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Negatywna
ocena dla
burmistrza
Ponad 25 mln z³ zosta³o w 2008 r. w miejskiej
kasie, poniewa¿ nie zrealizowano zaplanowanych inwestycji, w tym
budowy dróg.
Po raz kolejny Rada
Miejska Rumi nie udzieli³a burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak absolutorium za poprzedni rok
pracy, wystawiaj¹c negatywn¹ ocenê. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, przyczyn¹ z³ej oceny pracy burmistrza by³o niewykonanie
bud¿etu. Wniosek Komisji
Rewizyjnej popar³a Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdañsku, a radni przyjêli go wiêkszoœci¹ g³osów.
Przewodnicz¹ca Komisji Joanna ¯urek stwierdzi³a, ¿e wykonanie bud¿etu
by³o katastrofalne.
str. 2

Mieszkańcy nie chcą wcześniejszych wyborów

W TYM NUMERZE

REFERENDUM

POWSTAJĄ
NOWE ULICE

NIE ODBĘDZIE SIĘ
Nie powiod³y siê starania grupy rodziców
uczniów SP nr 1 o zorganizowanie w Rumi
referendum w sprawie
odwo³ania Rady Miejskiej.
Gdyby dosz³o do g³osowania i gdyby mieszkañcy
poparli wniosek grupy inicjatywnej, mielibyœmy
przyspieszone wybory samorz¹dowe w mieœcie.
Tymczasem do koñca kadencji zosta³o nieca³e pó³tora roku. Zwyciê¿y³ zatem
zdrowy rozs¹dek i troska o
wspólne pieni¹dze.
Rumianie nie dali siê
wci¹gn¹æ w polityczne spory, a wrzawa i wielkie emo-

cje wokó³ akcji zbierania
podpisów na rzecz referendum mia³y g³ównie wymiar
medialny.
Organizatorzy akcji od
pocz¹tku informowali o
wielkim poparciu dla swoich poczynañ. Zaczêli od
spektakularnej walki o rozbudowê szko³y nr 1, potem
dorzucili d³ug¹ listê zarzutów do wiêkszoœci radnych.
Protest nag³aœniali w prasie, radiu i telewizji, nawet
ogólnopolskiej, co z pewnoœci¹ nie by³o najlepsze dla
wizerunku Rumi.
Miesi¹c przed terminem zakoñczenia akcji inicjatorzy mieli ponoæ wiêkszoœæ wymaganych g³osów

(3200 na wymaganych ok.
3600), a gdy skoñczy³ siê
czas wyznaczony na zbieranie podpisów, zabrak³o
zaledwie ponad stu nazwisk na liœcie. Có¿, mo¿na w to wierzyæ lub nie, bo
na pewno nie sposób tego
sprawdziæ.
W oœwiadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej, cz³onkowie grupy
inicjatywnej wyra¿aj¹ ¿al
do instytucji, które im nie
pomog³y i do samych mieszkañców, którzy „stali z boku
i biernie oczekiwali na rozwój wypadków”.
A mo¿e po prostu mieli
inne zdanie?
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Polna, Garbarska i Gdyńska to ulice które niedawno otrzymały nową
nawierzchnię i niezbędną infrastrukturę.
Trwa budowa następnych ulic, a w kwietniu
radni uchwalili program
budowy ponad 70 dróg.
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SPÓŁDZIELCY
OBURZENI
W dniach od 20 do 23
kwietnia w SM „Janowo” odbywało się Walne Zgromadzenie. W
porządku obrad zabrakło
większości projektów
uchwał, złożonych przez
członków spółdzielni.
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REKLAMA

MISTRZYNIE
EUROPY

Dziewczęta z rumskiego
zespołu SPINKI zajęły
pierwsze miejsce w swojej kategorii na tanecznych Mistrzostwach Europy w Moskwie.
str. 21

CODEX ALIMENTARIUS
Wejdzie w życie w 2010 roku, jeśli na to pozwolisz!!!
www.stopcodex.pl - www.naturalnenielegalne.pl
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SAMORZĄD

