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Przed kamerami

Gorąco
na sesji
Nadzwyczajne zainteresowanie towarzyszy³o niezwyk³ej sesji Rady Miejskiej w Rumi, która odby³a
siê 11 marca. Dopisali m.in.
dziennikarze nie tylko z lokalnych mediów. Prawie
przez ca³y dzieñ przed budynkiem Urzêdu Miasta
sta³ wóz satelitarny TVP
INFO, nadaj¹c programy
zarówno przed sesj¹ Rady
Miejskiej (na ¿ywo), jak i w
trakcie jej trwania, równie¿
w paœmie ogólnopolskim.
Tak¹ sytuacjê mieliœmy w
Rumi po raz pierwszy.
Na sesjê przyby³o te¿
wielu mieszkañców miasta,
zainteresowanych tematyk¹ obrad. Porz¹dek przewidywa³ tylko kilka spraw,
ale za to wa¿nych i wywo³uj¹cych spore emocje. Chodzi³o m.in. o kontrowersyjne transakcje, zwi¹zane ze
sprzeda¿¹ gminnych dzia³ek oraz o inicjatywê zwo³ania referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej Rumi.
str. 2
REKLAMA

Na transakcji z burmistrz Rumi
zarobił 450 tysięcy w dwa dni!

TANIE DZIAŁKI

W CENTRUM

Gminne dzia³ki o powierzchni 600 metrów
kw. przy ul. Sobieskiego
zosta³y sprzedane za za
170 800 z³, czyli po ok.
280 z³ za metr kw. Dwa
dni póŸniej nowy w³aœciciel sprzeda³ te same
dzia³ki firmie NESTE za
632 448 z³! Na transakcji
z burmistrz zarobi³ 450
000 z³otych! Tyle samo
straci³a gmina.

Kontrowersyjna sprawa
sprzeda¿y dzia³ek gminnych u zbiegu ulic Sobieskiego i H. Sawickiej, na
których funkcjonuje obecnie
stacja paliw NESTE, by³a
ju¿ badana przez Prokuraturê Rejonow¹ w Wejherowie. Jednak przewodnicz¹cy Rady Miejskiej postanowi³ z³o¿yæ wniosek o ponowne jej wyjaœnienie sprawy,

tym razem przez Prokuratora Okrêgowego w Gdañsku. Wiêkszoœæ radnych popar³a ten wniosek stosown¹
uchwa³¹. Uwa¿aj¹ bowiem,
¿e dosz³o do ra¿¹cej niegospodarnoœci z du¿¹ szkod¹
dla gminy. Z ca³ej dyskusji
te¿ wynika, ¿e zdaniem radnych decyzje Prokuratury
Rejonowej s¹ co najmniej
niezrozumia³e.
Str. 7

W TYM NUMERZE

SPÓR
O ZBIORNIK

Burmistrz Rumi nie
chce zrezygnować z
kontrowersyjnej budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Św. Józefa na Szmelcie, pomimo, że tym planom
przeciwni są wieloletni
mieszkańcy dzielnicy.
str. 8

ZŁOTE
TANCERKI

Niedopuszczalne praktyki w SP nr 1

Małe dzieci wciągane

w sprawy dorosłych
Radni s¹ zbulwersowani faktem, ¿e akcja zorganizowania referendum w
sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej, prowadzona jest
na terenie szko³y. Szko³a
sta³a siê aren¹ walki poli-

tycznej, a do inicjatywy
zwo³ania referendum zaanga¿owani s¹ nie tylko rodzice, ale nawet dzieci.
Pisma w tej sprawie rozprowadzane s¹ na terenie
Szko³y Podstawowej nr 1,

gdzie równie¿ zbierane s¹
podpisy rodziców, ich przyjació³ i cz³onków rodziny.
Ani burmistrz ani dyrektor szko³y nie widz¹ w
tym niczego z³ego.
Str. 6

Dziewczynki z zespołu
SPINKI, tańczące w
rumskim MOSiR pod
okiem Renaty UrbanikSiwiec, zwyciężyły w
Mistrzostwach Polski.
Teraz przed nimi nowe
wyzwanie – taneczna
olimpiada w Moskwie!
str. 9

NAJSTARSZY
ZABYTEK

Ciekawa historia kościółka z XIII wieku
znajdującego się kiedyś przy obecnej ul.
Kościelnej jest częścią
historii Rumi. Ruiny
świątyni i otaczający je
cmentarz są najstarszym zabytkiem w mieście.
str. 15
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SAMORZĄD

Nadzwyczajna sesja
w gorącej atmosferze

W minion¹ œrodê, 11
marca odby³a siê sesja
Rady Miasta, zwo³ana
przez przewodnicz¹cego
RM w trybie nadzwyczajnym. Sesja trwa³a ponad
trzy godziny i zgromadzi³a
na sali spor¹ liczbê s³uchaczy. Oprócz radnych burmistrzów i urzêdników w
sesji uczestniczy³a grupa
mieszkañców, a tak¿e
dziennikarze z prasy, radia
i telewizji. Mimo, ¿e w porz¹dku obrad by³o tylko
siedem punktów, tematyk¹
mo¿na by obdzieliæ wiele
innych posiedzeñ Rady.
Chocia¿ tego dnia powróci³a zimowa aura i sypnê³o
œniegiem, atmosfera na
sali obrad by³a gor¹ca.
Emocji nie brakowa³o.

Nawet w kuluarach,
gdzie kr¹¿y³y ekipy telewizyjne, by³o gor¹co, a chwilami nawet napastliwie.
M.in. pani burmistrz co
rusz „puszcza³y” nerwy, bo
niewybrednymi s³owami
potraktowa³a niektórych
radnych (m.in. przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej).
O poszczególnych bardzo wa¿nych tematach, poruszanych na sesji piszemy
wewn¹trz numeru. I tak:
- o zmianie planu pracy Komisji Rewizyjnej, która skontrolowaæ ma wydatki i zakres robót budowlanych na ulicy Gdyñskiej
piszemy na str. 11.
- o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa niegospodarnoœci przez bur-

mistrz E. Rogala-Koñczak
polegaj¹cego na przekroczeniu uprawnieñ i dzia³aniu na
szkodê gminy przy sprzeda¿y dzia³ek Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” – równie¿ na str. 11
- o kontrowersyjnej
sprzeda¿y dzia³ek gminnych
przy ul. Sobieskiego, na których obecnie dzia³a stacja
paliw NESTE – na str. 7
O tym, ¿e radni PiS i
radni niezale¿ni zaprotestowali przeciwko wci¹ganiu w
polityczne rozgrywki nauczycieli, rodziców i uczniów
SP 1 i postanowili skierowaæ
wniosek przeciwko dyrektor
szko³y do Kuratora oraz
Prokuratora piszemy na
stronach 4,5 i 6.
Zapraszamy do lektury.
Ak

Zdaniem radnych
Podczas marcowej nadzwyczajnej
sesji radni dzieli siê
swoimi ciekawymi
spostrze¿eniami i
przemyœleniami. Oto
niektóre z nich:
Apel o dymisjê
Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady
Miejskiej, przypomnia³
burmistrz El¿biecie Rogali–Koñczak, ¿e w jednej
wypowiedzi dla mediów deklarowa³a swoje odejœcie ze
funkcji burmistrza jeœli
„dla dobra miasta” do dymisji poda siê Rada Miejska.
P. Zaradny stwierdzi³,
¿e to burmistrz powinna
odejœæ i nie dzia³aæ na szkodê miasta.
- Oœwiadczam i daje na
to s³owo honoru, ¿e jeœli
pani poda siê do dymisji,
tego samego dnia ja zrezygnuje z mojej funkcji i oddam mandat radnego. Apelujê, ¿eby pani dla dobra
miasta to zrobi³a – zwróci³
siê do burmistrz radny
Piotr Zaradny.

Czerwona gazetka
Radny Tadeusz Pi¹tkowski kilkakrotnie wspomnia³ (oczywiœcie krytycznie) o naszej gazecie, nazywaj¹c j¹ „czerwon¹ gazetk¹,
rozdawan¹ za darmo”. Nie
wiadomo dlaczego wydŸwiêk tej wypowiedzi by³
negatywny, a nawet pogardliwy. Czy¿by w fakcie, ¿e
pismo jest bezp³atne by³o
coœ z³ego? Co do koloru, lepiej jeœli gazeta jest "czerwona" ale pisze prawdê, ni¿
jeœli jest np. niebieska ale
manipuluje.
A swoj¹ drog¹ musimy siê
zastanowiæ, czy nie zmieniæ
czerwono-niebieskiej winiety
na pierwszej stronie. Mo¿e
czas pomyœleæ o nowej szacie, na przyk³ad zielonej na
wiosnê…
Œmiech na sali
Radny Józef Chmielewski okreœli³ postêpowanie radnych z PiS oraz Klubu Niezale¿nych jako dzia³anie „bolszewickimi metodami”, co bardzo rozbawi³o
publicznoœæ na sali i da³o
krótkie wytchnienie w powa¿nej dyskusji.
Ak

Tak szybko znika…

Gdzie po gazetę
Nasi Czytelnicy skar¿¹ siê, ¿e trudno im znaleŸæ w
sklepach i kioskach „Gazetê Rumsk¹”, poniewa¿ w
dniach kolportowania kolejnych numerów, pismo szybko znika z placówek handlowych.
Przypominamy, ¿e nieco wiêksz¹ „porcjê” gazet dostarczamy do dwóch kwiaciarni pana Janusza Zab³ockiego, mieszcz¹cych siê przy ul.
D¹browskiego 6 (w pawilonie w centrum) oraz
przy ul. Stoczniowców w Janowie.
Poza tym gazetê mo¿na dostaæ w naszej redakcji,
ale lepiej najpierw upewniæ siê telefonicznie: 058 71096-11, czy ktoœ akurat w niej dy¿uruje.
A propos dy¿urów reportera, zapraszamy Czytelników w œrody w godz. 14-16.
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Przykry
incydent
Radny Eugeniusz
Zwara po przykrej scysji
z El¿biet¹ Rogala-Koñczak oœwiadczy³, ¿e
zwraca Nagrodê Burmistrza.
Wszystkim zrobi³o siê
bardzo przykro, kiedy na sesji 11 marca radny Eugeniusz Zwara zosta³ obra¿ony przez burmistrz El¿bietê Rogalê –Koñczak i powiedzia³, ¿e odda nagrodê, jak¹
niedawno od niej otrzyma³.
PO przerwie w obradach, kiedy radni i s³uchacze wrócili na salê z korytarzy i innych pomieszczeñ
Urzêdu Miasta, radny Zwara opowiedzia³ o swojej
krótkiej rozmowie z burmistrz.
- Pani burmistrz powiedzia³a mi, ¿e gdyby wiedzia³a jaki jestem, to nie da³a
by mi nagrody – relacjonowa³a radny. – Nie chcê mieæ
nic wspólnego z tak¹ burmistrz. Oœwiadczam, ¿e oddam pani nagrodê!
- Pan k³amie, nie powiedzia³am tego – zaprzeczy³a
pani burmistrz, ale inni
radni nie mieli podstaw,
¿eby nie wierzyæ Eugeniuszowi Zwarze. Tym bardziej, ¿e jest on znany jako
cz³owiek prostolinijny i
uczciwy.
- Jestem zbulwersowany
i zdumiony tym, o s³yszê –
powiedzia³ przewodnicz¹cy
Witold Reclaf. – Zw³aszcza,
¿e pan Eugeniusz jest naszym radnym seniorem,
szanowanym rumianinem z
zacnej kaszubskiej rodziny,
a tak¿e dzia³aczem spo³ecznym. To bardzo przykre,
brakuje mi s³ów.
Przypomnijmy, ¿e w³aœnie za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w ruchu œpiewaczym
(E. Zwara jest prezesem kaszubskiego chóru „Rumianie”) otrzyma³ on Nagrodê
Burmistrza Rumi za 2008
rok.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e ze strony zdenerwowanej burmistrz pad³o ponoæ obraŸliwe, a
wrêcz niecenzuralne s³owo
pod adresem radnego-seniora, ale o tym Eugeniusz
Zwara publicznie nie wspomnia³.
baj

AKTUALNOŚCI

Największa inwestycja drogowa będzie realizowana!

Za trzy lata pojedziemy
nową drogą do Redy
Mo¿liwe, ¿e ju¿ we
wrzeœniu ruszy budowa
alternatywnego po³¹czenia drogowego z Rumi
do Redy, poprzez ulicê
Towarow¹ i Cegielnian¹
w Rumi oraz Leœn¹ i
Drogowców w Redzie.
Samorz¹dowcy reprezentuj¹cy Starostwo w
Wejherowie oraz gminy
Rumia i Reda spotkali
siê w poprzednim tygodniu w UM w Redzie i
ustalili finansowe zasady rozpoczêcia inwestycji.
Na takie ustalenia czeka³ dyrektor Zarz¹du Drogowego dla pow. puckiego i
wejherowskiego, Janusz
Nowak, aby rozpocz¹æ procedurê sk³adania wniosku o
pozwolenie na budowê i organizacjê przetargu. Ca³a
inwestycja kosztowaæ bêdzie trzy samorz¹dy oko³o
56 mln z³otych. Najwiêcej
wyda na ten cel Rumia.
Rumski odcinek
najdroższy
Wczeœniej radni powiatowi przyjêli harmonogram
finansowy oraz budowlany,
a nastêpnie radni w Rumi
zgodzili siê na wa¿n¹ zmianê w tegorocznym bud¿ecie
Rumi. Ponad 1 mln 113 tys.
z³ przeznaczyli na wykup
gruntów i dodatkowe prace,
zwi¹zane z realizacj¹ przebudowy ci¹gu ulic Towarowej i Cegielnianej w Rumi
oraz Leœnej i Drogowców w
Redzie. Inwestycja roz³o¿ona jest na 3 lata, a rumski
odcinek drogi kosztowaæ ma

