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DLACZEGO BURMISTRZ RUMI
NIE CHCE BUDOWAĆ CENTRUM?
Wci¹¿ nie wiadomo,
gdzie i kiedy powstanie
nowe centrum Rumi, które ma byæ nowoczesn¹ wizytówk¹ miasta na miarê
XXI wieku. Radni dyskutuj¹ na ten temat co najmniej od dwóch lat. Prowadz¹ konsultacje, podejmuj¹ konkretne uchwa³y,
ale napotykaj¹ na mur w
urzêdzie. Burmistrz nie
realizuje postanowieñ
Rady Miejskiej. Proponuj¹c nowe lokalizacje i zlecaj¹c kolejne koncepcje
centrum, opóŸnia moment
rozpoczêcia inwestycji w
rejonie skrzy¿owania ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej w centrum miasta. Po sesji obywatelskiej
i naukowej (w maju i
czerwcu 2007 r.), wydawa³o siê, ¿e jeszcze rok, dwa
i mieszkañcy bêd¹ mogli
przygl¹daæ siê postêpom
budowy. Jednak w tym
szpec¹cym miasto miejscu nic siê nie zmieni³o.
Czy¿by inicjatywa
przewodnicz¹cego Rady
REKLAMA

W TYM NUMERZE
SZANSA NA DROGĘ

Trzy samorządy chcą
wspólnie zbudować
drogę, stanowiącą alternatywne dla „szóstki” połączenie Rumi z
Redą. Będą ponownie
ubiegać się o dofinansowanie tej kosztownej
i potrzebnej inwestycji.
str. 2
NAGRODY ROZDANE
Oto jedna z koncepcji centrum przy ul. D¹browskiego, opracowana przez Biuro
Architektoniczne Bosiaccy. Inne wizualizacje prezentujemy na str. 8.

Miejskiej (wspomniane
spo³eczne konsultacje i
dyskusja naukowców) posz³a na marne? Dziœ trwa
dyskusja o tym, gdzie ma
stan¹æ ratusz i towarzysz¹ce mu obiekty. Burmistrz radzi siê specjalistów, które miejsce jest
najlepsze. Ci dzia³aj¹ na
jej zlecenie, a czas ucieka. Mo¿na tak dyskuto-

waæ w nieskoñczonoœæ zawsze znajdzie siê
œwietny pretekst, ale to
oddala rozpoczêcie inwestycji. A mo¿e w³aœnie o
to chodzi? Mo¿e burmistrz stara siê jak najd³u¿ej blokowaæ inicjatywê, która jest jednym z
priorytetowych zadañ
wiêkszoœci radnych na tê
kadencjê?

Nie da siê jednak tego
tematu "zamieœæ pod dywan", bo radni wci¹¿ pytaj¹ o postêpy inwestycji.
Budowa centrum wraz z
ratuszem powraca na sesje lub posiedzenia komisji prawie co miesi¹c. 26
lutego by³a g³ównym tematem obrad Rady Miejskiej Rumi i przedmiotem
gor¹cej dyskusji.
str. 6-8

Tradycyjne Nagrody
Burmistrza Rumi za
działalność kulturalną i
społeczną na rzecz
miasta otrzymały w
tym roku cztery osoby:
Teresa Kaleta, Elżbieta
Waśkowska, Andrzej
Sadłowski i Eugeniusz
Zwara.
str. 11
NAJLEPSZY
SPORTOWIEC

Mistrz siłowania się na
rękę - Andrzej Głąbała
otrzymał statuetkę i
tytuł Najlepszego Sportowa Rumi 2008 r. Podczas Balu Sportu w
„Faltomie” uhonorowano też innych rumskich sportowców i trenerów.
str. 15
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SAMORZĄD

Czy powstaną alternatywne

połączenia Rumi i Redy
Radni zgodzili siê na
wa¿n¹ zmianê w tegorocznym bud¿ecie Rumi.
Ponad 1 mln 113 tys. z³
przeznaczono na wykup
gruntów i dodatkowe
prace, zwi¹zane z realizacj¹ przebudowy ci¹gu
ulic Towarowej i Cegielnianej w Rumi oraz Leœnej i Drogowców w Redzie. Chodzi o wspóln¹
inwestycjê trzech samorz¹dów: Rumi, Redy i
Powiatu Wejherowskiego, który jest inicjatorem przedsiêwziêcia.
Nowe po³¹czenie Rumi i
Redy umo¿liwi mieszkañcom obu miast, a tak¿e Gdyni, Wejherowa i okolicznych
miejscowoœci, omijanie zat³oczonej i czêsto zakorkowan¹ drogi krajowej nr 6.
O takiej mo¿liwoœci marz¹
wszyscy kierowcy, tym bardziej, ¿e wizja budowy
OPAT oddali³a siê (ale nie
przepad³a, o czy informujemy na str. 11).
Szansa na dofinansowanie
Inwestycja jest kosztowna - sama Rumia ma wydaæ
na ten cel ok. 24 mln z³, ale
budowa zostanie roz³o¿ona
na trzy lata. Poza tym samorz¹dowcy licz¹ na uzyskanie œrodków zewnêtrznych na ten cel. Jest wielka szansa, ¿e po zrealizowaniu inwestycji, Rumia,
Reda i powiat otrzymaj¹
zwrot wiêkszej czêœci poniesionych kosztów z bud¿etu
województwa pomorskiego.
Tak¹ obietnicê z³o¿y³ wicemarsza³ek województwa,
Mieczys³aw Struk.
Przypomnijmy, ¿e zgodnie z wczeœniejszymi planami, trasa ta ma zaczynaæ siê
w Rumi zjazdem w prawo z
ul. Sobieskiego na wysokoœci Urzêdu Miasta. Zjazd
ten bêdzie prowadzi³ pod
wiaduktem do ul. Towarowej. W ten sposób "szóstka"
zostanie po³¹czona z now¹

tras¹, która zakoñczy siê
wjazdem z ul. Drogowców w
Redzie ponownie w drogê
krajow¹ nr 6.
Negocjacje z Auchan
Na lutowej sesji Rady
Miasta rozmawiano te¿ o
innym niezrealizowanym
dot¹d po³¹czeniu komunikacyjnym Rumi i Redy, na
przed³u¿eniu ul. Kosynierów. Jak wiadomo, tê drogê
zobowi¹za³a siê zbudowaæ
firma Auchan, ale nie wywi¹za³a siê z umowy.
Niedawno po raz kolejny odby³y siê negocjacje
przedstawicieli w³adz Redy
i dyrekcji Auchan w tej
sprawie. W spotkaniu w
Redzie uczestniczyli te¿
burmistrz i radni Rumi.
- Uzyskaliœmy zapewnienie o dyrekcji hipermarketu o planach budowy drogi - informuje Florian Mosa,
przewodnicz¹cy Komisji
Gospodarczej RM. - W zamian chcemy przyst¹piæ do
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
Bia³ej Rzeki, w zwi¹zku z
planami inwestycyjnymi
firmy Auchan. Niestety, nie
doczekaliœmy siê obiecanych informacji i materia³ów ani wizyty przedstawicieli Auchan w Urzêdzie
Miasta w Rumi.
Przedstawiciele firmy
nie przybyli na posiedzenie
Komisji Finansowo-Bud¿zetowej RM, na które zostali zaproszeni. Rumscy radni nie uchwalili na razie
przyst¹pienia do zmian w
miejscowym planie przestrzennym. Maj¹ nadziejê,
¿e wkrótce dojdzie do porozumienia z Auchan i droga
w ci¹gu ul. Kosynierów zostanie wreszcie zbudowana.
- Trzeba twardo negocjowaæ i nie ulegaæ presji, trzeba walczyæ o tê ulicê skutecznie - doda³ Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej.
Ak.
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Dziennikarze mają dostęp do obrad Rady Miejskiej

Sesja to nie talk show
Od pocz¹tku tego
roku sesje Rady Miejskiej Rumi nie s¹ transmitowane w lokalnej telewizji. Do niedawna
bezpoœrednie relacje
mogli ogl¹daæ odbiorcy
programu TTM „Chopin” z Wejherowa, których na terenie Rumi
jest stosunkowo niewielu. Ekipa telewizyjna
mo¿e nadal uczestniczyæ w obradach i nagrywaæ relacje z sesji,
ale nie jest to transmisja na ¿ywo.
Przeciwny by³ jej przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Witold Reclaf, wspierany
przez wiêkszoœæ radnych.
Zdaniem przewodnicz¹cego rozstawione miedzy
radnymi kamery telewizyjne przeszkadza³y w obradach (m.in. ze wzglêdów
technicznych) oraz powodowa³y, ¿e merytoryczna
dyskusja zmienia³a siê
chwilami w telewizyjny
show. Czêœæ radnych „Gospodarnoœci” stara³a siê zab³ysn¹æ w oczach widzów i
wyborców (telewizjê „Chopin” odbieraj¹ g³ównie
mieszkañcy Janowa), dyskredytuj¹c jednoczeœnie
umiejêtnoœci i wiedzê przewodnicz¹cego RM oraz jego
zastêpców.
- Nieustanne przerywanie mi i utrudnianie prowadzenia obrad, zwracanie
uwagi i poprawianie moich
wypowiedzi jest nie do
przyjêcia – wyjaœnia Witold Reclaf. - Obrady przez
to przed³u¿aj¹ siê i brakuje czasu na merytoryczna
dyskusjê. Podejrzewam, ¿e
radni „Gospodarnoœci” zachowuj¹ siê tak zw³aszcza
w obecnoœci kamer. Usuniêcie urz¹dzeñ telewizyjnych z sali powinno wp³yn¹æ na uspokojenie emocji.
Nie mamy nic do ukrycia,
ale sesja to nie jest program telewizyjny, podczas
którego radni prezentuj¹
siê wyborcom. Przypominam, ¿e wszyscy zainteresowani obradami mieszkañcy miasta mog¹ siê im

przys³uchiwaæ, poniewa¿
sesje s¹ otwarte dla publicznoœci. Mog¹ na nie
przychodziæ równie¿ wszyscy chêtni dziennikarze.
O tym, jak bardzo decyzja przewodnicz¹cego
RM nie spodoba³a siê radnym opozycji œwiadczy
fakt, ¿e z³o¿yli oni zawiadomienie o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa
do Prokuratury w Wejherowie. Zawiadomienie podpisa³o siedmiu radnych
„Gospodarnoœci” i PO, a
prokurator Dariusz Witek-Pogorzelski zdecydowa³ o wszczêciu œledztwa
w tej sprawie. W wypowiedzi prasowej stwierdzi³. : Zasada jest taka, ¿e media
maj¹ prawo dostêpu do posiedzeñ RM…”.
Z tym stwierdzeniem
prokuratora zgadzaj¹ siê
wszyscy radni z przewodnicz¹cym Reclafem na czele. Dlatego na styczniowej
sesji ekipa lokalnej telewizji bez przeszkód filmowa³a wybrane przez siebie
fragmenty obrad i nagrywa³a wypowiedzi radnych
oraz burmistrza. Na ostatniej sesji 26 lutego TTM
Chopin nagrywa³a obrady
w ca³oœci, wykorzystuj¹c
trzy kamery. Nie istnieje
wiêc „Zakaz filmowania sesji rady miasta…” jak
stwierdzi³ w tytule na
pierwszej stronie „Goniec
Rumski” z 20 lutego br.
Skarga do prokuratora
to zdaniem W. Reclafa dalszy ci¹g awantury politycznej, któr¹ wokó³ tej sprawy rozpêta³a „Gopodarnoœæ”.
- Nie po raz pierwszy
opozycja w Radzie Miejskiej oskar¿a mnie o ³amanie prawa – mówi Witold
Reclaf. - Przewodnicz¹cy
Klubu Radnych „Gospodarnoœæ” Tadeusz Pi¹tkowski ju¿ wczeœniej wysy³a³
skargi na mnie do wojewody pomorskiego. Wojewoda, po zbadaniu sprawy nie
stwierdzi³ ¿adnych nieprawid³owoœci. Okaza³o siê, ¿e
nie z³ama³em prawa pod-

czas sesji Rady Miejskiej,
¿e postêpowa³em zgodnie
ze statutem RM. Jak widaæ, radni „Gospodarnoœci”
nie tylko zak³ócaj¹ obrady,
ale wysy³aj¹c bezpodstawne skargi, a tak¿e bezustannie atakuj¹c mnie oraz
pozosta³ych radnych,
wprowadzaj¹ na sesje i
komisje atmosferê sk³ócenia, ustawicznej wojny
miêdzy nami. Kiedy bronimy swoich racji i w³asnych
decyzji, tak jak w przypadku budowy dróg czy planów budowy centrum z ratuszem nasi przeciwnicy
twierdz¹, ¿e siê k³ócimy.
Wart przypomnieæ, ¿e liderzy ugrupowania „Gospodarnoœæ” – T. Pi¹tkowski
i J. Chmielewski (ten
ostatni jest jednoczeœnie
cz³onkiem klubu PO, co jest
kuriozum na skalê ogólnopolsk¹ !), którzy tak bardzo
domagaj¹ siê jawnoœci obrad i przejrzystoœci pracy
Rady Miejskiej, jako przedstawiciele w³adz Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”
maj¹ zupe³nie odmienne
zdanie. W zesz³ym roku na
sesji Józef Chmielewski zosta³ zapytany, dlaczego nie
ma transmisji telewizyjnych z otwartych zebrañ
cz³onków spó³dzielni, które
mia³y miejsce wiosn¹ 2008
r., a dotyczy³y wyboru nowych cz³onków Rady Nadzorczej SM „Janowo”? Radny i prezes odpowiedzia³, ¿e
jest to wtr¹canie siê w wewnêtrzne sprawy SM „Janowo”, a obecnoœæ telewizji
przeszkadza³aby w dokonywaniu przez cz³onków spó³dzielni wyboru odpowiednich kandydatów (?!). Pan
prezes odmawia te¿ dziennikarzom wstêpu na zebrania spó³dzielni, czego doœwiadczy³am osobiœcie w
ub. roku. Okazuje siê, ¿e
zwolennicy jawnoœci obrad,
s¹ jej zdecydowanymi przeciwnikami jeœli chodzi o
spó³dzielniê mieszkaniow¹.
Mimo, ¿e nie jest ona ich
prywatnym przedsiêbiorstwem.
Anna Kuczmarska
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Nikt nie ma wątpliwości