Dlaczego burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak nie otrzymała absolutorium

Wykonanie budżetu jest katastrofalne!
Rozmowa z Joann¹ ¯urek, przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
- Ze sprawozdania,
które w imieniu burmistrz El¿biety RogaliKoñczak odczyta³a na
sesji skarbnik miasta
Celina Pa³asz, wynika³o, ¿e z realizacj¹ bud¿etu za 2008 rok nie jest
Ÿle. Dlaczego zatem Komisja Rewizyjna mia³a
tyle zastrze¿eñ do wykonania ubieg³orocznego bud¿etu?
- Po pierwsze, sprawozdanie jest tak skonstruowane, ¿eby pokazaæ pracê
burmistrza w jak najlepszym œwietle. Po drugie
Komisja oceni³a wykonanie
bud¿etu nie tylko w oparciu o sprawozdanie przed³o¿one przez burmistrza.
Wykorzystaliœmy w³asne
ustalenia oraz przeprowadzone w ci¹gu 2008 roku
kontrole, a tak¿e opinie 9
komisji merytorycznych
Rady Miasta. Ka¿da z komisji odnosi³a siê do wykonania bud¿etu jako ca³oœci,
a przyjête w g³osowaniu
opinie 8 komisji by³y negatywne. Tylko Komisja Finansowo-Bud¿etowa nie
zajê³a rozstrzygaj¹cego stanowiska. Uzasadnienia
by³y bardzo podobne i
wskazywa³y na niewykonanie bud¿etu w zakresie inwestycji.
- Z opinii Komisji Rewizyjnej wynika, ¿e bud¿etu nie zrealizowano
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
- Tak. Dochody, zaplanowane na kwotê 111 449 945
z³, wynios³y 97 795 836 z³.
Oznacza to wykonanie planu dochodów w 89,49 proc.
Szczególny brak zaanga¿owania burmistrza w realizacjê bud¿etu widaæ w dzia-

le „gospodarka mieszkaniowa”, gdzie plan dochodów
wykonano zaledwie w ok.
25 procentach.
- Burmistrz wini za to
Radê Miejsk¹, która nie
wyrazi³a zgody na sprzeda¿ dzia³ek przy ul.
¯wirki i Wigury w styczniu 2008 roku.
- Owszem, wiêkszoœæ
radnych uzna³a, i¿ sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych w innej kolejnoœci pozwoli na uzyskanie
wiêkszych dochodów do bud¿etu gminy. W ciagu roku
bud¿etowego Rada kilkukrotnie wskazywa³a burmistrzowi inne nieruchomoœci, które powinny zostaæ
sprzedane wczeœniej. El¿bieta Rogala-Koñczak nie
wyst¹pi³a o zgodê radnych
na sprzeda¿ tych nieruchomoœci w roku 2008. Zreszt¹,
nawet gdyby dzia³ki przy
ul. ¯wirki i Wigury o
³¹cznej powierzchni 3 467
m kw., sprzedano za najwy¿sz¹ cenê czyli 800 z³ za
metr kwadratowy, to uzyskano by ok. 2,75 mln z³.
Tymczasem kwota niewykonania bud¿etu wynosi
ponad 14, 5 miliona.
- A co z wydatkami?
- Wykonanie planu wydatków oceniliœmy negatywnie. Wydatki ustalono w
bud¿ecie na kwotê 148 213
201 z³, a ostatecznie wynios³y one 113 966 695,85 z³.
Prawie 26 mln z³ pozosta³o w kasie miejskiej, plan
wykonano zaledwie w 81
procentach! Tak katastrofalne wykonanie wydatków
spowodowa³o zmniejszenie
iloœci i zakresu inwestycji w
mieœcie, zw³aszcza inwestycji drogowych.
- Burmistrz i jej
wspó³pracownicy t³u-

GAZETA RUMSKA
Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 52/6, 84-230 Rumia
Tel/fax: (058) 710-96-11, 0 691-700-273
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Redaktor naczelny: Anna Kuczmarska. Współpraca:
Ryszard Hinc, Wojciech Hintzke. Redaguje zespół.
Wydawca: VEGA, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110,
84-230 Rumia
Druk: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie.
Nakład: 6 000 egzemplarzy.
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.gazetarumska.pl
Webmaster: Maciej Żarnowski
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

