wyst¹piono przeciwko siedmiu osobom. Jeden z naszych kolegów z klubu okaza³ siê intrygantem i
judaszem! Wszyscy wiemy w jaki sposób skoñczy³ Judasz.
Przeciwko nam wyst¹pi³ marsza³ek oraz pos³owie Lisek i Budnik. ¯eby nas poró¿niæ pos³u¿ono siê nawet pos³ami i samorz¹dowcami z PiS.
Szanowni Pañstwo, dosz³o nawet do tego, ¿e na jednej z sesji
pose³ K. Lisek wymusza³ odst¹pienie od wspó³pracy z radnymi z
klubu PiS oraz straszy³ wyrzuceniem z partii i uniemo¿liwieniem
startu w wyborach z list PO. Pad³o wiele k³amliwych i obraŸliwych
zarzutów. To oburzaj¹ce wydarzenie mamy zarejestrowane nie tylko w naszej pamiêci.
Kole¿anki i Koledzy, jest to podeptanie zasad demokracji i samorz¹dnoœci. W ci¹gu kilku miesiêcy pañstwo prawa i mi³oœci zamieniono na partyjny dyktat.
Nie zgadzamy siê z tym, bo wœród nas s¹ osoby, które od dnia
powstania Platformy budowa³y jej lokalne struktury i uwiarygodnia³y jej program wœród mieszkañców miasta. To mandat wyborczy zadecydowa³ o naszych dzia³aniach, a nie polecenia partyjnego
funkcjonariusza.
Szanowni Pañstwo, parê dni temu wrêczono nam uchwa³ê
w³adz regionalnych PO, w której jesteœmy zmuszani do podjêcia
decyzji niegodnych radnych. Pragnê stanowczo zaprotestowaæ, bo
w pierwszej kolejnoœci jesteœmy odpowiedzialnymi ludŸmi i reprezentantami mieszkañców Rumi, a dopiero w dalszej kolejnoœci cz³onkami partii.
Szanowni Pañstwo pytam siê wiêc, jakim prawem przedstawiciel partii nakazuje nam, jak ma funkcjonowaæ samorz¹d w
Rumi, kto ma byæ przewodnicz¹cym komisji, z kim radni maj¹
wspó³pracowaæ, co maj¹ robiæ i jak myœleæ?
Czasy panowania jedynie s³usznej partii podobno odesz³y w
zapomnienie. Dok³adnie 19 lat temu, 29 stycznia 1990 roku do
historii odszed³ sztandar panuj¹cej pó³ wieku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Kole¿anki i Koledzy jest jeszcze wiele spraw i niegodziwoœci
jakie nas dotknê³y. Nie bêdê o nich mówi³, bo nie maj¹ one
znaczenia dla dalszej pracy w Radzie Miasta.
Jako wieloletni cz³onkowie Platformy Obywatelskiej, twórcy
PO w Rumi, a tak¿e cz³onkowie klubu radnych PO nie chcemy
w oczach mieszkañców uwiarygodniaæ zdeklarowanych przeciwników PO i samorz¹dnoœci, którzy niedawno wst¹pili w szeregi PO, dlatego podjêliœmy decyzjê o wyst¹pieniu i rozwi¹zaniu
klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Rumi.
Od dnia 29 stycznia 2009 roku jesteœmy radnymi niezale¿nymi.
Pragnê w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ kole¿ankom i
kolegom z klubu: Marii Bochniak, Edycie Salamon, Joannie
¯urek, Bogdanowi Formelli, Eugeniuszowi Zwarze i Januszowi
Wolañskiemu, za dwuletni¹ wytê¿on¹ pracê w klubie PO oraz
za to, ¿e nie dali siê zastraszyæ. Mimo wielu bezpardonowych
nacisków staraliœmy siê byæ lojalni wobec siebie oraz kole¿anek
i kolegów z PiS.
Kole¿anki i Koledzy przeszliœmy wiele trudnych chwil ale
najwa¿niejsze, ¿e nadal jesteœmy razem dla dobra miasta i Mieszkañców.
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AKTUALNOŚCI

Rozmowa miesiąca

Odświeżony wizerunek

Czuję się rozczarowana i oszukana

Trzyosobowy klub PO

Rozmowa z Joann¹ ¯urek, by³¹
przewodnicz¹c¹ Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w
Radzie Miejskiej
Rumi.
- Pani i trzech pani
kolegów radnych byliœcie wspó³za³o¿ycielami ko³a Platformy Obywatelskiej w Rumi i
jego cz³onkami od dobrych kilku lat. Ultimatum marsza³ka J.
Koz³owskiego okaza³o
siê nieskuteczne i odeszliœcie pañstwo z klubu i z partii. Dlaczego
podjêliœcie tak jednoznaczn¹ decyzjê?
- Z³o¿y³o siê na to kilka
spraw. Ostateczn¹ decyzjê
podjêliœmy po d³ugich dyskusjach. Marsza³ek Koz³owski upowa¿ni³ pani¹ K. K³osin, do prowadzenia negocjacji z Klubem Radnych PO
Rady Miejskiej. Podczas spotkania wypracowano pewien
kompromis, który zadawala³
obie strony. Podpisaliœmy
dokument, który mia³ trafiæ
do r¹k pana marsza³ka.
Uchwa³a Zarz¹du Regionu
PO, podjêta 12 stycznia mia³a jednak niewiele wspólnego z wczeœniejszymi uzgodnieniami. Zarz¹d Wojewódzki PO nakaza³ nam m.in.
zmiany w prezydium Rady
oraz na stanowiskach przewodnicz¹cych komisji, co
uznaliœmy za zbyt du¿¹ ingerencjê w funkcjonowanie
rumskiego samorz¹du.
Uwa¿amy, ¿e wp³ynê³oby to
niekorzystnie na pracê Rady
Miejskiej i wywo³a³o niepotrzebne konflikty. Spraw¹
bulwersuj¹c¹ jest umieszczenie na stronie internetowej Klubu Radnych Gospodarnoœæ wewnêtrznego dokumentu partii. Wywo³a³o
to nasze oburzenie i doprowadzi³o do wyst¹pienia z
partii.
- Wspó³praca radnych
PO i PiS na szczeblu gminnym czy powiatowym, nie
wydaje siê niczym nagannym ani dziwnym. Przyk³adów mamy wiele, m.in.
w s¹siednim Wejherowie,
a tak¿e w Lêborku, S³upsku, Bytowie. Dlaczego,
pani zdaniem, koalicja
PO-PiS w Rumi wywo³a³a
sprzeciw i sta³a siê powodem partyjnych sankcji?
- To oczywiste, ¿e radni
musz¹ ze sob¹ wspó³praco-

waæ, niezale¿nie od przynale¿noœci partyjnej. Zostaliœmy wybrani przez mieszkañców nie po to, aby dbaæ
o interesy partii ale po to,
aby realizowaæ program gospodarczy i spo³eczny dla
dobra miasta i mieszkañców. W wielu samorz¹dach
w Polsce istnieje dobrze
funkcjonuj¹ca wspó³praca
PO i PiS i nie s³ysza³am,
aby nazywano j¹ "egzotyczn¹ koalicj¹", tak jak
stwierdzili radni z "Gospodarnoœci", którzy s¹ obecnie
cz³onkami Klubu Radnych
PO. Podczas negocjacji i
spotkañ, poprzedzaj¹cych
nasz¹ rezygnacjê us³yszeliœmy, ¿e koalicja z PiS nie
le¿y w interesie Platformy,
bo taka jest polityka centralna.
- Jeden z zarzutów
zwierzchników partii,
dotyczy³ braku poparcia
przez pañstwa rz¹dowych programów inwestycyjnych.
- Popieramy programy
rz¹dowe, takie jak Orlik
2012 oraz tzw. schetynówka. W Rumi zosta³o zrealizowane boisko przy ZSO w
Janowie w³aœnie w ramach
programu Orlik. Nie zgadzamy siê natomiast na
dotowanie z programu rz¹dowego budowy skrzy¿owania ulic Gdyñskiej i
Czêstochowskiej, gdy¿
uwa¿amy, ¿e bardziej uzasadniona jest przebudowa
ulicy Ceynowy i skrzy¿owania z Grunwaldzk¹ albo
wykonanie nowego po³¹czenia krajowej szóstki z
ul. Towarow¹. Taka inwestycja usprawni³aby ruch
na drodze krajowej i dojazd do poszczególnych
dzielnic.

- Z odczytanego przez
pani¹ oœwiadczenia wynika, ze rozczarowa³a siê
pani do struktur i zasad
dzia³ania PO?
- Nie tylko ja czujê siê rozczarowana i oszukana, moi
koledzy czuj¹ to samo. Dokonano ingerencji w funkcjonowanie Rady Miejskiej Rumi,
zastraszaj¹c cz³onków Klubu
PO i zmuszaj¹c ich do podjêcia ustalonych odgórnie decyzji. Na szczêœcie nie uda³o
siê sk³óciæ radnych w imiê Ÿle
pojêtych interesów partyjnych zwi¹zanych z ide¹ rz¹dzenia poprzez nakazy.
Moim zdaniem partia polityczna, która posiada swój
program wyborczy powinna
d¹¿yæ do jego realizacji nie
tylko w strukturach centralnych, ale tak¿e w samorz¹dzie, zostawiaj¹c swoim
cz³onkom szeroki zakres w
podejmowaniu decyzji lokalnych. To radni znaj¹ najlepiej
potrzeby i perspektywy rozwoju swego miasta i to oni
powinni decydowaæ o jego
kszta³cie.
- Co pani myœli o pacyfikacji rumskiej Platformy?
- Jest mi bardzo przykro,
¿e zmuszono mnie do rezygnacji z cz³onkostwa w partii, której struktury lokalne
budowa³am od pocz¹tku. •le
siê sta³o, ¿e PO w Rumi straci³a m¹drych, doœwiadczonych i oddanych swemu
miastu ludzi, którzy nie boj¹
siê ciê¿kiej pracy w samorz¹dzie. Najbardziej smutne
jednak jest to, ¿e w pacyfikacjê rumskiej Platformy
byli zaanga¿owani pos³owie
Krzysztof Lisek i Jerzy Budnik, którzy wed³ug mnie powinni ewentualnie s³u¿yæ
rad¹ i pomoc¹.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Jan Domañski og³osi³ powo³anie Klubu Radnych PO w
sk³adzie: Jan Domañski-przewodnicz¹cy, Józef
Chmielewski i Aleksander Kubina.
Radny Józef Chmielewski wyjaœni³, ¿e razem z radnym A. Kubin¹ pozostaj¹ jednoczeœnie w Klubie Radnych
"Gospodarnoœæ". Bardzo sprytne rozwi¹zanie, bo maj¹ okazjê do wypowiadania siê w dwóch osobach - "jako m¹¿ i
nie m¹¿" i do bycia "za a nawet przeciw" - wszystko zale¿nie w imieniu jakiego ugrupowania bêd¹ siê wypowiadaæ.
Wywo³a³o to konsternacjê i zdziwienie wiêkszoœci radnych, poniewa¿ w ¿adnym znanym im samorz¹dzie radni s¹ jednoczeœnie cz³onkami dwóch klubów radnych.
Przewodnicz¹cy Witold Reclaf nazwa³ przynale¿noœæ do
dwóch klubów jednoczeœnie sytuacj¹ kuriozaln¹.
Zdaniem radnego Józefa Chmielewskiego wszystko
jest w porz¹dku. Przynale¿noœæ do Platformy Obywatelskiej i "Gospodarnoœci" siê nie k³óci, poniewa¿ stowarzyszenie "Gospodarnoœæ" zrzesza ludzi o ró¿nych pogl¹dach.
J. Chmielewski wyjaœni³ te¿, ¿e od pocz¹tku by³ cz³onkiem PO, a deklaracjê z³o¿y³ jeszcze na zjeŸdzie za³o¿ycielskim w hali "Oliwia". Przez parê lat nie by³o jego
deklaracji, a teraz w³aœnie, ca³kiem niespodziewanie
odnalaz³a siê w Gdañsku, w zarz¹dzie regionu. Czy¿by
szefowie partii przez minione osiem lat nie chcieli siê
przyznawaæ do swojego rumskiego cz³onka?
Radny Jaros³aw Muszyñski odczyta³ fragment programu ugrupowania "Gospodarnoœæ", zamieszczonego na
stronie internetowej, w którym stowarzyszenie okreœla
siê jako grupê niezale¿nych osób, która nie otrzymuje
¿adnych dyrektyw partyjnych . - Jak pan to pogodzi z
cz³onkowstwem w PO i partyjnymi dyrektywami? - pyta³
J. Muszyñski.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski, szef klubu "Gospodarnoœci" w Radzie Miejskiej Rumi t³umaczy³ zawile, ¿e stowarzyszenie nie zabrania jednak przynale¿noœci do ¿adnej
partii i jest otwarte dla ludzi o ró¿nych przekonaniach.
Odnowiona Platforma w rumskiej Radzie ma teraz
wyj¹tkowo "œwie¿y" wizerunek. Trzej cz³onkowie Klubu
PO to osoby kontrowersyjne, których dzia³alnoœæ nie przynosi im chluby. Maj¹ za to jedn¹ wspóln¹ cechê: potrafi¹
siê ró¿nymi sposobami "rozpychaæ", aby konsumowaæ
w³adzê. Z pewnoœci¹ nie wywo³uj¹ sympatycznych skojarzeñ. Nale¿y pogratulowaæ naczelnym w³adzom PO bardzo trafnych wyborów personalnych, bo widaæ, ¿e w szeregi partii mo¿e teraz wst¹piæ "ka¿dy".
(Kibic)
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.: 058 671-64-46, 066-837-27-52
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Radni rozmawiali z mieszkańcami