Szkoła nr 1 potrzebuje
kompleksowej rozbudowy
Grupa rodziców
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 domaga
siê natychmiastowej
rozbudowy tej placówki. Razem z dyrekcj¹
maj¹ za z³e radnym, ¿e
nie chc¹ przeznaczyæ
ponad 300 tys. z³ na
projekt inwestycji.
Chc¹ zawiadomiæ o
tym nawet prokuratora, bo zaniechanie inwestycji jest ich zdaniem przestêpstwem.
Poniewa¿ radni planuj¹ rozbudowê szko³y, dosz³o do dziwnego
sporu, w którym obie
strony maj¹ ten sam
cel - poprawê warunków funkcjonowania
tej placówki.
Dyrektor placówki zabiega o budowê ³¹cznika.
Radni mówi¹ o szerszym
zakresie prac, ³¹cznie z
budow¹ sali sportowej. O
co wiêc ten konflikt? Ró¿nice zdañ dotycz¹ tylko (i
a¿) terminu rozpoczêcia
rozbudowy SP nr 1 oraz
zachowania ustalonej
wczeœniej przez Radê
Miejsk¹ kolejnoœci inwestycji oœwiatowych. W tegorocznym bud¿ecie zaplanowano wydatki na
projekt równie potrzebnej
rozbudowy integracyjnej
Szkole Podstawowej nr 6
(m.in. modernizacja kuchni i budowa sali) oraz na
rozbudowê Szko³y Podstawowej nr 10 (przede
wszystkim sala gimnastyczna). Radni przekonuj¹, ¿e nie mo¿na rozpoczynaæ teraz trzeciej du¿ej
inwestycji w oœwiacie, na
któr¹ miasto i tak wydaje
du¿o pieniêdzy. Bie¿¹ce
utrzymanie placówek oraz
remonty, w tym tak¿e w
Szkole Podstawowej nr 1,
poch³aniaj¹ spor¹ czêœæ
bud¿etu, bo ok. 17 mln z³.
Te argumenty nie
przekonuj¹ dyrekcji i grupy rodziców „jedynki”,
którzy uczestniczyli m.in.
w ostatniej sesji Rady
Miejskiej, apeluj¹c o
zmianê stanowiska wiêkszoœci radnych.
Mimo, ¿e w grudniu
przy uchwalaniu bud¿etu
na 2009 r. przeznaczono
pieni¹dze na razie tylko

na koncepcjê inwestycji w
SP 1, zarówno w styczniu,
jak i w lutym burmistrz
wnios³a ponownie zaproponowa³a wydanie 325
tys. z³ na projekt budowy ³¹cznika w „jedynce”.
Dyskusja na sesji zamieni³a siê w ostry spór. Protestuj¹cych rodziców popierali gor¹co radni, którzy w poprzedniej kadencji nic nie zrobili dla tej
szko³y chocia¿ mieli pe³niê
w³adzy (Chmielewski,
Pi¹tkowski, Grinholc).
Radni Klubu Niezale¿nych oraz PiS konsekwentnie twierdzili, ¿e
trzeba zachowaæ kolejnoœæ zadañ.
- Panie burmistrzu –
zwróci³ siê do R. Grychto³a radny Piotr Zaradny. Zróbmy jak najszybciej
koncepcjê SP nr 1 oraz
przygotujmy dokumentacjê rozbudowy SP nr 6 i
wtedy bêdziemy mogli ruszyæ z „jedynk¹”.
- Popieramy rozwój
oœwiaty, ale na rozs¹dnych
zasadach – powiedzia³ radny Bogdan Formella. –
Chcemy inwestowaæ w
szko³y nr 10, nr 6 i nr 1.
Apelujê do rodziców, aby
naciskali na burmistrza
miasta i domagali siê jak
najszybszego wykonania
koncepcji rozbudowy „jedynki”. Tê inwestycjê maj¹ pañstwo zagwarantowan¹. Zapisaliœmy j¹ w planie wieloletnim, przeznaczaj¹c na
ten cel 9 mln z³. Jeœli chodzi
o wydatki na koncepcjê – na
pewno je zwiêkszymy, jeœli
zajdzie taka potrzeba.
Przewodnicz¹cy RM
Witold Reclaf przypomnia³,
¿e w wieloletnim planie inwestycyjnym rozbudowa
SP nr 1 jest roz³o¿ona na
etapy i ma siê zakoñczyæ w
2014 roku, tak jak zak³ada³a to burmistrz.
Wiêkszoœci¹ 13 g³osów
przy 4 przeciw i 4 wstrzymuj¹cych siê, Rada Miejska nie zgodzi³a siê na
wprowadzenie do bud¿etu 325 tys. z³ na projekt
rozbudowy SP nr 1. Radni zapewniaj¹, ¿e zrobi¹
to jeszcze w tym roku, pod
warunkiem wykonania
dokumentacji dla SP nr 6.
Ak

AKTUALNOŚCI

Wierzę w moje miasto
Z Mari¹ Bochniak, przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury Rady Miejskiej rozmawia
Jan Zagórski
- Na pocz¹tek zapytam, co spêdza sen z
powiek szefowej Komisji Kultury?
- Na pewno ¿ycie codzienne, ale skupmy siê na sprawach publicznych. Najbardziej doskwiera to, ¿e chcia³oby siê du¿o, a w zestawieniu z bud¿etem miasta i innymi pozamerytorycznymi
barierami, mo¿liwoœci s¹
ograniczone. Marzy siê nam
Rumia z w³asn¹ to¿samoœci¹, a z tym jako miasto ci¹gle mamy trudnoœci. Wizerunek mamy jakby dzielnicy
nie wiadomo czego. Miasto,
które chce mieæ w³asny wizerunek, musi mieæ presti¿owe obiekty kultury, jak choæby salê koncertowo-widowiskow¹, bibliotekê, czy centrum kultury. Mamy wprawdzie ³adny Dworek pod Lipami, ale jest on tyle¿ ³adny, co
ma³y. Przyda³oby siê te¿
muzeum miasta. S¹ nadzieje zwi¹zane z ruinami starego koœcio³a gotyckiego, ale
w³adza wykonawcza jakoœ
ci¹gle tañczy w miejscu.
Móg³by to byæ obiekt pe³ni¹cy zarówno funkcje œwieckie,
jak i sakralne.
- Wygl¹da na to, ¿e
lepsz¹ bazê w Rumi maj¹
dzia³acze sportowi. Czy¿by kultura przegrywa³a
ze sportem?
- Mo¿e to tak wygl¹da,
ale s¹dzê, ¿e hale sportowowidowiskowe z powodzeniem
mog¹ byæ wykorzystywane
na imprezy o charakterze
kulturalnym w wiêkszym
stopniu ni¿ dotychczas.
- Mamy jeszcze Dom
Kultury SM „Janowo”,

wokó³ którego tocz¹ siê
ci¹g³e spory.
- No w³aœnie, a kultura
lubi pokój. Doceniam osi¹gniêcia artystyczne tej placówki, ale dopóki status tego
obiektu bêdzie przetargiem
politycznym ze strony prezesa i radnego Józefa Chmielewskiego, to spory nie wygasn¹.
- Za³ó¿my, ¿e mamy ju¿
obiekty kulturalne. Czy
zdo³amy wype³niæ je
¿yciem?
- Mamy jeszcze du¿o pracy, ale wierzê w moje miasto,
w którym mieszkam od urodzenia. Mamy sporo zdolnych ludzie, zapaleñców, stowarzyszeñ, zespo³ów artystycznych, ale s¹siedztwo
Gdyni, Gdañska, a nawet
Wejherowa powoduje, ¿e
trudno jest konkurowaæ w
ofercie kulturalnej. Wierzê
jednak, ze równolegle z budow¹ centrum miasta, wraz
z powstaniem obiektów kultury wzroœnie w nas chêæ
tworzenia i konsumowania.
- Jest pani na co dzieñ
nauczycielem historii w
SP 6. Ostatnio spotykamy
siê w mediach z ogromna
wrzaw¹ wokó³ rozbudowy tej szko³y oraz SP 1.
Co pani mo¿e na ten temat powiedzieæ?
- Konflikt jest sztucznie
nag³oœniony, bowiem SP 6 i
SP 1 bêd¹ rozbudowywane
niemal¿e równolegle. Konflikt niepotrzebnie rozpala
pani burmistrz, chocia¿ w
minionej kadencji, gdy mia³a pe³niê w³adzy nad bud¿etem, nie zrobi³a nic w tym
kierunku. Chcia³abym podkreœliæ, ¿e jedna i druga inwestycja zapisana jest w planie, a ka¿dy rozs¹dny gospodarz etapuje inwestycje. Niezrozumia³y jest sposób, w
jaki dyrektor SP 1 walczy o
rozbudowê placówki, poniewa¿ doprowadzi³a do poró¿-

nienia naszych dzieci. Jak
dyrektor i pedagog mo¿e
mówiæ o dzieciach lepszych i
gorszych. Poprzez dzia³ania
dyrekcji i ma³ej grupy rodziców nastêpuje eskalacja konfliktu, którego w zasadzie nie
powinno byæ.
- To gdzie tkwi Ÿród³o
wojny?
- Te¿ zadajê sobie takie
pytanie. Kto kosztem dzieci
chce sobie zbiæ kapita³ polityczny? Tego typu poczynania godz¹ w wizerunek miasta i niczemu dobremu nie
s³u¿¹. Ta „wojna”, o której
mówi pani dyrektor Kopaczewska przenios³a siê do
¿¹dnych sensacji mediów i
odnoszê wra¿enie, ¿e do walcz¹cych ju¿ nic nie dociera.
Oni ju¿ zagrzewaj¹ siê do
boju i mam wra¿enie, ¿e powód nie jest wa¿ny. Ta sytuacja wpisuje mi siê w kryzys
humanizmu i ogólnie w kryzys wartoœci. Bardzo du¿o
mówi siê o kryzysie gospodarczym, a zapomina o tym,
który w skutkach mo¿e byæ
znacznie dotkliwszy dla
przysz³ych pokoleñ.
Trzeba podkreœliæ, ¿e
œrodki, jakie miasto przeznacza na oœwiatê, w tym na
inwestycje, s¹ bardzo du¿e,
jedne z najwiêkszych w kraju (w przeliczeniu na mieszkañca). Myœlê ¿e wszystko
dobrze siê zakoñczy, bo wierzê w moje miasto.

REKLAMA

Podłoga
i radiowóz
Na wniosek burmistrza,
radni przeznaczyli 100 tys.
z³ z bud¿etu miasta na remont pod³ogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 w
Rumi, przy ul. Batorego.
Stan pod³ogi pogorszy³ siê
ostatnio i wymaga pilnej
wymiany.
Radni zgodzili siê równie¿ na dofinansowanie zakupu radiowozu dla s³u¿by
prewencyjnej w Komisariacie Policji w Rumi, przeznaczaj¹c na ten cel 20 tys. z³.
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SAMORZĄD

Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
Zakres działalności

SKŁAD OSOBOWY:

Uchwa³¹ Nr II/7/2006 z 28 listopada 2006 r. Rada Miejska
Rumi powo³a³a osiem sta³ych komisji:
1/ Komisja Finansowo-Bud¿etowa,
2/ Komisja Samorz¹dowa,
3/ Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji,
4/ Komisja Oœwiaty i Wychowania,
5/ Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego,
6/ Komisja Bezpieczeñstwa,
7/ Komisja do spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
8/ Komisja Mieszkaniowa.
T¹ sam¹ uchwa³¹ z listopada 2006 r. Rada Miejska ustali³a
tak¿e zakres dzia³ania poszczególnych komisji.
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego zajmuje siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
- gospodarka nieruchomoœciami
- zarz¹dzanie drogami
- zagospodarowanie przestrzenne
- programy gospodarcze
- inwestycje gminne, remonty
- tworzenie, likwidacja i reorganizacja komunalnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿anie ich w maj¹tek
- zaopatrzenie w wodê, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie œcieków komunalnych
utrzymanie czystoœci i porz¹dku, urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, ciepln¹ i gaz
- transport zbiorowy
- zieleñ, ochrona œrodowiska i przyrody
- gospodarka wodna i melioracje
- utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci
publicznej oraz obiektów administracyjnych
- targowiska
- cmentarze komunalne i wojenne
- rolnictwo
- promocja gminy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego odbywaj¹ siê przynajmniej raz
w miesi¹cu, w ka¿dy poniedzia³ek poprzedzaj¹cy
sesjê Rady Miejskiej, o godz. 18. Posiedzenia s¹
otwarte dla mieszkañców. Odbywaj¹ siê w Urzêdzie Miasta przy ul. Sobieskiego 7, w sali obrad na
parterze.

Otwarte sesje
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi informuje, ¿e sesje samorz¹du s¹ otwarte dla mieszkañców i ka¿dy zainteresowany mo¿e przys³uchiwaæ siê obradom i obserwowaæ ich przebieg. Sesje odbywaj¹ siê zawsze w ostatni
czwartek miesi¹ca.
Tematem marcowej sesji, która odbêdzie siê
26.03. o godz. 13 w sali nr 100 Urzêdu Miasta
Rumi, bêd¹ plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami i programu
ochrony œrodowiska.
Tematyka nastêpnych sesji:
KWIECIEÑ
Absolutorium
Sprawy rodziny, zdrowia 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
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Florian Mosa - przewodnicz¹cy komisji
Piotr Zaradny - zastêpca przewodnicz¹cego
Henryk Grinholc - cz³onek
Jaros³aw Muszyñski - cz³onek
Janusz Wolañski - cz³onek
Zbigniew Rachwald - cz³onek

PRACOWITA KOMISJA
Przez ponad dwa lata obecnej V kadencji
Rady Miejskiej (od 3 grunia 2006 r.) odby³o siê
49 posiedzeñ Komisji Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Przestrzennego RM.
Dla porównania, w poprzedniej kadencji
przez cztery lata (2002-2006) komisja obradowa³a 48 razy.

Florian Mosa - przewodnicz¹cy Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego RM

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej goœcili (od lewej), przewodnicz¹cy RM
Witold Reclaf i radny Bogdan Formella. Dalej siedz¹: Janusz Wolañski, Piotr Zaradny
i przewodnicz¹cy Florian Mosa).