ponad 22 mln z³otych. W
2009 roku inwestycja poch³ania prawie 3,5 mln z³otych, w 2010 roku prawie
8,5 mln z³otych, a w 2011
roku ponad 10 mln z³otych.
Parê dni temu jako ostatni,
swój finansowy harmonogram inwestycji przedstawi³y w³adze Redy i tym samym etap uzgodnieñ dobieg³ koñca.
- Ostatnie tygodnie by³y
trudnym okresem uzgodnieñ, ale teraz mogê powiedzieæ ¿e jestem zadowolony,
bo trzy samorz¹dy dosz³y do
porozumienia – mówi Dariusz Kuczmarski, etatowy cz³onek zarz¹du powiatu. – Pragnê szczególnie podziêkowaæ radnym z Rumi,
¿e zgodzili siê na tak du¿e
obci¹¿enie bud¿etu miasta
w czasie, gdy nale¿y szczególnie ostro¿nie wydawaæ
pieni¹dze. Tak jak mówi³em
na samym pocz¹tku uzgodnieñ, bêdê robi³ wszystko,
aby ta droga powsta³a i
pierwszy etap jest ju¿ za
nami. Je¿eli po wakacjach
zostanie rozstrzygniêty
przetarg na wykonawcê, to
bêdziemy ju¿ bli¿ej zrealizowania tej drogi.
Gigantyczne
przeciążenia
Nowe po³¹czenie Rumi i
Redy umo¿liwi mieszkañcom
obu miast, a tak¿e Gdyni,
Wejherowa i okolicznych
miejscowoœci, omijanie zat³oczonej i czêsto zakorkowanej
drogi krajowej nr 6. „Szóstk¹”
przez Rumiê przeje¿d¿a codziennie ponad 30 tysiêcy sa-

mochodów, a w letnim sezonie nawet 60 tysiêcy aut. Takiego natê¿enia ruchu ko³owego nie ma w ¿adnym innym miejscu w województwie
pomorskim i jest jedno z najwiêkszych w Polsce.
Oczywiœcie dla decydentów w Warszawie, a nawet w
Gdañsku problem jest wy³¹cznie lokalny, o czym
œwiadcz¹ wypowiedzi oraz
pisma od marsza³ka woj. pomorskiego, resortowego ministra i „wa¿nych” polityków, w
tym pos³ów z naszego regionu. Po wybudowaniu bardzo
kontrowersyjnej i poch³aniaj¹cej miliardy z³otych Trasy
Kaszubskiej, droga krajowa
nr 6 otrzymaæ ma status drogi gminnej.
Je¿eli do tego dojdzie, to
¿adnego samorz¹du powiatu
wejherowskiego nie bêdzie
staæ na utrzymanie i remonty tej drogi. Nawierzchnia
ulegnie szybkiej degradacji,
bo tiry i tak bêd¹ t¹ drog¹ jeŸdziæ tak jak do tej pory.
O przed³u¿eniu obwodnicy Trójmiasta, czyli o budowie OPAT tak¿e nikt z decydentów nie chce s³uchaæ, bo
ci sami „wa¿ni” politycy
twierdz¹, ¿e budowa OPAT
jest równie¿ lokalnym problemem.
Oczywiœcie drogowy problem lokalny przerodziæ siê
mo¿e w regionalny w okresie
wyborów, gdy kandydaci na
urzêdy i do ³aw poselskich
przypomn¹ sobie szybko o
sprawie i na lokalnym problemie bêd¹ chcieli zbiæ kapita³
polityczny. Warto w tym okresie o tej sprawie pamiêtaæ.

Szansa na częściowy
zwrot kosztów
Inwestycja jest bardzo
kosztowna, a sama Rumia
ma wydaæ na ten cel ok. 22
mln z³ , jednak w ci¹gu
trzech lat. Poza tym samorz¹dowcy licz¹ na uzyskanie œrodków zewnêtrznych
na ten cel. Jest du¿a szansa, ¿e po zrealizowaniu inwestycji, Rumia, Reda i powiat wejherowski otrzymaj¹ zwrot czêœci poniesionych kosztów z bud¿etu
województwa pomorskiego.
Wsparcia takiemu rozwi¹zaniu udzieli³ wicemarsza³ek województwa, Mieczys³aw Struk.
Marsza³ek obieca³ tak¿e, ¿e z pieniêdzy zewnêtrznych wybudowany zostanie
jeden tunel w Redzie,
³¹cz¹cy now¹ drogê z drog¹
krajow¹ nr 6 w kierunku
Wejherowa oraz drugi tunel pod torami kolejowymi
biegn¹cymi w kierunku
Pucka.
Przypomnijmy, ¿e nowa
trasa ma zaczynaæ siê w
Rumi zjazdem w prawo z ul.
Sobieskiego na wysokoœci
Urzêdu Miasta. Zjazd ten bêdzie prowadzi³ pod wiaduktem do ul. Towarowej, a póŸniej w kierunku przejazdu
kolejowej przy ulicy Zbychowskiej. Ostatni odcinek
ulic¹ Cegielnian¹ do granicy z Red¹.
Na razie „szóstka” zostanie po³¹czona z now¹ tras¹,
która zakoñczy siê wjazdem z
ul. Drogowców w ul. Gniewowsk¹ w Redzie oraz ponownie w drogê krajow¹ nr 6.

REKLAMA
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

Radni oburzeni postępowaniem dyrekcji SP nr 1

Polityczna awantura w szkole
Na wniosek Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej w Rumi na sesji nadzwyczajnej 11 marca br. radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli oœwiadczenie w sprawie
niepokoj¹cych zdarzeñ i zjawisk w Szkole Podstawowej nr 1. O konflikcie wokó³
rozbudowy tej szko³y oraz o akcji zwi¹zanej z referendum piszemy obok oraz
na str. 5 i 6, a treœæ przyjêtego na sesji oœwiadczenia zamieszczamy poni¿ej:

Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi
Na podstawie § 5 ust.
2 pkt 2 Regulaminu
Rady Miasta Rumi stanowi¹cego Za³¹cznik nr 8
do Statutu Rady Miasta
Rumi, Rada Miasta
oœwiadcza co nastêpuje:
- z ubolewaniem i dezaprobat¹ przyjmujemy
do wiadomoœci, ¿e dyrekcja Szko³y Podstawowej
nr 1 w Rumi zamiast zajmowaæ siê prac¹ wychowawcz¹ i dydaktyczn¹
próbuje ró¿nymi metodami rozniecaæ na terenie
szko³y o wokó³ niej atmosferê konfliktu i
k³ótni,
- pod pretekstem istniej¹cych problemów lokalowych w szkole
wspólnie z burmistrz E.
Rogala-Koñczak, grup¹
rodziców, dyrektor szko³y pani Irena Kopaczewska przyst¹pi³a do organizowania lokalnego komitetu (grupy inicjatywnej), który doprowadziæ
ma do przeprowadzenia
referendum za odwo³aniem Rady Miasta Rumi,

- wykorzystuj¹c teren
szko³y oraz pos³uguj¹c
siê dzieæmi z najm³odszych klas SP 1, kolportowane s¹ informacje dotycz¹ce celów przygotowywanego referendum,
sk³adu osobowego komitetu (grupy inicjatywnej),
szczegó³owych instrukcji
dotycz¹cych zbierania
list poparcia referendum.
W ten sposób do rodziców
kierowane s¹ szczegó³owe instrukcje oraz zaproszenia do udzia³u w referendum,
- osoby kolportuj¹cy w
ten sposób ulotki informacyjne oraz listy do
zbierania podpisów na
terenie szko³y oraz poprzez pracowników i
uczniów SP 1, naruszaj¹
obowi¹zuj¹cy powszechnie porz¹dek prawny, a w
szczególnoœci przepisy
oœwiatowe oraz dotycz¹ce organizacji wyborów,
plebiscytów i referendów,
- organizatorzy akcji
wprowadzaj¹ w b³¹d pozosta³ych mieszkañców

dzielnicy oraz miasta, a
w poruszanych sprawach i stawianych zarzutach wykraczaj¹ daleko poza problemy
szko³y, pos³uguj¹ siê
przy tym pomówieniami
i k³amstwem,
- w zwi¹zku z zaistnia³¹ bezprecedensow¹
sytuacj¹ na terenie i w
sprawie SP 1, wnioskujemy do Przewodnicz¹cego Rady Miasta Rumi
o skierowanie do odpowiednich organów strzeg¹cych porz¹dku prawnego, zawiadomieñ o podejrzenie naruszenia
prawa przez dyrektor
SP 1 pani¹ Irenê Kopaczewsk¹ oraz dyrekcjê
Szko³y Podstawowej nr
1 w Rumi do Pomorskiego Kuratora Oœwiaty w
Gdañsku, Prokuratora
Prokuratury Rejonowej
w Wejherowie oraz do
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w
Gdañsku.
Rumia dnia
11 marca 2009 roku

Dbamy o szkoły i przedszkola
Rumia od lat ma jedne z najwy¿szych w kraju nak³ady na oœwiatê
-mówi Andrzej Januszewski, przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej Rumi
- Od wielu lat Rumia
wydaje spore sumy na placówki oœwiatowe w mieœcie
i z ca³¹ pewnoœci¹ troszczy
siê o wysoki poziom oraz
dobre warunki nauki i wychowania uczniów, a tak¿e
przedszkolaków. Wydatki z
bud¿etu miasta na edukacjê i opiekê s¹ bardzo du¿e
i z roku na rok rosn¹. W
stosunku do 2008 roku
wros³y o 10 procent. Pod
wzglêdem nak³adów na inwestycje oœwiatowe plasujemy siê w czo³ówce miast
i gmin w województwie
Pomorskiem, a podejrzewam, ze równie¿ w kraju.
Oczywiœcie nie da siê unikn¹æ problemów, zawsze s¹
jakieœ obiekty do wyremontowania lub zaleg³oœci do
nadrobienia, ale staramy
siê sukcesywnie realizowaæ
remonty i inwestycje w placówkach gminnych. S¹
gminy, których w ogóle nie
staæ na remonty czy rozbudowê szkól, ale Rumia nie
ma takiego problemu. Nie
musimy oszczêdzaæ na
oœwiacie i nie robimy tego.
Zreszt¹, liczby œwiadcz¹
same za siebie
Dok³adamy ok. 17 mln
z miejskiej kasy do sub-

wencji oœwiatowej, czyli
pieniêdzy, przekazywanych
na szko³y z bud¿etu pañstwa na bie¿¹ce utrzymanie szkó³.
Staramy siê szczególnie
dbaæ o nauczycieli, stanowi¹cych chyba najliczniejsz¹ grupê zawodow¹ w
mieœcie, bo warto i trzeba
o nich dbaæ. Rumscy nauczyciele maj¹ wysokie
kwalifikacje, ci¹gle siê dokszta³caj¹ i zdobywaj¹ wy¿sze stopnie awansu zawodowego. Na 436 etatów nauczycielskich w szko³ach i
przedszkolach miejskich,
p³ace dla 373 nauczycieli
finansuje pañstwo, a 63
etaty op³acane s¹ wy³¹cznie z bud¿etu miasta. Poza
tym bud¿et miasta pokrywa
koszty dodatków motywacyjnych dla wszystkich nauczycieli. Podwy¿szyliœmy
nauczycielskie dodatki motywacyjne z 4,5 o 5 proc., a
tak¿e dodatek za wychowawstwo z 80 na 100 z³.

WYDATKI NA OŚWIATĘ
W 2008 r. Rumia wyda³a na oœwiatê i wychowanie
ogó³em ok. 38 mln 675 tys. z³
W 2009 r. na oœwiatê i wychowanie przeznaczono
w bud¿ecie ok. 42 mln 50 tys. z³
Inwestycje oœwiatowe w 2009 r. zaplanowano
na kwotê 4090 z³, w tym:
- koncepcja rozbudowy SP nr 1 – 15 tys. z³
(w razie potrzeby suma ta zostanie zwiêkszona)
- rozbudowa SP nr 10
(g³ównie budowa sali gimnastycznej) 3 mln 400 tys. z³
- dokumentacja rozbudowy SP nr 6 – 300 tys. z³
- dofinansowanie I etapu rozbudowy
Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej – 375 tys. z³.
Rozbudowa SP nr 1 roz³o¿ona zosta³a na etapy
i kosztowaæ bêdzie w poszczególnych latach:
w 2010 r. - 1 mln z³,
w 2011 r. - 2,5 mln z³,
w 2012 r. - 2,5 mln z³,
w 2013 r. - 2,5 mln z³,
w 2014 r. - 160 tys. z³.

Szko³a Podstawowa nr 1, tak jak inne placówki, otrzymuje co roku œrodki na remonty. W 2008 roku za 353 tys. z³ malowano tam klasy, bibliotekê i klatkê schodow¹,
remontowano gabinet stomatologiczny, wymieniano pod³ogi, wymieniano i ocieplano dach, a tak¿e przeprowadzono osuszanie œcian.
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Na remonty szkó³ i przedszkoli zaplanowano
w tym roku ok. 1 mln 300 tys. z³.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Rozbudowa szkoły pretekstem do referendum?

Wykorzystując uczniów i rodziców
chcą odwołać niewygodnych radnych
Lokalny tygodnik w
ka¿dym numerze pisze
o rzekomym braku decyzji dotycz¹cej rozbudowy SP 1 i zwi¹zanym
z tym proteœcie rodziców. Wygl¹da to tak,
jakby rodzice walczyli
o szko³ê, a rumscy radni nie chcieli siê zgodziæ na tê inwestycjê.
Nic bardziej mylnego.
Wystarczy zajrzeæ do
bud¿etu miasta na
2009 rok, w którym zapisana jest rozbudowa
trzech szkó³ podstawowych w Rumi: nr 1, 6 i
10. Obie strony tego
dziwnego sporu chc¹
rozbudowy najstarszej
w Rumi szko³y nr 1.
Tylu inwestycji w
oœwiacie nie by³o w historii rumskiego samorz¹du
od pocz¹tku, czyli od 1990
roku. Dodatkowo na wniosek burmistrza Rumi El¿biety Rogali-Koñczak
radni wyrazili zgodê na dofinansowanie w 50 procentach rozbudowy Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej
w kwocie po 375 tys. z³otych w 2009 i 2010 roku.
Drugie tyle zdobêdzie na
rozbudowê sama szko³a,
poniewa¿ jest to inwestycja w ramach tzw. inicjatyw lokalnych (z udzia³em
instytucji lub mieszkañców), a miasto tylko wspó³finansuje przedsiêwziêcie.
Rosn¹ce wydatki
na oœwiatê
Miasto wydaje kilkanaœcie milionów z³ rocznie na
utrzymanie szkó³ i bie¿¹ce
remonty, w tym tak¿e w SP
nr 1. Pieni¹dze z bud¿etu
pañstwa, które gmina
otrzymuje na ten cel nie zaspakajaj¹ potrzeb. Ledwie
starcz¹ na dwie trzecie bie¿¹cych wydatków szkó³.
Miasto musi wiêc dok³adaæ
do oœwiaty i robi to z przekonaniem, ¿e na edukacji
oraz wychowaniu dzieci i
m³odzie¿y oszczêdzaæ nie
wolno.
Je¿eli w obowi¹zuj¹cej
uchwale bud¿etowej s¹ pieni¹dze na rozbudowê SP nr 1 (9
mln z³), je¿eli radni wiêkszoœciowej koalicji deklaruj¹ jasno wolê
budowy tej szko³y (chc¹ tylko poznaæ wczeœniej koncepcje inwestycji), to o co tu chodzi?