2

Za nieudzielaniem burmistrz Rumi absolutorium g³osowa³o 12 radnych
niezale¿nych oraz Prawa i Sprawiedliwoœci (radna W. Serema by³a nieobecna).
Szeœciu radnych Gospodarnoœci i PO g³osowa³o przeciw, a dwóch radnych (radny
niezale¿ny J. Szreder i radny PO - J. Domañski) wstrzyma³o siê od g³osu.

macz¹, ¿e realizacja wielu inwestycji przesunê³a siê w czasie z powodu
d³ugich procedur.
- Takie t³umaczenie jest
nie do zaakceptowania
przez cz³onków Komisji
Rewizyjnej, poniewa¿ z
tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia od dwóch lat, a
czêœæ niezrealizowanych
inwestycji umieszczona zosta³a tak¿e w bud¿etach
lat poprzednich. S¹ inwestycje, planowane w bud¿ecie na rok 2007, przesuniête do bud¿etu na rok 2008
i ponownie nie zrealizowane! Decyzj¹ Rady Miasta
po raz kolejny zosta³y
uwzglêdnione w bud¿ecie
roku 2009. Komisja Rewizyjna uwa¿a, ¿e wskazuje
to na uporczywe nie realizowanie uchwa³ bud¿etowych przez burmistrza
miasta. W rozdziale „Drogi publiczne gminne” bud¿et wykonano w zaledwie
55 procentach! Nie zrealizowano wielu ulic gminnych zaplanowanych do
budowy na rok 2008. W
wypadku niektórych zaplanowanych inwestycji, nie

rozpoczêto nawet projektowania. Zdaniem cz³onków
Komisji takie dzia³ania
burmistrza nale¿y uznaæ
za niedopuszczalne.
- Czy problemy z wykonaniem bud¿etu dotycz¹ innych dziedzin
ni¿ drogi?
- Owszem. Burmistrz
nie kupi³a dwóch mieszkañ
komunalnych chocia¿ radni przeznaczyli na ten cel
400 tys. z³. Nie przyst¹piono do realizacji budowy
drugiego etapu kanalizacji
sanitarnej w Bia³ej Rzece
pomimo, ¿e œrodki na realizacjê tej inwestycji by³y ju¿
przeznaczone w bud¿ecie
na 2007 rok. Prace nad
przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego posuwaj¹ siê w bardzo wolnym tempie, a z przed³o¿onego sprawozdania wynika, ¿e plan wydatków w
tym rozdziale wykonano w
92,7 proc.
- Jak sama pani przewodnicz¹ca powiedzia³a, sprawozdanie konstruuje siê w okreœlony
sposób…

- W³aœnie. Dokument
ten zawiera na przyk³ad
taki szczegó³ jak zakup
krzes³a dla przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, a pomija istotne fakty dotycz¹ce nie realizowania czêœci
zaplanowanych inwestycji,
m.in. w zakresie dróg
gminnych.
- Nie mieli Pañstwo
w¹tpliwoœci co do ostatecznego wniosku?
- Po wnikliwej analizie
materia³u, po d³ugiej dyskusji i g³osowaniu Komisja
Rewizyjna negatywnie zaopiniowa³a realizacjê bud¿etu miasta za rok 2008 i
podjê³a uchwa³ê w sprawie
wniosku o nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Rumi. Uchwa³ê Komisji Rewizyjnej RM Rumi
pozytywnie zaopiniowa³a
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku, a na sesji wniosek ten popar³a zdecydowana wiêkszoœæ radnych. W efekcie po raz drugi z rzêdu burmistrz Rumi
El¿bieta Rogala-Koñczak
nie uzyska³a absolutorium
za wykonanie bud¿etu w
poprzednim roku.