Czym zajmowała się komisja w tej kadencji
Oprócz statutowych i
podstawowych zadañ, takich jak opiniowanie i g³osowanie projektów merytorycznych uchwa³, komisja zajmowa³a siê tak¿e
sprawami wniesionymi na
obrady przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
oraz sprawami interwencyjnymi mieszkañców,
zg³aszanymi do radnych.
DROGI
Jednym z priorytetów
pracy komisji by³o (i jest
nadal) monitorowanie stanu inwestycji z zakresu
budowy dróg. Na wniosek
radnych z tej komisji
Urz¹d Miasta przekazuje
im comiesiêczne informacje o stopniu zaawansowania inwestycji w fazie projektowej i wykonawczej.
Komisja opiniowa³a
m.in. projekty uchwa³ w
sprawach sprzeda¿y, kupna i zamiany nieruchomoœci oraz porozumieñ z Zarz¹dem Powiatu Wejherowskiego, dotycz¹cych
m.in. zarz¹dzania drogami powiatowymi w mieœcie oraz przejêcia niektórych zadañ i kompetencji

z zakresu dzia³ania Starostwa Wejherowskiego.
Komisja na bie¿¹co
by³a informowana i opiniowa³a uchwa³y, dotycz¹ce
planów budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji
Trójmiejskiej oraz drogi z
Rumi do Redy (Towarowa,
Cegielniana, Leœna).
PLANY
Wa¿nym aspektem pracy komisji jest te¿ opiniowanie projektów planów przestrzennych. Na dodatkowych posiedzeniach komisja opiniowa³a projekty planów zagospodarowania
fragmentów dzielnicy Bia³a Rzeka, dzielnicy Szmelta oraz Janowo, a tak¿e zajmowa³a siê koncepcja zagospodarowania centrum
miasta wraz z ratuszem.
Omawiano i opiniowano
zmiany planu dla inwestycji „Centrum HandlowoUs³ugowe Auchan”, dla rejonu ul. Partyzantów (w
kierunku pó³nocnym), a
tak¿e w rejonie ul.Gdañskiej, D¹browskiego, Pi³sudskiego, Derdowskiego,
Gdyñskiej i Czêstochowskiej.

Ponadto rozpatrywano
uwagi, wnioski, skargi i
za¿alenia do projektów
miejscowych planów zagospodarowania wniesione
przez mieszkañców.
BUD¯ET
Trzykrotnie w tej kadencji Komisja Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego opiniowa³a najwa¿niejszy dokument dla miasta – bud¿et
Rumi. Podczas posiedzeñ
komisji dyskutowano i
wydawano opiniê na temat kolejnych uchwa³ bud¿etowych na rok 2007,
2008 oraz 2009.
INNE
Komisja opiniowa³a
m.in. projekty uchwa³ w
sprawach sprzeda¿y, kupna
i zamiany nieruchomoœci.
Zajmowa³a siê te¿ stawkami podatków i czynszów, a
tak¿e dotacjami dla policji,
stra¿y po¿arnej i dla Szpitala Specjalistycznego w
Wejherowie.
(na podstawie sprawozdania z pracy komisji, przygotowanego przez jej przewodnicz¹cego Floriana Mosê)

Z POWIATU
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Od września nowy ośrodek na Sabata

Rumianie na uroczystości z udziałem Prezydenta RP

Rozszerzona opieka
nad dziećmi i młodzieżą

Lech Kaczyński odwiedził Wejherowo

Radni powiatu wejherowskiego podjêli wa¿ne decyzje, dotycz¹ce szko³y specjalnej przy ul. Sabata w
Rumi. Tej placówce grozi³a
likwidacja, bo mala³a liczba zg³aszanych do niej
uczniów. Mówi³o siê o rych³ym przeniesieniu jej
uczniów do specjalistycznej
szko³y w Wejherowie. Okazuje siê jednak, ¿e w Rumi
nadal bêdzie funkcjonowa³
Zespó³ Szkó³ Specjalnych. Pod tak¹ w³aœnie
now¹ nazw¹ od wrzeœnia
2009 r. kontynuowaæ bêdzie
swoj¹ dzia³alnoœæ specjalna
szko³a podstawowa oraz
specjalne gimnazjum. Obok
szkó³ powstanie zupe³nie
nowy oœrodek.
Rada Powiatu Wejherowskiego podjê³a uchwa³ê
w sprawie utworzenia
Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego z
siedzib¹ przy ul. Sabata 12
w Rumi. Jak napisa³ w uzasadnieniu naczelnik Wydzia³u Edukacji Starostwa,
Miros³aw Lademann, ¿e
wzglêdu na wzrost potrzeb
konieczne jest poszerzenie
kszta³cenia specjalnego dla
dzieci i m³odzie¿y z g³êbokim upoœledzeniem oraz
upoœledzonych z ró¿nymi
sprzê¿eniami.
Trzeba
umo¿liwiæ tej grupie osób
udzia³ w zajêciach przedszkolnych, szkolnych oraz
w zajêciach rewalidacyjnowychowawczych i terapeutycznych. Potrzebne s¹ te¿
zajêcia indywidualne oraz
wsparcie dla rodziców (konsultacje, warsztaty, grupy
wsparcia).
Nowy oœrodek rozpocznie dzia³alnoœæ z dniem 1
wrzeœnia br., podobnie jak

powo³any kolejn¹ uchwa³¹
Rady Powiatu Powiatowy
Zespó³ Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi.
Zespó³ bêdzie siê sk³ada³ z
dwóch placówek (o których
mowa wy¿ej) : Zespo³u
Szkó³ Specjalnych i Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego .
- Po³¹czenie placówek
we wspóln¹ jednostkê organizacyjn¹ pozwoli na wykorzystanie wysoko specjalistycznej kadry i sprzêtu, zaplecza lokalowego, a tym
samym usprawni dzia³alnoœæ zespo³u szkó³ oraz ca³ego oœrodka. W pomieszczeniach wykonanmy remont i zakupimy sprzêt rehabilitacyjny – mówi Dariusz Kuczmarski etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu. – Podobnie jak dot¹d
szko³a specjalna, zespó³ bêdzie zarz¹dzany przez Starostwo, które poza tym prowadzi dwie szko³y ponadpodstawowe oraz dwa
oœrodki wychowawcze w
Rumi. Otwieramy te¿ od
wrzeœnia w ZSP nr 1 liceum
dla doros³ych, które kiedyœ
funkcjonowa³o w mieœcie.
Z inicjatywy Zarz¹du Powiatu i na podstawie
uchwa³y Rady Powiatu, w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
(I LO) przy ul. Starowiejskiej wejdzie trzyletnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych. Istnieje bowiem potrzeba poszerzenia
publicznej oferty edukacyjnej na terenie Rumi o tak¹
w³aœnie placówkê. Organizacj¹ zajmie siê pani Ewa
Grzymkowska, nowa wicedyrektor ZSP nr 1.
baj

Fot.: Henryk Po³chowski

Rocznica zaœlubin
Polski z morzem by³a
powodem wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w Pucku
oraz w Wejherowie. 10
lutego na wejherowskim rynku odby³a siê
uroczystoœæ, w której
uczestniczyli m.in. burmistrz Rumi, oraz radni rumscy i powiatowi.
Oprócz uczczenia rocznicy przybycia w 1920 r.
do Wejherowa i Pucka
wojsk gen. Józefa Hallera, oddano te¿ ho³d za³o¿ycielowi miasta. W tym
roku mija 400 lat od narodzin Jakuba Wejhera.
Lech Kaczyñski przypomnia³ zebranym na placu
przedstawicielom w³adz
pañstwowych, powiatowych i miejskich oraz
mieszkañcom, historiê zaœlubin Polski z morzem.
Mówi³ te¿ o sytuacji w go-

spodarce morskiej, podkreœlaj¹c zwi¹zki Wejherowa z morzem. Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, wrêczy³
Lechowi Kaczyñskiemu
kaszubskie diabelskie
skrzypce. Po spotkaniu z
samorz¹dowcami z powiatu, w tym z Rumi, Prezydent odwiedzi³ Kalwariê Wejherowsk¹.
Na tym samy placu w
centrum miasta 89 lat
temu wejherowianie witali s³ynnego B³êkitnego
Genera³a i jego ¿o³nierzy,
nios¹cych wolnoœæ. Kopiê
archiwalnego zdjêcia z
tego wydarzenia podarowa³ nam by³y wejherowianin, póŸniej zamieszka³y w Rumi, pan Henryk Baranowski, mi³oœnik historii Polski i Pomorza. Z przyjemnoœci¹
prezentujemy to zdjêcie
naszym Czytelnikom. Ak

W paŸdzierniku 1919 r.
Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo
Frontu Pomorskiego,
utworzonego w celu pokojowego zajêcia Pomorza, przyznanego Polsce
na mocy traktatu wersalskiego. Poszczególne
miejscowoœci przejmowano od wycofuj¹cych siê
wojsk niemieckich a¿ do
11 lutego 1920, kiedy to
ostatni ¿o³nierze opuœcili Gdañsk. Oprócz kilku
prób stawiania zbrojnego
oporu i licznych przypadków sabota¿u, powrót Pomorza do Polski przebiega³
bez wiêkszych zak³óceñ. 10
lutego 1920 r. gen. Józef
Haller wraz z ministrem
spraw wewnêtrznych Stanis³awem Wojciechowskim oraz now¹ administracj¹ województwa pomorskiego przyby³ do Pucka, gdzie dokona³ symbolicznych zaœlubin Polski z
Ba³tykiem.

REKLAMA

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

PEŁNY ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH
W KRAJU I ZA GRANICĄ
BEZPŁATNE KREDYTOWANIE USŁUG

Biura: Rumia, ul. Wybickiego 20 w godz. 11.00-15.00
Rumia, ul. Chrobrego 27 w godz. 8.00-16.00
Tel. całodobowe: 058 77-12-800 i 0-501-163-354
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Na pewno będzie jatka

Jazda na "palikota"
Są w polskiej polityce i wśród polskich polityków rozpowszechnione różne "jazdy". Największym wzięciem cieszy się oczywiście jazda na gazie, a czasami nawet na
podwójnym gazie. Niezależnie od politycznej opcji jej miłośnicy jadą pod prąd, wjeżdżają w płot, bełkoczą "coś tam
coś tam", tarzają się na klombiku przed Sejmem RP, zasypiają w ławach, albo mają trudności z dotarciem na mównicę. Co rusz jakiś poseł wymyśla kolejną jazdę. Konkurencja jest duża, bo ma 460 posłów plus 100 senatorów. Zawody często rozgrywane są na lokalnych scenach politycznych.
A wszystko dzieje się przed włączonymi kamerami różnych telewizji.
Najnowszym osiągnięciem polskiej myśli parlamentarnej
jest jazda na "palikota", czyli: stanie na czas na stercie papierów, wymachiwanie pistoletem i penisem, bieganie z różnymi częściami zwierząt na tacy, nakłanianie do picia wina na
golasa, straszenie gejem, rzucanie do celu obelgami.
W tym przypadku mamy lokalnych naśladowców tego
typu jazd. Pierwowzór nie jest jedynym przypadkiem w Polsce. Wystarczy popatrzyć na rumskie podwórko polityczne i znajdziemy kilku "palikotów". Jazdami na "palikota" nieustannie zajmują się J. Chmielewski, T. Piątkowski, A. Kubina, J. Domański, R. Grychtoł i oczywiście E. Rogala-Kończak. To z ich ust padają najgorsze zarzuty. Czasami też
obelgi. Wiele razy na sesji lub w kuluarach słychać: palant, głupek, szkodnik, oszołom, cham, prostak, zakała, a
czasem i gorzej. "Palikotowcy" biorą udział w konkurencjach na: najefektowniejsze wymachiwanie rękami, najmilszy uśmiech do kamery, najgroźniejsze straszenie prokuratorem, najgłupsze wypowiedzi, jak najszybsze wyprowadzanie z równowagi przewodniczącego. Konkurencje są
dowolne i ustalane w trakcie sesji Rady Miejskiej. W tym
dniu są szczególnie naładowani i nadaktywni. Dlaczego?
Otóż głównym powodem ich politycznej aktywności jest
"parcie na szkło". Tylko przed kamerami mają sens takie
wygłupy.
Na komisjach ze strony "palikotowców" wieje pustką,
bo na sali nie ma kamery. Po co się więc wysilać i popisywać. Tak jak ich polityczny i pijarowski guru, żyją tylko dzięki
włączonym kamerom.
Nie wiadomo, co nas mieszkańców Rumi czeka w najbliższych miesiącach, bo im bliżej wyborów samorządowych, tym częściej będziemy mogli zobaczyć pełny arsenał "palikotowych" jazd.
Czy będzie to otwarta wojna na pistolety, topory, nożyczki, penisy, podwiązki, miny, buty, telefony lub inne "palikotowe" akcesoria, nie wiadomo.
Na pewno będzie jatka!
(Kibic)

Specjaliści wskazują miejsce na centrum
Stan zaawansowania
budowy centrum miasta wraz z ratuszem
przy skrzy¿owaniu ulic:
Starowiejskiej i D¹browskiego by³ g³ównym tematem sesji
Rady Miejskiej, która
odby³a siê 26 lutego.
Jak siê mo¿na domyœleæ, temat ten wywo³a³
gor¹c¹ dyskusjê, podczas której rozmawiano
te¿ o koncepcjach centrum, wykonanych na
zlecenie burmistrz
Rumi. Przygotowane
przez dwie pracownie
architektoniczne propozycje prezentujemy
na str. 8.
Od zastêpcy burmistrza Ryszarda Grychto³a radni dowiedzieli siê, ¿e
urz¹d jest w trakcie wykupywania prywatnych
dzia³ek w rejonie ulicy Starowiejskiej, poniewa¿ plac,
na którym ma stan¹æ ratusz i towarzysz¹ce mu
budynki nie nale¿y w ca³oœci do miasta. Uda³o siê
kupiæ teren nale¿¹cy do
przedsiêbiorstwa "Dom
Ksi¹¿ki", na którym funkcjonuje ksiêgarnia, a tak¿e dzia³kê przy ul. Krzywej, na której znajduje siê
dwukondygnacyjny budynek. Trwaj¹ negocjacje z
w³aœcicielami kolejnej
dzia³ki, na której znajduje siê dom jednorodzinny.
Teren po drugiej stronie
ul. Starowiejskiej (w s¹siedztwie poczty), który
ma byæ równie¿ wykorzystany do budowy centrum,
jest w³asnoœci¹ gminy.