Dyrektorki atakuj¹
- Zamiast rzeczowej
dyskusji o rozbudowie SP
1, s³yszymy z ust dyrektor
Ireny Kopaczewskiej
s³owo „wojna”, a to jest
ostatnie s³owo, które powinno paœæ ze strony pedagoga – oburza siê Eugeniusz Zwara, radny ze
Starej Rumi, by³y uczeñ tej
szko³y, który chce aby jak
najszybciej zmodernizowaæ tê placówkê. – Czy wypada „zara¿aæ” rodziców
tak¹ agresj¹? Obie panie
dyrektor, Kopaczewska i
Maliszewska, wytworzy³y
atmosferê konfliktu, robi¹c z radnych wrogów
szko³y nr 1. Atak kierowany jest równie¿ ze strony
pani burmistrz, która
wspiera protestuj¹cych rodziców, a sama przez wiele poprzednich lat nawet
nie wnioskowa³a o rozbudowê szko³y. Podobnie jak
by³y radny Rafa³ Maliszewski i obecny radny
Henryk Grinholc, który
dzisiaj chêtnie przy³¹cza
siê do protestu i ataku na
kolegów z Rady Miejskiej.
Kompleksowa
rozbudowa
Inni radni wiêkszoœciowej koalicji podzielaj¹ zdanie E. Zwary oraz potwierdzaj¹, ¿e szko³a nr 1 na
pewno bêdzie rozbudowywana. Jak podkreœlano na
lutowej sesji RM, jeœli
przeznaczona na koncepcjê
inwestycji suma oka¿e siê
za ma³a, radni przeka¿¹
na ten cel wiêcej pieniêdzy.
Mo¿e jeszcze w tym roku
uda siê przyst¹piæ do opracowania projektu rozbudowy, pod warunkiem zachowania kolejnoœci inwestycji (najpierw ma byæ gotowa dokumentacja dla
szko³y nr 6). Inwestycja zosta³a roz³o¿ona na etapy,
ale ma mieæ szerszy zakres, ni¿ planowa³a to dyrekcja. Radni chc¹ nie tylko budowy ³¹cznika, ale
te¿ m.in. nowej sali gimnastycznej.
Tymczasem przewodnicz¹cy stowarzyszenia
przyjació³ „jedynki” mówi
czêœciej o referendum w
sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej ni¿ o jej rozbudowie, i o dziwo udziela
wywiadów w gabinecie

burmistrz Rogali-Koñczak, a nie na terenie szko³y, o której rozbudowê ponoæ tak siê stara.
Nawet palcem
nie kiwnêli
- Pan przewodnicz¹cy
stowarzyszenia czêœciej krytykuje radnych i mówi o referendum w sprawie ich odwo³ania ni¿ o dyskusji na
temat rozbudowy szko³y –
stwierdza Witold Reclaf,
przewodnicz¹cy RM. - Burmistrz Rumi oraz by³y przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Józef Chmielewski s¹ dzisiaj
g³ównymi orêdownikami
rozbudowy SP nr 1, ale w poprzedniej kadencji nic nie
zrobili w tej sprawie. Mimo,
i¿ w 2001 roku by³a opracowana wstêpna koncepcja
rozbudowy SP 1, która by³a
doskonale znana burmistrz
El¿biecie Rogali-Koñczak,
radnemu Chmielewskiemu
i radnym z rz¹dz¹cej miastem Gospodarnoœci.
Szansa na
polityczne zmiany
Czy w tym wszystkim
nie chodzi bardziej o tworzenie atmosfery zamieszania,
k³ótni i awantur, ni¿ o modernizacjê szko³y? Czy ró¿nice zdañ co do terminu rozpoczêcia inwestycji (bo tylko o termin chodzi), nie s¹
dla burmistrza i opozycji doskona³ym pretekstem do
próby pozbycia siê politycznych przeciwników? Bardzo
stara siê w tym pomóc dyrekcja szko³y, która coraz
chêtniej zajmuje siê polityk¹, a rodzice uczniów stali
siê narzêdziem w tej batalii. Ba, nawet dzieci, które
roznosz¹ informacje w sprawie referendum.
Dla burmistrz i jej
popleczników pojawi³a
siê szansa na przejêcie
pe³ni w³adzy w mieœcie.
Szybko wiêc poparli
mieszkañców w sprawie zwo³ania referendum i ich udzia³u w tym
g³osowaniu. Burmistrz
oraz radni PO i „Gospodarnoœci” z pewnoœci¹
bêd¹ siê starali tê szansê wykorzystaæ.
Czy
mieszkañcy
Rumi, podobnie jak rodzice dzieci z „jedynki”
ulegn¹ tej manipulacji?
Baj

Ile na remonty szkół
Prezentujemy plan tegorocznych wydatków na remonty
w szko³ach. Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2009
stanowi za³¹cznik do „Strategii rozwoju oœwiaty w Rumi na
lata 2004-2010”. Zapisano w nim zaplanowane na ten rok
zadania oraz przeznaczone na ich realizacjê kwoty z bud¿etu miasta. £¹cznie na prace remontowe gminnych placówkach oœwiatowych w Rumi (szko³y i przedszkola) przeznaczono 1 263110 z³. Ponad 166 tys. poch³on¹ remonty w przedszkolach, o czym piszemy na str. 6. Prawie 1 mln 100 tys. z³
kosztowaæ bêd¹ prace w rumskich szko³ach. Oto szczegó³owy harmonogram tych wydatków:
SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
1. Kanalizacja deszczowa.
2. Remont piwnic – II etap.
3. Remont toalet przy sali gimnastycznej.
4. Cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej.
5. Malowanie i prace posadzkarskie w dwóch salach lekcyjnych.
6. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota: 199 310 z³
SZKO£A PODSTAWOWA NR 6
1. Malowanie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych.
2. Remont pod³óg.
3. Wymiana drzwi wewnêtrznych.
4. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 59 400 z³
SZKO£A PODSTAWOWA NR 9
1. Wymiana grzejników.
2. Remont sanitariatów i pionów kanalizacyjnych.
3. Remont pod³óg na holu, w salach lekcyjnych i sto³ówce.
4. Wymiana parapetów.
5. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i zaworów c.o.
6. Remont kanalizacji deszczowej.
7. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 370 000 z³
SZKO£A PODSTAWOWA NR 10
1. Malowanie sal lekcyjnych.
2. Wymiana drzwi wewnêtrznych.
3. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 35 000 z³
REMONTY W SZKO£ACH PODSTAWOWYCH
OGÓ£EM: 663.710 z³
GIMNAZJUM NR 1
1. Wymiana instalacji elektrycznej.
2. Malowanie sal lekcyjnych.
3. Remont pod³óg w dwóch salach lekcyjnych.
4. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 95 500 z³
GIMNAZJUM NR 2
1. Remont dachu
2. Remont zalanych pomieszczeñ.
3. Wymiana 2 drzwi wewnêtrznych.
4. Wymiana drzwi zewnêtrznych w czêœci sportowej.
5. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 168 800 z³
GIMNAZJUM NR 4
1. Remont toalet.
2. Dokoñczenie remontu kuchni.
3. Malowanie sal lekcyjnych.
4. Remont pod³óg.
5. Modernizacja trzech tablic rozdzielczych.
6. Uzupe³nienie nawierzchni na boisku ze sztuczn¹ muraw¹.
7. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 159 000 z³
OGÓ£EM REMONTY W GIMNAZJACH:
423.300 z³
II LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
3. Malowanie pomieszczeñ.
2. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 10 000 z³
OGÓ£EM REMONTY W SZKO£ACH:
1.097.010 z³
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NADZWYCZAJNA SESJA
WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo
-Gaœnicza
Rumia, 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
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urz¹d Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Powiatowy Urz¹d Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady
Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wa³owa 50
058 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
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
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielê i œwiêta
ca³¹ dobê
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To niedopuszczalne – twierdzą zbulwersowani radni

Szkoła areną walki politycznej
Przygotowania do referendum, które chce
zwo³aæ grupa inicjatywna, z³o¿ona z rodziców
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1, by³y tematem burzliwej dyskusji
na nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej. Radni s¹
zbulwersowani faktem,
¿e akcja, zmierzaj¹c¹ do
zebrania odpowiedniej
liczby podpisów i zorganizowania referendum w
sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej, prowadzona
jest na terenie szko³y.
Szko³a sta³a siê aren¹
walki politycznej, a czêœæ
rodziców nawet nie wie,
jak bardzo s¹ manipulowani – powiedzia³a na
sesji radna Maria Bochniak, na co dzieñ nauczycielka.
Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty RM Andrzej Januszewski pokaza³ radnym i goœciom na sesji pisma oraz ulotki, które s¹
rozprowadzane na terenie
Szko³y Podstawowej nr 1
przy pomocy dzieci, nawet
tych z najm³odszych klas.
Jedno z pism informuje, ¿e
powsta³a grupa inicjatywna

(podany jest jej sk³ad), która zamierza zwo³aæ referendum w sprawie odwo³ania
Rady Miejskiej?
Dziewięć grzechów
Rady Miejskiej
W tym samym piœmie
wymienione s¹ rzekome
„grzechy” radnych. W dziewiêciu punktach wypisano
has³owo propozycje burmistrza, na które wiêkszoœciowa koalicja w Radzie Miejskiej nie zgodzi³a siê. O tym,
dlaczego siê nie zgodzi³a i czy
mia³a uzasadnione powody
ju¿ nie napisano. Grupa inicjatywna, która informacje o
„wystêpkach” radnych otrzyma³a od burmistrz E. Rogali-Koñczak, z góry zak³ada,
¿e wszystkie propozycje nieomylnej pani burmistrz s¹
wspania³e i korzystne dla
miasta, a wszystkie decyzje
radnych temu miastu
szkodz¹. Jak choæby opisany
w punkcie 6 „brak zgody na
przyst¹pienie do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bia³ej Rzeki, co skutkuje brakiem mo¿liwoœci rozbudowy najwiêkszego p³atnika podatku od nieruchomo-

œci w Rumi, jakim jest Auchan….” Fakt, ¿e radni domagaj¹ siê od Auchan wywi¹zania siê z umowy o wybudowanie drogi do Redy i
tym warunkuj¹ przyst¹pienie do zmian w planie, stawia sprawê w zupe³nie innym œwietle. W podobny sposób mo¿na podwa¿yæ kolejno wszystkie „grzechy”, opisane w ulotce.
Dyrektor w wśród
inicjatorów
To pismo, a tak¿e informacjê o przygotowaniach do
referendum i apel o podpisanie siê pod wnioskiem otrzyma³y dzieci w szkole z poleceniem przekazania dokumentów rodzicom. W piœmie
poinformowano ich, ¿e po
wpisaniu siê na listê oraz
zebraniu danych oraz podpisów kilku innych osób (cz³onków rodziny, s¹siadów, itp.),
listy nale¿y oddaæ w sekretariacie SP nr 1 przy ul. Koœcielnej.
Jednak ani burmistrz
El¿bieta Rogala- Koñczak
ani dyrektor szko³y, Irena
Kopaczewska nie widz¹ w
tym nic z³ego i odpieraj¹ zarzuty radnych o wykorzysty-

waniu szko³y i uczniów do politycznej akcji propagandowej.
- Zbada³am sprawê i
oœwiadczam, ¿e ani dyrektor
ani nauczyciele nie roznosili
ulotek ani nie przekazywali ich
dzieciom. Pani dyrektor nie
uczestniczy w ¿adnej akcji inicjatywnej w sprawie referendum – zapewni³a radnych burmistrz Rogala-Koñczak.
Na pytanie przewodnicz¹cego RM W. Reclafa, czy
dyrektor SP nr 1 jest w sk³adzie grupy inicjatywnej,
sama zainteresowana odpowiedzia³a twierdz¹co! Trudno siê wyprzeæ, skoro jej nazwisko widnieje na wspomnianych ulotkach. Irena
Kopaczewska wyjaœni³a te¿,
¿e akcje w szkole prowadz¹
rodzice i to oni rozdaj¹ dzieciom pisma.
Potwierdzi³a to przewodnicz¹ca Rady Rodziców (obie
panie by³y obecne na sesji),
która doda³a, ¿e po klasach
z pismami dla rodziców chodzi³a w towarzystwie dyrektorki, poniewa¿ „dzieci maj¹
przed ni¹ wiêkszy respekt”.
Wiadomo, lepiej nie podpaœæ
pani dyrektor i odnieœæ podpisane listy do szko³y.
Ak

Burmistrz
na forum
Poniewa¿
burmistrz Rumi zapewnia³a, ¿e ona sama te¿
nie zajmuje siê referendum, radny Piotr
Zaradny, korzystaj¹cy
podczas sesji z laptopa, zwróci³ uwagê na
pewn¹ ciekawostkê.
Gdy El¿bieta RogalaKoñczak opuœci³a salê
na d³u¿sz¹ chwilê,
radny zauwa¿y³, ¿e na
internetowym forum
w tym czasie pojawi³
siê wpis pani burmistrz, w dodatku dotycz¹cy referendum w
sprawie odwo³ania
Rady Miejskiej Rumi!
Komentarz jest tu
zbêdny.

Dyskusji przys³uchiwali siê mieszkañcy miasta, którzy coraz liczniej pojawiaj¹ siê
na sesjach.