O drogach, ratuszu i spółdzielni mieszkaniowej
Tematy dyskusji, wymienione w tytule to nie
jedyne zagadnienia, poruszane podczas piêciu
styczniowych spotkañ
radnych PO i PiS z mieszkañcami Rumi. W ka¿dej
z dzielnic rozmawiano
m.in. o problemach
mieszkañców tej czêœci
miasta, a na pytania odpowiadali radni miejscy
oraz powiatowi, a tak¿e
przedstawiciele Urzêdu
Miasta.
Modernizacja ul. Abrahama (zaplanowana w tym
roku) oraz problemy z parkowaniem wzd³u¿ ul. D¹browskiego interesowa³y
mieszkañców centrum miasta. Podczas spotkania w I
LO przy ul. Starowiejskiej jedna z uczestniczek
skar¿y³a siê, ¿e pozostawiane w nieodpowiednich miejscach samochody tarasuj¹
wyjazd z posesji. Prosi³a o interwencje Stra¿ Miejsk¹,
która ju¿ nie raz poucza³a i
kara³a nieodpowiedzialnych
kierowców. Radny E. Zwara
poinformowa³, ¿e w ub. roku
zwiêkszono œrodki na dzia³alnoœæ Stra¿y Miejskiej,
dziêki czemu zatrudniono
dodatkowych funkcjonariuszy i uruchomiono nocne patrole w weekendy. Niestety,
problemy z parkowaniem dotycz¹ wszystkich miast i
trudno je szybko rozwi¹zaæ.
Mieszkañcy pytali te¿ o parkingi dla petentów przysz³ego Urzêdu Miasta, którego
nowa siedziba zaplanowana
zosta³a u zbiegu ul. D¹browskiego i Starowiejskiej.
Centrum w centrum
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Witold Reclaf
przypomnia³, ¿e zdaniem
wiêkszoœci radnych w³aœnie
tutaj (bliskoœæ dworca PKP i
wêz³a komunikacyjnego,
geograficzny œrodek miasta)
s¹ najlepsze warunki do
ukszta³towania centrum
miasta wraz z ratuszem i towarzysz¹cymi mu obiektami, takimi jak dom kultury,
kawiarnia, biblioteka czy
sala widowiskowa.
Radni s¹ przekonani, ¿e
architekci potrafi¹ jak najlepiej wykorzystaæ miejsce o

powierzchni ok. 1, 5 hektara
po obu stronach ul. Starowiejskiej (teren wokó³ poczty
jest w³asnoœci¹ gminy) i zaplanowaæ zarówno budynki,
jak i parkingi. Œwiadcz¹ o
tym m.in. wstêpne koncepcje,
wykonane na zlecenie burmistrza Rumi przez dwie pracownie architektoniczne.
Wprawdzie burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zleci³a wykonanie koncepcji centrum w trzech ró¿nych miejscach, sama sugeruj¹c jego

specjaliœci od urbanistyki i
architektury, ale przewodnicz¹cy W. Reclaf argumentowa³, ¿e to mieszkañcy i ich
przedstawiciele powinni decydowaæ o kszta³cie swojego
miasta, a specjaliœci mog¹
podpowiadaæ najlepsze rozwi¹zania. W 2007 roku na
sesji naukowej kilku z nich
popar³o pomys³ usytuowania
centrum u zbiegu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej.
Mieszkañcy wypowiadali siê
w tej sprawie na sesji obywa-

realizacji przez burmistrz
miasta œcie¿ki nad rzek¹ wyjaœnia³ Witold Reclaf , dodaj¹c, ¿e radni bêd¹ nadal
monitorowaæ tê sprawê.
Burmistrz jak zwykle
mówi³a o trudnoœciach, bo
podobno OPEC realizuje ciep³oci¹g, biegn¹cy do centrum
handlowego Polimeni i miasto nie mo¿e przyst¹piæ do tej
inwestycji.
- Skoro ju¿ o spacerach
mowa, chcê zwróciæ uwagê
na œmieci i ba³agan na Wzgó-

usytuowanie przy ul. Che³miñskiej, ale prace pokazuj¹
równie¿ wykorzystanie na
ten cel rzeczywistego centrum na przeciêciu dwóch osi
miasta: ulic D¹browskiego i
Starowiejskiej. Zaprzeczaj¹
powtarzanej w urzêdzie tezie,
¿e ratusz siê tam nie zmieœci. A ¿e bêdzie to budynek
wysoki? W centrum miasta
nikomu to nie przeszkadza.

telskiej, na której obecna by³a
równie¿ burmistrz E. Rogala-Koñczak, która ten pomys³
zaakceptowa³a.
Pytanie tylko, czy burmistrz chce rzeczywiœcie budowaæ centrum, skoro sama
mówi³a, ¿e w jej programie
wyborczym nie by³o takiego
tematu. W poprzedniej kadencji E. Rogala-Koñczak
planowa³a sprzedanie deweloperom pod wysokie budownictwo dzia³ek wokó³ skrzy¿owania ul. Starowiejskiej i
D¹browskiego, ale na szczêœcie nie dosz³o do tego wobec
sprzeciwu czêœci radnych.

rzu Markowca - powiedzia³a
jedna z uczestniczek spotkania.
Dzia³ki na zboczu nale¿¹
do prywatnego w³aœciciela,
którego obowi¹zkiem jest
uporz¹dkowanie terenu,
wiêc to pole do popisu dla
Stra¿y Miejskiej. Przy okazji mówiono o potrzebie nadzoru nad zabudow¹ w tym
rejonie, aby nie dopuœciæ do
powstania tam kolejnych
koszmarnych bloków.

Specjaliœci czy mieszkañcy?
Wspomniane koncepcje
mo¿na ogl¹daæ w holu Urzêdu Miasta, w MOSiR i w bibliotece w Janowie oraz na
stronie internetowej urzêdu.
Rozmawiano o nich tak¿e na
innych spotkaniach, na których zarzucono burmistrz
niepotrzebne wydawanie pieniêdzy (ponad 40 tys. z³) na
przygotowanie koncepcji centrum z uwzglêdnieniem nowych lokalizacji. E. RogalaKoñczak stwierdzi³a, ¿e na
inne lokalizacje wskazuj¹

Nie ma œcie¿ki
nad Zagórzank¹
Z dyskusji w I LO wynika³o równie¿, ¿e mieszkañcy
czekaj¹ na obiecan¹ trasê
spacerow¹ wzd³u¿ Zagórskiej
Strugi. -Mimo zapisu w
uchwale bud¿etowej i przeznaczenia na ten cel pieniêdzy, nie mo¿emy doczekaæ siê

Wci¹¿ za ma³o
utwardzonych ulic
Z ca³¹ pewnoœci¹ doskona³ym miejscem do spacerowania s¹ uliczki Zagórza i
Szmelty, piêknie po³o¿one
pod lasem. Niestety, brakuje tam wytyczonych tras rowerowych. Na spotkaniu w
Gimnazjum nr 4 mieszkañcy dzielnicy skar¿yli siê na
brak œcie¿ek rowerowych,
mimo rekreacyjnego charakteru tej czêœci miasta. Wyrazili te¿ powa¿ne obawy wo-

bec powstaj¹cego u wylotu ul.
Sabata centrum handlowego
Polimeni. Rumianie, mieszkaj¹cy na Szmelcie i w czêœci
Zagórza s¹ przekonani, ¿e
trudniej bêdzie im wyjechaæ
z osiedli, poniewa¿ skrzy¿owanie Sabata i Sobieskiego
zostanie zakorkowane.
Mimo, ¿e kilka ulic na
Szmelcie otrzyma³o niedawno now¹ nawierzchnie, zdaniem mieszkañców to za
ma³o. Uczestnicy spotkania
pytali m.in. o budowê ulic:
Chabrowej, Brzechwy, Szancera i Makuszyñskiego (dwie
ostatnie maj¹ byæ w tym
roku projektowane), a tak¿e
o budowê ul. Œw. Józefa. Zastêpca burmistrza Ryszard
Grychto³ wyjaœni³, ¿e nie
mo¿na projektowaæ ul. Œw.
Józefa, bo nie ma miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego po³udniowej
Szmelty. Zdziwi³o to zarówno mieszkañców, jak i radnych, tym bardziej, ¿e brak
planu nie przeszkodzi³ burmistrzowi w przygotowaniu
projektu kosztownego zbiornika retencyjnego. Ten
wzbudzaj¹cy kontrowersje
obiekt ma powstaæ w s¹siedztwie stawów rybnych.
Pomys³ ten wywo³uje sprzeciw hodowców ryb, podobnie
jak zrzuty z kolektorów burzowych do Zagórzanki powy¿ej hodowli. Chodzi nie
tylko o pstr¹gi, ale o czystoœæ
Zagórskiej Strugi, p³yn¹cej
wartko do centrum miasta.
Niebezpieczny eternit
Mieszkañcy Szmelty
zwracali uwagê na œmieci,
wyrzucane do lasu lub pozostawiane na jego obrze¿ach
oraz na niebezpieczne miejsca, w których przyda³by siê
monitoring.
Byli te¿ zainteresowani
mo¿liwoœci¹ likwidacji dachów z eternitu. Twierdzili,
¿e niektórzy sk³aduj¹ ten
niebezpieczny materia³ na
podwórku, poniewa¿ nie
wiedz¹ co z nim zrobiæ, a tak¿e w obawie o wysokie koszty wywozu. W¹tpliwoœci wyjaœnia³ Dariusz Kuczmarski, radny powiatowy i cz³onek Zarz¹du Powiatu. Poinformowa³ mieszkañców o
dokoñczenie na str. 5