Równolegle opracowany zosta³ miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego dla centrum
Rumi. Gotowy projekt jest
ju¿ na etapie uzgodnieñ, a
potem zostanie wy³o¿ony
do wgl¹du. Uchwalenie
miejscowego planu jest warunkiem do opracowania
dokumentacji inwestycji.
Mimo tych przygotowañ, zwi¹zanych z konkretnym miejscem i wczeœniejszymi decyzjami Rady
Miejskiej, burmistrz Rumi
zleci³a biurom architektonicznym przygotowanie
koncepcji centrum wraz z
ratuszem, z uwzglêdnieniem trzech ró¿nych lokalizacji. Oprócz terenu u
zbiegu ulic D¹browskiego
i Starowiejskiej, burmistrz
zaproponowa³a obszar
przy ul. Che³miñskiej oraz
przy ul. Sobieskiego, na
którym obecnie znajduje
siê urz¹d.
Dwa zespo³y architektów przygotowa³y koncepcje dla ka¿dego z tych
miejsc.
Ich ocen¹, a tak¿e analiz¹ wszystkich trzech lokalizacji zajê³a siê gminna
Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna powo³ana przez Burmistrza. Do
konsultacji zaproszono autorów koncepcji.
Jak poinformowa³ burmistrz Ryszard Grychto³,
wiêkszoœæ cz³onków komisji wskaza³o teren przy ul.
Sobieskiego jako najw³aœciwsz¹ lokalizacjê na centrum Rumi. Na drugim
miejscu w ocenie urbani-

Każdy ma prawo do własnego zdania

Kłócą się czy walczą o rozwój miasta?
Radni wci¹¿ siê k³óc¹!
Taka opinia rozpowszechniana przez opozycjê w Radzie Miasta i burmistrz
Rumi znalaz³a podatny
grunt wœród mieszkañców.
Na ró¿nych spotkaniach i w
rozmowach prywatnych, a
tak¿e w wypowiedziach telefonicznych naszych czytelników powraca ten motyw.
Dzwoni¹ca do redakcji
mieszkanka Rumi stwierdzi³a niedawno: „Radni siê
k³óc¹, a ja uwa¿am, ¿e ratusz powinien zostaæ w obecnym miejscu”. Zaskakuj¹ce
postawienie sprawy: ja mam
w³asne zdanie i mam do tego
prawo, a skoro radni maj¹
inne zdanie (wiêkszoœæ z
nich chce budowaæ ratusz
przy ul. D¹browskiego i Sta-
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rowiejskiej) to znaczy, ¿e siê
k³óc¹. Podobnie sprawê stawia burmistrz E. RogalaKoñczak w wypowiedziach
prasowych i telewizyjnych.
Jeœli radni nie zgadzaj¹ siê
z pomys³ami burmistrza i
broni¹ w³asnego zdania,
otrzymuj¹ „³atkê” k³ótliwych. Niewa¿ne, czy maj¹
racjê, bo nad tym nikt siê ju¿
nie zastanawia...
Siedz¹cy kiedyœ ko³o
mnie obserwator obrad
Rady Miejskiej nie kry³ oburzenia, kiedy jeden z radnych sprzeciwi³ siê propozycji pani burmistrz, przedstawiaj¹c w³asne argumenty. Mój s¹siad z niesmakiem
pokiwa³ g³ow¹, szepc¹c
„znowu siê k³óc¹”. Nie wolno nam przeszkadzaæ w ob-

radach, wiêc nie zapyta³am
tego pana, czy oczekuje,
¿eby wszyscy zgodnie podnosili r¹czki w górê, nie
wnosz¹c ¿adnych zastrze¿eñ? Najlepiej, ¿eby radni
wy³¹czyli niektóre funkcje
mózgu przytakuj¹c i przyklaskuj¹c. By³oby tak mi³o,
jak w odleg³ych na szczêœcie
czasach „powszechnej zgody
i mi³oœci” (czytaj: przymusu i strachu!).
Tymczasem w funkcjonowaniu samorz¹du nie
chodzi o to, ¿eby by³o mi³o,
tylko ¿eby by³o m¹drze i
skutecznie. Dyskusje i spory merytoryczne s¹ wskazane i powinny prowadziæ do
ciekawych wniosków, do nowych rozwi¹zañ. A ¿e czasem nie prowadz¹ i rzeczy-

wiœcie przeradzaj¹ siê w
utarczki s³owne to ju¿ osobna sprawa. Tak siê sk³ada,
¿e k³ótnie podczas obrad
najczêœciej prowokuj¹ radni „Gospodarnoœci” (T. Pi¹tkowski i J. Chmielewski,
czasem do³¹cza do nich A.
Kubina), którzy bezustannie przerywaj¹ przewodnicz¹cemu, zwracaj¹ mu uwagê, g³oœno komentuj¹ wypowiedzi innych i nie reaguj¹
na przywo³ywanie do porz¹dku. To bardzo psuje atmosferê na sali, a tak¿e opiniê o samorz¹dzie. Na pewno nie prowadzi do konstruktywnej dyskusji.
Co do sporów wiêkszego
kalibru, czyli konfliktu
wiêkszoœciowej koalicji radnych z pani¹ burmistrz,

stów i architektów uplasowa³ siê teren przy skrzy¿owaniu Starowiejskiej i
D¹browskiego. Najs³abiej
zosta³a oceniona lokalizacja centrum przy ul. Che³miñskiej.
W dyskusji radni Joanna ¯urek, Janusz Wolañski, Piotr Zaradny i Jaros³aw Muszyñski przekonywali, ¿e miejsce przy ul.
Sobieskiego wcale nie jest
najlepsze.
- Urz¹d ma s³u¿yæ
mieszkañcom i ka¿dy powinien do niego bez trudu
dotrzeæ. Tymczasem obecnie urz¹d mieœci siê na
uboczu, trudno tam dojechaæ m.in. autobusem, bo
jest ich niewiele - stwierdzi³a m.in. Joanna ¯urek.
Radni Józef Chmielewski, Tadeusz Pi¹tkowski
oraz Aleksander Kubina
przekonywali, ¿e ratusz powinien powstaæ w s¹siedztwie starego urzêdu, tak
jak wskazuj¹ specjaliœci.
- To, ¿e nie je¿d¿¹ têdy
autobusy to nie jest ¿aden
argument , dojazd zawsze
mo¿na zrobiæ - stwierdzi³ J.
Chmielewski, a T. Pi¹tkowski doda³, ¿e w obecnych czasach ka¿da rodzina ma samochód.
- Z ca³ym szacunkiem
dla fachowców, ale popatrzmy na nowe rondo przy
ul. Drogowców, zaprojektowane przez specjalistów doda³ przewodnicz¹cy Witold Reclaf. - Trzeba je by³o
przeprojektowaæ i poprawiæ. Jak widaæ nie zawsze
mo¿na polegaæ na fachowcach.
Ak.
chodzi na ogó³ o realizowanie podjêtych decyzji,
zw³aszcza uchwa³y bud¿etowej oraz ustaleñ w sprawie
ratusza i centrum. Kiedy
radni zarzucaj¹ burmistrz
nierealizowanie uchwa³, to
tak¿e siê k³óc¹?
Burmistrz zapewnia, ¿e
chce realizowaæ inwestycje,
tylko niekoniecznie te same,
które wczeœniej zaplanowali radni. Przyk³adem s¹ spory o budowê poszczególnych
ulic, o rozbudowê szkó³, o lokalizacjê centrum.
Czy radni – dla w³asnego spokoju, dobrej opinii i
unikniêcia etykietki k³ótliwych powinni zgadzaæ siê z
pani¹ burmistrz, pokornie
znosiæ lekcewa¿enie ich decyzji i nic nie robiæ? Czy
mo¿e jednak, spieraj¹c siê i
walcz¹c, forsowaæ wa¿ne
dla miasta inwestycje?
Anna Kuczmarska
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OPINIE

Gdzie powstanie centrum z ratuszem?
zalety dwóch lokalizacji:
przy D¹browskiego i przy
Sobieskiego. Ka¿da ma swoje plusy i minusy, ale ta
pierwsza na pewno w niczym nie ustêpuje terenowi
obok urzêdu.

Przedstawicieli w³adz
miasta i znanych mieszkañców Rumi zapytaliœmy, co s¹dz¹ na temat lokalizacji nowego centrum
z ratuszem oraz tocz¹cej
siê dyskusji na ten temat?
Oto ich wypowiedzi.
RYSZARD GRYCHTO£
zastêpca burmistrza
Rumi ds. inwestycji
- W wypadku budowy
centrum i ratusza w Rumi
trudno kierowaæ sie w³asnymi odczuciami i preferencjami. Mam zaufanie do specjalistów, powa¿am ich autorytet. Zdanie fachowców, czyli
architektów i urbanistów,
których poprosiliœmy o konsultacje, poszerza moj¹ wiedzê i z pewnoœci¹ ma wp³yw
na moje stanowisko. Tym
bardziej, ¿e doradzaj¹ nam
ludzie bezstronni, nie mieszkaj¹cy w Rumi i nie zaanga¿owani w ¿adn¹ dzia³alnoœæ
w naszych mieœcie. Dziêki
temu ich ocena jest obiektywna. Myœlê, ze powinniœmy braæ to pod uwagê.
MACIEJ BERNACIAK
naczelnik Wydzia³u Urbanistyki i Architektury
Urzêdu Miasta w Rumi
- W Rumi nie wykszta³ci³o siê typowe dla ma³ych
miast centrum z rynkiem
jako g³ównym placem miejskim. Znalezienie w³aœciwego miejsca na centrum jest
zadaniem wyj¹tkowo trudnym. Specjaliœci mog¹ doradzaæ, ale nikt z nich nie
wska¿e palcem jednego konkretnego punktu, poniewa¿
wiedza i doœwiadczenie pozwalaj¹ nam dzisiaj wykorzystywaæ ró¿ne tereny. Na
pewno przydatne by³yby badania socjologiczne wœród
mieszkañców, które pokaza³yby ich oczekiwania co do
centrum. Moim zdaniem
miejsce na ratusz, ale tak¿e
na popo³udniowe spotkania
w towarzysz¹cych mu obiektach mog³oby s¹siadowaæ z
Zagórsk¹ Struga, któr¹ nale¿y wyeksponowaæ i wykorzystaæ tak¿e do celów rekreacyjnych. To jedna z wizytówek miasta, któr¹ powinniœmy siê chwaliæ.
Prof. dr. hab. JAN DRWAL
z Uniwersytetu Gdañskiego, mieszkaniec Rumi
- Oddalone od siebie niezale¿ne osady, z których powsta³a Rumia, nada³y miastu nieregularny kszta³t,
przy którym trudno wskazaæ
jednoznacznie centrum.
Móg³by je wyznaczyæ œrodek

Taki pomys³ na centrum Rumi mia³ dwa lata temu dr Krzysztof Koz³owski, znany
trójmiejski architekt (projektant "Batorego" w Gdyni i ul. Œwiêtojañskiej).

okrêgu wpisanego w granice
miasta, a jednoczeœnie centrum winny wyznaczaæ dostêpnoœæ do us³ug, wêz³ów
komunikacyjnych, rekreacji
oraz komunikacji miêdzyludzkiej. Te funkcje w sposób naturalny spe³nia obszar
umownie ograniczony lini¹,
³¹cz¹c¹ dworzec PKP, bank
PKO BP i "Bia³y Dworek",
koœció³ NMP Wspomo¿enia
Wiernych, park centralny,
hotel "Faltom". Na tym obszarze jest miejsce miêdzy
ulicami D¹browskiego i Starowiejsk¹, nad rzek¹ Zagórsk¹ Strug¹, które mo¿e
pe³niæ funkcjê centrum administracyjnego miasta.
Mo¿na planowaæ centrum uwzglêdniaj¹c ka¿d¹
inn¹ lokalizacjê, ale jest to
œwiadoma polityka zagospodarowania przestrzeni z pominiêciem naturalnego uwarunkowania i rozwoju miasta, wynikaj¹cego z tych
uwarunkowañ.
JAN KLAWITER
radny województwa pomorskiego, by³y burmistrz Rumi
- W moim przekonaniu,
najlepsz¹ lokalizacj¹ dla ratusza jest teren przy skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego
i Starowiejskiej, po³o¿ony w
centralnej czêœci miasta i
najlepiej dostêpny dla mieszkañców. W tym miejscu powstanie prawdziwe centrum
miasta, którego w Rumi
brak.
W latach ubieg³ych wykonano kilka prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej,
których tematem by³ projekt
architektoniczny ratusza.