REKLAMA

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
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KONTROWERSJE

Wielka szkoda, że Prokurator nic nie dostrzega

Burmistrz sprzedała tanio gminne działki w centrum,

a właściciel dwa dni później nieźle na nich zarobił
Sprawa
dzia³ek,
sprzedanych przez burmistrza w 2005 roku wywo³a³a na sesji burzliw¹
dyskusjê. Burmistrz E.
Rogala-Koñczak, wspierana przez radnych „Gospodarnoœci” i nowej PO
twierdzi³a, ¿e wszystko
odby³o siê zgodnie z prawem, co jej zdaniem potwierdzi³o postêpowanie
Prokuratury Rejonowej w
Wejherowie. Przedstawiciele Klubu Radnych Niezale¿nych oraz radni PiS
twierdzili, ¿e sprawa nie
zosta³a dostatecznie wyjaœniona.
- Rzeczywiœcie, to co
pani burmistrz powiedzia³a jest prawd¹, ale
po³owiczn¹. Taki wniosek
do prokuratury rejonowej
sk³adali radni poprzedniej kadencji. Prokurator
rejonowy nie zakwalifikowa³ tej grupy radnych
jako strony – powiedzia³
Janusz Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. - W tej sprawie nawet S¹d Rejonowy
zada³ S¹dowi Najwy¿szemu pytanie, czy mo¿e siê
tym zajmowaæ. S¹d Najwy¿szy nie udzieli³ de facto odpowiedzi na to pytanie i S¹d Rejonowy uzna³,
¿e je¿eli pokrzywdzonym
jest gmina – co zauwa¿a
ka¿dy mieszkaniec, to doniesienie mo¿e z³o¿yæ w
jej imieniu burmistrz.
By³oby bardzo dziwne, gdyby burmistrz sk³ada³ wniosek przeciwko
sobie.
W dniu 3 lutego 2009
roku S¹d Rejonowy w
Wejherowie nie uwzglêdni³ za¿alenia radnych.
Jednak¿e w uzasadnieniu S¹d stwierdzi³ wyraŸnie, ¿e i tu cytujê: „analiza materia³u dowodowego zgromadzonego w toku
postêpowania przygotowawczego dowodzi, i¿ w
niniejszej sprawie pokrzywdzonym jest Gmina
Rumia” !!!
Pani wiedz¹c o tym,
¿e Prokuratura Apelacyjna w Gdañsku pismem z
dnia 23.02.2009 roku
skierowa³a tê sprawê do
zbadania przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Gdañsku rozpoczyna wszelkie
dzia³ania zmierzaj¹ce do
chronienia w³asnej osoby,
a zdyskredytowania radnych, którzy przecie¿
stoj¹ na stra¿y interesu
mieszkañców. Sprawa
jest jasna. Nie widzê na
sali ¿adnej osoby, która
nie zag³osuje za tym
oœwiadczeniem. Je¿eli
któryœ z radnych ma w¹tpliwoœci, to niech sam sobie odpowie w sumieniu,
czy jego obowi¹zkiem jest
strzec maj¹tku gminy czy
chroniæ pani¹ burmistrz.

Trzy dzia³ki o powierzchni 600 metrów
kwadratowych, usytuowane w samym centrum Rumi, przy g³ównej drodze, burmistrz
sprzeda³a 27 paŸdziernika 2005 roku firmie
MS Investment z I³awy
za 170 800 z³, czyli po ok.
280 z³/m2. Dwa dni póŸniej, 29 paŸdziernika
pe³nomocnik tej firmy
M. Soko³owski sprzeda³
te same dzia³ki firmie
NESTE ju¿ za 632 448
z³otych! Na tak poprowadzonym „biznesie”
burmistrz, a w³aœciwie
gmina straci³a ponad
450 000 z³otych!
Kontrowersyjna sprawa sprzeda¿y dzia³ek
gminnych u zbiegu ulic Sobieskiego i H. Sawickiej,
na których funkcjonuje
obecnie stacja paliw NESTE, bêdzie mia³a ci¹g dalszy. Radni z³o¿yli wniosek
o wszczêcie przez Prokuratora Okrêgowego w Gdañsku powstêpowania z urzêdu w sprawie podejrzenia
pope³nienia przestêpstwa
niegospodarnoœci przez
burmistrza Rumi El¿bietê Rogala-Koñczak. Zdaniem radnych burmistrz
narazi³a miasto na du¿¹
szkodê maj¹tkow¹ oraz
przekroczy³a swoje uprawnienia, sprzedaj¹c w drodze bezprzetargowej gminne dzia³ki (nr ewid. 231/9,
231/10 i 232/5) pod budowê stacji paliw.
W transakcjach prowadzonych przez M. Soko³owskiego brali tak¿e udzia³
prywatni
w³aœciciele
czwartej dzia³ki, na której
stoi stacja, ale swoj¹ dzia³kê o powierzchni 400 metrów kw. sprzedali 3 paŸdziernika 2005 r. za bardziej przyzwoit¹ kwotê bo
za 180 000 z³, czyli po 450
z³/m2.
W sumie NESTE za
grunt o powierzchni 1000
m2 (sk³adaj¹cy siê z 4
wspomnianych dzia³ek) zap³aci³a 1 mln 55 tys. z³., czyli ponad 1000 z³/m2, podczas gdy kilka dni wczeœniej burmistrz zgodzi³a siê
na cenê 280 z³/m2.
Sprawa budzi w¹tpliwoœci nawet u osób, nie
maj¹cych wiedzy i doœwiadczeñ w obrocie nieru-

chomoœciami. Tym bardziej, ¿e 26 wrzeœnia 2005
r. na miesi¹c przed transakcj¹ z p. Soko³owskim, na
jego wniosek burmistrz
Rumi wyda³a decyzjê o warunkach zabudowy wspomnianych czterech dzia³ek, wyra¿aj¹c zgodê na posadowienie tam stacji paliw p³ynnych. Pomimo, ¿e
wokó³ planowanej stacji
paliw sta³y i stoj¹ domki
jednorodzinne. Jednoczeœnie M. Soko³owski wyrazi³ wolê zakupu nieruchomoœci od gminy w trybie
bezprzetargowym. Po takich czynnoœciach cena za
dzia³ki b³yskawicznie
wzros³a!
W¹tpliwoœci co do gospodarnoœci burmistrza
nie ma jednak Prokurator
Rejonowy w Wejherowie,
który w przeprowadzonej
transakcji nie dostrzeg³
znamion przestêpstwa, a
na kolejne za¿alenie grupy rumskich radnych w
dniu 27 lutego 2007r.
wyda³ postanowienie o
umorzeniu œledztwa.
Postanowieniu Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zarzucono jednak, i¿
nie wyjaœniono wszystkich
okolicznoœci maj¹cych
istotne znaczenie dla sprawy. Radni zdziwili siê, ¿e
w tak jednoznaczny sposób
mo¿na rozstrzygn¹æ w¹tpliwoœci, które nasuwaj¹
siê wielu radcom prawnym. Burmistrz sprzeda³a
dzia³ki bez przeprowadze-

nia przetargu, mimo ¿e
ustawa o gospodarce nieruchomoœciami mówi, ¿e
nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ gminy mo¿na
sprzedawaæ bez przetargu,
tylko wtedy gdy:
- nieruchomoœæ lub jej
czêœci s¹ niezbêdne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej,
- nieruchomoœci nie
mog¹ byæ zagospodarowane jako odrêbne nieruchomoœci,
- wnioskodawca (nabywca) uzyska³ pozytywn¹
opiniê urbanistyczn¹, wydan¹ w oparciu o plan ogólny lub szczegó³owy zagospodarowania miasta lub
dzielnicy.
Przy sprzeda¿y zosta³
spe³niony tylko pierwszy
warunek. Kolejne dwa warunki zosta³y pominiête.
Burmistrz pominê³a równie¿ opiniê urbanistyczn¹
w tej sprawie oraz nie uzyska³a zgody Rady Miasta
na sprzeda¿.
Niebawem mija ju¿ kolejna kadencja samorz¹du
i mija te¿ kolejny rok wymazywania sprawy sprzeda¿y dzia³ek z pamiêci
mieszkañców miasta. Radni nie mog¹c poradziæ sobie z obojêtnoœci¹ wejherowskiej prokuratury, postanowili podj¹æ jeszcze
jedn¹ próbê wyjaœnienia
w¹tpliwoœci. Dlatego na
nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Rumi podjêli

decyzjê o skierowanie
wniosku do Prokuratora
Okrêgowego w Gdañsku o
ponowne wszczêcie postêpowania w tej sprawie, poniewa¿ nie zosta³a ona wyjaœniona do koñca. Zdaniem radnych sprawa w
Prokuraturze Rejonowej w
Wejherowie nie by³a wnikliwie rozpatrzona, a wskutek
b³êdnej informacji Rada
Miasta Rumi nie mog³a z³o¿yæ zgodnego z prawem,
kolejnego za¿alenia.
W uzasadnieniu wniosku do Prokuratury radni
stwierdzaj¹, ¿e:
- sprzeda¿ dzia³ek o powierzchni 600 m2, jako
uzupe³nienie dzia³ki o powierzchni 400 m2 jest nieuzasadniona, wrêcz absurdalna
- o zamierzonym dzia³aniu na niekorzyœæ gminy
i powstaniu du¿ej szkody
maj¹tkowej œwiadczy fakt,
¿e nabywca dzia³ek w trybie bezprzetargowym
(dzia³ki gminne) sprzeda³
je ³¹cznie z nieruchomoœci¹
nabyt¹ od prywatnych w³aœcicieli za cenê czterokrotnie przewy¿szaj¹c¹ cenê
nabycia, tj. 1055 z³ za m2
na cele budowy stacji paliw NESTE)
Je¿eli postêpowanie
wyjaœniaj¹ce zostanie podjête z urzêdu przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Gdañsku, pojawi siê szansa na
ostateczne wyjaœnienie tej
bulwersuj¹cej sprawy.
MC.
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Niepokojące plany budowy zbiornika retencyjnego i kolektorów burzowych

Czy ścieki popłyną do rzeki?
O potrzebie ochrony
szczególnych walorów
Szmelty, czyli piêknej doliny Zagórskiej Strugi
napisano ju¿ wiele. My
równie¿ informowaliœmy
o tym Czytelników, choæby przy okazji dyskusji
nad miejscowym planem
zagospodarowania po³udniowej czêœci dzielnicy.
Projekt bardzo potrzebnego i d³ugo oczekiwanego planu wzbudza³ wiele
zastrze¿eñ radnych oraz
mieszkañców Szmelty.
Obecnie nanoszone s¹ w
formie poprawek niektóre zmiany, zg³aszane w
czasie dyskusji, ale nie
wszystkie zosta³y zaakceptowane przez burmistrz Rumi.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie chce zrezygnowaæ z kontrowersyjnej
budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Œw. Józefa, pomimo, ¿e przeciw takim planom protestuj¹ wieloletni
mieszkañcy dzielnicy. Wielu
z nich uwa¿a, ¿e skoro od co
najmniej 50 lat nie wystêpowa³o w tym rejonie zagro¿enie powodziowe, budowanie
zbiornika nie ma sensu. Inni
twierdz¹, ¿e skoro dla bezpieczeñstwa obiekt ten musi
powstaæ, powinien stan¹æ
gdzie indziej, a nie w s¹siedztwie domów. Podobnego zdania jest wiêkszoœæ radnych,
która podjê³a uchwa³ê w tej
sprawie. Zapisano w niej, ¿e
zbiornika nie mo¿na umiejscowiæ w zwartej zabudowie
miejskiej. Nale¿y go przesun¹æ poza obszar zurbanizowany, bli¿ej terenów leœnych.

Potężny obiekt
Temat ten powraca³ m.in.
podczas dyskusji na tegorocznych spotkaniach radnych z mieszkañcami.
Uczestnicy zebrania w Gimnazjum nr 4 na Szmelcie od
obecnego tam zastêpcy burmistrza dowiedzieli siê, ¿e
powsta³ ju¿ projekt potê¿nego zbiornika o pojemnoœci 35
tysiêcy metrów szeœciennych. Woda w wype³nionym
zbiorniku bêdzie siêgaæ 3
metry ponad poziom posesji
po drugiej stronie ul. Œw.
Józefa. Mieszkañcy domów,
które znajd¹ siê ni¿ej ni¿ lustro wody w zbiorniku obawiaj¹ siê o swoje bezpieczeñstwo. A co bêdzie, jeœli przy
wype³nionym zbiorniku pojawi siê fala powodziowa?
Czy koniecznoœæ opró¿nienia
zbiornika nie spowoduje zalania najbli¿szego terenu?
Tajemnicza skrzynka
Przygotowania do rozpoczêcia inwestycji s¹ ju¿ widoczne. Mieszkañcy zauwa¿yli, ¿e na ulicy Œw. Józefa
zainstalowano przy³¹cze
energetyczne „do zasilania
zbiorników retencyjnych” o
mocy przy³¹czeniowej 15 kW.
Dowiedzieli siê tak¿e, ¿e burmistrz z³o¿y³a w Wydziale
Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie tzw.
operat wodnoprawny, który
jest wstêpem do uzyskania
pozwolenia na budowê. Przygotowanie projektu i niezbêdnej dokumentacji inwestycji
mimo braku zgody radnych
nie tylko irytuje przeciwników postawienia du¿ego
obiektu poœród domów jedno-

Zagórska Struga jest jeszcze dum¹ i symbolem miasta.
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Zbiornik ma stan¹æ tu¿ przy ul. Œw. Józefa.

rodzinnych, ale te¿ sporo
kosztuje. Sk¹d burmistrz ma
na to œrodki, skoro nie zosta³y one zaplanowane w tegorocznym bud¿ecie miasta?
- Nie wiadomo te¿, sk¹d
znalaz³y siê pieni¹dze na odwierty geologiczne, wykonane wczeœniej na tym terenie,
a by³o ich oko³o 26 – dodaje
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej i mieszkaniec Szmelty.
– Obawiam siê, ¿e planów
budowy zbiornika nie poprzedzi³a analiza zagro¿eñ, nie
s³ysza³em, ¿eby prowadzono
jakiekolwiek uzgodnienia w
tej sprawie z Regionalnym
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Wiele w¹tpliwoœci budz¹ zastrze¿enia
radnych i mieszkañców, ale
pani burmistrz ignoruje na-

sze pytania i w¹tpliwoœci.
Na moje pytanie o skrzynkê energetyczna, która pojawi³a siê na ul. Œw. Józefa
zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³ odpowiedzia³, ¿e nic o tym nie wie.
Niebezpieczne zrzuty
Funkcjonowania zbiornika obawiaj¹ siê m.in. mi³oœnicy przyrody i malowniczej
Zagórskiej Strugi, organizacje wêdkarskie i ochrony
przyrody, a tak¿e dzier¿awcy stawów przy ul. Œw. Józefa, prowadz¹cy tam oœrodek
zarybieniowy. Zagro¿eniem
dla œrodowiska naturalnego
tego terenu s¹ równie¿ plany budowy kilkunastu zrzutów kanalizacji burzowej do
Zagórzanki. Do wspomnianego Wydzia³u Œrodowiska
Starostwa Powiatowego w
Wejherowie wp³yn¹³ wniosek
firmy geologicznej, dzia³aj¹cej jako pe³nomocnik burmistrza Rumi, o wyra¿enie zgody na zrzut podczyszczonych
œcieków wodnych z powierzchni jezdni, chodników,
parkingów w rejonie ul. Batorego, £¹kowej i Zielonej.
Zagórska Struga jest stosunkowo ma³ym ciekiem,
przez który przep³ywa ok.
200 litrów wody na sekundê. Jeœli podczas nag³ych
opadów deszczu do rzeki
wp³ynie du¿a dawka b³otnej
zawiesiny, zawieraj¹cej substancje ropopochodne (nawet
po przejœciu przez piaskownik, inaczej osadnik), zagro¿ona bêdzie czystoœæ wód, a
tym bardziej wylêgarnia ryb,
pracuj¹ca na wodzie z Zagórskiej Strugi. A hodowli wraz
z 40-letnim stadem tar³owym z wielu wzglêdów przenieœæ siê nie da.