Komisja Rewizyjna wywiązała się z obowiązku

Pozytywna opinia RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku uchwa³¹ z 28 kwietnia 2009 r. zaopiniowa³a pozytywnie wniosek
Komisji Rewizyjnej RM
Rumi o nieudzielenie
absolutorium burmistrzowi miasta z tytu³u
niewykonania bud¿etu
za 2008 rok.

Sk³ad orzekaj¹cy RIO w
osobach: Luiza BudnerIwaniacka (przewodnicz¹ca), Alina KowalewskaWo³owska i Tadeusz Je¿owski po zapoznaniu siê
z treœci¹ dokumentów
stwierdzi³, ¿e Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Rumi wywi¹za³a siê z obowi¹zku wynikaj¹cego z

Ustawy o samorz¹dzie
gminnym. Po dokonaniu
analizy wykonania bud¿etu, a tak¿e wyników kontroli w instytucjach miejskich oraz uwzglêdnieniu
opinii komisji merytorycznych RM, Komisja sformu³owa³a wniosek w sprawie
nieudzielenia absolutorium
dla burmistrza.
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Mieszkańcy patrzą nam na ręce
Wynik akcji
Rozmowa z Elżbietą Rogalą-Kończak, burmistrzem Rumi
mnie nie zaskoczył
Rozmowa z Witoldem Reclafem,
przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi
- Panie przewodnicz¹cy, co pana zdaniem
oznacza fakt, ze inicjatorom referendum nie
uda³o siê przekonaæ
mieszkañców do idei odwo³ania Rady Miejskiej?
- Brak wystarczaj¹cej
liczby podpisów to niew¹tpliwie dotkliwa pora¿ka
tzw. grupy inicjatywnej i
stoj¹cej za nimi burmistrz
El¿biety Rogali-Koñczak.
Ale to tak¿e pora¿ka radnego Józefa Chmielewskiego, nowoprzyjêtego cz³onka
PO i zarazem dzia³acza
„Gospodarnoœci”, który w
imieniu swojej partii popar³ publicznie i aktywnie
wspiera³ referendum.
- Czy spodziewa³ siê
Pan takiego zakoñczenia akcji, czyli jej fiaska?
- Zbyt ma³e, jak na oczekiwania inicjatorów akcji
zainteresowanie ze strony
mieszkañców Rumi nie
by³o dla mnie du¿ym zaskoczeniem. Jak widaæ,
mieszkañcy nie chc¹ braæ
udzia³u w politycznych
konfliktach, nie podoba im
siê te¿ pomys³ niepotrzebnego wydawania pieniêdzy
na referendum na nieca³e
pó³tora roku przed kolejnymi wyborami samorz¹dowymi.
- A mo¿e po prostu
chc¹, aby radni wiêkszoœciowej koalicji w
Radzie Miejskiej mogli
realizowaæ swój program, zw³aszcza w zakresie inwestycji w mieœcie...
- Chcê jasno powiedzieæ,
¿e nasz program budowy
dróg, budowy centrum
wraz z ratuszem oraz uporz¹dkowania przestrzeni
miejskiej, mimo ró¿nych
oporów i przeszkód, bêdziemy z ca³¹ determinacj¹ realizowaæ.
- Z drugiej strony ponad 3 tysi¹ce osób, które podpisa³y siê na listach na rzecz referendum to spora grupa
przeciwników rumskiego samorz¹du.