Pomimo, ¿e prace nie by³y
wykonywane na zlecenie
Urzêdu Miasta, budynek ratusza by³ lokalizowany w
tym w³aœnie miejscu. Analiza trzech lokalizacji zlecona
przez burmistrza miasta
wskaza³a, ¿e najgorsz¹ z nich
jest ta przy cmentarzu w Starej Rumi. Proponujê wiêc odrzuciæ tê propozycjê i skupiæ
siê na pog³êbionej analizie
dwóch pozosta³ych lokalizacji.. Nale¿y skorzystaæ zarówno z us³ug ekspertów, jak i z
opinii mieszkañców.
JAROS£AW MUSZYÑSKI
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
- Na sesji us³yszeliœmy o
wielu zaletach terenu przy
ul. Sobieskiego jako najlepszej lokalizacji dla ratusza
wskazywanej przez architektów i urbanistów. Nie us³yszeliœmy jednak nic na temat
zalet terenu przy ul. D¹browskiego i Starowiejskiej,
a moim zdaniem to miejsce
niczym nie ustêpuje terenowi przy ul. Sobieskiego. Spe³nia wszystkie, wymieniane
przez specjalistów warunki,
dotycz¹ce dobrego po³o¿enia,
skomunikowania z dzielnicami miasta itp. Poza tym czas,
aby wreszcie uporz¹dkowaæ
i zadbaæ o estetyczny wygl¹d
tego miejsca, które od lat
szpeci centrum miasta.
Moim zdaniem to niedobrze,
¿e doradzaj¹cy nam specjaliœci nie s¹ mieszkañcami
Rumi, bo mieszkañcy najlepiej wiedz¹, gdzie powinno
byæ centrum miasta
JANUSZ WOLAÑSKI
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi

- Id¹c do wyborów zawsze
chcia³em, ¿eby Rumia mog³a
poszczyciæ siê centrum z
prawdziwego zdarzenia.
Mieszkam tu ca³e ¿ycie i odk¹d pamiêtam, zawsze mówi³o siê o takich oczekiwaniach mieszkañców. Wszyscy
twierdzili, ¿e centrum powinno powstaæ w rejonie ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej, a nie gdzie indziej. Nie
mam co do tego ¿adnych
w¹tpliwoœci. Potwierdzili to
specjaliœci, m.in. doktor
Krzysztof Koz³owski, goszcz¹cy dwa lata temu w Rumi
i prezentuj¹cy swoj¹ koncepcjê. Szkoda czasu na niekoñcz¹ce siê dyskusje. Budujmy
ratusz i inne obiekty w prawdziwym centrum miasta.
FLORIAN MOSA
przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Przestrzennego
- Chcia³bym, aby centrum powsta³o w naturalnym ju¿ ukszta³towanym
centrum, czyli na przeciêciu
g³ównych szlaków komunikacyjnych, ul. D¹browskiego
i Starowiejskiej. Jestem rumianinem od urodzenia. Zawsze to miejsce traktowane
by³o jak centrum miasta. O
tej lokalizacji pisa³em cykl
artyku³ów jeszcze w poprzedniej kadencji. Jako
uczestnik sesji obywatelskiej
i naukowej tylko utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e to
najlepsza i popierana przez
mieszkañców lokalizacja.
Potwierdzi³a to lektura
wniosków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
oceniaj¹cej przygotowane na
zlecenie burmistrza koncepcje. Specjaliœci wskazuj¹ na

BOGDAN FORMELLA
przewodnicz¹cy Komisji
Sportu i Promocji Rady
Miejskiej
- Od dobrych kilku lat
mówi siê o skrzy¿owaniu ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej jako o centrum miasta
i odpowiednim miejscu na
ratusz. Tymczasem w dyskusji, jaka siê toczy na obecnie,
chodzi chyba o to, abyœmy
przegadali ca³¹ kadencjê.
Oby na gadaniu siê nie skoñczy³o, jak to czêsto w Polsce
bywa. Skoro dwa lata temu
zapad³y decyzje, skoro wykupione s¹ dzia³ki, sporz¹dzany jest plan zagospodarowania z odpowiednimi zapisami, nie mo¿na teraz mówiæ o
innej lokalizacji. Nie mo¿na
marnowaæ czasu i pieniêdzy,
a tak¿e zawieœæ mieszkañców, którym mówiliœmy, ¿e
doczekaj¹ siê nied³ugo nowego urzêdu.
KAZIMIERZ KLAWITER
- Uwa¿am, ¿e dyskusjê
nad lokalizacj¹ centrum
miasta mamy dawno za
sob¹. Specjaliœci s¹ od doradzania, ale od decyzji jest
inwestor, a tym jest wspólnota mieszkañców Rumi,
która jednoznacznie wskaza³a miejsce na przeciêciu
dwóch g³ównych osi miasta
- ci¹gu Zagórskiej Strugi i
ci¹gu komunikacyjnego ul.
D¹browskiego. Nie rozumiem, dlaczego burmistrz
"przespa³a" najlepszy czas
na budowê centrum. Czas
wzrostu gospodarczego mo¿e
szybko nie wróciæ.

Nie mają jeszcze
stanowiska
Zapytany na sesji o
zdanie na temat budowy centrum i ratusza,
przewodnicz¹cy Klubu
Radnych PO Jan Domañski stwierdzi³, ¿e
klub nie ma jeszcze stanowiska w tej sprawie.
Podobnej odpowiedzi
udzieli³ Tadeusz Pi¹tkowski, przewodnicz¹cy Klubu Radnych "Gospodarnoœæ". Powiedzia³, ze radni z tego
klubu przedstawi¹
swoje stanowisko w
najbli¿szym czasie.
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KONCEPCJE CENTRUM MIASTA

ul. D¹browskiego/Starowiejska
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ul. D¹browskiego/Starowiejska

ul. Sobieskiego

Prezentujemy fragmenty wizualizacji koncepcji architektonicznourbanistycznych, przygotowanych przez dwa zespo³y specjalistów.
Po lewej stronie umieœciliœmy propozycje zabudowy trzech terenów
w Rumi, przygotowane przez architektów: Marka Moczorata, Tomasza
Piechotê i Martê Radziwi³owicz z biura TP Projekt.
Po prawej stronie koncepcje zabudowy tych samych miejsc, przygotowane w sopockim Biurze Architektonicznym Bosiaccy. Pe³en materia³
(wizualizacja, rzuty, opisy) mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej rumskiego Urzêdu Miasta www.um.rumia.pl, sk¹d pochodz¹ te ilustracje.

ul. Sobieskiego

ul. Dêbogórska/Che³miñska
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
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EDUKACJA I WYCHOWANIE

Partnerskie, optymistyczne i przyjazne
„SŁONECZNA JEDYNKA” - PRZEDSZKOLE Z JAKOŚCIĄ
Nie ma roku szkolnego, aby Przedszkole
nr 1 „S³oneczna Jedynka”, nie odnotowa³o
kolejnego sukcesu w
dzia³alnoœci edukacyjno-wychowawczej.
Niedawno, dok³adnie
28 stycznia 2009 r. placówka otrzyma³a Recertyfikacjê Ogólnopolskiego Programu
Jakoœci „Partnerskie
przedszkole”.
Uroczystoœæ pod patronatem Ambasady RP w
Luksemburgu - pani Ambasador RP Barbary Labudy odby³a siê w Warszawie, w Galerii Porczyñskich. Certyfikat „Partnerskie przedszkole”
otrzyma³o 35 najaktywniejszych placówek w Polsce, wœród nich – po raz
koleny – rumska „S³oneczna Jedynka”. Recertyfikacja oznacza przyznanie
placówce tytu³u (certyfikatu) na 5 kolejnych lat.
Przedszkole nr 1 otrzyma³o te¿ tablicê z herbem i
numerem w³asnego Certyfikatu PP, dyplom oraz
specjalny herb „Partnerskie Przedszkole”.
Przypomnijmy, ¿e „S³oneczna Jedynka” to naj-

Przedszkolaki ze „S³onecznej Jedynki” czuja siê w przedszkolu jak w domu.

starsza placówka w Rumi,
istniej¹ca ju¿ od 1932
roku.. Przedszkole jest
ma³e, posiada dwa oddzia³y (dla dzieci w wieku 3-4
lat oraz 5-6 lat) oraz wykwalifikowan¹, kompetentn¹, zaanga¿owan¹
kadrê pedagogiczn¹.
- Pracownicy przedszkola to ludzie o wielkim sercu, którzy kochaj¹ dzieci i stwarzaj¹

Poniewa¿ zbli¿a siê okres naboru dzieci do przedszkoli, w nastêpnym wydaniu „Gazety Rumskiej”
przedstawimy inne placówki w mieœcie. Przypomnijmy ¿e w Rumi dzia³aj¹ cztery pañstwowe (gminne)
przedszkola: nr 1 „S³oneczna Jedynka”, nr 2 „Bajka”, nr 3 „Pod Topol¹” i nr 6 „Janowiaczek”.

im warunki do wszechstronnego rozwoju, pod¹¿aj¹ za zmianami, przygotowuj¹ dzieci do ¿ycia
za lat kilkanaœcie, czy
kilkadziesi¹t – mówi
wieloletnia dyrektor
Przedszkola nr 1, Gra¿yna Dobrzyniecka. Efekty widaæ w dzia³aniach placówki i we
wspania³ym rozwoju
dzieci, które z przedszkola wynosz¹ bezcenny posag dla swej dobrej przysz³oœci: poczucie bezpieczeñstwa i bycia kochanym oraz otwarty i
¿yczliwy stosunek wobec
innych.

Mimo nie³atwych warunków
lokalowych
(przedszkole mieœci siê
na parterze niedu¿ego
budynku) przedszkole
jest nowoczesne, przyjazne, innowacyjne, przygotowuj¹ce dziecko do
nauki w szkole. Kszta³tuje talenty dzieciêce m.in.
poprzez realizacje programów ogólnopolskich oraz
autorskich programów
edukacyjnych.
Przedszkole jest znane
z bogatego kalendarza imprez i wydarzeñ rekreacyjno-sportowo i charytatywnych, a tak¿e z ciekawych
zajêæ dodatkowych.

Najważniejsze

osiągnięcia

2003 r. - placówka
zdoby³a Ogólnopolski
Certyfikat Jakoœci „Partnerskie przedszkole”
wœród 24 przedszkoli w
kraju (certyfikaty wrêczano po raz pierwszy)
2004 r. - placówka
otrzyma³a Ogólnopolski Certyfikat Jakoœci
za wyró¿niaj¹ce wdro¿enie programu „Kraina
dzieci w Europie”
Od stycznia 2004 r. do
wrzeœnia 2007 r. przedszkole zdoby³o Pomorskie
Certyfikaty Jakoœci
Edukacji w oœmiu standardach
2004 r. - jako jedyne
przedszkole w Polsce
otrzyma³a wyró¿nienie
Polskiego Komitetu
Olimpijskiego za przybli¿enie dzieciom tematyki olimpijskiej (Alert
Olimpijski)
2005 r.- tytu³ „Odkrywcy Ekolandii” w
ramach programu „Europejska Akademia
Ekologii”
2007 r. - Ogólnopolski Certyfikat Jakoœci
„Optymistyczne
Przedszkole” .
2008 r. - Certyfikat za
udzia³ w Miêdzynarodowym Programie „Przyjaciele Zippiego”, kszta³tuj¹cym inteligencjê emocjonaln¹.

REKLAMA

Rumia
ul. Dąbrowskiego 6B
tel.: 058 771 41 33, 771 41 34
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
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Czy jesteś właścicielem swojego lokalu

Sprzeczne informacje w sprawie domu kultury

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe
– co to w praktyce oznacza?

Mieszkańcy miasta
wprowadzani w błąd

Na temat praw
cz³onków spó³dzielni
do lokali pisaliœmy ju¿
wczeœniej. Warto jednak poœwiêciæ wiêcej
uwagi spó³dzielczemu
w³asnoœciowemu prawu do lokalu mieszkalnego, poniewa¿ wiêkszoœæ spó³dzielców jest
przekonana, ¿e jest
w³aœcicielem swojego
„w³asnoœciowego”
mieszkania. Niestety,
nie do koñca. Trzeba
mieæ tego œwiadomoœæ,
aby podejmowaæ w³aœciwe decyzje, dotycz¹ce tego lokalu.
O ile okreœlenie „mieszkanie spó³dzielcze lokatorskie” nie nasuwa ¿adnych
w¹tpliwoœci co do tego, kto
jest w³aœcicielem lokalu, o
tyle okreœlenie „spó³dzielcze w³asnoœciowe” jest myl¹ce i prowadzi do nieporozumieñ. Nie wynika z
niego wprost, ¿e w³aœcicielem takiego mieszkania
jest spó³dzielnia mieszkaniowa jako tzw. osoba
prawna, a tak w³aœnie jest.
Konieczny akt notarialny
Cz³onek spó³dzielni,
niezale¿nie od tego kiedy i
za ile wykupi³ mieszkanie,
nie jest jego pe³noprawnym w³aœcicielem. Aby siê
nim staæ, musi z³o¿yæ do
spó³dzielni wniosek o usta-

nowienie odrêbnej w³asnoœci mieszkania i podpisaæ
ze spó³dzielni¹ umowê w
formie aktu notarialnego,
a tak¿e dokonaæ wpisu do
ksiêgi wieczystej ustanowionej dla konkretnego
wyodrêbnionego lokalu.
Podstawowymi elementami aktu notarialnego,
spisanego w obecnoœci notariusza s¹:
- lokal jako samodzielny obiekt w³asnoœci
- udzia³ w czêœciach
wspólnych budynku i jego
urz¹dzeniach
- udzia³ w gruncie, na
którym posadowiony jest
budynek.
Namiastka w³asnoœci
Niewiele osób wie, ¿e
cz³onkowie spó³dzielni,
maj¹cy od okresu miêdzywojennego lub powojennego prawo w³asnoœci mieszkania, utracili to prawo
moc¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 17
lutego 1961 roku. Faktycznie spó³dzielcy zostali
wówczas wyw³aszczeni.
Okreœlenie „spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu” wprowadzono do
przepisów w czasach PRLu, dok³adnie w 1982 roku
jako tzw. ograniczone prawo rzeczowe. Sta³o siê ono
namiastk¹ autentycznej
w³asnoœci.