REKLAMA

Serwis komputerowy
u klienta w domu / w firmie
Instalacja / naprawa
systemów Windows
Komputer za wolny?
Nie musisz kupować nowego,
tanio zmodernizuję stary!
Nauka obsługi komputera
oraz internetu
tel. 601-804-607
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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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dokoñczenie ze str. 4
mo¿liwoœci i obowi¹zku korzystania z pomocy specjalistycznych firm oraz dotacji
z funduszu ochrony œrodowiska. Trzeba tylko zg³osiæ taki
problem w Urzêdzie Miasta
i poczekaæ a¿ urz¹d zleci to
fachowcom, uprawnionym
do wykonania takich prac.
Wicestarosta mówi³ te¿ o
planach modernizacji brukowanej drogi przez las, bêd¹cej przed³u¿eniem ul. Kamiennej. Zgodnie z zamierzeniami dyrekcji Lasów
Pañstwowych i przy wykorzystaniu œrodków unijnych,
ma tam powstaæ wygodny
trakt ze œcie¿kami rowerowymi, o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Zachowany zostanie równie¿
dotychczasowy charakter
historycznej ju¿ drogi.
W b³ocie przez park
O drogach w parku rozmawiano natomiast na spotkaniu radnych i mieszkañców w Janowie - w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. W odpowiedzi na pytania mieszkañców, przewodnicz¹cy Witold Reclaf
potwierdzi³, ¿e radni s¹ za
wybudowaniem ³¹cznika
miedzy ul. Filtrow¹ i Katowick¹. Niestety, do tej pory
burmistrz Rumi nie widzi takiej potrzeby, mimo decyzji
Rady Miejskiej. Szkoda, bo
pe³en dziur i ton¹cy w ka³u¿ach ³¹cznik stanowi m.in.
dojœcie do przychodni.
Jedna z mieszkanek osiedla Janowo zwróci³a uwagê
na koniecznoœæ utwardzenia
alejek w parku przy ul. Filtrowej, a zw³aszcza g³ównej
dró¿ki, przecinaj¹cej park.
Przechodnie grzêzn¹ tam w
b³ocie lub mocz¹ buty w wodzie, a podczas mrozów œlizgaj¹ siê na oblodzonej nawierzchni.
Chc¹ siê nadal wtr¹caæ
Dyskusja w szkole przy
ul. Stoczniowców dotyczy³a
nie tylko spraw miejskich,

ale równie¿ Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Janowo".
Nic dziwnego, skoro odbywa³a siê na kilkunastotysiêcznym osiedlu tej spó³dzielni.
Mieszkañcy pytali m.in. o
grunty, które kilka lat temu
miasto sprzeda³o spó³dzielni
z 97-procentow¹ bonifikat¹.
Mia³o to u³atwiæ proces wyodrêbniania lokali i tzw.
uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni, jednak zdaniem
uczestników dyskusji, proces
ten by³ przez d³ugi czas hamowany przez w³adze SM
"Janowo", a spó³dzielcy byli
dezinformowani i zniechêcani do sk³adania wniosków o
odrêbn¹ w³asnoœæ lokali.
- Czy kolejne nowe bloki
powstaj¹ na dzia³kach wykupionych od miasta za symboliczne kwoty? - pytali
mieszkañcy Janowa. - Kto
na tym zarabia?
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak wyjaœnia³a, ¿e
sprzeda¿ gruntów z bonifikat¹
dotyczy³a wy³¹cznie terenów
zabudowanych, a wiêc takich,
na których ju¿ sta³y bloki.
Przewodnicz¹cy Reclaf
przypomnia³ natomiast, ¿e
radni interesuj¹ siê problemami mieszkañców spó³dzielczego osiedla i poruszaj¹ je na sesjach. Jednak
radny "Gospodarnoœci", a
zarazem prezes Spó³dzielni
Józef Chmielewski zarzuca
wówczas radnym PO i PiS
mieszanie siê do wewnêtrznych spraw spó³dzielni.
- Mimo to jeszcze raz poruszymy na sesji problem uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni i
zapytamy o sytuacje w tej materii - stwierdzi³ na spotkaniu
z mieszkañcami przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Barak wart prawie
tyle, co dom prezesa?
Kontrowersje dyskutantów wzbudzi³a budowa
obiektu w ramach programu
Orlik 2012 przy Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.
Mieszkañców osiedla dziwi³
wysoki koszt postawienia

przy nim budynku "blaszaka" socjalnego. Barak, zawieraj¹cy szatnie, prysznice
i toalety ma kosztowaæ prawie 500 tys. z³, co oburza
wiele osób.
- Na niewiele wiêcej, bo
na 600 tys. z³ wyceni³ swój
dom radny i prezes SM Józef Chmielewski w oœwiadczeniu maj¹tkowym, dostêpnym m.in. w internecie - zauwa¿y³a jedna z uczestniczek spotkania. - Dom prezesa przypomina pa³acyk,
wiêc zastanawiam siê, czy
ktoœ w ogóle weryfikuje
dane, umieszczane w
oœwiadczeniach?
Inny mieszkaniec osiedla
skar¿y³ siê, na wysok¹ wycenê gara¿y, za który p³aci
rocznie 600 z³. Aby go uzyskaæ na w³asnoœæ cz³onek
spó³dzielni musia³by zap³aciæ 6 tys. z³, co uwa¿a za
wygórowana kwotê.
Dom Kultury do miasta?
Gor¹ca dyskusjê wywo³a³o pytanie o dalsze losy spó³dzielczego Domu Kultury.
Cz³onkowie SM "Janowo"
podkreœlali, ¿e nie chc¹
utrzymywaæ tej placówki,
p³ac¹c co miesi¹c stawkê 16
gr. za m kw. W sumie ponosz¹ wspólnie koszty w wysokoœci 400 tys. z³ rocznie
- Chcemy przej¹æ dom

kultury i zdj¹æ pañstwu tê
sumê z czynszów - informowali radni.
Burmistrz E. RogalaKoñczak stwierdzi³a, ¿e jest
wola Zarz¹du Spó³dzielni
aby przekazaæ placówkê, ale
s¹ te¿ trudnoœci prawne. Powiedzia³a, ¿e sama jest przeciwniczk¹ przejmowania
domu kultury przez miasto:
- Lepiej wspieraæ finansowo
organizowane tam imprezy,
ni¿ ³o¿yæ na jego utrzymanie
- doda³a burmistrz.
- Ale w tej sytuacji nadal
bêd¹ go utrzymywaæ cz³onkowie spó³dzielni, chocia¿ z imprez korzystaj¹ mieszkañcy
ca³ego miasta - ripostowali
uczestnicy spotkania.
- Nie rozumiem, jakie
mog¹ byæ przeszkody prawne? - dziwi³ siê przewodnicz¹cy Reclaf. - Co do woli
zarz¹du, widzia³em zaproponowan¹ umowê, w której
spó³dzielnia oddaje placówkê, ale nadal decyduje, co
bêdzie siê w niej dzia³o. Jest
to nie do przyjêcia.
Szko³y i ulice
Spotkania odby³y siê
równie¿ w Starej Rumi (w
SP nr 1) oraz w Bia³ej
Rzece (w SP nr 6), gdzie
poruszono wiele bie¿¹cych
problemów mieszkañców.
Dyskusjê w "jedynce" przy
ul. Koœcielnej zdominowa³
temat potrzebnej rozbudowy
szko³y i sporu co do terminu
inwestycji. Pisaliœmy o tym
szeroko w poprzednim wydaniu "Gazety Rumskiej", po
grudniowym spotkaniu na
ten temat. Mimo wyjaœnieñ
radnych o koniecznoœci realizowania inwestycji (m.in.
oœwiatowych) w ustalonej
wczeœniej kolejnoœci, dyrekcja szko³y, nauczyciele i rodzice domagaj¹ siê jak najszybszej budowy ³¹cznika
miêdzy dwoma szkolnymi
budynkami. W tym roku zaplanowano przygotowanie
koncepcji rozbudowy „jedynki” i o ile bedzie to mo¿liwe
-przygotowanie dokumentacji technicznej.

Wiadomo, ¿e wiêkszoœæ
gruntowych ulic w Starej
Rumi potrzebuje nowej nawierzchni, co zdaniem radnych jest zadaniem priorytetowym na ten rok. W Szkole
Podstawowej nr 6 rozmawiano m.in. o modernizacji tej
placówki, zaplanowanej na
najbli¿sze lata (w tym roku
powstanie projekt inwestycji),
ale równie¿ o inwestycjach
drogowych, bardzo potrzebnych tak¿e w tej dzielnicy.
Sprzeczne informacje
Na pytanie mieszkañca
tej czêœci Rumi o budowê ulicy Sêdzickiego burmistrz E.
Rogala-Koñczak zapewni³a,
i¿ w tym roku przyst¹pi do
projektowania i budowy drogi. WypowiedŸ zdziwi³a radnych PiS i PO. Wprawdzie w
uchwalonym przez nich 29
grudnia bud¿ecie na 2009
rok przeznaczyli pieni¹dze
m.in. na budowê ul. Sêdzickiego, ale wœród zmian
uchwa³y bud¿etowej przygotowanych na sesjê styczniow¹ (ju¿ dwa tygodnie po
przyjêciu bud¿etu!), burmistrz zaproponowa³a wykreœlenie tej ulicy wraz z
parkingiem przy koœciele!
Gdy podczas spotkania w
SP nr 6 radni zwrócili uwagê na tê sprzecznoœæ, E. Rogala-Koñczak wyraŸnie siê
zdenerwowa³a. Wyt³umaczy³a zebranym, ¿e na razie obowi¹zuje bud¿et, uchwalony
w grudniu przez Radê
Miejsk¹.
Ju¿ po spotkaniu w szkole burmistrz wprowadzi³a
kolejn¹ poprawkê dotycz¹c¹
bud¿etu i ul. Sêdzickiego,
proponuj¹c w tym roku przygotowanie dokumentacji budowy tej drogi. Radni nie
zgodzili siê z t¹ propozycj¹ i
ul. Sêdzickiego pozosta³a w
wykazie ulic, które w 2009
r. maj¹ otrzymaæ now¹ nawierzchnie.
Realizacja tego zadania,
podobnie jak wszystkich innych inwestycji zale¿y od
burmistrza miasta.
Anna Kuczmarska
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KONTROWERSJE
Tolerujemy intrygantów i niegodziwców

Nie ma państwa miłości
Zdumiewa mnie, jak w rumskiej rzeczywistości wszystko się już poplątało. Widać mało nam nienawistnego medialnego szaleństwa, bo sami próbujemy otwierać Puszkę Pandory. Jesteśmy już blisko wszechogarniającej kłótni
o wszystko: pieniądze, politykę, reformy, kryzys, wiarę,
kobiety, sąsiadów, dzieci, itp. Nie wiem czy winna jest
nasza "narodowa" kłótliwość, czy może do kłócenia się
mamy jakieś szczególne powody.
Polem do popisywania się nienawiścią wobec innych
są m.in. szkoły w Rumi. Niektórzy dyrektorzy rumskich
szkół sieją nienawiść i intrygi we własnym środowisku.
W kłótnie wciągają nauczycieli i rodziców, a nawet
uczniów.
Jak to jest możliwe, że dyrektorka SP 1 - pani Kopaczewska wypowiada wojnę radnym? Na spotkaniu w szkole, na które zaprasza radnych, rodziców i nauczycieli, występuje bowiem z hasłem "WOJNA", bo samorządowcy
w pierwszej kolejności chcą budować ulice i rozbudowywać SP 6 i SP 10, a nie wydawać kilka milionów na łącznik
w jej szkole. Poleciały oskarżenia i obelgi, bo pani dyrektor zamiast zadbać o porządek i spokojną dyskusję, wmieszała się w grono krzyczących przeciwników i podgrzewała atmosferę kłótni.
Na nic się zdały prośby i tłumaczenia, że inwestycje
nie ominą szkoły nr 1, ale będą realizowane w ustalonej
kolejności. Wojna została wykrzyczana.
Najgłośniejszych uczestników nie interesował stan ulic
ani problemy innych szkół, a zwłaszcza podobnej SP nr
6. Albo łącznik albo wojna!
Jak to jest możliwe, że zastępca dyrektora LO I - pan
Domański wypowiada osobistą wojnę dyrektorowi szkoły. Straszy go wyciągnięciem konsekwencji przez "wysoko postawione" osoby. Próbuje nacisków politycznych.
Panu Domańskiemu nie podoba się dyrektor ani to, że
szkoła ma być rozbudowywana. To niemożliwe, absurdalne ? A jednak…!
Na swoistą krucjatę nienawiści wicedyrektor liceum
wyrusza uzbrojony w protesty podpisane przez nauczycieli wychowania fizycznego, pisemne skargi, apele, itp.
Sam je opracowuje i podpisuje, aby wręczać je wszystkim. Z absurdalnymi zarzutami jeździ do marszałka, wojewody, kuratora, posłów, władz partyjnych, władz powiatu i miasta.
Chciał zaszkodzić, ale intrygami wywołał sprzeciw rady
pedagogicznej i rady rodziców, których wciągał w rozgrywki polityczne.
Totalne szaleństwo, rzec można. Oczywiście takie zachowania można potraktować pobłażającym uśmieszkiem, ale nie ma w tym nic śmiesznego.
Takie zachowania nie są przecież normalne i mogą
nie mieć granic. W następnej kolejności będziemy robić
sobie świństewka w każdym miejscu i z byle powodu:
koleżanka koleżance doniesie o wirtualnej kochance
męża, sąsiad sąsiadowi przebije opony w samochodzie.
Ktoś napisze na kogoś wstrętny donos do szefa albo
przygotuje protestacyjny apel przeciwko kolegom z biura. Czy to może być śmieszne!?
Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że przymykamy
oczy na deptanie godności, brak standardów, brak przyzwoitości i zasad. Godzimy się na działania różnych niegodziwców i intrygantów. Nie piętnujemy ich, ale cicho
tolerujemy. A oni stają się bezkarni.
Takie nic nie znaczące przymknięcie oka jest zgodą
na pogrążanie się w totalnym brudzie i aprobatą na topienie życia publicznego w oparach chamstwa i intryg.
Kibic
REKLAMA
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Burmistrz lekceważy radnych i po cichu zmienia ich decyzje