- Co do liczby podpisów
na listach, mam du¿e w¹tpliwoœci. Co ciekawe, ju¿
na pocz¹tku kwietnia niektóre lokalne media podawa³y, ¿e zebrano ju¿ 3200
podpisów i zaraz bêdzie z³o¿ony wniosek do komisarza
wyborczego o przeprowadzenie referendum. Pod
koniec kwietnia te same
media poda³y, i¿ referendum bêdzie we wrzeœniu,
aby na pocz¹tku maja wyjaœniæ, ¿e zabrak³o oko³o
150 podpisów i referendum
nie bêdzie wcale. Rodz¹ siê
pytania, czy zabrak³o rzeczywiœcie 150 podpisów, a
mo¿e tak naprawdê 1500
lub 2000, co organizatorzy
tak skrzêtnie ukrywali?
- Grupa inicjatywna
zapowiada przekszta³cenie siê w akcjê obywatelsk¹, która wystartuje
w przysz³orocznych wyborach do Rady Miejskiej.
- Oczywiœcie cz³onkowie
grupy i ich sympatycy maj¹
do tego prawo. Chcê jednak
przypomnieæ, ¿e grupa inicjatywna mówi³a ca³y czas
o rozbudowie szko³y, która
i tak by³a ujêta w bud¿ecie
miasta. Z czasem okaza³o
siê, ¿e nie o szko³ê tak naprawdê tu chodzi. Czêœæ rodziców dzieci z SP nr 1 zawi¹zuje ruch spo³eczny i
zamierza wystartowaæ w
wyborach samorz¹dowych
w 2010 roku, chocia¿ na pocz¹tku swej dzia³alnoœci ci
sami rodzice zastrzegali
siê, ¿e nie chc¹ zajmowaæ
siê polityk¹, ani startowaæ
w jakichkolwiek wyborach.
Rozmawia³a Anna
Kuczmarska

- Pani Burmistrz, jak
wiadomo, Pani wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹
Rumi nie uk³ada siê dobrze. Radni nie przyznali Pani absolutorium za
2008 rok, a przed nami
prawie pó³tora roku do
koñca kadencji. Jak widzi Pani dalsz¹ wspó³pracê z Rad¹ i wspólne
rz¹dzenie Rumi¹?
- Nadal wraz z ca³ym zespo³em pracowników UM
bêdziemy pracowaæ dla dobra Rumi w ramach ograniczeñ bud¿etowych stawianych przez koalicjê
wiêkszoœciow¹ PiS i Radnych Niezale¿nych w Radzie Miasta. Z satysfakcj¹
muszê podkreœliæ, ¿e wiele
wniosków sk³adanych
przeze mnie do bud¿etu po
parokrotnym odrzuceniu
znajduje jednak akceptacjê
i s¹ wprowadzane przez
Radê Miasta do bud¿etu.
Szkoda tylko, ¿e czas realizacji tych inwestycji siê
przesuwa. Nie rozumiem
niechêci koalicji do tak potrzebnego dla mieszkañców
Lotniska polepszenia funkcjonowania komunikacji
autobusowej
poprzez
przed³u¿enie linii „J” do
Auchan, przez ul. Partyzantów, Koœciuszki i Kosynierów, wiêc bêdê o to ponownie wnioskowaæ. Tak¿e
ponowiê wniosek o budowê
ul. Serwisowej, Gdyñskiej
wraz ze skrzy¿owaniem
Gdañska-Pomorska (z mo¿liwoœci¹ zdobycia dofinansowania z programu „Schetynówek”), czy parkingu
przy ul. Dêbogórskiej. T¹ s¹
bardzo potrzebne inwestycje i nie mogê z nich rezygnowaæ. Reasumuj¹c, jestem otwarta na wspó³pracê i myœlê, ¿e uchwalenie
przez Radê Miasta programu budowy dróg przyspieszy realizacjê inwestycji
drogowych. Szkoda tylko,
¿e potrzeba na to by³o po³owy kadencji, a program
zaproponowany przeze
mnie 4 lutego 2009 r., po
kosmetycznych poprawkach dopiero po prawie
trzech miesi¹cach zosta³
uchwalony przez Radê
Miasta jako inicjatywa
Radnych.

- Czy Pani zdaniem
dobrze siê sta³o, ¿e referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej
nie dojdzie do skutku?
- Szanujê bardzo inicjatywê obywatelsk¹ Grupy
Inicjatywnej i bardzo siê
cieszê, ¿e tak du¿a grupa
mieszkañców pokaza³a
nam, czyli i Radzie Miasta
i burmistrzowi, ¿e patrz¹
nam na rêce. I mam nadziejê, ¿e koalicja wiêkszoœciowa w Radzie Miasta
weŸmie to pod uwagê, ¿e
ocena du¿ej grupy mieszkañców Rumi o obecnej
kadencji jest negatywna.
Odpowiedzi¹ na to mo¿e
byæ tylko wspó³praca w³adzy wykonawczej z uchwa³odawcz¹. I ja niezmiennie
na tak¹ wspó³pracê jestem
gotowa.