12 miesiêcy lub krócej
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 grudnia
2008 r. kwestionuj¹cy równie¿ warunki przekszta³cenia mieszkañ w³asnoœciowych we w³asnoœæ zakreœli³
okres 12 miesiêcy (od dnia
og³oszenia tj. 30 grudnia
2008 r.) na zmianê przepisów. W uzasadnieniu wyroku TK czytamy: „Nie
znaczy to jednak, ¿e do momentu nadejœcia wskazanego przez Trybuna³ terminu ustawodawca powinien
utrzymywaæ w mocy niekonstytucyjne przepisy.
Wrêcz przeciwnie, stan
niekonstytucyjnoœci powinien zostaæ usuniêty tak
szybko, jak to jest mo¿liwe.
St¹d te¿ nale¿y wyraŸnie
podkreœliæ, ¿e b³êdem ustawodawcy by³oby za³o¿enie,
i¿ w czasie biegu terminu
odroczenia przys³uguje mu
„immunitet” usprawiedliwiaj¹cy bezczynnoœæ...”.
Wynika z tego, ¿e termin wejœcia w ¿ycie nowych warunków finansowych przekszta³cenia
mieszkañ w³asnoœciowych
we w³asnoœæ zale¿y teraz
od Parlamentu.
A zatem, cz³onku spó³dzielni – nie zwlekaj ze z³o¿eniem wniosku, bo czas
ucieka!
E. Ró¿ycka

Echa wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
W poprzednim numerze „Gazety Rumskiej” w artykule „Echa wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego” wkrad³ siê b³¹d. Przepisuj¹c maszynopis do komputera, w jednym
miejscu tekstu (trzeci ³am, pierwszy wers) zamiast „Spó³dzielnia” napisa³am: „Spó³dzielca”, co zmieni³o sens zdania. Powinno ono brzmieæ: „Spó³dzielnia bowiem – jako
osoba prawna reprezentowana przez zarz¹d – nigdy nie posiada³a innego maj¹tku ni¿
ten, który zgromadzili spó³dzielcy, finansuj¹c budowê swoich mieszkañ”.
Za pomy³kê przepraszam autorkê i Czytelników.
A. Kuczmarska
REKLAMA
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Na spotkaniach radnych z mieszkañcami Rumi
w ubieg³ym miesi¹cu p.
burmistrz stwierdzi³a, ¿e
proponowane przez wiêkszoœæ radnych przejêcie
Domu Kultury SM „Janowo” przez miasto mo¿e napotkaæ na trudnoœci natury prawnej. W odpowiedzi
na moje pytanie, burmistrz
oœwiadczy³a, i¿ jest w posiadaniu opinii prawnej na ten
temat, z któr¹ mogê siê zapoznaæ. Skorzysta³am z zaproszenia i uda³am siê w
dniu przyjêæ interesantów
do gabinetu burmistrza, ale
opinii nie zobaczy³am, gdy¿
zosta³a przekazana do komisji kultury. Wybra³am siê
zatem na posiedzenie wspomnianej komisji, gdzie
us³ysza³am i¿ ¿adnej opinii
w sprawie DK „Janowo” od
p. burmistrz tam nie ma.
Cz³onkowie komisji jej nie
otrzymali. Pobiega³am sobie zatem do urzêdu, a opinii jak nie widzia³am, tak
ju¿ chyba nie zobaczê.
Jestem zbulwersowana
wypowiedziami na temat
tej placówki, zarówno burmistrz, jak i prezesa SM
„Janowo”. W „Goñcu Rumskim” z 13.lutego br. Józef
Chmielewski stwierdzi³, i¿
„...DK jest utrzymywany
przez spó³dzielniê ze œrodków pochodz¹cych z jej
dzia³alnoœci gospodarczej i
w czynszu cz³onkowie na
ten cel nie wnosz¹ ¿adnych
op³at”. Podobnie w „Naszych Sprawach” (nr 306 z
20 lutego br.) podano, i¿ „z
bogatej oferty korzystaj¹
nie tylko mieszkañcy naszej spó³dzielni, ale tak¿e
pozosta³ej czêœci Rumi oraz
mieszkañcy s¹siednich
miast” oraz „istotne jest to,
¿e mieszkañcy bezpoœrednio w op³atach czynszowych nie utrzymuj¹ Domu
Kultury”. Czy¿by?
Pan prezes chyba zapomnia³, co uchwalono na
ZPCz w dniu 23.04.2007 r.
(uchwa³a nr 7/2007): „1. Zebranie Przedstawicieli SM
„Janowo” wyra¿a zgodê na
prowadzenie przez spó³dzielniê dzia³alnoœci spo³ecznej, oœwiatowej i kulturalnej i w zwi¹zku z tym na
uczestniczenie cz³onków
spó³dzielni w kosztach ww.
dzia³alnoœci”.
Fakt, ¿e cz³onkowie
spó³dzielni wspó³finansuj¹
dzia³alnoœæ domu kultury

potwierdzaj¹ inne wypowiedzi przedstawicieli
w³adz SM. W numerze 290
„Nasze
Sprawy”
z
11.04.2008 r. Zbigniew Rachwald pisze: „...przecie¿
koszty Domu to dla ka¿dego z nas po 16 gr za metr
kwadratowy. Czyli dla
mieszkania 50 m kwadratowych – to 8 z³ miesiêcznie”. W „Gazecie Rumskiej”
(nr 4/2008) w artykule na
temat DK „Janowo” Tadeusz Pi¹tkowski wyjaœnia:
„poniewa¿ na dzia³alnoœæ
kulturaln¹ cz³onkowie
spó³dzielni wydaj¹ miesiêcznie zaledwie 16 gr za
metr kwadratowy mieszkania...”.
Je¿eli tym trzem panom, nie do koñca zgodnym
w swych wypowiedziach,
tak zale¿y na utrzymaniu
dotychczasowego statusu
janowskiego Domu Kultury, to mieszkañcy osiedla
zapewne nie maj¹ nic przeciwko temu, aby finansowali go z w³asnych funduszy.
A mieszkañcy jeszcze ³adnie za to podziêkuj¹, bo
wiêkszoœæ z nas nie korzysta w oferty tej placówki i
tym bardziej nie chce jej
utrzymywaæ. Zreszt¹,
wszystkie pieni¹dze spó³dzielni – i te z czynszów i
te z dzia³alnoœci gospodarczej – s¹ wspólnym maj¹tkiem spó³dzielców. Mo¿e lepiej przeznaczyæ zarobione
pieni¹dze na remonty budynków, a dom kultury
niech utrzymuje i prowadzi
gmina? Mieszkañcy osiedla
nadal bêd¹ mogli z niego
korzystaæ, tak jak pozostali rumianie. Tytu³ wspomnianego artyku³u w „Goñcu Rumskim” brzmia³:
„Prezes: nie likwidujcie
domu kultury”. Po raz kolejny, dla lepszego efektu
propagandowego prezes i
autor artyku³u strasz¹ likwidacj¹ placówki, a przecie¿ radni ca³y czas mówi¹
o jej przejêciu i dalszym
funkcjonowaniu.
To oczywiste, ¿e jeœli
miasto ma finansowaæ w
ca³oœci dzia³alnoœæ domu
kultury, chce mieæ nad ni¹
kontrolê. Tymczasem pan
prezes oczekuje pieniêdzy,
ale bez „wtr¹cania siê” radnych w pracê janowskiej
placówki. Na tak¹ „wspó³pracê” zaœ zgodziæ siê nie
sposób.
Danuta Bia³as
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Nagrody Burmistrza
Rumi za dzia³alnoœæ kulturaln¹ na rzecz miasta
otrzymali Teresa Kaleta,
El¿bieta Waœkowska, Andrzej Sad³owski i Eugeniusz Zwara. Troje laureatów zwi¹zanych jest z
dzia³alnoœci¹ muzyczn¹,
w tym zw³aszcza chóraln¹, a jeden z nich zajmuje siê m.in. propagowaniem historii Rumi.
Oto sylwetki nagrodzonych osób.
Teresa Kaleta zas³u¿y³a na uznanie i wyró¿nienie
za swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w kilkupokoleniowym, najstarszym rumskim
Chórze œw. Cecylii. Chór istnieje od 1923 roku przy Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego.
Teresa Kaleta ma niew¹tpliwe zas³ugi w krzewieniu
kultury œpiewaczej. Z chórem
œw. Cecylii zwi¹zana jest od
1966 roku, nieprzerwanie
pracuj¹c spo³ecznie na rzecz
zespo³u. Od 1994 r., czyli dok³adnie od 15 lat pe³ni funkcjê prezesa chóru. Pod jej kierownictwem w 2008 roku
zespó³ zarejestrowa³ swoj¹
dzia³alnoœæ jako Stowarzyszenie Zespó³ Œpiewaczy Œw.
Cecylii. Jako organizacja pozarz¹dowa wspó³pracuje z
UM Rumia.

MIASTO

Nagrody rozdane

Muzyka i historia

Od lewej stoj¹: Krzysztof Selke, El¿bieta Waœkowska, Teresa Kaleta, Eugeniusz
Zwara, Andrzej Sad³owski i Ryszard Grychto³.

El¿bieta Waœkowska
nale¿y do organizatorów
najwiêkszej imprezy muzycznej w Rumi: Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanislawa Ormiñskiego. Od 1988
r. do dziœ E. Waœkowska pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej
Komitetu Organizacyjnego
Festiwalu. Aktywnie praco-

wa³a przy przygotowaniu
oraz przeprowadzeniu dwudziestu kolejnych edycji tej
imprezy, maj¹cej ju¿ du¿¹
rangê i presti¿. Ponadto El¿bieta Waœkowska pe³ni³a
wiele funkcji spo³ecznych w
chórze Lira. Przez wiele lat
by³a kierownikiem artystycznym, sekretarzem i
skarbnikiem chóru.

Nie ma zgody na intrygi w szkole

muje rozwój najlepszej szko³y œredniej w mieœcie - mówi¹
niektórzy nauczyciele ZSP
nr 1 w Rumi.
Bolesne jest dla nich to,
¿e J. Domañski jest ich koleg¹ z podwórka, z ³awy
szkolnej, a póŸniej wieloletnim cz³onkiem grona nauczycielskiego. Nie powinien
wci¹gaæ do partyjnych rozgrywek nauczycieli, a tym
bardziej rodziców i uczniów.
Szko³a nie jest miejscem
walki politycznej, ale miejscem nauczania i wychowywania m³odzie¿y.
mc

Nad Janem Domañskim
wicedyrektorem liceum nr 1
w Rumi zbieraj¹ siê ciemne
chmury. Straci³ bowiem zaufanie swoich kole¿anek i
kolegów nauczycieli. Sprawa
zasz³a ju¿ tak daleko, ¿e
zbierane s¹ podobno podpisy pod petycj¹ o odwo³anie
J. Domañskiego ze sprawowanej funkcji. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, s¹
te¿ g³osy za usuniêciem go
ze szko³y. Wniosek w tej

sprawie ma byæ z³o¿ony w
starostwie, które jest organem prowadz¹cym dla szko³y. Nauczyciele woleliby, aby
do tak ostatecznych rozwi¹zañ nie dosz³o, ale w ich ocenie zachowanie ich kolegi
wykracza poza granice przyzwoitoœci i niszczy dobr¹ opiniê o szkole.
- To niegodziwoœæ, ¿e wicedyrektor zamiast prac¹ w
szkole zajmuje siê intrygami
i próbuje nas straszyæ i ha-

Eugeniusz Zwara jest
równie¿ wyró¿niony za pracê
w chórze i na rzecz chóru, ale
przede wszystkim za krzewienie kultury kaszubskiej oraz
promocjê Rumi. E. Zwara jest
Kaszub¹ i rodowitym rumianinem, wieloletnim dzia³aczem zespo³ów œpiewaczych w
Rumi a od kilku lat, prezesem
chóru „Rumianie. Eugeniusz
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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

SPRZEDAM
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
tel.: 601 610 733

Zwara jest znanym spo³ecznikiem, dzia³aczem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego oraz
zapalonym propagatorem kultury kaszubskiej.
Andrzej Sad³owski
otrzyma³ Nagrodê Burmistrza
Rumi za promocjê miasta i
popularyzowania jego ciekawej historii. Ten znany modelarz i mi³oœnik historii Rumi
jest autorem wielu artyku³ów,
które z pomoc¹ informatyka
Artura Schwartza umieœci³ na
stronie internetowej www.
rumia.edu.pl, pod wspóln¹
nazw¹ Dzieje Rumi (o czym informowaliœmy szeroko na naszych ³amach). Teksty uzupe³nione s¹ archiwalnymi zdjêciami, rysunkami i mapkami.
Andrzej Sad³owski sporz¹dzi³
pe³n¹ dokumentacjê prac archeologicznych prowadzonych
na terenie ruin koœcio³a i starego cmentarza przy ul. Koœcielnej (na przeciw koœcio³a)
oraz Kaplicy Przebendowskich w Zagórzu.
Uroczystoœæ wrêczenia
nagród odby³a siê w 26 lutego
br. w Urzêdzie Miasta. Laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne, dyplomy i piekne bukiety, a wszystko to, pod nieobecnoœæ burmistrz El¿biety
Rogali-Koñczak przekazali
nagrodzonym zastêpcy burmistrza: Ryszard Grychto³ i
Krzysztof Selke.
Ak.

Konsultacje
społeczne
Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie trafi³a
informacja z Urzêdu Miasta Gdyni na temat konsultacji spo³ecznych w sprawie
budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Wydzia³ Inwestycji
gdyñskiego urzêdu organizuje cykl spotkañ z mieszkañcami miast i wsi, najbardziej zainteresowanych
budow¹ obwodnicy, w
zwi¹zku z opracowaniem
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowego
OPAT. Z harmonogramu
spotkañ wynika, ¿e dwa z
nich odbêd¹ siê w Rumi w
SP nr 1 przy ul. Koœcielnej.
Konsultacje spo³eczne z
mieszkañcami naszego
miasta zaplanowano 2
kwietnia o godz. 18 oraz
7 maja o tej samej porze.
Zachêcamy mieszkañców do udzia³u w nich, poniewa¿ obwodnica jest bardzo wa¿nym i potrzebnym
przedsiêwziêciem, na którym wszystkim nam zale¿y. Mimo odmowy dofinansowania inwestycji z funduszy centralnych, samorz¹dy lokalne staraj¹ siê
doprowadziæ do rozpoczêcia
budowy OPAT.
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Emeryci
podróżują

Rumski „Straszny Dwór” czyli atrapa zegara

Rumskie ko³o Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów zaprasza
cz³onków organizacji na wycieczki i pielgrzymki, a tak¿e zachêca do skorzystania
z rehabilitacji. Oto program
wyjazdów emerytów i rencistów na ca³y 2009 rok.
24 marca br. – pielgrzymka do Obór
24 kwietnia- 2 maja – wycieczka autokarowa do Chorwacji
5-12 sierpnia – wycieczka
autokarowa do zakopanego
i okolic
3-12 czerwca – wczasy w
Piwnicznej z dwudniow¹
wycieczk¹ do Budapesztu.
W czerwcu (termin jeszcze nieznany) planowana
jest jednodniowa pielgrzymka do Gietrzwa³du i Œwiêtej
Lipki.
Poza tym mo¿na wzi¹æ
udzia³ w turnusach rehabilitacyjnych w Mielnie-Unieœcie, w terminach: 28 kwietnia-11 maja, 3-12 czerwca, 418 sierpnia oraz 21-30 wrzeœnia.
Dok³adnych informacji
mo¿na zasiêgn¹æ w siedzibie
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miejskim
Domu Kultury w Rumi, przy
ul. Mickiewicza 19, w poniedzia³ki i pi¹tki, numer tel.:
058 6712-07-37.