Rekreacja wzdłuż ruchliwej ulicy?
Radni z klubów PiS
oraz Radnych Niezale¿nych nie zgodzili siê na
wiêkszoœæ zmian w bud¿ecie, proponowanych
przez burmistrz E. Rogala-Koñczak na ostatniej
sesji. Ju¿ sam pomys³
wprowadzania istotnych
zmian w trzy tygodnie po
uchwaleniu bud¿etu
(propozycja zmian trafi³a wczeœniej na posiedzenia komisji), wywo³a³a
niezadowolenie wiêkszoœci radnych.
- Nie ma nawet jeszcze
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat naszej uchwa³y bud¿etowej, a
my ju¿ mamy j¹ zmieniaæ? dziwi³ siê przewodnicz¹cy
RM W. Reclaf podczas obrad jednej z komisji.
Na sesji radni przeg³osowali tylko nieliczne, naprawdê istotne poprawki, odrzucaj¹c wiêkszoœæ z nich. W poprzedzaj¹cej g³osowanie dyskusji zapytali burmistrz o
tajemnicz¹ kwotê 4 tys. z³,
któr¹ trzeba zap³aciæ "za
wykonanie koncepcji terenów rekreacyjnych przy ul.
Pomorskiej" (tak brzmia³
zapis w projekcie zmian).
- Ten wydatek nie by³
omawiany ani konsultowany
z radnymi na ¿adnej komisji, podobnie jak zmiana lokalizacji terenów, które maj¹
byæ zagospodarowane stwierdzi³ wiceprzewodnicz¹cy RM, J. Muszyñski.
Drugi wiceprzewodnicz¹cy
RM, J. Wolañski doda³, ¿e
jest zaskoczony informacj¹,

¿e burmistrz zleci³a koncepcjê dla terenu po drugiej
stronie ul. Gdañskiej (pas od
skate-parku w stronê ul.
Dêbogórskiej).
- Przecie¿ pañstwo zleciliœcie mi wykonanie koncepcji terenów rekreacyjnych w
Janowie, to j¹ zleci³am upiera³a siê burmistrz Rogala-Koñczak - To jest w³aœnie ten teren, bo zaczyna siê
przy skrzy¿owaniu Pomorskiej i Gdañskiej.
- To nie jest ten teren, bo
zapis mówi³ wyraŸnie, ¿e
chodzi o tereny wzd³u¿ ul.
Pomorskiej, a pani zleci³a
koncepcjê dla terenu wzd³u¿
ul. Gdañskiej, po drugiej
stronie - mówi³ Piotr Zaradny.
W koñcu burmistrz przyzna³a, ¿e chodzi o zupe³nie
inne miejsce, ale poniewa¿
jej zdaniem przy ul. Pomorskiej nie ma odpowiednich
terenów a PEWiK nie zgadza
siê na ich wykorzystanie z
powodu ujêæ wody, zleci³a
koncepcjê zagospodarowania
terenu wzd³u¿ pasa drogowego. - Zdecydowa³am, ¿e robimy tam, gdzie mo¿emy - powiedzia³a E. Rogala-Koñczak.
Witold Reclaf nie kry³
oburzenia - po pierwsze z
powodu zmiany lokalizacji i
zlecenia koncepcji bez konsultacji z radnymi, po drugie z powodu utrzymywaniu
wszystkiego w tajemnicy
przed radnymi. Okaza³o siê,
¿e koncepcja by³a zlecona 15
grudnia, a wykonana - w
ekspresowym tempie - ju¿ 19

grudnia 2008 r. Rachunek za
jej opracowanie wykonawca
przed³o¿y³ 29 grudnia. Radni dowiedzieli siê o wszystkim przypadkowo w dniu
sesji, czyli po 29 stycznia br.!
- Jestem zbulwersowany,
bo wiele razy pyta³em pani¹
o koncepcjê terenów rekreacyjnych w Janowie i s³ysza³em, ¿e nie zosta³a przygotowana - mówi³ na sesji W.
Reclaf. - Temat powinien byæ
omawiany na komisjach, a
dopiero dzisiaj dyskutujemy
o tym publicznie. Czy chodzi
pani o tworzenie atmosfery
ci¹g³ych waœni? Bo jak mo¿emy spokojnie przyjmowaæ
takie informacje? To jest
wprowadzanie Rady Miejskiej w b³¹d!
A. Kuczmarska
Na sesji radni Klubu
PiS i Klubu Radnych Niezale¿nych poinformowali
o wa¿nej decyzji w sprawie rozbudowy Szko³y
Podstawowej nr 1. Zak³adano, ¿e w bie¿¹cym roku
zostanie wykonana koncepcja inwestycji. Radni
zgodzili siê, aby po opracowaniu projektu rozbudowy Szko³y Podstawowej
nr 6 (zaplanowanego w
pierwszej kolejnoœci),
przyst¹piæ niezw³ocznie
do przygotowania dokumentacji technicznej dla
SP nr 1. Jest zatem du¿a
szansa, ¿e jeszcze w tym
roku rozpocznie siê projektowanie rozbudowy "jedynki".

Na Abrahama paliło się poddasze
Do po¿aru budynku przy
ul. Abrahama dosz³o w sobotê, 31 stycznia. Przed
godz. 15 wezwano stra¿ po¿arn¹. Pali³o siê poddasze i
strych. Przez trzy godziny
dwunastu stra¿aków JRG i

OSP w Rumi prowadzi³o
akcjê gaœnicz¹ oraz zabezpiecza³o budynek przed rozprzestrzenieniem siê ognia.
W miêdzyczasie z pomieszczeñ na parterze ewakuowano dwoje starszych miesz-

kañców domu. Po przebadaniu w wejherowskim szpitalu
odwieziono ich do rodziny.
Straty oszacowano na ok.
70 tys. z³. Trwa dochodzenie
w sprawie przyczyn po¿aru.
Ak.
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LUDZIE I ŚRODOWISKO

Rumia między oczyszczalnią ścieków a zakładem unieszkodliwiania odpadów

Nowoczesny zakład czy zwykłe wysypisko?
W ostatnich dniach
zrobi³o siê g³oœno o pobliskich £ê¿ycach za
spraw¹ mieszkañców
tej miejscowoœci, którzy z olbrzymi¹ determinacj¹, m.in. za poœrednictwem mediów
próbuj¹ przekazaæ wa¿ne informacje o tamtejszym wysypisku œmieci.
Wa¿ne m.in. dla nas,
mieszkañców Rumi, s¹siaduj¹cej z t¹ wsi¹.
Wieloletni mieszkañcy
oraz w³aœciciele dzia³ek w
£ê¿ycach protestuj¹ przeciw rozbudowie Zak³adu
Unieszkodliwiania Odpadów, nosz¹cego piêkn¹
nazwê Eko Dolina. Trafiaj¹ tam œmieci z Trójmiasta, Rumi i Wejherowa. Zdaniem mieszkañców nie s¹ poddawane
nowoczesnym metodom
sortowania i utylizacji.
Wrêcz przeciwnie, mog¹
byæ szkodliwe dla œrodowiska i ludzi.
Fetor w dawnym
uzdrowisku
Od lat mêczy nas fetor, dobiegaj¹cy z oczyszczalni œcieków w pobliskim Dêbogórzu, a ostatnio coraz czêœciej odczuwamy przykry zapach,
nadchodz¹cy z zupe³nie
innej strony. Znaj¹ go
g³ównie mieszkañcy
Szmelty i Zagórza, dzielnic szczególnie chronionych ze wzglêdu na walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Nie bez powodu w latach trzydziestych XX

wieku dzielnica pe³ni³a
funkcjê uzdrowiska, a do
dzisiaj mieszkañcy chêtnie
spaceruj¹ lub je¿d¿¹ na rowerach w okolicach piêknie po³o¿onej Szmelty. Czy
wobec tego powinny nas
martwiæ plany rozbudowy
Eko Doliny, po³o¿onej zaledwie 5 km od rumskiej
Szmelty (2,5 km w linii
prostej) i granicz¹cej z
Trójmiejskim Parkiem
Krajobrazowym? Mieszkañcy £ê¿yc, a tak¿e w³aœciciele tamtejszych dzia³ek (m.in. mieszkañcy
Rumi) twierdz¹, ¿e jest siê
czego obawiaæ.
Ha³da œmieci roœnie
Podczas wizyty w naszej
redakcji pokazywali zdjêcia, zrobione w Eko Dolinie.
Opowiadali o wynikach
swoich obserwacji, a tak¿e
codziennym ¿yciu w pobli¿u wysypiska.

- To mia³ byæ nowoczesny zak³ad, œciœle
przestrzegaj¹cy zasad
zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska. Zapewniano
nas o tym, gdy kupowaliœmy ziemiê w £ê¿ycach
- mówi¹ w³aœciciele dzia³ek. - Tymczasem mimo
wybudowania obiektu za
ponad 20 mln z³, w du¿ej czêœci pochodz¹cych z
unijnych dotacji, œmieci
nie s¹ nawet sortowane.
To zwyk³e wysypisko, a
nie nowoczesny obiekt.
Ha³da wszelkich odpadów wci¹¿ roœnie, widaæ
j¹ ponad nasypem ziemi,
a docelowo ma liczyæ kilkadziesi¹t metrów. Nad
wysypiskiem fruwaj¹
ptaki, w tym mewy, przylatuj¹ce tu znad morza.
Odór odczuwalny jest coraz dalej, m.in. w Gdyni
Chyloni.

Rozbudowa Eko Doliny, na któr¹ zgadza siê
gospodarz terenu, czyli
gmina Wejherowo, ma siê
rozpocz¹æ wiosn¹ tego
roku. Zaplanowano budowê kompostowni odpadów oraz sortowni, a tak¿e budowê nowej kwatery sk³adowej o powierzchni 7 hektarów. Powstaæ
ma tak¿e segment oczyszczania gazu wysypiskowego.
Uci¹¿liwy dla otoczenia
W³adze gminy przyznaj¹, ¿e zak³ad jest
uci¹¿liwy dla otoczenia.
Dlatego zarówno wed³ug
zapisów studium przestrzennym, jak opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, teren
wokó³ zak³adu unieszkodliwiania odpadów ma
mieæ funkcje przemys³o-

Nieprawidłowości nie stwierdzono
Z zarzutami protestuj¹cych mieszkañców wsi
oraz w³aœcicieli dzia³ek nie zgadza siê Sabina Kowalska, prezes Eko Doliny. W wypowiedziach prasowych prezes stwierdzi³a, ¿e zak³ad spe³nia wymagane normy, przestrzega procedur, sortuje odpady. Uci¹¿liwoœci zapachowe, zdaniem pani prezes, wystêpuj¹ rzadko i tylko przy niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska podczas kontroli nie
stwierdzi³ "ra¿¹cych nieprawid³owoœci" w funkcjonowaniu zak³adu. Równie¿ wójt gminy Wejherowo Jerzy Kepka, stwierdzi³, ¿e dotychczasowe kontrole gminne, nie wykaza³y nieprawid³owoœci. W
wypowiedziach dla prasy i telewizji wójt potwierdzi³, ¿e niezabudowane tereny w £ê¿ycach gmina
chce przeznaczyæ pod us³ugi i przemys³, a zainteresowane tym terenem firmy zapewne odkupi¹ od
w³aœcicieli ziemiê.