- Proszê na koniec
powiedzieæ, kiedy rumianie doczekaj¹ siê
budowy nowoczesnego
centrum miasta?
- Jak ju¿ wielokrotnie
informowa³am dopiero po
uchwaleniu nowego „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
Rumi”, które mo¿e byæ
uchwalone najwczeœniej w
czerwcu 2009 r oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum, który mo¿e byæ
uchwalony najwczeœniej we
wrzeœniu, bêdzie mo¿na
przyst¹piæ do projektowania nowoczesnego centrum
miasta. W tym temacie potrzebna te¿ jest racjonalna
dyskusja jaki program ma
byæ zlokalizowany na
skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej, bo
z opracowanych koncepcji
wynika, ¿e nie zmieœci siê
pe³en program zaproponowany przez koalicjê wiêkszoœciow¹ w Radzie Mia-

sta. Poza tym trzeba rozwa¿yæ wszystkie aspekty,
tak¿e ekonomiczne przed
podjêciem decyzji o lokalizacji ratusza, Domu Kultury, Biblioteki Publicznej.
Ale takiej dyskusji brak.
Jest dyktat - centrum ma
powstaæ na rogu Starowiejskiej i D¹browskiego. Ja
nie wykluczam tej lokalizacji, ale wi¹za³oby siê to z
wy³¹czeniem ruchu samochodowego na odcinku ul.
D¹browskiego - od ul. Pi³sudskiego do Starowiejskiej, a wiêc tak¿e ze
zmian¹ trasy autobusu R i
przeniesienie tego ruchu
na ul. Abrahama i Wybickiego. Jest wiêc wiele
aspektów, które trzeba
wzi¹æ pod uwagê, bo realizacja pe³nej koncepcji wypracowanej na Sesji Obywatelskiej jest niemo¿liwa,
co wykaza³y opracowania
wykonane przez specjalistów. Mo¿na tak¿e rozwa¿yæ inn¹ lokalizacjê Ratusza wraz z programem wypracowanym na Sesji Obywatelskiej w innym miejscu, na przyk³ad w dotychczasowej lokalizacji, albo w
Starej Rumi przy zbiegu ul.
Dêbogórskiej i Che³miñskiej. Mo¿na te¿ wybudowaæ ratusz przy ul. Starowiejskiej, bibliotekê w Kuszym Lasku, a Dom Kultury przy ul. Dêbogórskiej.
Trzeba podj¹æ rzeczow¹ dyskusjê i do niej namawiam.
- Dziêkuje za rozmowê.