Co z ekologią
- S¹ fundusze na budowê
kolektorów burzowych zamkniêtych, mo¿na je uzyskaæ
choæby za poœrednictwem
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Ta
instytucja ma doœwiadczenie
i œrodki na realizacjê proekologicznych inwestycji – twierdzi Aleksander Bartusch,
prowadz¹cy oœrodek zarybieniowy na Szmelcie. - Wszystkie cywilizowane kraje odchodz¹ od budowy otwartych
kolektorów, których zakoñczeniem jest rzeka, chyba ¿e
nie ma innego rozwi¹zania.
Jednak tutaj nie ma uzasadnienia dla takiej inwestycji.
Jeœli nawet nikt w Urzêdzie Miasta nie przejmuje siê
oœrodkiem zarybieniowym z
wieloletnimi tradycjami, to
mo¿e warto pomyœleæ o samej
rzece oraz o ci¹gle zamulanym stawie w parku przy ul.
Starowiejskiej (jego odmulanie kosztuje ok. 300 tys. z³).
Zagórska Struga – jedna z nielicznych na Pomorzu rzek o charakterze
górskiego potoku jest
dum¹ Rumi i symbolem
miasta, widniej¹cym w jej
herbie. Tym wiêksza powinna byæ troska o jej
czystoœæ. Obawy o zgubne skutki zrzucania do
Zagórzanki œcieków burzowych wydaj¹ siê uzasadnione. Pozostaje nam
razem z mieszkañcami
apelowaæ do w³adz miasta o szukanie i wykorzystywanie ekologicznych
rozwi¹zañ, takich jak zamkniête kolektory burzowe, których wyloty omin¹
Zagórsk¹ Strugê.
Anna Kuczmarska
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Pojadą na taneczną olimpiadę w Moskwie!

Imprezy kulturalne w Rumi

Tancerki z Rumi mistrzyniami Polski

15 marca (niedziela) godz. 16.00 - „Smako³yki ciotki Klotki” spektakl Teatru „Têcza” ze S³upska
Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11,
19 marca (czwartek) godz. 18.00 - wernisa¿ wystawy
Leona Bieszke Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19,
20 marca (pi¹tek) godz. 19.00 - Spotkanie z poetk¹ Dorot¹ Ryst Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11,
22 marca (niedziela) godz. 16.00 - Janowski Salon Muzyczny – koncert Kassak Brass Ensamble D.K. SM „Janowo”,
28 marca (sobota) godz. 17.00 - Koncert Poezji Œpiewanej
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19.

SPINKI ze z³otymi medalami ju¿ po powrocie z Mistrzostw Polski.

Zespó³ taneczny SPINKI
z sekcji tanecznej Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zdoby³ na Krajowych Mistrzostwach IDO
(Mistrzostwa Polski) tytu³
MISTRZA POLSKI w kategorii tañca modern w formacji do lat 11. Mistrzostwa
odby³y siê 7-8 marca br. w
Siedlcach.
Uzyskanie tytu³u Mistrza Polski jest równoznacz-

ne z wygraniem eliminacji,
uprawniaj¹cych do startów
na Mistrzostwach Europy,
Œwiata oraz na Olimpiadzie
Tanecznej.
VI Œwiatowa Olimpiada
Taneczna odbêdzie siê w
dniach od 29 kwietnia do 10
maja 2009 r. w Moskwie. Jednoczeœnie odbêd¹ siê tam Mistrzostwa Europy w tañcu
modern. Rumianki zakwalifikowa³y siê na tê imprezê i ju¿

Najważniejsze osiągnięcia:
* I miejsce w kat. Taniec Wspó³czesny na
VI Ogólnopolskim Turnieju– Grajewo 2004
* I miejsce na Wojewódzkim Przegl¹dzie Piosenki
i Tañca 2005 i 2007
* Piêæ pierwszych miejsc i dwa drugie na Pomorskim
Festiwalu „Z³ota Szarfa” w Gdañsku w latach 2003-2007
* Szeœæ pierwszych miejsc i siedem drugich na
Pomorskim Festiwalu „Dance Group” w latach 2003-2007
* Trzykrotne zwyciêstwo na Powiatowym Turnieju
Tañca Nowoczesnego w latach 2005-2007.

przygotowuj¹ siê do emocjonuj¹cego i dalekiego wyjazdu.
Zespó³ SPINKI dzia³a w
ramach sekcji tanecznej
MOSiR oraz znanego nie tylko w Rumi znakomitego zespo³u Tañca Nowoczesnego
SPIN. Grupa, która powsta³a w 1998 roku w Salezjañskim w Rumi, wystêpowa³a
ponad 300 razy w Polsce i za
granic¹. Utalentowane
dziewczyny z Rumi obejrza³o ponad 20 tys. widzów.
Choreografem i szefow¹
zespo³u jest Renata Urbanik-Siwiec, by³a mistrzyni
w gimnastyce artystycznej,
która uczy i trenuje zarówno dziewczêta z zespo³u
SPIN, jak i ich m³odsze kole¿anki z grupy SPINKI. W
ramach sekcji dzia³aj¹ jeszcze dwie grupy SPINECZEK, najm³odszych tancerek, licz¹cych od 4 do 9 lat.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej
oraz by³y redaktor naczelny „Gazety Rumskiej” doczeka³ siê
drugiej córki! Zuzanna S³awina przysz³a na œwiat 4 marca 2009 r. w gdañskim szpitalu, ale jest ju¿ w domu w Rumi,
razem ze szczêœliwymi rodzicami i 16-letni¹ siostr¹.
Radnemu Piotrowi Zaradnemu oraz jego ¿onie Katarzynie gratulujemy œlicznej córeczki, ¿ycz¹c dziecku i Mamie du¿o zdrowia!
Redakcja „Gazety Rumskiej”

REKLAMA
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Dla „Słonecznej Jedynki” zabrakło pieniędzy i „dobrego serca” pani burmistrz

Kłamstwa w sprawie przedszkola
Burmistrz Rumi, która walczy o jak najszybsz¹ modernizacjê
najstarszej w mieœcie
szko³y nr 1, jednoczeœnie
nie zgadza siê na remont
najstarszego w mieœcie
przedszkola nr 1! Przyznane przez radnych 30
tys. z³ na potrzebn¹ modernizacjê kuchni w tej
placówce E. Rogala-Koñczak przeznaczy³a na remonty w przedszkolu
„Janowiaczek”, które
radni równie¿ uwzglêdnili w planie wydatków.
W wyniku przesuniêæ
dokonanych przez burmistrz w tegorocznym
bud¿ecie „S³oneczna Jedynka” otrzyma na remonty 9 tys. z³, a „Janowiaczek” - 100 tys. z³.
Bior¹c nawet pod uwagê
ró¿nicê w wielkoœci obu
placówek, ta dysproporcja dziwi i oburza nie tylko rodziców dzieci z „jedynki”. Sprawa bulwersuje tym bardziej, ¿e na
lutowej sesji zarówno
radni, jak i goœcie us³yszeli k³amstwa na ten temat, przekazane przez
zastêpcê burmistrza, Ryszarda Grychto³a.
Samorz¹dowe Przedszkole nr 1 „S³oneczna Jedynka”, o którego sukcesach pisaliœmy w poprzednim wydaniu gazety, funkcjonuje w trudnych warunkach lokalowych. Przedszkole przy ul. Rodziewiczówny jest ma³e i ciasne.
Na dodatek kuchnia wymaga pilnego remontu, a chodnik prowadz¹cy od ulicy do
drzwi wejœciowych przedszkola, na pewno wymaga
wymiany. Na zniszczonych
p³ytach potykaj¹ siê dzieci
i rodzice, a tak¿e babcie i
dziadkowie, którzy odbieraj¹ wnuki z przedszkola.
30 tysiêcy zniknê³o
z harmonogramu
Dlatego poza koniecznymi bie¿¹cymi naprawami
oraz malowaniem sal, dyrektor wnioskowa³a o pieni¹dze na remont kuchni i
budowê nowego chodnika
przez podwórko. W uchwale bud¿etowej na 2009 rok
radni przyznali skromne 39
tys. z³ na wydatki remontowe w Przedszkolu nr 1, w
tym 30 tys. z³ - na pilny remont kuchni i dostosowanie
jej do wymogów unijnych
(takie s¹ zalecenia sanepidu). Jednoczeœnie przeznaczyli pieni¹dze na remonty
w innych przedszkolach. PS
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Nielubiana przez burmistrz przedszkolna „jedynka” otrzyma w tym roku skromne
wsparcie, w przeciwieñstwie do du¿ej osiedlowej placówki, zaprzyjaŸnionej z burmistrz miasta.

nr 6 „Janowiaczek” otrzyma³ w tym roku 70 tys. z³ na remonty bie¿¹ce, konserwacjê i wymianê kanalizacji.
Tymczasem w przedstawionym Radzie Miejskiej w
lutym br. harmonogramie
rzeczowo-finansowym do
„Strategii rozwoju oœwiaty
Rumi” znalaz³ siê zupe³nie
inny zapis, dotycz¹cy wydatków w „S³onecznej Jedynce”.
Z tego powodu podczas sesji
26 lutego dosz³o do ostrej
wymiany zdañ miêdzy przewodnicz¹cym RM Witoldem Reclafem a zastêpc¹
burmistrza Ryszardem
Grychto³em.
Pod nieobecnoœæ burmistrz E. Rogali-Koñczak,
jej zastêpca odpowiada³ na
pytania W. Reclafa, dlaczego wed³ug harmonogramu
wydatków Samorz¹dowe
Przedszkole nr 1 ma otrzymaæ tylko 9 tys. z³ i gdzie
siê podzia³o 30 tys. z³, przyznane tej placówce przez
radnych?
Pismo, którego
rzekomo nie by³o
Najpierw zastêpca burmistrza, Krzysztof Selke
poinformowa³, ¿e przeznaczone w bud¿ecie dla „jedynki” 30 tys. z³ burmistrz
Rumi przekaza³a na potrzeby remontowe Przedszkola
Samorz¹dowego nr 6 „Janowiaczek”. Radni przyznali
wprawdzie pieni¹dze tej
placówce, ale burmistrz postanowi³a jeszcze remontowaæ instalacjê centralnego
ogrzewania. I w³aœnie na
modernizacjê c.o. przeznaczy³a dodatkowe 30 tys. z³.
Dlaczego? Odpowiadaj¹c
na to pytanie, burmistrz R.
Grychto³ wyjaœni³, ¿e we

wrzeœniu, kiedy dyrekcje
placówek sk³adaj¹ wnioski
o pieni¹dze na remonty i naprawy, dyrektor „S³onecznej
Jedynki” nie wspomnia³a o
potrzebnym remoncie kuchni. Zdaniem R. Grychto³a
wnioskowa³a tylko o 9 tys.
z³. Na pytanie, czy na pewno do urzêdu nie dotar³o pismo z przedszkola nr 1 w
sprawie remontu kuchni, R.
Grychto³ odpowiedzia³, ¿e
dyrektor przedszkola przys³a³a pismo z w tej sprawie
dopiero w lutym tego roku.
- Pan k³amie, ¿e nie by³o
pisma wczeœniej, poniewa¿
dokument zosta³ wys³any do
Urzêdu Miasta 15 wrzeœnia
2008 roku! – powiedzia³ przewodnicz¹cy W. Reclaf, na dowód pokazuj¹c i odczytuj¹c
wniosek dyrektor przedszkola nr 1, w którym zg³asza ona
zapotrzebowanie na 30 tys. z³
z przeznaczeniem na remont

kuchni. – To skandal! Okazuje siê, ¿e s¹ równi i równiejsi!
Jak siê dowiedzieliœmy,
podobne k³amstwa w sprawie przedszkola nr 1 znalaz³y siê w piœmie, przekazanym przez burmistrz E.
Rogalê-Koñczak przewodnicz¹cemu RM Witoldowi
Reclafowi na pocz¹tku
tego roku. W odpowiedzi
na jego zapytania, burmistrz wyjaœni³a, ¿e dyrektor „S³onecznej Jedynki” ubiega³a siê wy³¹cznie
o 9 tys. z³ na remonty w
swojej placówce. A to, jak
ju¿ wiadomo, okaza³o siê
nieprawd¹.
Urz¹d weryfikuje
i dyskwalifikuje
Podczas dyskusji na sesji burmistrz Grychto³
szybko zmieni³ front obrony i t³umaczy³, ¿e tego ro-

dzaju wniosek musi mieæ
okreœlon¹ formê, ¿e w piœmie z przedszkola brakowa³o szczegó³ów, dotycz¹cych kosztorysu remontu
(czy to na pewno nale¿y do
dyrektora przedszkola? –
dop. red.). Zastêpca burmistrza przyzna³ jednak, ¿e
we wrzeœniu ub. roku
wp³yn¹³ wniosek dyrektor
przedszkola nr 1 o 30 tys.
z³ na remont kuchni oraz
o 10 tys. z³ na wy³o¿enie
kostk¹ brukow¹ alejki
przed placówk¹. Jak
stwierdzi³ R. Grychto³,
urz¹d jest od tego, ¿eby takie wnioski weryfikowaæ,
a ten zosta³ zweryfikowany jako nierealny.
To nie koniec
Burmistrz troszczy siê
o dobre warunki nauczania
i opieki nad dzieæmi SP nr
1, a tak¿e opieki nad
przedszkolakami z ul. Pomorskiej w Janowie. Dla
dzieci z przedszkola nr 1
nie wystarcza ju¿ „dobrego
serca” pani burmistrz. Poniewa¿ burmistrz ma prawo dokonywania tego rodzaju zmian w zapisach
bud¿etu, Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 dysponuje tylko 9 tysi¹cami z³ na
bie¿¹ce naprawy i konserwacje, a tak¿e na malowanie pomieszczeñ.
Radni zapowiedzieli, ¿e
bêd¹ naciskaæ na burmistrza o przywrócenie pierwotnych zapisów w uchwale bud¿etowej (a tym samym równie¿ w harmonogramie remontów). Tak,
aby „S³oneczna Jedynka”
dosta³a œrodki na potrzebny remont kuchni.
Ak

Ile na remonty przedszkoli

Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2009
Na remonty w czterech gminnych przedszkolach w Rumi przeznaczono w tym roku 166.100 z³. Oto
szczegó³owy program zadañ:
„S£ONECZNA JEDYNKA”
PRZEDSZKOLE NR 1
1. Malowanie sal lekcyjnych i drzwi.
2. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 9 000 z³
„BAJKA”
PRZEDSZKOLE NR 2
1. Cyklinowanie parkietu.
2. Remont oœwietlenia.
3. Wymiana 11 drzwi.
4. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 26 130 z³