Zdjêcia zosta³y wykonane przez mieszkañców £ê¿yc
podczas ich wizyty w Zak³adzie Unieszkodliwiania
Odpadów.

wo-us³ugowe, a nie mieszkaniowe. Budownictwo
mieszkaniowe ju¿ zosta³o
praktycznie wstrzymane.
- Oznacza to zag³adê
dla wsi £ê¿yce, a tak¿e
zagro¿enie dla pobliskiej
Rumi i Gdyni - mówi¹
mieszkañcy. - Ten zak³ad
to bomba ekologiczna. Kto
pozwoli³ na wybudowanie
wysypiska œmieci w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, na terenie po³o¿onym wysoko, nad naszymi g³owami, praktycznie w strefach ochronnych
ujêæ wody dla Gdyni,
Rumi i £ê¿yc.
Mieszkañcy £ê¿yc nie
zgadzaj¹ siê na dalsz¹
rozbudowê zak³adu. Protestuj¹, wysy³aj¹c pisma
do Urzêdu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzêdu Marsza³kowskiego i
wielu innych instytucji.
Nie mog¹ pogodziæ siê z
wynikami kontroli, które
nie wykazuj¹ nieprawid³owoœci, poniewa¿ s¹ to
kontrole zapowiedziane,
do których mo¿na siê
przygotowaæ.
W¹tpliwoœci pozostaj¹
Przedstawiciele kilkudziesiêciu protestuj¹cych
osób wypowiadali siê niedawno w programach telewizyjnych i radiowych,
dlatego problem £ê¿yc sta³
siê znany poza granicami
powiatu i województwa.
A co z nami, mieszkañcami Rumi oraz s¹siedniej Gdyni, skoro w³adze
gminy przyznaj¹ otwarcie, ¿e teren Eko Doliny
jest obszarem o du¿ej
uci¹¿liwoœci? Czy bêdziemy w stanie ochroniæ nasz
teren, je¿eli gmina Wejherowo pozwoli na rozbudowê wysypiska o kolejn¹
kilkuhektarow¹ kwaterê?
Czy uda siê zachowaæ
walory i uroki Szmelty
oraz otaczaj¹cych j¹ terenów leœnych? Trudno
pozbyæ siê w¹tpliwoœci,
nawet jeœli specjaliœci od
ochrony œrodowiska, w³adze samorz¹dowe oraz
kierownictwo Eko Doliny
uspokajaj¹, ¿e proces
unieszkodliwiania œmieci
jest pod kontrol¹ i ze strony zak³adu w £ê¿ycach
nic nam nie grozi.
Barbara Jackowiak
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Ciekawe zajęcia w MDK

Przyjemne z pożytecznym,
czyli kurs ozdabiania
REKLAMA

Ka¿dy mo¿e byæ artyst¹,
a przynajmniej spróbowaæ
swoich umiejêtnoœci. Z tego
za³o¿enia wysz³y w³aœcicielki "Galerii Dobrego Nastroju", dzia³aj¹cej przy ul. Derdowskiego w Rumi, zapraszaj¹c chêtnych mieszkañców na kurs techniki dekoracyjnej decoupage.
Poprowadzenia zajêæ
podjê³a siê Magdalena Lidzbarska. W sali Miejskiego
Domu Kultury uczestniczki
kursu ozdabia³y lusterka z
szerok¹ drewnian¹ ramk¹,
wycinaj¹c elementy ozdobne
z serwetek i naklejaj¹c je na
ramki. Nastêpnie drewniana
powierzchnia zosta³a pokryta lakierem, a przedmioty
uzyska³y nowy niepowtarzalny wygl¹d.
- Chcia³am przyjemnie
spêdziæ czas, ¿eby ta sobota
by³a inna ni¿ wszystkie - powiedzia³a jedna z pañ. Inne
uczestniczki podkreœla³y
chêæ nauczenia siê ozdabiania przedmiotów i sprawdzenia siê w roli dekoratorki.
Dla wszystkich by³a to przyjemna i relaksuj¹ca zabawa.
REKLAMA
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- Kursantki by³y bardzo
zdolne i pomys³owe, a mnie
prowadzenie zajêæ sprawi³o
ogromn¹ przyjemnoœæ mówi Magda Lidzbarska. Mimo zastosowania tej samej techniki powsta³y ró¿ne prace. Ka¿da by³a zupe³nie inna, co œwiadczy o nieograniczonej mo¿liwoœci
techniki decoupage.
Tajemnicza francuska
nazwa zajêæ dos³ownie znaczy "wycinanie", a w tym
wypadku oznacza technikê
zdobienia przedmiotów poprzez naklejanie na powierzchniê ozdobnych motywów z papieru, a nastêpnie
wielokrotne lakierowanie.
W efekcie przedmiot wygl¹da jak pomalowany rêk¹ artysty. Ten sposób dekorowania mo¿na wypróbowaæ na
starych butelkach, miskach,
konewkach, kawa³kach desek i innych elementach wyposa¿enia domu.
Zainteresowanych kolejnymi kursami odsy³amy do "Galerii Dobrego Nastroju" lub na
stronê internetow¹ www.dobre-nastroje.blogspot.com.

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
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STUDNIÓWKA

Sześć
wersji
poloneza
Rumscy maturzyœci maj¹
za sob¹ nie tylko próbne egzaminy, ale tak¿e tradycyjne
studniówki. W ogromnej sali
balowej Hotelu "Faltom"
odby³ siê bal trzecioklasistów
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi. Na najwiêkszej rumskiej studniówce bawi³o siê
180 maturzystów, a tak¿e osoby towarzysz¹ce, nauczyciele,
rodzice i goœcie.
Jak zawsze zabawê rozpoczê³a prezentacja poloneza,
przygotowanego przez trzecie
klasy, a ¿e jest ich a¿ szeœæ,
szeœciokrotnie na parkiet wychodzi³y piêknie ubrane pary.
Panowie w garniturach, panie w efektownych kreacjach
- skromnych lub bogato zdobionych, w tradycyjnej czerni
i bieli oraz w najró¿niejszych
innych kolorach.
Poniewa¿ studniówka
odbywa³a siê w pi¹tek, specjalnej dyspensy na spo¿ywanie tego wieczora potraw
miêsnych udzieli³ uczestnikom balu ks. proboszcz
J. Oleksiuk, a wiadomoœæ
przekaza³ ks. Micha³ Sumis³awski, katecheta I LO. Po
kolacji przyszed³ czas na
wspania³y tort i kolejne
¿yczenia dla maturzystów od
dyrekcji szko³y, Rady Rodziców i zarz¹du powiatu wejherowskiego.
Resztê balu m³odzie¿
i nauczyciele spêdzali g³ównie na parkiecie. Najwytrwalsi tancerze opuœcili go
prawie o godz. 4 nad ranem. To dowód, ¿e studniówka by³a udana. Ak.
REKLAMA

Rumia
ul. Dąbrowskiego 6B
tel.: 058 771 41 33, 771 41 34
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IMPREZY, UROCZYSTOŚCI

Imprezy w lutym
Wernisa¿
14 lutego br. o godz.18:30
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 11 odbêdzie siê wernisa¿
wystawy malarstwa Alojzego
Osady. Artysta ur. w 1948 r.
studiowa³ na Wydziale Sztuk
Piêknych UMK w Toruniu.
Pracowa³ w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Gdañsku
jako restaurator. Malarstwem
zajmuje siê od 1980 roku, bior¹c udzia³ w wystawach zbiorowych i indywidualnych w
Polsce, Niemczech, Szwajcarii
i Finlandii. Wystawê w galerii
"U Bibliotekarek" bêdzie mo¿na ogl¹daæ w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
Bal Sportu
Równie¿ na 14 lutego zaplanowano tradycyjny Bal
Sportu, który odbêdzie siê od
godz. 20 w sali Hotelu "Faltom". Organizatorem imprezy jest MOSiR.
Spektakl
W niedzielê 15 lutego o
godz. 17 w Domu Kultury SM
"Janowo" bêdzie mo¿na obejrzeæ monodram T. Ró¿ewicza
"Przyj, dziewczyno, przyj" w
wykonaniu Wioletty Komar
ze s³upskiego Teatru Rondo.
W tym samym domu kultury, w galerii "Signum" czynna jest wystawa fotograficzna pt. "Morze".

Dla babci
i dziadka
O tym, jak bardzo kochaj¹ swoje babcie i dziadków œpiewa³y przedszkolaki
podczas specjalnego przedstawienia na antresoli hali
MOSiR w Rumi. Dok³adnie
w Dzieñ Babci, 21 stycznia
spotkali siê tam seniorzy i
ich wnuki, uczêszczaj¹ce na
co dzieñ do Przedszkola nr 1
"S³oneczna Jedynka". Na
sali nie brakowa³o te¿ mam,
tatusiów i rodzeñstwa ma³ych wykonawców, a wiêc
by³o to rodzinne spotkanie
kilku pokoleñ.

Informacja dotycząca tematyki sesji Rady Miejskiej w roku 2009
Obrady
otwarte dla
mieszkańców

Plan comiesięcznych sesji
Rady Miejskiej Rumi na 2009 rok
STYCZEÑ
Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych i przeciwdzia³anie narkomanii w œrodowisku lokalnym
LUTY
Stan zaawansowania
budowy centrum miasta
wraz ratuszem przy
skrzy¿owaniu ulic: D¹browskiego i Starowiejskiej
MARZEC
Plany zagospodarowania przestrzennego
miasta
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony œrodowiska
KWIECIEÑ
Absolutorium
Sprawy rodziny, zdrowia
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i opieki spo³ecznej w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci MOPS w Rumi
MAJ
Informacja o realizacji
zadañ wynikaj¹cych ze
Strategii Rozwoju Miasta
Rumi i Planu Rozwoju
Lokalnego Miasta Rumi,
CZERWIEC
Oœwiata i wychowanie
w mieœcie
Informacja o dzia³alnoœci szkó³ i gimnazjów
samorz¹dowych
Informacja o dzia³alnoœci przedszkoli samorz¹dowych
LIPIEC
Przerwa wakacyjna
SIERPIEÑ
Informacja z wykonania
bud¿etu za I pó³rocze 2009r.

Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej
w Rumi
WRZESIEÑ
Kultura, sport i rekreacja w mieœcie
Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Domu
Kultury w Rumi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
,
PAZDZIERNIK
Inwestycje miejskie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Administracji

Budynków Komunalnych
w Rumi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Cmentarza Komunalnego w Rumi
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o
wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych za rok 2008
Informacja Burmistrza Miasta o wyniku
analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych pracowników
samorz¹dowych za rok
2008
LISTOPAD
Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
GRUDZIEÑ
Uchwalenie bud¿etu
miasta na rok 2010
Plan pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2010

Sesje Rady
Miejskiej odbywaj¹ siê zwyczajowo w ka¿dy
ostatni czwartek
miesi¹ca o godz.
13.00. w sali nr
100 w Urzêdzie
Miasta Rumi, s¹
otwarte i ka¿dy
zainteresowany
mieszkaniec
mo¿e w nich
uczestniczyæ.
Najbli¿sza sesja Rady Miejskiej odbêdzie
siê w dniu 26 lutego 2009 roku o
godz. 13.00. w
siedzibie Urzêdu
Miasta przy ul.
Sobieskiego 7, w
sali nr 100.
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ROZMAITOŚCI

Zdolni rumianie

Parlamentarzyści i samorządowcy PiS w Rumi

Stypendia burmistrza

Noworoczne życzenia

Uzdolnieni m³odzi rumianie, którzy odnieœli sukcesy w
sporcie lub w dzia³alnoœci artystycznej otrzymali stypendia
Burmistrza Rumi we wspomnianych dziedzinach.
Stypendia artystyczne dosta³y: Joanna Jakubek i Jagoda Wróbel.
Stypendia sportowe otrzymali: Grzegorz Cybulski, Micha³ Czerkies, Mariusz JóŸwicki, Michalina Kantecka,
Adrianna Daszkiewicz, Szymon Daszkiewicz, Adam
Falkowski, Hanna Idziak, Marek Kulas, Natalia Kahs,
Marta Kozie³, Magdalena Kierszke, Paulina Lipieñska,
Micha³ M¹czka, Pawe³ Muchewicz, Robert Niewiedzia³a, Marcin Piechowski, Karol Róg, Anna Semmerling,
Magdalena Stencel, Grzegorz Skwierawski, Aleksandra Theis, Patryk Wichrowski, Angelika Zamojska,
Ewelina Zamojska, Pawe³ Zamojski, Kamila ¯ak.