Jubileszowe koncerty
W ramach obchodów 55-lecia nadania praw miejskich
Rumi w niedzielê 31 maja na stadionie odbêdzie siê koncert z udzia³em Maryli Rodowicz. Wystêp gwiazdy wieczoru poprzedzi recital Tomka Makowieckiego z zespo³em. Pocz¹tek o godz. 19.00.
Dzieñ wczeœniej w koœciele œw. Jana z Kêt w Janowie odbêdzie siê inny koncert, zorganizowany z tej samej okazji. 30 maja o godz. 18.45 wyst¹pi tam Chór
Œwiêtojañski oraz soliœci, a tak¿e parafialna orkiestra.
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Sprzeczne informacje,
medialne zamieszanie
„Zapraszamy mieszkañców Rumi popieraj¹cych inicjatywê referendum w sprawie odwo³ania Rady Miasta
na dziedziniec Szko³y Podstawowej nr 1 w Rumi, przy
ulicy Koœcielnej 6, gdzie bêdzie realizowany program stacji TVN 24, mówi¹cy o najistotniejszych dla naszego miasta sprawach, w tym równie¿ o inicjatywie referendum.
Chcemy, ¿eby przysz³o jak najwiêcej osób, nie tylko rodziców, ale te¿ mieszkañców...” – tak 8 kwietnia br. zachêcali do udzia³u w programie telewizyjnym cz³onkowie Grupy Inicjatywnej z jej rzeczniczk¹ Sylwi¹ Skuza, na czele. W tej samej publikacji na portalu internetowym, poœwiêconym Rumi, poinformowano, ¿e „...Grupie Inicjatywnej brakuje raptem kilkaset podpisów do liczby wymaganej, aby w mieœcie odby³o siê referendum. - W sobotê by³o 3 200 g³osów, ale to liczba nie uwzglêdniaj¹ca
osób, które podpisa³y siê w weekend - zastrzega Janusz
Ca³ka , pe³nomocnik grupy i dodaje: - Tempo wyraŸnie
spad³o, ale mamy jeszcze trochê czasu...”
Wkrótce okaza³o siê, ¿e tempo spad³o niemal do zera,
a czasu zabrak³o. Nieca³y miesi¹c póŸniej, 5 maja br. Grupa Inicjatywna zakomunikowa³a, ¿e w sumie zebrano
3420 g³osów. To o ok. 150 za ma³o, aby uzyskaæ wymagane 10 proc. g³osów mieszkañców, uprawnionych do g³osowania. Tym samym do referendum nie dojdzie.
Sygna³y o ma³ym zainteresowaniu mieszkañców t¹
akcj¹ pojawi³y siê ju¿ wczeœniej. Na wspomniane nagranie telewizyjne przysz³o kilkunastu rodziców uczniów i
kilku sympatyków, wspieranych przez burmistrz Rumi i
dyrektor SP1 (obie panie wczeœniej zapewnia³y, ¿e nie
maj¹ nic wspólnego z referendum). W punktach, w których zbierano podpisy, po pierwszej fali entuzjastów, ruch
by³ niewielki. Tymczasem w mediach pojawi³y siê informacje, ¿e podpisy ju¿ prawie zebrano. Pisano najpierw o
czerwcowym, a potem o wrzeœniowym terminie referendum, chocia¿ te daty by³y zupe³nie nierealne. Na stronie
internetowej Grupy Inicjatywnej pojawi³a siê nieprawdziwa informacja o zbieraniu podpisów do 6 maja w³¹cznie. Skoro informacje o inicjatywie zwo³ania referendum
z³o¿ono w Pañstwowej Komisji Wyborczej 6 marca, a na
zbieranie podpisów ustawa wyznacza 60 dni, czas mija³
dok³adnie 5 maja br.
Dzieñ wczeœniej rozmawialiœmy z szefow¹ biura PKW
w Gdañsku.
- Je¿eli grupa inicjatywna 5 maja, w godzinach urzêdowania z³o¿y niezbêdne dokumenty, Pañstwowy Komisarz Wyborczy bêdzie mia³ 30 dni na ich sprawdzenie,
m.in. na sprawdzenie zgodnoœci podpisów z danymi w
rejestrze wyborców, oraz na wydanie postanowienia o zarz¹dzeniu referendum – poinformowa³a nas Miros³awa
Tor³op, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdañsku. – Postanowienie zostanie niezw³ocznie opublikowane w Dzienniku Urzêdowym województwa pomorskiego. Termin referendum nie mo¿e byæ
póŸniejszy ni¿ 50 dni od daty opublikowania postanowienia. Reguluj¹ to przepisy ustawy o referendum lokalnym.
NajpóŸniejszy termin to piêædziesi¹ty dzieñ po og³oszeniu decyzji, pod warunkiem, ¿e bêdzie to niedziela.
Obliczyliœmy, ¿e postanowienie Komisarza Wyborczego mog³o by byæ wydane najpóŸniej 5 czerwca i opublikowane najdalej 10 czerwca. Referendum musia³oby siê odbyæ pod koniec lipca, prawdopodobnie w niedzielê 26 lipca. Niemo¿liwe by³o zorganizowanie go we wrzeœniu, jak
twierdzili organizatorzy i niektórzy dziennikarze.
- Poniewa¿ w wyznaczonym dniu w biurze wyborczym
w Gdañsku nie pojawi³ siê ¿aden przedstawiciel rumskiej grupy inicjatywnej, Pañstwowy Komisarz Wyborczy nie podejmuje ¿adnych dzia³añ w tej sprawie – powiedzia³a podczas kolejnej rozmowy dyrektor Miros³awa
Tor³op.
Tego dnia na stronie internetowej www.referendumrumia.pl pojawi³o siê oœwiadczenie, którego fragmenty
publikujemy obok.
Ak.