Zaginął pies
19 lutego w okolicach
miejscowoœci Mosty i Mechelinki zaginê³a m³oda czarna
suka rasy nowofundland.
Pies ma 6 miesiêcy, wa¿y
oko³o 20-25 kg i ma wysokoœæ oko³o 50 cm.
Suczka by³a widziana w
towarzystwie ok. 50-letniego mê¿czyzny, który w rozmowie z mieszkañcem Mechelinek powiedzia³, ¿e
mieszka w Rumi. St¹d podejrzenie, ¿e byæ mo¿e pies
przebywa w naszym mieœcie.
W³aœciciel czeka na wiadomoœæ pod nr telefonu: 0502-121-843 lub na me-maila na adres: rafal-bieszke@wp.pl Na osobê, która
pomo¿e w jego odnalezieniu
czeka nagroda!
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W moniuszkowskim
„Strasznym Dworze” wystêpuje zegar, który bije o pó³nocy. Na dworcu PKP w
Rumi zegar ani nie bije ani
nie œwieci, bo go po prostu
od paru lat nie ma. Pozosta³o tylko miejsce na zegar
- bezu¿yteczny czarny klocek na dachu budynku.
Zegary by³y charakterystycznymi i nieod³¹cznymi elementami dworców,
bowiem „podpowiada³y”
podró¿nym, czy winni siê
spieszyæ czy mog¹ zwolniæ
w drodze na poci¹g. W
Rumi równie¿ ka¿dego dnia
setki ludzi spiesz¹ na SKM

i inne poci¹gi. Tylko, ¿e
zdani s¹ na w³asne zegarki, bo nic im z daleka nie
podpowie, która godzina.
Sprawa ta, jak wiele innych (np. brak podjazdów
dla wózków na dworcowych
schodach) by³a poruszana
na spotkaniach mieszkañców z w³adzami miasta.
Burmistrz Rumi twierdzi³a
wówczas, ¿e nie jest w stanie nic zrobiæ, poniewa¿

w³aœcicielem obiektu i nieczynnego zegara jest PKP.
Jak wiadomo, w czasie tzw.
transformacji, maj¹tek dawnej PKP „obsiad³y” dziesi¹tki ró¿nej maœci spó³ek i spó³eczek, tak biednych, ¿e nie
staæ ich na utrzymanie
dworcowego zegara. Smutne to, ale prawdziwe.
Czy jednak nie ma ¿adnych przepisów, które obligowa³yby w³aœciciela dwor-

ca do dba³oœci o jego estetyczny wygl¹d, który wp³ywa przecie¿ na wygl¹d ca³ego miasta? Bo w przypadku zegara, jak i ca³ego
dworca, chodzi nie tylko o
niewygodê podró¿nych, ale
te¿ o szpec¹ce Rumiê obiekty. Takie jak m.in. obskurna „budowla” na peronie 2
rumskiego dworca. Czy na
takie straszyd³a nie ma
mocnych?
Mieszkanka Rumi
(dane do wiadomoœci
redakcji)

Dziękujemy za listy
Tu¿ przed oddaniem do
druku tego wydania gazety
otrzymaliœmy jeszcze inne
ciekawe listy, poruszaj¹ce
wa¿ny temat konfliktu
rumskich w³adz, utworzenia Klubu Radnych Niezale¿nych, postawy radnego J.
Domañskiego, itp. Za opinie
bardzo dziêkujemy. Fragmenty listów przedstawimy
w nastêpnym numerze „Gazety Rumskiej”.
REDAKCJA

PRAWNIK RADZI

Umowa o zakazie konkurencji
Powszechnie stosowan¹
praktyk¹ w przypadku osób
zawieraj¹cych umowê o pracê jest stawiany przez przysz³ego pracodawcê warunek,
by pracownik zawar³ z pracodawc¹ dodatkow¹ umowê o
zakazie konkurencji. Warto
siê zastanowiæ, czy i na jakich
warunkach dopuszczalne jest
zawarcie takiej umowy i jaki
korzyœci p³yn¹ dla stron.
W umowie o pracê, jak i w
innym dokumencie zawartym
w formie pisemnej strony tj.
pracodawca i pracownik,
mog¹ ustaliæ, i¿ w trakcie
trwania umowy o pracê pracownik nie bêdzie móg³ prowadziæ dzia³alnoœci konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani
te¿ œwiadczyæ pracy w ramach
stosunku pracy lub na innej
podstawie na rzecz podmiotu
prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoœæ (zakaz konkurencji).
Nic nie stoi równie¿ na
przeszkodzie, by zastrzec w
umowie zawartej miêdzy pracownikiem i pracodawc¹, aby
pracownik nie móg³ prowadziæ
dzia³alnoœci konkurencyjnej
po ustaniu stosunku pracy.
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
dopuszczalna jest jednak tylko w sytuacji, gdy pracownik
ma dostêp do szczególnie wa¿nych informacji, których

ujawnienie mog³oby naraziæ
pracodawcê na szkodê. Ponadto do wa¿noœci takiej umowy
konieczne jest okreœlenie czasu jej obowi¹zywania oraz wysokoœci odszkodowania nale¿nego pracownikowi od pracodawcy, które to odszkodowanie nie mo¿e byæ ni¿sze ani¿eli 25% wynagrodzenia
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku
pracy przez okres odpowiadaj¹cy okresowi obowi¹zywania
zakazu konkurencji.
Do niedawna powszechnie stosowan¹ praktyk¹ by³o
kwotowe okreœlanie wysokoœci odszkodowania nale¿nego
pracodawcy za naruszenie
przez pracownika zakazu
konkurencji, tzw. kary umowne. Kara ta w zasadzie elimiRadca 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.

nowa³a nieuczciwe postêpowanie pracowników, którzy „wykradali” tajemnice przedsiêbiorstwa lub „bazy z danymi
klientów” i w ten sposób przechodzili do innych przedsiêbiorstw lub zak³adali w³asne
firmy, gdzie prowadzili dzia³alnoœæ konkurencyjn¹ wobec dotychczasowego pracodawcy.
Obecnie, po orzeczeniu
S¹du Najwy¿szego z dnia 8
stycznia 2008 r. (II PK 120/
07), kara umowna jako kwota okreœlana z góry jest rzadko stosowana, albowiem
przepisy kodeksu pracy jednoznacznie okreœlaj¹, i¿ pracodawca mo¿e domagaæ siê
odszkodowania okreœlonego
w przepisach tego kodeksu, a
zw³aszcza w art. 114 i n. kodeksu pracy.
Podstawa prawna: art.
101(1) i n. kodeksu pracy.
Dariusz Budnik

W środy

Dyżury
w redakcji
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 numer stacjonarny 058 710-96-11.
Pod wspomniany numer
stacjonarny lub komórkowy 0
691-700-273, aby umówiæ siê
na spotkanie w innym terminie. W razie nieobecnoœci
dziennikarza istnieje mo¿liwoœæ nagrania wiadomoœci na
automatyczna sekretarkê.
Wystarczy zostawiæ swój telefon – na pewno oddzwonimy!
Internautom przypominamy o adresie e-mailowym: redakcja@gazetarumska.pl, na który równie¿ mo¿na wysy³aæ sygna³y, opinie i spostrze¿enia.
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Pożegnania

1 procent podatku na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

Dyrektor Sochocki wymagał
dużo od innych i od siebie

W domu dzieci mniej się boją

Dyrektor Stanis³aw Suchocki i nauczycielka Ma³gorzata Bujak w czasie matury z fizyki w 1960 r.

Przed miesi¹cem, dok³adnie 7 lutego br. zmar³
wieloletni dyrektor I LO
w Rumi, Stanis³aw Sochocki. Zosta³ pochowany
na cmentarzu komunalnym w Rumi.
W uroczystoœci pogrzebowej w koœciele NMP WW
oraz na cmentarzu uczestniczyli – obok najbli¿szych absolwenci, uczniowie ze
sztandarem szko³y, pracownicy i byli pracownicy liceum.
Obecna by³a burmistrz Rumi
wraz z pracownikami magistratu. Mszê œw. odprawi³ ks.
Marek Woœ, dyrektor liceum
i Gimnazjum salezjañskiego.
Stanis³aw Sochocki urodzi³ siê w 1923 roku w P³ocku. Jego naukê w p³ockim
gimnazjum przerwa³a okupacja hitlerowska. W czasie
wojny by³ zes³any na przymusowe roboty w Prusach
Wschodnich i Generalnej
Guberni. Po wojnie dokoñczy³ edukacjê na poziomie
gimnazjalnym, a w 1950 r.
ukoñczy³ studia na wydziale
przyrodniczym (geografia i
biologia) Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku. W
1957 r., po kilkuletniej pracy jako nauczyciel, obj¹³
kierownictwo LO w Rumi i
zamieszka³ w naszym mieœcie. Szko³¹ kierowa³ do
1984 r., kiedy to przeszed³
na emeryturê. PóŸniej jesz-

cze przez kilka lat pracowa³
w swoim liceum jako nauczyciel geografii.
Stanis³aw Sochocki na
trwa³e zapisa³ siê w historii
naszego miasta jako dyrektor jedynej w tamtych czasach szko³y œredniej. Rzesze
absolwentów, które w latach
jego dyrektorowania opuœci³y mury szko³y, pamiêtaj¹ go
jako dyrektora obowi¹zkowego, pracowitego, dbaj¹cego o
szko³ê, o jej bazê dydaktyczn¹ i wyniki nauczania.
Du¿o wymaga³ od pracowników i uczniów, ale przede
wszystkim od siebie. By³ bardzo dobrym nauczycielem
geografii – potrafi³ zainteresowaæ przedmiotem, a jego
uczniowie byli doskonale
przygotowani do studiów. Interesowa³ siê losami absolwentów. Osobiœcie jeŸdzi³ w
czasie egzaminów na wy¿sze
uczelnie i sprawdza³, którzy
z jego uczniów dostali siê na
studia. Jako geograf organizowa³ liczne wycieczki w ró¿ne rejony Polski. Nale¿a³y
one do g³ównych atrakcji
¿ycia szkolnego.
Szko³a to by³o ¿ycie Stanis³awa Sochockiego. Z perspektywy mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹
powiedzieæ, ¿e wype³ni³ swoje
¿yciowe powo³anie. Spo³ecznoœæ I LO zachowa Dyrektora
we wdziêcznej pamiêci.
Janusz Wolañski

Rozliczając się z fiskusem możesz
wspierać rumskie organizacje
Na terenie Rumi dzia³aj¹ organizacje po¿ytku publicznego, na rzecz których mo¿na przekazaæ 1 procent podatku. Nale¿¹ do nich m.in.: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego –
Hufiec w Rumi, salezjañskie Oratorium œw. Dominika Savio w parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym „Duet”. Status
OPP posiadaj¹ towarzystwa przyjació³ poszczególnych szkó³
oraz niektóre luby sportowe, w tym tak¿e uczniowskie. Jednym procentem podatku mo¿na obdarzyæ wejherowski szpital (dok³adnie organizacje dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju i rozbudowy szpitala), a tak¿e schroniska dla zwierz¹t (m.in. w
podwejherowskiej D¹brówce w gminie Luzino).
Jeœli ktoœ zechce przekazaæ pieni¹dze jednej z takich
placówek, musi zasiêgn¹æ informacji u Ÿród³a lub poszukaæ ich w internecie.

Nie zawsze mamy czas,
by rozejrzeæ siê wokó³, zwróciæ uwagê na innych. Zmiana nastêpuje, gdy dotyka
nas problem, nieszczêœcie.
Czasem jednak uwra¿liwiaj¹ nas i zwracaj¹ uwagê
na ró¿ne aspekty ¿ycia organizowane akcje spo³eczne,
charytatywne. Zrobieniu
czegoœ dobrego dla innych
sprzyja obecny okres rozliczania siê z fiskusem.
Uproszczony sposób
przekazywania 1% podatku
powoduje, ¿e warto siê zastanowiæ komu w tym roku
mo¿emy przekazaæ „kropelkê dobroci”. Mo¿e tym razem bêd¹ to dzieci z Pomorskiego Hospicjum?
NZOZ Pomorskie Hospicjum dla Dzieci jest
zespo³em opieki paliatywnej
dzia³aj¹cym na terenie
Gdañska i jego okolic w promieniu do 100 km. To odpowiedŸ na potrzeby dzieci i
ich rodzin, by ich maluchy
odchodzi³y we w³asnych domach, we w³asnych ³ó¿kach,
zgodnie ze zdaniem, które
sta³o siê has³em kampanii
podzielenia siê procentem z
podatku: „W domu dzieci
mniej siê boj¹”.
- Obejmujemy specjalistyczn¹ opiek¹ nieuleczalnie
chore dzieci w miejscu ich
zamieszkania, gdy rodzice i
lekarze podjêli ju¿ decyzje o
zakoñczeniu leczenia w szpitalu. Daje to mo¿liwoœæ rodzicom prowadzenia opieki
w domu. S³u¿ymy wszechstronnym wsparciem w
ostatnim okresie ¿ycia dziec-

Dr n. med.
Maciej NiedŸwiecki

- Chcemy, aby ¿adne potrzebuj¹ce dziecko i jego
rodzina nie zosta³o bez
niezbêdnej pomocy. Sprawowanie opieki medycznej, rehabilitacyjnej, socjalnej, psychologicznej
wi¹¿e siê z ogromnymi nak³adami finansowym, których nie jesteœmy w stanie udŸwign¹æ. Zwracamy
siê z gor¹c¹ proœb¹ o
wsparcie, byœmy lepiej
mogli s³u¿yæ naszym wyj¹tkowym podopiecznym i
ich cudownym rodzinom.
Bardzo liczymy na pomoc!

ka, a tak¿e póŸniej w okresie ¿a³oby – wyjaœnia dr n.
med. Maciej NiedŸwiecki,
dyrektor Kliniki Pediatrii
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdañsku.
Ten lekarz i jego zespó³
medyczny czuwa nad dzieæmi i ich rodzinami. Robi
wszystko, by przynieœæ ulgê
na ka¿dym etapie ¿ycia i
choroby dziecka. Lekarze i
pielêgniarki je¿d¿¹ do domów w najmniejszych miejscowoœciach i opiekuj¹ siê
dzieæmi. Opiekê tak¹ mo¿e
sprawowaæ tylko zespó³ o
najwy¿szych kwalifikacjach.
- Mamy trzech lekarzy
oraz cztery pielêgniarki z
odpowiednim wykszta³ceniem i sta¿em pracy. Jest w
naszym zespole pani rehabilitantka, pracownik socjalny
oraz wolontariusze. Odpowiednie przygotowanie nasza kadra uzyska³a w trakcie kursów w najlepszym
oœrodku w Polsce, w War-

szawskim Hospicjum dla
Dzieci – podkreœla dr M.
NiedŸwiecki. – Niezbêdny
sprzêt otrzymaliœmy w darze od Fundacji „Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci”.
Ka¿demu cz³owiekowi chc¹cemu nas wspomóc finansowo w imieniu naszych podopiecznych i ich rodzin gor¹co dziêkujemy. Zachêcamy
do zapoznania siê z informacjami na naszej stronie internetowej: www.pomorskiehospicjum.pl
Jak siê okazuje, NFZ nie
jest chêtny do podpisania
kontraktu, zatem ca³y zespó³ pracuje dziêki wsparciu
darczyñców, których jest ci¹gle za ma³o. Obecnie pod
opiek¹ Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci (w miejscu
zamieszkania dziecka) jest
24 ma³ych bohaterów, z najciê¿szymi terminalnymi
schorzeniami nowotworowymi , metabolicznymi, genetycznymi.
Anna Maria Janowska