Od lewej Grzegorz Gaszta, Janusz Zab³ocki, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, ks. proboszcz W³odzimierz Koz³owski wraz z ministrantami oraz pose³ Tadeusz
Cymañski i pos³anka Jolanta Szczypiñska.

Sobotni atak zimy spowodowa³, ¿e na ulice wyjecha³y p³ugi i piaskarki.
W jednym z miejsc w centrum Rumi posypa³o siê
wyj¹tkowo du¿o piasku,
poniewa¿ jedna z p³ugopiaskarek sama wpad³a w poœlizg i w sobotnie przedpo³udnie przewróci³a siê na

zakrêcie w pobli¿u stacji
benzynowej i dworca.
Na miejsce przyjechali
stra¿acy i policjanci. Wezwano specjalny pojazd z
dŸwigiem, który podniós³
przewrócon¹ ciê¿arówkê.
Przez ca³y czas, ruch odbywa³ siê w miarê normalnie.
Fot. A. Kuczmarska

Senatorowie i pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci oraz przedstawiciele regionalnego zarz¹du
NSZZ "Solidarnoœæ" goœcili w styczniu w Rumi na
tradycyjnym œwi¹tecznonoworocznym spotkaniu
cz³onków partii z ca³ego
powiatu wejherowskiego.
Gospodarzami uroczystoœci byli: Grzegorz Gaszta,
wicestarosta wejherowski,
szef powiatowych struktur
PiS oraz Janusz Zab³ocki przewodnicz¹cy ko³a PiS w
Rumi i radny powiatowy.
W sali restauracji "Tequila" goœcili m.in. senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, pose³ Jolanta Szczypiñska oraz pos³owie Tadeusz Cymañski i Zbigniew
Kozak. Przyby³ tak¿e przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Gdañskiego NSZZ "Solidarnoœæ" - Krzysztof Doœla oraz
cz³onek tego zarz¹du - Jerzy
Protasewicz. Nie zabrak³o
rumskich radnych z klubu

PiS z przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej - Witoldem Reclafem na czele, a tak¿e wielu
cz³onków i sympatyków partii.
Uroczystoœæ rozpocz¹³
modlitw¹ ks. W³odzimierz
Koz³owski, proboszcz pa-

rafii œw. Jana z Kêt. Wszyscy œpiewali razem kolêdy i
sk³adali sobie ¿yczenia,
³ami¹c siê op³atkiem. Na
koniec zasiedli do wspólnej
kolacji.
Ak

Radny Andrzej Januszewski oraz przewodnicz¹cy
Krzysztof Doœla sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.
Fot. Anna Kuczmarska

REKLAMA

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

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego

PEŁNY ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH

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

W KRAJU I ZA GRANICĄ

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

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

Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Dostawa na cały świat w ciągu 24 godzin.
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godnie i bezpiecznie?
Zdaniem Czytelnika, jedynym dobrym rozwi¹zaniem by³by pomost nad torami, a jego budowê u³atwi³by fakt, ¿e w s¹siedztwie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Sobieskiego szyny biegn¹ ni¿ej, w
niecce. K³adka powinna
wiêc znaleŸæ siê na wysokoœci ul. Radomskiej.
Nasz rozmówca zwróci³
równie¿ uwagê na fatalny
stan tunelu w pobli¿u magistratu.
- Wybudowany wiele
lat temu obiekt nie by³ mo-
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dernizowany - twierdzi rumianin. - Podjazd dla wózków od strony ul. Torowej
jest zbyt stromy, niewygodny i wymaga m.in. balustrady. Podwy¿szony
chodnik po jednej stronie
jest niepotrzebny, a od
strony ul. Sobieskiego brakuje zadaszenia przy wejœciu. Tunel jest w op³akaNa jednym ze spotkañ
nym stanie, dlatego pilnie radnych z mieszkañcami
wymaga remontu.
mówiono o niebezpieczO tym, jakie s¹ szan- nych miejscach w Rumi.
se na modernizacjê tego Mieszkañcy wskazali
zniszczonego obiektu po- m.in. na przejœcie pod tostaramy siê napisaæ w rami, prowadz¹ce od ul.
nastêpnym wydaniu ga- Sobieskiego do centrum (o
zety.
jego fatalnym stanie piMieszkaniec Rumi, szemy obok). Zdaniem
który o to apeluje przypo- przechodniów, niebezmnia³ te¿ o planach zbu- piecznie jest w tunelu i w
dowania trasy spacerowej jego okolicy.
wzd³u¿ Zagórskiej Strugi.
- Po wyjœciu z tunelu
- Takiego ci¹gu komu- znajdujemy siê w zau³ku
nikacyjnego dla rowerów i obok gara¿y, pustym i pe³pieszych brakuje w³aœnie nym zakamarków. Strach
w pobli¿u wspomnianego tamtêdy przechodziæ w
przejœcia pod torami - dzieñ, a jeszcze bardziej
mówi Czytelnik. - Szkoda, wieczorem, kiedy jest tam
¿e wychodz¹c z tunelu i ciemno - mówi³ jeden z
id¹c w stronê centrum uczestników spotkania.
przez nowy mostek nie
Przewodnicz¹cy Komo¿na pójœæ lub pojechaæ misji Bezpieczeñstwa
rowerem dalej wzd³u¿ Za- RM, Eugeniusz Zwara
górzanki. Trasa wzd³u¿ zapewni³, ¿e zainteresurzeki, choæby w¹skim chod- je siê tym miejscem - byæ
nikiem, by³aby przyjem- mo¿e wymaga ono zainniejsza, ni¿ ulicami.
stalowania tam w przyA. Kuczmarska sz³oœci kamery.

W środy

Zagłębienie w jezdni

Dyżury
w redakcji

Kto to naprawi?

MIASTO

Potrzebne dodatkowe przejście przez tory

Straszny tunel straszy
Zdaniem niektórych
mieszkañców Rumi,
"przeciêtej" na pó³ torami kolejowymi, na niektórych doœæ d³ugich
odcinkach brakuje
przejœæ przez tory zw³aszcza w pobli¿u
centrum miasta, miêdzy stacj¹ SKM w Janowie a tunelem ko³o
Urzêdu Miasta. Zniszczony i zaniedbany tunel to osobny problem.
Swoim stanem i wygl¹dem odstrasza on od
korzystania z tego
przejœcia.
Dodatkowe bezpieczne
przejœcie przez tory dla
pieszych przyda³oby siê
bardzo w rejonie ul. Radomskiej i Olsztyñskiej.
Wiele osób przechodzi tam
przez tory w miejscach
niedozwolonych, ¿eby
skróciæ sobie drogê do ul.
Sobieskiego, a stamt¹d do
cmentarza lub do szko³y.
- Du¿o starszych osób
czêsto odwiedza groby bliskich i stara siê dojœæ tam
jak najkrótsz¹ drog¹ mówi jeden z naszych Czytelników (dane do wiado-

moœci redakcji). - Id¹c od
ul. Warszawskiej, ks. Ormiñskiego czy Krakowskiej dochodz¹ do ul. 3
Maja. Bardzo daleko
stamt¹d do k³adki nad torami przy przystanku kolejki w Janowie albo do tunelu ko³o urzêdu. Wobec
tego, nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo, ludzie
przechodz¹ przez tory.
Robi¹ tak starsi i m³odzi
przechodnie, a nawet rodzice odprowadzaj¹cy
dzieci do szko³y przy ul.
Górniczej. Czy nie mo¿na
wybudowaæ przejœcia
przez tory, ¿eby by³o wy-

Zdjęcia psów w internecie
Wa³êsaj¹ce siê po ulicach
bezpañskie psy s¹ regularnie
od³awiane i wywo¿one do
schroniska dla zwierz¹t. Niektóre zwierzêta zgubi³y siê lub
uciek³y z posesji, a nie zawsze
maj¹ wszczepione identyfikatory. W³aœciciele mog¹ odnaleŸæ zagubione psy dziêki Stra¿y Miejskiej i internetowi.

Na stronie internetowej:
www.straz.rumia.pl znajduje siê zak³adka "psy
od³owione". Pies bez identyfikatora jest trzymany w
kojcu przy siedzibie SM
trzy dni, a jeœli w tym czasie nie zg³osi siê w³aœciciel,
zwierzê jest odwo¿one do
schroniska.

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
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Czytelnicy, którzy chc¹
porozmawiaæ o problemach,
codziennych bol¹czkach, a
mo¿e wrêcz przeciwnie - o ciekawych pozytywnych spostrze¿eniach lub sukcesach,
mog¹ spotkaæ siê z naszym
reporterem. Czekamy na
uwagi, opinie i spostrze¿enia,
dotycz¹ce codziennego ¿ycia
w naszym mieœcie.
Redakcyjne dy¿ury
odbywaj¹ siê w ka¿d¹
œrodê, w godz. 14-16 w redakcji przy ul. Pi³sudskiego 52/6 (III piêtro). 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 wspomniany numer stacjonarny lub
komórkowy 0 691-700-273,
aby umówiæ siê na spotkanie w innym terminie.
Internautom przypominamy o adresie e-mailowym:
redakcja@gazetarumska.pl.

Przyda się
kamera

Po deszczu w zag³êbieniu zbiera siê woda, rozchlapywana przez samochody.

Mieszkañcy kilku domów przy ul. Œwiêtojañskiej
skar¿¹ siê na zag³êbienie w
jezdni nieopodal ich posesji.
Na wysokoœci budynków
20-26 prowadzone by³y prace uliczne, zwi¹zane z napraw¹ sieci wodoci¹gowej.
Po przeprowadzeniu robót
ulicê prowizorycznie za³atano. Niestety, na jednym pasie ruchu jezdnia jest pe³na
nierównoœci.
Po deszczu zbiera siê
tam woda, a przeje¿d¿aj¹ce
samochody rozchlapuj¹ j¹

na chodnik, ogrodzenia, a
nawet do ogródków Jedna
z mieszkanek wspomina,
jak zosta³a ochlapana b³otem we w³asnym ogrodzie.
Przy brzydkiej pogodzie
cierpi¹ te¿ przechodnie, nara¿eni na brudny prysznic.
W imieniu mieszkañców ul. Œwiêtojañskiej
oraz przechodz¹cych tamtêdy pieszych prosimy odpowiedzialnych urzêdników o zainteresowanie siê
tym miejscem.
Baj

SYGNAŁY, OPINIE, PORADY
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Nie tylko na Piłsudskiego

Czy miasto zbuduje
Po lodzie lub po wodzie
Tak wygl¹da³a w jeden czonych na ten cel przez kolejną szkołę?
ze styczniowych dni ul. radnych, nie doczeka³a siê
Pi³sudskiego na jej nieutwardzonym odcinku.
Trudno by³o przejœæ t¹ oblodzon¹ drog¹. Na zamarzniêtych ka³u¿ach popêka³
lód, wiêc uliczne lodowisko
obfitowa³o dodatkowo w
takie "pu³apki".
Niestety, ulica ta mimo konkretnych planów i pieniêdzy przezna-

w ubieg³ym roku nowej
nawierzchni. Zale¿nie od
pory roku i pogody pokryta jest warstw¹ b³ota, piachu lub lodu. Mieszkañcy
cierpi¹ z tego powodu
uci¹¿liwoœci, ale wiêkszoœæ
z nich zapomina o obowi¹zku posypania piachem drogi wzd³u¿ ogrodzenia swojej posesji. baj