„PRZEDSZKOLE POD TOPOL¥”
NR 3
1. Naprawa instalacji oœwietleniowej.
2. Remont kot³owni.
3. Naprawa dachu budynku gospodarczego.
4. Remont sanitariatów.
5. Malowanie klatki schodowej.
6. Konserwacja i remonty bie¿¹ce.
Kwota 30 970 z³
„JANOWIACZEK”
PRZEDSZKOLE NR 6
1. Konserwacja i naprawa maszyn
i urz¹dzeñ, remonty bie¿¹ce.
2. Wymiana kanalizacji.
3. Remont centralnego ogrzewania.
Kwota 100 000 z³
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Chcieli zdążyć przed uchyleniem uchwały

Spółdzielnia skorzystała z bonifikaty
„Rada Miejska
Rumi popiera wniosek
skierowany
przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Rumi do Prokuratora Okrêgowego w
Gdañsku w sprawie
zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
niegospodarnoœci
przez Burmistrza
Miasta Rumi El¿bietê Rogala-Koñczak,
polegaj¹cego
na
przekroczeniu
uprawnieñ, dzia³anie na szkodê interesu Gminy oraz doprowadzenie do du¿ej szkody maj¹tkowej.” Oœwiadczenie
tej treœci radni przyjêli wiêkszoœci¹ g³osów na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 11 marca br.
Zanim podjêto uchwa³ê w tej sprawie, radny
Piotr Zaradny odczyta³
uzasadnienie, w którym
przypomnia³, ¿e uchwa³¹
z dnia 25 marca 2004 r.
Rada Miejska udzieli³a bonifikaty w wysokoœci 97%
od ceny sprzeda¿y Nieruchomoœci, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz u¿ytkowników
wieczystych – spó³dzielni

mieszkaniowych. Chodzi³o
o u³atwienie spó³dzielniom
przeprowadzenie procesu
uw³aszczenia. Uchwa³a ta
zosta³a uchylona kolejn¹
uchwa³¹ z 30 sierpnia
2007 r.
Zastrze¿ono przy tym,
¿e sprawy wszczête wczeœniej (przed uchyleniem)
bêd¹ za³atwione na dotychczasowych zasadach.
Uchwa³a ta wesz³a w ¿ycie
w 14 listopada 2007 r.
Zdążyć przed
uchyleniem uchwały
W miêdzyczasie, wnioskiem z 27 sierpnia 2007
r. - a wiêc na trzy dnie
przed sesj¹, na której
uchylono uchwa³ê o bonifikacie - prezes zarz¹du
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi,
z³o¿y³ wniosek o zakup
dwóch dzia³ek gminnych
z zastosowaniem 97-procentowej bonifikaty. Chodzi³o o dzia³kê nr 593/6 o
powierzchni 1777 m kw.
oraz dzia³kê nr 1/25 o powierzchni 1332 m kw.
Prezes SM „Janowo”
jest jednoczeœnie radnym,
a wiêc dobrze zna³ porz¹dek obrad sesji zaplanowanej na 30 sierpnia
2007 r. oraz projekty
uchwa³, w tym uchwa³y o
uchyleniu mo¿liwoœci ku-

powania dzia³ek za 3 procent ich wartoœci.
Działki nie były
zabudowane
Warunkiem zastosowania bonifikaty przy przekszta³caniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, by³o zabudowanie nieruchomoœci budynkami mieszkalnymi.
Mo¿na wiêc by³o kupiæ wy³¹cznie grunty, na których
sta³y ju¿ budynki mieszkalne.
Tymczasem w dniu z³o¿enia wniosku przez SM
„Janowo” wspomniane
dwie dzia³ki by³y niezabudowane. Trwa³ tam dopiero proces inwestycyjny.
Jak przypomnia³ radny
Piotr Zaradny, burmistrz
Rumi nie sprawdzi³a, czy
wniosek z³o¿ony w dniu
27.08.br. przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Janowo”
spe³nia wymogi formalne
na dzieñ jego z³o¿enia.
Nie spełniał
wymogów
Nie wezwano spó³dzielni
do uzupe³nienia wniosku i
przed³o¿enia dokumentacji
odbiorczej budynków mieszkalnych w terminie 7 dni,
pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.

Nie przed³o¿ono tak¿e dokumentów ewidencyjnych nieruchomoœci zabudowanej
oraz uchwa³y Rady Nadzorczej Spó³dzielni. Wniosek ten,
jako nie spe³niaj¹cy wymogów uchwa³y nie móg³ zatem
wszcz¹æ postêpowania w
sprawie sprzeda¿y prawa
u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci.

„Janowo”, nie dokonano
wezwania do uzupe³nienia
wniosku, dzia³ano wiêc z
pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e
dzia³ki s¹ niezabudowane.
Poza tym, pomimo protestów radnych doprowadzono do sprzeda¿y nieruchomoœci przy ul. Wroc³awskiej, na której zbudowano kolejne nowe bloki.

Spółdzielnia
skorzystała
Pomimo wskazanych braków formalnych, zarz¹dzeniem z 22 stycznia 2008 r.
burmistrz Rumi og³osi³a zamiar zawarcia umowy sprzeda¿y, a 25 lutego 2008 r. dokona³a ich sprzeda¿y z zastosowaniem 97 % bonifikaty.
Bonifikata wynios³a
244 052 z³. Zdaniem radnych klubów PiS i Niezale¿nych ta suma sta³a siê
oczywist¹ korzyœci¹ maj¹tkow¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” na szkodê gminy Rumia. Postêpowanie burmistrz E. Rogali-Koñczak stanowi zdaniem wiêkszoœci radnych
bezsprzecznie przekroczenie powierzonych uprawnieñ, poniewa¿ za datê
wszczêcia postêpowania w
tej sprawie przyjêto z³o¿ony niekompletny wniosek
Spó³dzielni Mieszkaniowej

Ogromna przewaga
na starcie
W podjêtej 11 marca
br. uchwale radni poparli
zatem wniosek o zbadanie tej sprawy, z³o¿ony
przez przewodnicz¹cego
RM do Prokuratora Okrêgowego w Gdañsku.
W¹tpliwoœci radnych
budzi zw³aszcza fakt ¿e
wspomnianymi dzia³kami,
a w efekcie mieszkaniami
prezes Chmielewski handluje na wolnym rynku
deweloperskim. Zatem ju¿
na starcie ma ogromn¹
przewagê nad pozosta³ymi
deweloperami, którzy kupuj¹ ziemiê po 1000 z³ za
metr kwadratowy. Itu powstaje pytanie, które zadawali na sesji radni: skoro ceny mieszkañ prezesa
Chmielewskiego s¹ zbli¿one do rynkowych, to gdzie
siê podziewa tzw. górka?
Ak.

Inwestycja drogowa do kontroli

Komisja Rewizyjna sprawdzi zakres prac na ul. Gdyńskiej
Joanna ¯urek, przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
przedstawi³a na sesji 11
marca projekt uchwa³y,
zmieniaj¹cej uchwa³ê z
18 grudnia 2008 roku w
sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej na
2009 rok.
Przewodnicz¹ca zaproponowa³a dodanie do planu pracy komisji punktu,
który brzmi:
„Kontrola wydatków
oraz zakresu rzeczowego
prowadzonej inwestycji
drogowej przy ulicy Dêbogórskiej, Gdyñskiej i Czêstochowskiej wraz z po³¹czeniem z ulic¹ Gdañsk¹.”
Radna Joanna ¯urek
wyjaœni³a, ¿e chodzi o
sprawdzenie wspomnianej
inwestycji, poniewa¿ s¹-

dz¹c po trwaj¹cych tam
pracach mo¿na przypuszczaæ, ¿e zakres inwestycji zosta³ zwiêkszony.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie zakresu zaplanowanych
kontroli z tym samym
uchwa³a o zmianie planu
pracy komisji zosta³a
przyjêta na sesji przez
wiêkszoœæ radnych.
Podczas poprzedzaj¹cej g³osowanie dyskusji
burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak powiedzia³a ¿e
nie zamierza³a kontynuowaæ tej inwestycji (czyli
budowaæ ulicy dalej), bez
zgody Rady Miejskiej. – W
przetargu okreœlono jasno
zakres inwestycji i nie
wychodzimy poza ten zakres.
Ak.

Tak wygl¹da³ pocz¹tek budowy ul. Gdyñskiej. Teraz inwestycja dobiega ju¿ koñca,
a droga otrzyma³a now¹ nawierzchniê.
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Medialny krzyk zagłusza prawdziwe problemy

Strata czasu i pieniędzy
Rz¹dz¹cej od ponad 6
lat miastem El¿biecie
Rogala-Koñczak trudno
pochwaliæ siê znacz¹cymi sukcesami, a wybory
samorz¹dowe w 2010
roku, zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami. Brak sukcesów burmistrz usi³uje
przykryæ medialnym
krzykiem, odwróciæ uwagê mieszkañców od prawdziwych problemów, zatuszowaæ niepowodzenia.
Przyk³adem mog¹ byæ
niedawne g³oœne zabiegi burmistrz o cz³onkostwo w. Dzisiaj tematem numer 1 jest
SP 1 i doprowadzenie do referendum w sprawie odwo³ania Rady Miasta. Wokó³
tego tematu s³ychaæ medialny krzyk, a wa¿ne sprawy i
problemy pozostaj¹ w tyle.
Niepotrzebne koncepcje
Zamiast budowy ratusza
i centrum mamy kolejne
koncepcje architektoniczne,
a to kosztuje. S¹ to pieni¹dze wydane niepotrzebnie,
szczególnie dzisiaj, gdy
wszyscy staraj¹ siê oszczêdzaæ. Wielu mieszkañców
jest przekonanych, ¿e decyzja o lokalizacji przy skrzy¿owaniu ulic Starowiejskiej
i D¹browskiego zosta³a podjêta dwa lata temu. Budowa
ratusza obok obecnego urzêdu jest pomys³em chybionym. M.in. dlatego, ¿e Rumia rozbudowuje siê intensywnie w kierunku pó³nocnym i zachodnim. W parku
przy obecnym urzêdzie ma
rozpoczynaæ siê nowa trasa
do Redy ( zjazd z ul. Sobieskiego), a biegn¹ca dalej
ulic¹ Towarow¹ i Cegielnian¹. To oznacza, ¿e dotarcie tu bêdzie dla mieszkañców k³opotliwe i niebezpieczne.

Niewykorzystana
szansa
Z góry skazana na pora¿kê by³a „walka” o uzyskanie
dofinansowania z funduszu
centralnego, (tzw. schetynówki) na ulicê podrzêdn¹ w
uk³adzie komunikacyjnym
miasta, a tymczasem budowa wa¿nych i potrzebnych
dróg siê œlimaczy. Odnoœnie
„schetynówek”, to w³aœnie
budowa ulicy Towarowej i
Cegielnianej, czyli bardzo
wa¿nej dla miasta alternatywnej drogi do redy i Wejherowa, by³aby rozs¹dnym
tematem wniosku o dofinansowanie inwestycji z ogólnopolskiego programu.
Rz¹d RP przeznaczy³ w
bud¿ecie na 2009 rok 1 miliard z³ na inwestycje drogowe w tym programie, który
obejmie ok. 2 000 km spoœród
niemal 340 000 km dróg lokalnych. To mniej ni¿ 1 procent. Jednak inne gminy naszego powiatu wykorzysta³y
szansê. Mieszkañcy znacznej
czêœci naszego miasta ci¹gle
musz¹ brn¹æ w b³ocie…
Drogi i szkoła
Wydano ogromne pieni¹dze na budowê ulicy Partyzantów i nastêpnym krokiem
powinien byæ generalny remont ulicy Koœciuszki. Powinien powstaæ kompleksowy
plan budowy ulic na Lotnisku. Pilna by³aby realizacja
ulicy S³owackiego i 1 Maja,
które przecinaj¹ Lotnisko od
I Dyw. Wojska Polskiego do
Lipowej - ten odcinek jest
pe³ny dziur.
Trudno nazwaæ sukcesem nowe rondo przy ulicy
Dêbogórskiej, które przyprawia kierowców o ból g³owy.
Jak mo¿na by³o przygotowaæ
tak z³y projekt, a nastêpnie
go zrealizowaæ, odebraæ i za-

Nowe rondo przysparza k³opotów m.in. kierowcom autobusów, którzy z trudem
skrêcaj¹ w ul. Derdowskiego.

p³aciæ wykonawcy. Mo¿e
warto by³o wys³uchaæ mieszkañców, którzy bezp³atnie
udzieliliby wskazówek. Wymieniê jeszcze jedno nieudane dzie³o, które poch³onê³o
krocie. Jest to scena w Parku Starowiejskim.
Co do rozbudowy SP 1,
niew¹tpliwie potrzebnej i
przewidzianej do realizacji
ju¿ nied³ugo, nasuwa siê pytanie, dlaczego burmistrz nie
zrobi³a nic w tym kierunku
w kadencji 2002-2006, gdy
rz¹dzi³a miastem, maj¹c
wiêkszoœæ w Radzie Miasta,
w tym wspieraj¹cych bezkrytycznie radnych z Lotniska i
Starej Rumi. A przecie¿, jak
wynika z materia³ów wyborczych „Gospodarnoœci” z jesieni 2006, sytuacja w kadencji 2002-2006, by³a - i tu
cytat „bardzo dobra i znacz¹-

co lepsza ni¿ w czasach rz¹dów poprzedników”.
Uwa¿am, ¿e nale¿y dzisiaj pilnie wróciæ do wczeœniejszej koncepcji budowy
nowej szko³y na Lotnisku.
Widaæ, ¿e rozwijaj¹ce siê
miasto potrzebuje nowej placówki, odci¹¿aj¹cej SP 1.
Kolejna kosztowna
kampania
Wybory samorz¹dowe s¹
swoistym kontraktem zawartym pomiêdzy mieszkañcami a
tymi, których wybraliœmy do
w³adz. S¹ op³acani z bud¿etu i
zobowi¹zani do dobrej pracy na
rzecz miasta i mieszkañców.
Kadencja trwa cztery lata i
¿adne sterowane odgórnie referendum nie powinno mieæ miejsca. Referendum to wydatek, a
wiêc mniej pieniêdzy w bud¿ecie miasta – tak¿e dla SP 1.