Jak to zrobiæ?
Rozliczaj¹c siê z fiskusem z a ubieg³y rok, mo¿emy
w formularzu PIT wype³niæ zmieszczony w nim „Wniosek o przekazanie na rzecz organizacji po¿ytku publicznego (OPP). W rubryce „Nazwa OPP” nale¿y wpisaæ :
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, a w
rubryce „Numer KRS” nale¿y wpisaæ: 0000296652. W
rubryce „Wnioskowana kwota” nale¿y podaæ wysokoœæ
stanowi¹c¹ 1% podatku.
Mo¿na tak¿e pomóc hospicjum, wp³acaj¹c darowiznê na konto placówki: 61 1050 1764 1000 0090 6025
9513. Jako tytu³ wp³aty nale¿y podaæ: Darowizna na
cele statutowe Fundacji PHD. Darowiznê mo¿na te¿
przes³aæ przekazem pocztowym na adres: Fundacja
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Wita Stwosza 73,
80-308 Gdañsk. Jako tytu³ wp³aty nale¿y równie¿ podaæ: Darowizna na cele statutowe Fundacji PHD.
Wydatki
Hospicjum dysponuje 4 samochodami u¿yczonymi
przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Lekarze i
pielêgniarki korzystaj¹ te¿ z prywatnych samochodów. Œredni miesiêczny kosz benzyny wynosi ok. 3000
– 3500 z³. Kwota zwi¹zana z utrzymaniem i u¿ytkowaniem lokalu (siedziby) to ok. 1500 z³. Kolejnym sta³ym wydatkiem jest pokrycie kosztów (ok. 1000 z³)
rozmów telefonicznych. To tylko podstawowe koszty
dzia³alnoœci placówki.
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Młodzi zdolni: Joanna Jakóbek

Fryzury dzienne i wieczorowe
Joanna Jakóbek - nazwisko m³odej utalentowanej
rumianki jest znane w œrodowisku fryzjerów i stylistów
fryzur nie tylko w Polsce. Od
kilku lat Joanna zdobywa
laury na krajowych i miêdzynarodowych konkursach fryzjerskich, wczeœniej w kategorii juniorów, a ostatnio ju¿
jako seniorka
31 stycznia i 1 lutego odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Artystycznego o Puchar Norwegii.
Wœród uczestników tego presti¿owego konkursu, organizowanego przez federacjê
OMC znalaz³a siê Joanna
Jakóbek. Mistrzostwa dla
Polaków okaza³y siê bardzo
szczêœliwe, poniewa¿ ka¿dy
z zawodników wróci³ z medalem. Joanna zdoby³a dwa
z³ote medale za konkurencje
techniczne: fryzurê dzienn¹
i wieczorow¹ oraz puchar za
pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Dobra passa Joanny trwa
ju¿ od marca 2008, kiedy to
zajê³a czwarte miejsce na
Mistrzostwach Œwiata w
Chicago (na podium staj¹
tam zdobywcy miejsc od I do

Joanna Jakóbek (po lewej) by³a najlepsza na zawodach
w norweskim Oslo.

V). Nastêpne sukcesy to Mistrzostwo Polski oraz trzecie
miejsce na Mistrzostwach
Francji w Pary¿u.
Niedawno, bo w dniach
21-22 lutego stylistka z
Rumi wziê³a udzia³ w kolejnym konkursie w Sankt Petersburgu. Zdoby³a tam
pierwsze miejsce za fryzurê
wieczorow¹ oraz dwa drugie
miejsca (w dwóch kategoriach) - za fryzurê dzienn¹
oraz w klasyfikacji ogólnej.

Na co dzieñ Joanna pracuje w salonie swojej mamy,
Krystyny Jakóbek w Rumi
Janowie i mimo wyjazdów
na zagraniczne imprezy nie
zapomina o klientach.
- Konkursy i przygotowania do nich zajmuj¹ mi sporo czasu, ale zawsze znajdujê go dla moich sta³ych klientów - mówi Joanna Jakóbek.
- W³aœnie dla nich staram siê
ca³y czas podnosiæ swoje
umiejêtnoœci.
Ak

Wyróżniony reporter z Rumi
Dziennikarz Obywatelski 2008
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasz kolega redakcyjny, Wojciech Hintzke
zosta³ jednym z laureatów
konkursu, prowadzonego
przez redakcjê tygodnika
„Wprost” na stronach internetowych, a dok³adnie
w serwisie Infotuba.pl.
Wspó³pracuj¹ z nim reporterzy z ca³ej Polski,
tzw. dziennikarze obywatelscy.
Niedawno og³oszono
wyniki konkursu na najlepszych i najaktywniejszych terenowych reporterów. Jury z³o¿one z cz³onków redakcji serwisu Infotuba.pl oraz dzia³u online tygodnika „Wprost”
wy³oni³o 10 laureatów.
Nagrody w ka¿dej z trzech
kategorii przyznane zosta³y za konkretne teksty,
natomiast wyró¿nienia i
nagroda g³ówna - za ca³¹
aktywnoœæ w serwisie Infotuba.pl.
Nagrodê
g³ówn¹
„Dziennikarza Obywatelskiego 2008” otrzyma³ Wi-

Wernisaż ,,U bibliotekarek”

W Dworku

Urzekła mnie Zagórska Struga - mówi gdański artysta
Obrazy Alojzego Osady mo¿na podziwiaæ do
koñca marca w galerii
,,U Bibliotekarek" w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Janowie. Z
gdañskim artyst¹, absolwentem Wydzia³u Sztuk
Piêknych UMK w Toruniu, maj¹cym zwi¹zki z
Rumi¹, rozmawia Dorota Kuchta.
- Pana obrazy maj¹
pozytywn¹ energiê. Sk¹d
u pana tyle optymizmu?
- Aby powsta³ obraz trzeba coœ prze¿yæ. To wewnêtrzna potrzeba i jednoczeœnie
wrodzona radoœæ ¿ycia daj¹
to, co póŸniej mo¿na ogl¹daæ
na p³ótnach. Sztuka dla
sztuki nie ma sensu. Natomiast dzielenie siê w³asnymi nastrojami, czasami radoœci¹, a kiedy indziej nostalgi¹ pomaga mi w ci¹g³ym odkrywaniu siebie. Nie
wstydzê siê tego co stworzy³em, ale nadal poszukujê,
szczególnie zmagam siê z
problemem œwiat³a.
- Czy jest pan cz³owiekiem spe³nionym, choæby dlatego, ¿e po³¹czy³
pan pasjê z zawodem?
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- W pewnym sensie jestem szczêœliwcem. Satysfakcjonuje mnie to co robiê.
Spotykam siê ze s³owami
uznania. Nigdy jednak nie
malowa³em "pod publiczkê", tego co w danym momencie lub otoczeniu jest
modne. Zawsze najwa¿niejszy by³ dla mnie temat.
St¹d malujê moje ukochane ¯u³awy, ale tak¿e blisk¹
memu sercu Rumiê. Tutaj
mieszka moja siostra, do
koœcio³a pw. Œwiêtego Krzy¿a chodzi moja mama, a na
pobliskim cmentarzu pochowany jest ojciec. Najbardziej urzek³a mnie Zagórska Struga, zak¹tki Starej
Rumi. Z ca³¹ pewnoœci¹
malujê to co kocham, próbuj¹c ods³aniaæ piêkno, którego na co dzieñ ludzie nie
dostrzegaj¹.
- Jak¹ technikê pan
preferuje?
- Malujê i obrazy olejne
i akwarele. Zdarza siê, ¿e
³¹czê obie techniki. Obrazy olejne pozwalaj¹ na
zmianê koncepcji w czasie
pracy. Trudno mi powiedzieæ, któr¹ technikê wybieram czêœciej.

told Jarzyñski, za wszechstronnoœæ przedstawianych tematów i imponuj¹c¹ aktywnoœæ.
W kategorii „Blisko
nas” wyró¿niono Wojtka
Hintzke, który nades³a³
do Infotuby kilka swoich
fotoreporta¿y. Gratulujemy i cieszymy siê tym bardziej, ¿e zdjêcia Wojtka
Hintzke goszcz¹ tez czêsto
na naszych ³amach.
Dodajmy ¿e W. Hintzke jest rumianinem i chêtnie fotografuje m.in. rodzinne miasto w którym
nie brakuje ciekawych
miejsc.
Ak

Wernisa¿ w galerii "U bibliotekarek". Od lewej: Alojzy
Osada, dyrektor biblioteki Krystyna Laskowicz i Maria
Bochniak, przewodnicz¹ca Komisji Kultury Rady
Miejskiej.
Fot. Dorota Kuchta

- Gdzie, poza internetem, mo¿na kupiæ pana
prace?
- Nie ma takiego sta³ego miejsca. Jestem przeciwnikiem handlowania
obrazami w internecie, bo
to wypacza sztukê. Byæ
mo¿e jednak bêdê musia³
siê z tym pogodziæ. Du¿o

wystawiam w kraju i za
granic¹. Wystawy s¹ najlepsz¹ okazj¹ dla zainteresowanych moimi pracami. Zdarza mi siê malowaæ na zamówienie, nawet portrety. Jeœli komuœ
przypad³ do gustu mój
styl, napewno znajdzie
drogê do mnie.

Wystawy
i koncerty
Miejski Dom Kultury przy ul. Mickiewicza
19 zaprasza w marcu
na:
- wystawê VIII
Miejskiego Konkursu
Plastycznego pt. „Tu
¿yjemy”.
Motto konkursu:
„Dawna
Rumia”.
Wernisa¿ odbêdzie siê
5 mar c a ( p i ¹te k) o
godz. 12.00.
- promocjê ksi¹¿ki pt.
„Kapliczki, tablice,
krzy¿e”, wydan¹ przez
Urz¹d Miasta – 11 marca (œroda) o godz. 18.00.
- promocjê tomiku
wierszy pt. „Grzybowe
rymy” Olgi Marii B¹kowskiej – 12 marca
(czwartek ) godz. 18.00.
- wernisa¿ malarstwa znanego rumskiego artysty Leona Bieszke – 19 marca (czwartek) godz. 18.00.
- koncert poezji œpiewanej - 28.marca (sobota) godz. 17.00.
Baj.
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Wielokrotny mistrz w si³owaniu siê na rêkê Andrzej
G³¹ba³a z pewnoœci¹ zas³u¿y³ na tytu³ „Najlepszego
Sportowca Rumi 2009”

BAL SPORTU

Laureaci oraz osoby wrêczaj¹ce nagrody na wspólnym pami¹tkowym zdjêciu.

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

Bal Sportu
po raz piętnasty
Tradycyjnie w karnawale odby³ siê w Rumi
wielki Bal Sportu, organizowany przez MOSiR.
Tym razem ze wzglêdu na
datê 14 lutego by³ to równie¿ bal Walentynowy,
zorganizowany w najwiêkszej sali Hotelu „Faltom”. Jak zwykle podczas
imprezy og³oszono wyniki XV Plebiscytu na
Najpopularniejszego i
Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi 2008
roku i wrêczono nagrody
jego laureatom.
Na najpopularniejszego sportowca g³osowali czytelnicy lokalnego tygodnika, a najlepszych sportowców i trenerów wy³oni³a specjalna Kapitu³a, z³o¿ona z
dzia³aczy sportowych i
przedstawicieli w³adz

miasta. Nagrodami wyr ó ¿ n i o n o t e ¿ f i r m y,
wspieraj¹ce sport w naszym mieœcie.
Po czêœci oficjalnej
oraz pokazach tanecznych
rumskiej grupy SPIN rozpoczê³a siê zabawa, trwaj¹ca niemal do œwitu.
Trudno siê temu dziwiæ,
skoro do tañca gra³a
gwiazda wieczoru - znakomity zespó³ „Malina Kowalewski Band”.
Nie mniej porywaj¹ce
by³y serwowane w przerwach przeboje dyskotekowe, przez co parkiet nigdy nie pustosza³. Spotkali siê na nim sportowcy i
dzia³acze sportowi, samorz¹dowcy (w tym wielu
radnych), przedsiêbiorcy i
przedstawiciele innych
zawodów.
AK.

Lekkoatleta Robert Plichta uczestniczy³ m.in. w Paraolimpiadzie w Pekinie.

Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf wrêcza nagrodê trenerowi najlepszej dru¿yny siatkarek, Jerzemu Skrobeckiemu.

Najlepsi sportowcy i trenerzy 2008 roku
Najlepszy Sportowiec:
Andrzej G³¹ba³a - armwrestling
Najlepszy Trener:
Alicja Urbaniak – gimnastyka artystyczna
Sportowiec Niepe³nosprawny:
Alicja Eigner – tenis sto³owy
i Robert Plichta – lekkoatletyka
Sportowiec 15-lecia:
Marzena Okoñska – windsurfing
Zawodnik M³odego Pokolenia:
Micha³ Czerkies - kolarstwo
Sportowa Osobowoœæ:
Daniel Dubicki – pi³ka no¿na
Najpopularniejszy Sportowiec:
Micha³ Pasieczny – rugby
Wyró¿nienie za dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska sportowego:
Henryk Pranczk – SL SALOS Rumia
Dru¿yna Roku:
EC Wybrze¿e TPS Rumia.

Parkiet sali balowej Hotelu „Faltom” nie pustosza³ przez ca³¹ noc.
Fot. Anna Kuczmarska
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REKLAMY

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.

Już od 3,50 zł / m2
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