PRAWNIK RADZI

Służebność drogi koniecznej
Je¿eli nieruchomoœæ
nie ma odpowiedniego
dostêpu do drogi publicznej, w³aœciciel takiej nieruchomoœci
mo¿e ¿¹daæ od w³aœcicieli s¹siednich dzia³ek
ustanowienia za wynagrodzeniem s³u¿ebnoœci
drogowej. Dziêki temu
bêdzie mia³ mo¿liwoœci
korzystania z prawa
przechodzenia i przejazdu przez nieruchomoœæ jednego z s¹siadów (droga konieczna).
Je¿eli nie dojdzie do dobrowolnego ustanowienia drogi koniecznej,
mo¿na ze stosownym
wnioskiem wyst¹piæ do
s¹du.
Niedawno zakoñczy³em
prowadzenie sprawy mojego klienta Macieja B., który odziedziczy³ w spadku
piêknie po³o¿on¹ kilkuhektarow¹ nieruchomoœæ
roln¹. Poniewa¿ nieruchomoœæ znajdowa³a siê kilkadziesi¹t kilometrów od
Trójmiasta, stanowi³a dla
mojego klienta wymarzone
miejsce na wybudowanie
domu. Niestety, na prze-

szkodzie planom inwestycyjno-budowlanym Macieja B. stan¹³ brak prawnego uregulowania "sytuacji
drogowej" nieruchomoœci.
Odziedziczona dzia³ka nie
posiada³a dostêpu do drogi publicznej. Mo¿na siê
by³o na ni¹ dostaæ tylko
przez dzia³ki s¹siadów, co
nie zawsze spotyka³o siê z
ich przychylnoœci¹. Poniewa¿ uzyskanie stosownych
zezwoleñ budowlanych bez
uregulowanej sytuacji drogi koniecznej okaza³o siê
niemo¿liwe, Maciej B.
zwróci³ siê do mnie z pytaniem, co musi zrobiæ, aby
zmieniæ stan prawny.
Istniej¹ dwa sposoby
rozwi¹zania takiej sytuacji. Po pierwsze, po porozumieniu siê z s¹siadami
(w³aœcicielami s¹siednich
gruntów), mo¿na ustanowiæ za ich zgod¹ s³u¿ebnoœæ
drogi koniecznej. Ustanowienie takiej drogi nastêpuje w formie aktu notarialnego sporz¹dzanego
przez notariusza, a sama
s³u¿ebnoœæ wpisywana jest
do ksiêgi wieczystej nieruchomoœci obci¹¿onej (nie-

Czyta³em sporo, m.in. w
"Gazecie Rumskiej", na temat
potrzebnej rozbudowy szkó³ w
naszym mieœcie. Moim zdaniem lepszym pomys³em by³oby wybudowanie nowej
szko³y podstawowej. Zarówno
do szko³y nr 1, jak i nr 6 chodzi po kilkaset uczniów, podobno ok. 700-800 dzieci przypada na jedn¹ placówkê. SP
nr 9 jest jeszcze wiêksza.
Szko³y zamieniaj¹ siê molochy, w których uczniowie nie
czuj¹ siê dobrze. Najlepszym
miejscem na now¹ szko³ê jest
wed³ug mnie teren boiska pi³karskiego przy ul. Wroc³awskiej w Janowie albo teren w
jego s¹siedztwie. Boisko mo¿na wykorzystaæ jako szkolny
obiekt sportowy, a w weekendy dostêpny dla wszystkich.
Ciekawy jestem, co na to w³adze miasta?
Czytelnik z centrum Rumi
(dane do wiadomoœci redakcji)
O opiniê w tej sprawie
poprosiliœmy Andrzeja
Januszewskiego, przewodnicz¹cego Komisji
Oœwiaty Rady Miejskiej
oraz Krzysztofa Selke,
zastêpcê burmistrza Rumi
ds. oœwiatowych.

ruchomoœci s¹siada, który na powy¿sze wyrazi³
zgodê). W przypadku kiedy ¿aden z s¹siadów nie
wyrazi³ zgody na ustanowienie s³u¿ebnoœci, wówczas jedynym rozwi¹zaniem jest skierowanie
sprawy do s¹du.
Poniewa¿ próby polubownego rozwi¹zania
problemu Macieja B. nie
przynios³y skutku, skierowa³em w jego imieniu
wniosek do S¹du Rejonowego. We wniosku domaga³em siê ustanowienia
s³u¿ebnoœci drogi koniecznej na rzecz nale¿¹cej do Macieja B. nieruchomoœci rolnej. Wskaza³em, przez który z s¹siednich gruntów nale¿a³oby
przeprowadziæ niniejsz¹
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.

- Nie ma potrzeby budowy szko³y, poniewa¿ istniej¹ce placówki s¹ w stanie przyj¹æ wszystkich
uczniów, a prognozy demograficzne nie przewiduj¹
du¿ego wzrostu ich liczby
- stwierdzi³ przewodnicz¹cy Andrzej Januszewski. - Z powodu trudnych
warunków funkcjonowania
obecnych szkó³ i tak musimy je remontowaæ, modernizowaæ i rozbudowywaæ, a
budowa nowej placówki
poch³onê³aby zbyt du¿e
koszty.
- Nie rozwa¿aliœmy budowy nowej szko³y, poniewa¿ nie ma takiej potrzeby - potwierdzi³ burmistrz
K. Selke. - Istniej¹ce placówki, a zw³aszcza SP nr 1,
wymagaj¹ inwestycji, dziêki którym poprawi¹ siê warunki pracy i nauki, ale
nikt nie planuje wydawania niema³ych pieniêdzy na
now¹ szko³ê, któr¹ potem
trzeba utrzymywaæ, zatrudniæ pracowników, itp.
Na razie musimy zaj¹æ siê
remontami i rozbudow¹
szkó³, które ju¿ funkcjonuj¹.
Ak.

s³u¿ebnoœæ, tak by w jak
najlepszym
stopniu
uwzglêdnia³a potrzeby
nieruchomoœci mojego
klienta, a jednoczeœnie w
jak najmniejszym stopniu obci¹¿a³a nieruchomoœæ jednego z s¹siadów.
Po kilkumiesiêcznym
postêpowaniu S¹d w pe³ni przychyli³ siê do mojego wniosku i za odpowiednim wynagrodzeniem ustanowi³ na rzecz
nieruchomoœci Macieja
B. s³u¿ebnoœæ drogi koniecznej przez dzia³kê
jego s¹siada. Dziêki
temu zapewni³ Maciejowi B. swobodny i nieograniczony dostêp do
drogi publicznej.
Podstawa prawna: art.
145 § 1 i 2 kodeksu cywilnego

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 RatowniczoGaœnicza 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 gotówkowe
i konsolidacyjne
renomowanych banków
- na oświadczenie
do 50.000,00
- dla osób prywatnych i firm
Rumia
ul. Dąbrowskiego 22
tel.058/ 678 03 16
kom. 605 045 958
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Gdzie się podziały nasze sprawy w "Naszych Sprawach"?

Pęknięte ogniwo
- Zachowa³em pierwszy
numer "Naszych Spraw" z
1995 roku. Zgodnie z artyku³em na pierwszej stronie
pierwszego wydania biuletynu Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Janowo" w Rumi, spó³dzielcy mieli wspó³redagowaæ to
pismo - mówi Aleksander Modrzejewski, cz³onek spó³dzielni i nasz Czytelnik. - Niestety, wkrótce przekona³em siê,
¿e rzeczywistoœæ jest zupe³nie
inna. Pisa³em do "Naszych
Spraw", a poniewa¿ moje pisma bywa³y krytyczne wobec
w³adz spó³dzielni, nigdy nie
doczeka³y siê publikacji. Nie
otrzyma³em tez nigdy odpowiedzi. Pisma pozostawa³y po
prostu bez echa.
Podobne doœwiadczenia
maj¹ inni cz³onkowie Spó³dzielni "Janowo", którzy próbowali podzieliæ siê swoimi
uwagami i spostrze¿eniami z
innymi mieszkañcami osiedla
za poœrednictwem spó³dzielnianego pisma. Co siê sta³o ze
wznios³ymi za³o¿eniami z
pierwszego numeru "Naszych
Spraw"? Co ze wspó³prac¹ z
cz³onkami spó³dzielni?
Dzisiaj w "Naszych Sprawach", wspó³finansowanych

przez cz³onków SM "Janowo"
w comiesiêcznych op³atach
czynszowych, zamieszczane
s¹ tylko listy pochwalne pod
adresem Zarz¹du, np. ¿e naprawiono dziurê w dachu
albo po³o¿ono kilka metrów
chodnika przed domem.
Dwutygodnik pe³ni rolê organu prasowego spó³dzielni,
jest wrêcz "tub¹" w³adz SM.
Funkcjonuje na zasadzie
"mówi do was w³adza, a wy
jej s³uchajcie".
- W odpowiedzi na moj¹
korespondencjê do "Naszych Spraw" dowiadywa³am siê, ¿e mój list artyku³
jest chaotyczny, niejasny,
zbyt d³ugi - mówi El¿bieta
Ró¿ycka, cz³onek SM "Janowo". - Jednak to, ¿e Zarz¹d nie rozumie artyku³u
wcale nie œwiadczy, ¿e nie
zrozumiej¹ go spó³dzielcy,
mieszkañcy osiedla. Ale to
zarz¹d arbitralnie decyduje za ponad 4 tys. cz³onków
spó³dzielni! Nie ma miejsca
na opinie i uwagi (zw³aszcza krytyczne!) cz³onków ,
ale jest miejsca na artyku³y o "najdro¿szej psiej kupie w Janowie", o grypie
kota s¹siadki, o kawce,

która nie chce odlecieæ czy
wreszcie na bajkê wcale nie
dla dzieci autorstwa domoros³ego bajkopisarza . Czy
nie szkoda miejsca w gazetce , gdy czeka tyle wa¿nych dla mieszkañców
osiedla tematów? Osiedlowy biuletyn powinien byæ
forum dyskusyjnym mieszkañców, tak jak to zapowiadano w pierwszym numerze. Co siê sta³o z „ogniwem”, które mia³o ³¹czyæ
w³adze spó³dzielni z cz³onkami? Czy¿by pêk³o?
Trzynaœcie lat po ukazaniu siê pierwszego numeru "Naszych Spraw" , w
nr 296 (12.09.2008 r.) ukaza³ siê artyku³ "Czym s¹
"Nasze Sprawy". Czytamy
w nim: "Zdarza³y siê pretensje, ¿e nie drukuje siê wszystkich listów i mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e gazetka powinna byæ swoist¹ woln¹ trybun¹ dla ka¿dego, komu zechce siê chwyciæ za pióro czy
d³ugopis. (...) Czytelnik ma
prawo oczekiwaæ na ³amach
"Naszych Spraw" wa¿nych
dla cz³onków wiadomoœci o
bie¿¹cych ustaleniach spó³dzielni i zamierzeniach na

Echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku
W styczniowym wydaniu "Gazety Rumskiej" zamieœciliœmy informacjê o wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z grudnia 2008 r., zapowiadaj¹cego niekorzystne dla cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych zmiany, dotycz¹ce przekszta³ceñ w³asnoœciowych mieszkañ
lokatorskich i w³asnoœciowych. Wyrok TK,
który nadal dziwi i szokuje, doczeka³ siê wielu komentarzy.
Cz³onkom spó³dzielni
trudno pogodziæ siê z faktem, ¿e najpierw musieli
mieszkanie kupiæ (nie by³o
w PRL-u innej mo¿liwoœci
zdobycia mieszkania),

a teraz maj¹ je wykupiæ,
czyli zap³aciæ za nie po raz
drugi! Sytuacja kuriozalna, niemo¿liwa w ¿adnym
innym cywilizowanym
pañstwie (Polska jest od 5
lat cz³onkiem UE).
Sêdziowie TK, którzy
zg³osili zdania odrêbne,
nie zgodzili siê z rozstrzygniêciem przyjêtym przez
wiêkszoœæ Trybuna³u,
zw³aszcza co do nale¿nego
spó³dzielniom ekwiwalentu w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków
odrêbnej w³asnoœci mieszkañ. Sêdziowie nie zgodzili siê ze stwierdzeniem, ¿e
spó³dzielca uzyskuj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania wyprowadza to mieszkanie z maj¹tku spó³dziel-

Informujemy, ¿e 30 stycznia br. grupa cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Janowo" podpisa³a akty
notarialne o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokalu u notariusza poza siedzib¹ SM w Rumi.
Dokumenty podpisano u notariusz Ewy Koperskiej-WoŸniak w Gdyni, przy ul. Œwiêtojañskiej 36/2, tel: 058 620-38-42, 058 621-64-93.
S. Witkowska
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ni. Spó³dzielca bowiem jako osoba prawna reprezentowana przez zarz¹d nigdy nie posiada³ innego
maj¹tku ni¿ ten, który
zgromadzili spó³dzielcy, finansuj¹c budowê swoich
mieszkañ. A zatem maj¹tek spó³dzielni jest prywatn¹ w³asnoœci¹ jej
cz³onków ( art. 3 - Prawo spó³dzielcze).
Sêdziowie ci argumentowali, ¿e przeniesienie
w³asnoœci lokalu z mocy
art. 12 ust. 1 (mieszkania
lokatorskie) i art. 17.14
ust. 1 u.s.m. (mieszkania
w³asnoœciowe) nie nastêpuje kosztem maj¹tku
spó³dzielni mieszkaniowej. Sp³acenie kosztów
budowy przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przeniesienie
w³asnoœci mieszkania wype³nia warunek ekwiwalentnoœci , gdy¿ spó³dzielnia nie ponios³a uzasadnionych wiêkszych kosztów zwi¹zanych z budow¹
lokalu, w których nie partycypowa³yby
osoby
uprawnione do uzyskania