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
bezpłatnym lokalnym miesięczniku
o nakładzie 6 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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W referendum odwo³uje
siê wszystkich radnych, a nie
tylko tych nielubianych
przez jak¹œ grupê. Mam
wra¿enie, ¿e nie wszyscy sobie z tego zdaj¹ sprawê.
W przypadku odwo³ania
Rady Miejskiej czeka nas
kampania wyborcza i kolejne wybory przedterminowe
– to kolejne koszty. A ju¿ za
rok kolejne wybory, tym razem ju¿ zgodnie z kalendarzem wyborczym i kolejne
wydatki z bud¿etu.
Rozwaga i powaga
Jaki mo¿e byæ wynik wyborów, tego nikt nie wie. Tak czy
inaczej, radni zawsze musz¹
patrzeæ ca³oœciowo na bud¿et i
wydatki miasta. Musz¹ mieæ na
wzglêdzie dobro ca³ego miasta,
nie tylko dzielnicy czy jednej
gminnej placówki.
A co siê stanie, jeœli po
ewentualnych wyborach nic siê
nie zmieni w Radzie Miasta?
Wnioskowaæ o referendum
mo¿na z ró¿nych powodów, ale
powód musi uzasadniaæ jakieœ
zmiany. Fatalnego stanu dróg
w ten sposób nie zmienimy, a
dziur te¿ nie ubêdzie. Potrzebna jest wiêc rozwaga i powaga.
Ryszard Hinc
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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Po zimie jest ich więcej

Straż Miejska sprawdza tabliczki z numerami

Uwaga, dziury!

Domy muszą być oznakowane
Stra¿ Miejska w Rumi
wznawia akcjê o nazwie
"Dobry numer". Od 16 marca do 31 maja br. rewirowi
SM bêd¹ kontrolowaæ oznakowanie budynków w mieœcie w oparciu o "Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 28 paŸdziernika 2004
r. w sprawie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci".
Numer porz¹dkowy powinien byæ uwidoczniony wraz
z nazw¹ ulicy. Je¿eli budynek po³o¿ony jest w g³êbi
nieruchomoœci, wówczas
nale¿y umieœciæ tabliczkê z
numerem i nazw¹ ulicy równie¿ na ogrodzeniu.
- Brak tabliczki z numerem i nazw¹ ulicy mo¿e mieæ
daleko id¹ce konsekwencje.
- mówi komendant Stra¿y
Miejskiej w Rumi, Roman
Œwirski. -Trudnoœci z do-

Kierowcy musz¹ bardzo uwa¿aæ, aby nie wpaœæ w takie
wyrwy, jak na ul. Paderewskiego. To jedna z kilku
dziur w asfalcie.

Z dziurami w jezdniach
mamy do czynienia przez
ca³y rok, ale najbardziej teraz, wczesn¹ wiosn¹. Po zimie popêkany asfalt niszczeje coraz bardziej i w wielu
miejscach na ulicach pojawiaj¹ siê zag³êbienia i wyrwy. Potê¿ny ubytek w asfalcie, widoczny na naszym
zdjêciu to jedna z wielu dziur
na ma³ej uliczce Paderewskiego w samym centrum
Rumi. Apelujemy do kierowców, aby szczególnie uwa¿ali na tej drodze, bocznej od
ul. D¹browskiego.

Dziurawa jest nawierzchnia na œrodku skrzy¿owania ulic D¹browskiego
i Starowiejskiej w centrum
miasta. Zniszczenia s¹ te¿
widoczne (i odczuwalne)
m.in. na Starowiejskiej. Takich miejsc jest w Rumi sporo. Dlatego urzêdników i drogowców prosimy o skontrolowanie nawierzchni rumskich ulic. Choæ kalendarzowa wiosna jeszcze nie nadesz³a, mo¿e ju¿ czas na wiosenne naprawy i remonty
dróg?
Ak.

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

tarciem karetki pogotowia
do chorego albo stra¿y po¿arnej np. do ofiar po¿aru
lub wydzielania siê czadu
mog¹ doprowadziæ do utraty zdrowia, a nawet ¿ycia
poszkodowanych. Zatem tabliczka z nazw¹ ulicy i numerem ma wielki wp³yw na
bezpieczeñstwo w mieœcie.
Wiele domów w Rumi
nie spe³nia wymogów przepisów. Na elewacjach nie ma
albo nic, albo jest sam numer. Zgodna z przepisami
tabliczka (z numerem i
nazw¹ ulicy) kosztuje oko³o
30 z³, a czas oczekiwania w
zak³adach us³ugowych trudni¹cych siê ich wytwarzaniem, jak ustalono, nie jest
d³u¿szy ni¿ 3 dni. Stra¿nicy
miejscy s¹ zobowi¹zani do
egzekwowania przestrzegania prawa, poprzez umiesz-

czenie przez mieszkañców
w³aœciwych tabliczek numerowych. Odwiedz¹ oni
wszystkich w³aœcicieli posesji, w których konieczne s¹
zmiany i wrêcz¹ terminowy
nakaz umieszczenia wymiany oznakowania.
Nieoznaczenie lub z³e
oznaczenie posesji jest wykroczeniem - dodaje Roman
Œwirski-. Wed³ug art. 64 § 1
kodeksu wykroczeñ kto, bêd¹c w³aœcicielem, administratorem, dozorc¹ lub u¿ytkownikiem nieruchomoœci, nie
dope³nia obowi¹zku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale¿ytym stanie tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci, nazw¹ ulicy lub
placu albo miejscowoœci podlega karze grzywny do 250 z³
albo karze nagany.

PRAWNIK RADZI

Umowa o dożywotnią opiekę
W³aœciciel nieruchomoœci (zbywca) mo¿e
przenieœæ w³asnoœæ nieruchomoœci na osobê
trzeci¹ (nabywcê), która
zobowi¹¿e siê zapewniæ
zbywcy
do¿ywotnie
utrzymanie i przyjmie go
do swojego domu, jako
domownika. W ramach
opieki zapewni by ³emu
w³aœcicielowi nieruchomoœci wy¿ywienie, mieszkanie, ubranie oraz odpowiedni¹ pomoc i pielêgnowanie w chorobie.
Wszystko to w ramach
umowy o do¿ywocie.
Do kancelarii, której jestem wspólnikiem, przysz³a
kilka miesiêcy temu pani
Gertuda B. Chcia³a siê poradziæ, jak przenieœæ w³asnoœæ
nieruchomoœci na blisk¹ osobê, nie trac¹c mo¿liwoœci zamieszkiwania w niej i ewentualnej mo¿liwoœci odzyskania tej nieruchomoœci lub
uzyskania œrodków utrzymania, gdy nabywca nieruchomoœci oka¿e siê byæ osob¹
niegodn¹ do otrzymania tej
nieruchomoœci.
Gertruda B. jest bowiem
osob¹ wiekow¹, posiadaj¹c¹
du¿e, w³asnoœciowe mieszkanie w centrum Kartuz. Zamierza³a je przekazaæ siostrzenicy Monice D., jednak¿e jako osoba ostro¿na i przezorna chcia³a uzyskaæ zabezpieczenie, i¿ nie zostanie z
czasem wyrzucona z tego
mieszkania. Co prawda jej
kontakty z Monik¹ D. uk³ada³y siê bardzo dobrze,
zw³aszcza ¿e Gertruda B. nie

posiada dzieci i siostrzenicê
traktowa³a jak córkêD., jednak¿e przezornoœæ i zdrowy
rozs¹dek zwyciê¿y³y.
Poinformowa³em moj¹
klientkê, i¿ najlepszym sposobem zabezpieczenia jej
przysz³oœci i mo¿liwoœci dalszego zamieszkiwania w lokalu, który zamierza³a przekazaæ Monice D., bêdzie zawarcie umowy o do¿ywocie
z Monik¹ D. Umowê tak¹
zawiera siê u notariusza,
gdy¿ ka¿de przeniesienie
w³asnoœci nieruchomoœci
wymaga zachowania formy
aktu notarialnego. W umowie tej, w zale¿noœci od ustaleñ poczynionych miêdzy
stronami, nabywca nieruchomoœci (Monika D.) zobowi¹zuje siê zapewniæ zbywcy nieruchomoœci (Gertrudzie B) do¿ywotnie utrzymanie i w braku odmiennej
umowy nabywca winien
m.in. przyj¹æ zbywcê jako
domownika, dostarczaæ mu
wy¿ywienie, ubranie, mieszkanie oraz zapewniæ pomoc
i pielêgnowanie w chorobie.

Dodatkowo strony mog¹
ustaliæ, i¿ nabywca obci¹¿y
nieruchomoœæ (mieszkanie)
s³u¿ebnoœci¹ mieszkania, co
w istocie zapewni nieusuwalnoœæ zbywcy z tego
mieszkania. Jednoczeœnie
poinformowa³em Gertrudê
B., i¿ w wyj¹tkowej sytuacji, w której uk³ad stosunków z Monik¹ D. bêdzie ra¿¹co nieprawid³owy, Gertruda B. bêdzie mog³a wyst¹piæ do S¹du z ¿¹daniem
rozwi¹zania umowy o do¿ywocie lub zamiany obowi¹zków spoczywaj¹cych na
Monice D. na rentê nale¿n¹
Gertrudzie B.
Poniewa¿ zaproponowane przeze mnie rozwi¹zanie
zosta³o zaakceptowane przez
Gertrudê B. zosta³a za moim
poœrednictwem zawarta u
notariusza umowa o do¿ywocie miêdzy moj¹ klientk¹, a
jej siostrzenic¹, która w najlepszy sposób zabezpiecza
przysz³oœæ i dalsze zamieszkiwanie mojej klientki w
mieszkaniu, które przekazane zosta³o Monice D.

Radca Prawny Dariusz Budnik z kancelarii z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (058) 305 30
88, tel. kom. 790 410 250,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i prawo spółek), prawo cywilne (w tym prawo
spadkowe, nieruchomości),
prawo pracy, prawo przewozowe i postępowanie egzekucyjne.
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Priorytety mogą się zmienić

Co szkodzi spółdzielniom mieszkaniowym pochwalić się?

O uwłaszczeniu na sesji w maju
Referendum
w czasach kryzysu
Z wielkim zaskoczeniem dowiedzia³am siê o
pomyœle osób „z inicjatyw¹”, które chc¹ doprowadziæ do referendum w
sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej, tylko dlatego,
¿e radni nie chc¹ natychmiast przyst¹piæ do rozbudowy szko³y.
Rozumiem stanowisko pani burmistrz, której ka¿da taka „inicjatywa” jest bliska, rozumiem tez rodziców, którzy troszcz¹ siê o dobro
swoich dzieci. Rozumiem
równie¿, ¿e w dobie kryzysu finansowego który
dotyka ka¿dego z nas w
sposób bezpoœredni lub
poœredni, trzeba walczyæ
o priorytet dla swojej
„inicjatywy”.
Ale w³aœnie wspomniany kryzys finansowy, którego szpony zakleszczaj¹ siê m.in. na
miejskiej, gminnej, krajowej czy unijnej kasie,
powinien sk³oniæ nas do
myœlenia, co dla miasta
jest ekonomicznie uzasadnione. Powinna pomyœleæ o tym zw³aszcza
burmistrz, stoj¹ca na
stra¿y publicznych pieniêdzy. Z tego punktu
widzenia zarówno szkolna inwestycja, choæ bardzo potrzebna, jak i wydatki na referendum, nie
znajduje moim zdaniem
uzasadnienia. Wobec du¿ych wydatków na oœwiatê inwestycje musz¹ byæ

realizowane po kolei (a
nie wszystkie na raz), natomiast referendum za
pieni¹dze z bud¿etu miasta przyda siê pani burmistrz na krótk¹ chwilê.
Ca³y œwiat szuka
oszczêdnoœci, rz¹dy robi¹
co w ich mocy, aby poprzez banki ratowaæ
przedsiêbiorstwa w swoich krajach, a przez to
uratowaæ pieni¹dze z podatków, p³aconych przez
te firmy oraz uratowaæ
miejsca pracy mieszkañców. Dziêki temu mieszkañcy bêd¹ mieli za co
konsumowaæ, p³aciæ
czynsz i posy³aæ dzieci do
szko³y. Proszê, aby pani
burmistrz przypomnia³a
sobie te s³owa za kilka
miesiêcy, gdy bardziej odczujemy powagê sytuacji,
któr¹ obserwujemy na razie jakby z daleka.
Pieni¹dze, które chce
pani wydaæ na referendum, proszê przechowaæ
bezpiecznie i przeznaczyæ
na pomoc m.in. dla rodzin, których dzieci ucz¹
siê w szkole nr 1.
Za kilka miesiêcy
mo¿e siê okazaæ, ¿e ta pomoc bêdzie dla nich wa¿niejsza ni¿ budowa
³¹cznika i ni¿ referendum. Mo¿e siê niestety
zdarzyæ, ¿e niektórzy
stan¹ przed dylematem,
za co kupiæ dziecku podrêczniki i zeszyty, aby mog³o pójœæ do szko³y.
Danuta Bia³as

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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Rada Miejska Rumi
zmieni³a plan pracy na
2009 rok, wprowadzaj¹c
pod obrady majowej sesji
dodatkowy temat: „Proces
uw³aszczenia cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych
na terenie miasta”. Radni
uznali, ¿e w zwi¹zku z rosn¹cym zainteresowaniem
mieszkañców tym tematem,
a tak¿e w zwi¹zku z udzieleniem
spó³dzielniom
mieszkaniowym bonifikaty
od ceny miejskich gruntów
(wczeœniej wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
w ramach dzier¿awy wieczystej), maj¹ prawo dowiedzieæ siê, jak przebiega proces uw³aszczeniowy.
Przypomnijmy, ¿e Rada
Miejska umo¿liwi³a spó³dzielniom wykup miejskich
gruntów pod budynkami
mieszkalnymi zaledwie za 3
procent ceny. Miasto sprzeda³o je bowiem z 97-procentow¹ bonifikat¹, aby u³atwiæ przekszta³cenia w³asnoœciowe. Procedura wymaga bowiem wczeœniejszego wykupienia gruntów
oraz za³o¿enia ksiêgi wieczystej.
Radni wiêkszoœciowej
koalicji chc¹ dowiedzieæ siê,
ile osób skorzysta³o z mo¿liwoœci stania siê pe³noprawnym w³aœcicielem lokalu i czy umo¿liwiono
przekszta³cenia w³asnoœciowe wszystkim chêtnym.
- Chcia³bym zaprosiæ na
sesjê w Rumi pos³ankê PO,
Lidiê Staroñ, która jak
wiadomo ma du¿¹ wiedzê i
doœwiadczenie w tej sprawie – powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wi-

told Reclaf. - Mam nadziejê, ¿e pomo¿e mi w tym radny Jan Domañski, szef klubu PO. Mam te¿ nadziejê,
¿e szefowie spó³dzielni
udziel¹ nam wyczerpuj¹cych informacji.
Zamiar wprowadzenia
pod obrady tematu uw³aszczeniowego oraz pomys³ zapraszania pani pose³ na sesjê wywo³a³ ostry sprzeciw
radnych „Gospodarnoœci” i
PO z prezesem SM „Janowo” Józefem Chmielewskim na czele. Oburzony
radny Chmielewski stwierdzi³, ¿e nie bêdzie przekazywa³ radnym ¿adnych informacji na ten temat
- Rada Miejska nie jest
od rozliczania spó³dzielni –
stwierdzi³ prezes Chmielewski. Skrytykowa³ tez pos³ów, którzy przygotowali
ustawê o spó³dzielniach
mieszkaniowych, umo¿liwiaj¹c¹ przekszta³cenia
w³asnoœciowe (by³a wœród
nich Lidia Staroñ z PO).
Ustawa ta zosta³a zakwestionowana przez Trybuna³
Konstytucyjny, który „nie
zostawi³ na tych pos³ach
suchej nitki”, jak powiedzia³
Józef Chmielewski, cz³onek
Platformy Obywatelskiej.
- To jakiœ schizofreniczny uk³ad, w którym szeregowy cz³onek partii krytykuje pos³a tej samej partii
– dziwi³ siê radny Piotr Zaradny. Mówi¹c o gminnych
dzia³kach, sprzedawanych
spó³dzielcom za symboliczne kwoty P. Zaradny doda³:
– Czy to siê panu podoba
czy nie, musi siê pan rozliczyæ z publicznych pieniêdzy.