Fragment strony tytu³owej „Naszych Spraw” nr 1
z 15.10.1995 r.

przysz³oœæ. Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e s¹ to w wiêkszoœci
sprawy, które musz¹ rozstrzygaæ w³adze Spó³dzielni (...)
Nie istnieje takie czasopismo,

które publikowa³oby bez ograniczê wypowiedzi , które wyraŸnie s¹ obrócone przeciwko wydawcy czy zespo³owi redakcyjnemu....”

jego w³asnoœci. Nie mo¿na
uniemo¿liwiæ spó³dzielcy uzyskania prawa w³asnoœci tej czêœci maj¹tku, która zosta³a przez
niego sfinansowana.
Na³o¿enie na osobê
ubiegaj¹c¹ siê o przeniesienie w³asnoœci lokalu
obowi¹zku wp³acenia
wartoœci rynkowej tego lokalu narusza³oby zasadê
sprawiedliwoœci spo³ecznej. Obowi¹zek wp³acenia
wartoœci rynkowej lokalu
stoi w sprzecznoœci z
istot¹ spó³dzielni mieszkaniowej, która nie mo¿e
osi¹gaæ korzyœci kosztem swoich cz³onków.
W jednym ze zdañ odrêbnych czytamy, ¿e ".. dotychczasowe orzecznictwo
Trybuna³u Konstytucyjnego popiera³o przekszta³cenia w³asnoœciowe w ramach spó³dzielni mieszkaniowych. Co wiêcej, to w³aœnie d¹¿enie do likwidacji
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu (...)
zas³ugiwa³o, zdaniem Trybuna³u - nie tylko na akceptacjê, ale mia³o legitymacjê konstytucyjn¹". W
zdaniach odrêbnych sêdziowie TK stwierdzali, ¿e

" lokale spó³dzielcze by³y i
s¹ nadal budowane w ca³oœci ze œrodków swoich
cz³onków. Oczekiwanie, ¿e
cz³onek spó³dzielni za pieni¹dze którego lokal mieszkalny zosta³ wybudowany,
bêdzie dodatkowo musia³
uiœciæ na rzecz spó³dzielni
jakiœ ekwiwalent czy te¿
odszkodowanie, aby uzyskaæ tytu³ w³asnoœci do
tego lokalu, jest bezpodstawne. Nie sposób w
zwi¹zku z tym nie zaznaczyæ, ¿e informacje o rzekomym uw³aszczeniu
cz³onków spó³dzielni za
tzw. z³otówkê kosztem maj¹tku spó³dzielni s¹ nierzetelne i wprowadzaj¹ w b³¹d
spo³eczeñstwo".
W zwi¹zku z tym, ¿e
okres na zmianê przepisów
zosta³ wyznaczony przez
TK maksymalnie na 12
miesiêcy, spó³dzielcy którzy chc¹ siê uw³aszczyæ powinni bezzw³ocznie sk³adaæ wnioski w spó³dzielni.
A zatem, lepiej nie zwlekaæ
ze z³o¿eniem wniosku, poniewa¿ korzystne warunki
finansowe uzyskania pe³nej w³asnoœci mieszkania
mog¹ siê ju¿ nie powtórzyæ.
E. Ró¿ycka
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Przekształcenia mieszkań

Niezgodne
z Konstytucją?
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia
17.12.2008 r. orzek³, ¿e
przepisy ustawy z czerwca 2007 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych s¹ niezgodne z Konstytucj¹.
Czêœæ sk³adu sêdziowskiego TK nie zgodzi³o siê
z tym orzeczeniem. Oto
wybrane elementy uzasadnieñ:
- cz³onków spó³dzielni
nadal pozostawiono na
pozycji "ubogiego krewnego", z prawami spó³dzielczymi do wybudowanych
z ich pieniêdzy lokali
mieszkalnych, a których
tytu³ w³asnoœci nadal
przys³uguje spó³dzielni,
- spó³dzielnia nie ma w
istocie w³asnego interesu,
odmiennego od interesów
jej cz³onków, chyba ¿e
uznaæ, ¿e interesem spó³dzielni jest "interes" etatowych w³adz,
- w³asnoœæ spó³dzielni
jest w³asnoœci¹ grupow¹
(art. 3 Prawa spó³dzielczego), której ochrona jest
uzasadniona o tyle, o ile
s³u¿y ochronie praw przys³uguj¹cych cz³onkom,
- spó³dzielnia jest
osob¹ prawn¹ i jako taka
mo¿e byæ podmiotem ró¿norodnych praw i obowi¹zków. Osoba prawna
jest pewn¹ fikcj¹ prawn¹,
stanowi¹c¹ instrument
realizacji celów pewnej
zbiorowoœci ludzkiej. Osoby prawne typu korporacyjnego, do których nale-

¿y spó³dzielnia, realizowaæ maj¹ wspólny cel jej
cz³onków,
- w myœl art. 20 Konstytucji, podstawê ustroju gospodarczego RP stanowi spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na
m.in. w³asnoœci prywatnej. Przeciwny pogl¹d jest
wynikiem braku g³êbszej
refleksji nad istot¹ spó³dzielni i ewolucj¹, jakiej
ta instytucja zosta³a poddana w ci¹gu ostatniego
pó³wiecza,
- Arystoteles ju¿ twierdzi³, ¿e sprawiedliwoœæ
"jest nakazem respektowania nale¿nych drugiemu uprawnieñ i nie odnoszenia korzyœci cudzym
kosztem".
Zdaniem sêdziów TK,
którzy wyrazili zdanie odrêbne, orzeczenie Trybuna³u z 17.12.2008 r. jest
niezgodne z Konstytucj¹,
gdy¿ ta w art. 76 preferuje ochronê "s³abszej" strony a nie "silniejszego", zobowi¹zuj¹c w³adze publiczne do ochrony konsumentów, u¿ytkowników i
najemców m.in. przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zdaniem
sêdziów orzeczenie to stanowi wypaczenie idei
spó³dzielczoœci, zgodnie z
któr¹ spó³dzielnia jest
tworzona i dzia³a w celu
zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych
jej
cz³onków, a nie w swoim
interesie.

Za ksero więcej niż na mieście
Pod koniec roku 2008 w
biuletynie "Nasze Sprawy"
ukaza³a siê informacja o podjêciu przez Radê Nadzorcz¹
Uchwa³y, dotycz¹cej w³¹czenia dotychczasowej op³aty z
tytu³u funduszu remontowego do op³aty eksploatacyjnej.
Chcia³am dowiedzieæ siê, co
by³o tego powodem, wiêc
zwróci³am siê do Zarz¹du SM
"Janowo" o udostêpnienie treœci uchwa³y RN. Otrzyma³am
zgodê pod warunkiem, ¿e zap³acê za skserowanie dokumentu. Okaza³o siê, ¿e za
ka¿d¹ stronê uchwa³y musia³am zap³aciæ 35 groszy.
To niewielki wydatek, a
jednak wysokoœæ op³aty budzi
zdziwienie po porównaniu

cen wykonania kserokopii w
ró¿nych ogólnodostêpnych
punktach. Na terenie Rumi
kosztuje to zwykle 20-25 gr
za jedna stronê. Na trójmiejskich uczelniach ceny ksero
wynosz¹ 7-9 gr za stronê. W
tej sytuacji uwa¿am, ¿e 35 gr
w spó³dzielni to cokolwiek za
du¿o.
Uwa¿am, ¿e Zarz¹d SM
"Janowo" powinien swoich
cz³onków- spó³dzielców obci¹¿aæ rzeczywistymi kosztami
kopiowania dokumentów, a
nie jeszcze na nich zarabiaæ.
Wed³ug orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego spó³dzielnia nie mo¿e bogaciæ siê
kosztem spó³dzielców.
Danuta Michalczewska

ROZMAITOŚCI

Ferie

Zimowe
zabawy
w mieście
Uczniowie korzystaj¹
z uroków zimowych ferii
- odpoczywaj¹ z dala od
domu albo w mieœcie, ale
to nie znaczy, ¿e siê
nudz¹. Jak zwykle oba
domy kultury, MOSiR
oraz szko³y proponuj¹
dzieciom i m³odzie¿y ró¿ne formy ciekawego spêdzania czasu. W parafiach oraz w Domu Harcerza odbywaj¹ siê pó³kolonie i zimowiska z wycieczkami po okolicy. Z
krytej p³ywalni przy ul.
Rodziewiczówny w czasie
ferii uczniowie mog¹ korzystaæ za symboliczn¹
op³at¹ 2 z³.
Codziennie w godz.
10.00-16.30 w Domu Kultury SM "Janowo" odbywaj¹ siê "Ferie ze
sztuk¹", a w nich m.in.
spektakle teatralne, spotkania z rycerzami, widowiska multimedialne, zajêcia plastyczne, muzyczne i taneczne.
W tym samym czasie,
dok³adnie w godz. 10.0016.00 interesuj¹ce zajêcia
dla dzieci i m³odzie¿y proponuje Miejski Dom Kultury przy ul. Mickiewicza.
Oprócz zajêæ w placówce
organizowane s¹ równie¿
wycieczki, a w ostatni¹ sobotê ferii 14 lutego w Dworku Pod Lipami odbêdzie siê
tradycyjny ju¿ bal przebierañców. Wówczas zostan¹
wrêczone nagrody zwyciêzcom konkursów i turniejów, rozgrywanych podczas
zimowiska w MDK.
W hali MOSiR odbywaj¹ siê oczywiœcie zajêcia sportowe. Zwykle ju¿
od godz. 10.00 mo¿na pograæ w tenisa sto³owego,
wzi¹æ udzia³ w turnieju
unihokeja albo siatkówki.
Zabawy, konkursy i
turnieje odbywaj¹ siê
równie¿ we wszystkich
szko³ach podstawowych,
gimnazjach i placówkach
ponadpodstawowych (nie
przez ca³e ferie, ale w
wyznaczone dni). O
szczegó³owy program zajêæ najlepiej zapytaæ w
placówkach.
baj

Na ślizgawkę

Fot. Wojciech Hintzke

Niezale¿ne od pogody
sztuczne lodowisko zorganizowano na terenie kortów tenisowych przy ul.
Mickiewicza. Mo¿na z
niego korzystaæ odp³atnie
(bilety po 8 i 4 z³, konieczne wypo¿yczenie ³y¿ew 6
z³) do 7 lutego, codzienne
w godz. 9-22. Œlizgawka
jest du¿¹ frajd¹ nie tylko

dla najm³odszych - co widaæ na zdjêciach powy¿ej.
Jeœli tylko warunki
pogodowe bêd¹ sprzyjaj¹ce, na stadionie przy ul.
Mickiewicza zostanie zorganizowane bezp³atne lodowisko. Jak zapewniono
nas w MOSiR, potrzebny
jest tylko utrzymuj¹cy siê
przez kilka dni mróz.

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
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DZIECI I MŁODZIEŻ

Pod patronatem "Gazety Rumskiej"

House Music w "Sparcie"

Fot. Wojciech Hintzke
REKLAMA

Już od 3,50 zł / m2
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W pubie "Sparta" na Lotnisku w miniony pi¹tek m³odzie¿ bawi³a siê pod has³em
"Not everyone understands
HOUSE MUSIC". By³ to
pierwszy z cyklu wieczorów
zorganizowanych przez zespó³ "Magnetic Music", który
chce promowaæ kulturê klubow¹, muzykê elektroniczn¹,
zabawê i ¿ycie bez narkotyków. Ponad 200 osób bawi³o
siê przy muzyce deep, funky,
latino, progressive i electro.
Uczestnicy obejrzeli pokaz
wirtualnych wizualizacji.
Informacje na temat
"Magnetic Music"mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.houseparty.pev.pl
Wiêcej zdjêæ z imprezy
na stronach:
www.serwusik.pl i
www.gazetarumska.pl