- Proszê nie ingerowaæ w
prywatny podmiot, jakim
jest spó³dzielnia mieszkaniowa – odpowiedzia³ Józef
Chmielewski. – Równie dobrze mo¿na by rozliczaæ
prywatne firmy pogrzebowe
tylko dlatego, ¿e korzystaj¹
z cmentarza komunalnego.
- Oczywiœcie nie musi
pan udzielaæ nam informacji, ale jeœli wszystko jest
OK., to przecie¿ mo¿e pan
j¹ z³o¿yæ – stwierdzi³ P. Zaradny. – Chyba siê nie boicie os¹du publicznego.
- Nikt nie zmusza pañstwa do z³o¿enia informacji,
ale co szkodzi spó³dzielni
mieszkaniowej pochwaliæ
siê, jak przeprowadzi³a proces uw³aszczeniowy – pyta³
radny Bogdan Formella.
Przewodnicz¹cy Reclaf
ponownie zwróci³ siê do radnego Domañskiego o pomoc
w zaproszeniu pose³ Lidii
Staroñ, ale szef klubu PO
stwierdzi³, ¿e nie widzi potrzeby zapraszania pani
pose³ na sesjê i nie ma zamiaru pomagaæ w realizowaniu pomys³ów przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
Poniewa¿ wiêkszoœci¹
g³osów przyjêto zmiany w
planie pracy Rady Miejskiej, w porz¹dku obrad RM
w maju znajdzie siê punkt,
dotycz¹cy uw³aszczenia w
spó³dzielniach mieszkaniowych. Chodzi nie tylko o SM
„Janowo”, ale te¿ o inne
spó³dzielnie, które maj¹
swoje budynki na terenie
Rumi. Zostan¹ one poproszone o przedstawienie radnym informacji, a czy spe³ni¹ tê proœbê, przekonamy
siê za dwa miesi¹ce.
Ak

Czasu jest coraz mniej
Przypomnijmy, ¿e cz³onek spó³dzielni, nawet jeœli wykupi³ kiedyœ swoje mieszkanie
nie jest jego pe³noprawnym w³aœcicielem (jest nim nadal spó³dzielnia mieszkaniowa).
Aby siê nim staæ, musi z³o¿yæ do spó³dzielni wniosek o ustanowienie 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.
Stanie siê wówczas nie tylko autentycznym w³aœcicielem mieszkania, ale tak¿e wspó³w³aœcicielem czêœci wspólnych budynku i jego urz¹dzeñ. W³aœciciel mieszkania i posiadacz aktu notarialnego ma równie¿ udzia³ w gruncie, na którym posadowiony jest budynek.
Wszystkim niezdecydowanym, którzy jeszcze nie skorzystali z mo¿liwoœci wyodrêbnienia w³asnoœci lokalu przypominamy równie¿, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem
z 17 grudnia 2008 r. zakwestionowa³ warunki przekszta³cenia mieszkañ w³asnoœciowych we w³asnoœæ. Pozosta³o wiêc ma³o czasu na z³o¿enie wniosku o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci mieszkania i podpisanie aktu notarialnego.
Trybuna³ wyznaczy³ okres 12 miesiêcy (od dnia og³oszenia tj. 30 grudnia 2008 r.) na
zmianê przepisów, ale 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...”.
Termin wejœcia w ¿ycie nowych warunków finansowych przekszta³cenia mieszkañ
w³asnoœciowych we w³asnoœæ zale¿y teraz od Parlamentu. Radzimy siê pospieszyæ ze
z³o¿eniem wniosku, bo czas ucieka!
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Historia XIII-wiecznego kościoła w Rumi - część I

Najstarszy rumski zabytek
Historia starego koœcio³a, którego ruiny
mo¿emy ogl¹daæ przy
ul. Koœcielnej, jak i historia wsi Rumia rozpoczyna siê od dokumentu z 1220 roku, gdzie
wieœ zosta³a po raz
pierwszy wymieniona.
Historycy s¹ jednak
zgodni, ¿e koœció³ek
drewniany na kamiennym fundamencie istnia³ ju¿ na pewno pod
koniec XII wieku. Z
prac archeologicznych,
przeprowadzonych w
roku 1995, wynika, ¿e
cmentarz móg³ powstaæ
wczeœniej, przed wybudowaniem w tym miejscu koœció³ka.
Wieœ cysterska
Drugi dokument w którym ponownie wymieniona jest wieœ Rumia (Rumna) powsta³ trzy lata póŸniej, w roku 1223. Potwierdza nadanie wsi przez
ksiêcia pomorskiego Œwiêtope³ka klasztorowi w Oliwie, na wiele wieków
zwi¹zuj¹c j¹ z oliwskimi
Cystersami. (…)
Pierwsz¹ wzmiankê o
koœciele i parafii w Rumi
znajdujemy w dokumencie
z roku 1253 wydanym
przez biskupa w³oc³awskiego Wolmira, któremu
w tamtym czasie terytorialnie podlega³a. Dokument dotyczy³ rozdzielenia
prawnie dwóch parafii,
Rumi i Oksywia. Funkcjê
pierwszych proboszczów, z
uwagi na przynale¿noœæ
Rumi do dóbr klasztoru
oliwskiego, pe³nili cystersi. W innym dokumencie
z tego samego roku wymieniony jest po raz
pierwszy patron koœcio³a œw. Stanis³aw.“ W 1308 r.,
po podstêpnym zagarniêciu przez Krzy¿aków Pomorza Gdañskiego, klasztor oliwski musia³ walczyæ
z nowymi w³aœcicielami
tych ziem o uznanie wczeœniejszych nadañ ksi¹¿¹t
pomorskich. Spór ten zakoñczy³ siê dopiero w roku
1342, kiedy to wielki
mistrz Ludolf Konig
(1331–1345) potwierdzi³
wczeœniejsze nadania
klasztorowi oliwskiemu.
Po raz kolejny opisana zosta³a granica ziem nale¿¹-

Jest szansa, ¿e najstarszy rumski koœció³ zostanie odbudowany. Takie plany maj¹
w³adze miasta.
Fot. Wojciech Hintzke

ca do parafii w Rumi pod
nag³ówkiem „Rumna et
Nowa Curia”:
„ ...od miejsca, gdzie
zlewaj¹ siê rzeki Reda i
Rumina, nadal wzd³u¿
rzeki Ruminy do miejsca,
gdzie siê w dwie rzeki Cisowa i Rumina i odt¹d w
lini prostej do wielkiego
kamienia przy drodze publicznej, gdzie pocz¹tek
bierze strumyk Krêpa, od
kamienia prosto blisko wsi
Zagórze, dalej prosto przez
goœciniec publiczny oznaczony drzewami w kierunku dêbu blisko strumyka
Bia³ej ko³o drogi publicznej i dalej wprost do miejsca, gdzie wymienione rzeki Reda i Rumina zlewaj¹
siê... ”(Z dziejów opactwa
cysterskiego w latach
1308–1342).
Legat papieski
uwiêziony w Rumi
Zachowa³o siê niewiele materia³ów dotycz¹cych
parafii rumskiej z okresu
panowania krzy¿ackiego.
Z tego okresu pochodzi legenda o g³owie œw. Barbary, która zwi¹zana jest
bezpoœrednio z Rumi¹.
Mieszkañcy tych okolic
zrabowali statek, który
rozbi³ siê u brzegu. W myœl
tamtego praw wolno im
by³o zabraæ ca³y dobytek
wyrzucony przez morze.
Statkiem tym p³yn¹³ legat
papieski, biskup Sendeza.
Udawa³ siê on z misj¹ mediacyjn¹ do Duñczyków i
Szwedów, wioz¹c im w darze g³owê œw. Barbary.
Kiedy statek rozbi³ siê na

mierzei w okolicy Mostów,
rumianie zagarnêli ca³e
mienie, a uratowanych
wziêli do niewoli. Pewnego razu przeje¿d¿a³ przez
Rumiê biskup kamieniecki i przypadkowo us³ysza³
pobo¿ny œpiew „Salve Regina”, dochodz¹cy z pobliskiej chaty. Kaza³ sprawdziæ swoim s³ugom, kto
tak œpiewa. Po wejœciu do
chaty zastali w niej starca pracuj¹cego przy ¿arnach. Legat papieski, którym okaza³ siê starzec,
opowiedzia³ biskupowi historiê swego uwiêzienia.
Relikwie trafi³y do ksiêcia
Œwiêtope³ka do Swartowic, sk¹d póŸniej zrabowali je Krzy¿acy i przenieœli
do Che³mna.
Relikwie Krzy¿a
Œwietgo
W dobrze zarz¹dzanych parafiach, do której
nale¿a³a równie¿ Rumia,
doœæ szybko nastêpowa³
rozwój gospodarczy. W
koñcu XV wieku koœció³ek,
w miejsce drewnianego
otrzyma³ solidne prezbiterium murowane. Fragment jego murów zachowa³ siê do dzisiaj na starym cmentarzu. (…) W
tym czasie we wsi zamieszkiwa³o 24 kmieci, a
niektórzy z nich posiadali
du¿e dochodz¹ce do 3
³anów ziemi, gospodarstwa rolne. Kmieciami
wówczas nazywano zamo¿nych, zasiedzia³ych
gospodarzy wsi. (…) We
wsi znajdowa³ siê folwark,
usytuowany przy obecnej

ulicy Lipowej (pierwsza
wzmianka o nim pochodzi
z 1245 r.), zarz¹dzany
przez opata w Oliwie.
W dokumencie z 1583
r. po raz drugi wymienia
siê patrona koœció³ka parafialnego, œw. Stanis³awa. Stwierdza siê w nim
równie¿, ¿e koœció³ ma prezbiterium murowane, a
resztê œcian w mur pruski.
Wokó³ koœcio³a znajdowa³
siê cmentarz parafialny.
Na skraju wsi znajdowa³a
siê kaplica œw. Krzy¿a. W
tym czasie koœció³ by³ znany w okolicy i czêsto odwiedzany, prawdopodobnie z powodu znajduj¹cych
siê w nim relikwii Krzy¿a
Œwiêtego. (…). Pod koniec
XVI wieku reformacja koœcielna najwidoczniej ominê³a Rumiê, poniewa¿ w
dokumentach z wizytacji
koœcielnej w roku 1584
wynika, ¿e wszyscy mieszkañcy byli katolikami. Z
pocz¹tkiem XVII wieku,
jak podaj¹ Ÿród³a, by³o we
wsi tylko 70 mieszkañców.
Nowy patron
Z pocz¹tkiem XVIII
wieku istnia³a we wsi kuŸnica (hamernia) produkuj¹ca stal z rud darniowych
i rudy importowanej ze

HISTORIA
Szwecji. Podatek roczny
za ni¹ wynosi³ 28 grzywien. By³ te¿ m³yn wodny
o dwóch ko³ach m¹cznych
i jednym s³odowym.
W okresie wojen
szwedzkich ucierpia³a
równie¿ rumska parafia.
Zubo¿a³e ch³opstwo zaczê³o opuszczaæ wieœ. (…). Po
1650 r. wystêpuje kolejna
informacja w dokumentach, ¿e koœció³ w Rumi by³
pod wezwaniem œw. Miko³aja i œw. Krzy¿a. By³ on
ju¿ w nienajlepszym stanie technicznym. Wizytacja z 1626 r. stwierdza
m.in., ¿e koœció³ dach pokryty mia³ gontem (drewnian¹ klepk¹), „ale ju¿ silnie zniszczonym” i nadawa³ siê do remontu.“
Po wojnach szwedzkich, w roku 1683, zasz³a
koniecznoœæ przy³¹czenia
do parafii rumskiej parafii redzkiej. W tym czasie
liczba mieszkañców Rumi,
wed³ug zapisu wynosi³a
150. (…) Po krótkim rozdzieleniu parafii redzkiej
od rumskiej, w roku 1730
nast¹pi³o ich ponowne po³¹czenie.
Wed³ug spisu z roku
1710 wieœ liczy³a 159
mieszkañców, z których
149 by³o katolikami, a 2
wyznania ewangelickiego.
Z tego okresu pochodzi kolejna informacja, która potwierdza istnienie w Rumi
koœcio³a parafialnego pod
wezwaniem œw. Miko³aja i
œw. Krzy¿a. (…)
W roku 1772 wieœ
klasztorna Rumia przesz³a, na prawie pó³tora
wieku, pod panowanie
pruskie. Zarz¹dzana by³a
przez urzêdników pruskich z tym, ¿e klasztor
otrzymywa³ po³owê dochodu ze wsi. Z tego okresu
wieœ parafialna Rumia wg
spisu, liczy³a 247 osób. (…)
Andrzej Sad³owski
¯ród³a: „Zarys dziejów
Rumi, archiwum autora,
relacja Antoniego Klawikowskiego – mieszkañca
Rumi, Geschichte der kreise Neustandt Und Putzig
(wyd. z 1910 r.), Archiwum
Wojewódzkie w Gdañsku.

Więcej w internecie
Tekst, a w³aœciwie obszerne jego fragmenty
pochodz¹ z bogatego zbioru artyku³ów historycznych autorstwa A. Sad³owskiego, dostêpnych na stronie internetowej www.rumia.edu.pl
– Dzieje Rumi.
Druga czêœæ historii najstarszego rumskiego zabytku ju¿ w nastêpnym numerze gazety.
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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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