4

Postawiliśmy na prawdę
Rozmowa z przedstawicielami Grupy Inicjatywnej na rzecz zwo³ania
referendum
- Czy nie ¿a³ujecie
Pañstwo, ¿e w³o¿yliœcie
tyle wysi³ku w sprawê,
która siê nie powiod³a?
Czy te doœwiadczenia
przydadz¹ siê na przysz³oœæ?
- Oczywiœcie pozostaje
¿al, ¿e nie uda³o siê zebraæ
wystarczaj¹cej liczby podpisów, ale jednoczeœnie cieszymy siê, ¿e dziêki idei referendum uda³o siê zmobilizowaæ
tak du¿¹ liczbê mieszkañców. Dziêki temu coraz wiêcej osób zaczyna interesowaæ
siê czynnie tym co dzieje siê
w naszym mieœcie, ¿e bacznie przygl¹daæ siê bêdzie
wszystkim dzia³aniom obecnych w³adz. Jesteœmy pewni, ¿e taka spo³eczna inicjatywa zaprocentuje i to ju¿
wkrótce.
- Które organizacje mowa o tym w Pañstwa
oœwiadczeniu - nie pomog³y w akcji zbierania podpisów, a ich postawa
wp³ynê³a na koñcowy
efekt. Czy mo¿na siê do-

wiedzieæ, kto najpierw
deklarowa³ pomoc, a potem zawiód³?
- Jesteœmy pewni, ¿e ci do
których kierowana by³a ta
czêœæ naszego oœwiadczenia
mówi¹ca o deklaracji pomocy i nie wywi¹zaniu siê z niej
wiedz¹, o kim mowa. Rodz¹ca siê akcja obywatelska,
która wkrótce formalnie powstanie, bêdzie o tym pamiêta³a i w swoim czasie powie
kto oraz czego nie dotrzyma³.
- Pojawi³y siê informacje, ¿e zebranych g³osów
by³o mniej, ni¿ to podano
w oficjalnym komunikacie. Czy tê liczbê mo¿na
jakoœ zweryfikowaæ? Czy
mo¿na j¹ sprawdziæ, nie
wnikaj¹c w dane osobowe podpisanych osób?
- Pojawi³y siê równie¿ informacje, ¿e ponoæ „dogadaliœmy” siê z Rad¹ Miasta.
Myœlimy, ¿e Pañstwa gazeta
ma najbli¿ej do obu Ÿróde³
takich informacji i mo¿e nale¿y ich autorów spytaæ jaki
jest ich cel w mówieniu takich bzdur.
My od samego pocz¹tku
postawiliœmy na prawdê i
dlatego uczciwie w oœwiad-

czeniu
powiedzieliœmy
wszystko. Jak ktoœ nie chce
wierzyæ, to nie uwierzy, a po
drugie, w chwili stwierdzenia braku wystarczaj¹cej
liczby zebranych podpisów,
zosta³y one w obecnoœci osób
z grupy inicjatywnej zniszczone w niszczarce, a nastêpnie spalone.
Jako grupa inicjatywna
odpowiadaliœmy za to, aby
nie dosta³y sie w niepowo³ane rêce. Jesteœmy pewni, ¿e
wybory w przysz³ym roku
poka¿¹ wyraŸnie jakim poparciem cieszy siê nowy ruch
spo³eczny.
- Dziêkujê bardzo.
Anna Kuczmarska
Z proœb¹ o rozmowê
zwróciliœmy sie do pañstwa: Sylwii Skuzy rzecznika grupy, Janusza
Ca³ki – pe³nomocnika
oraz Piotra Labuddy –
szefa grupy. Odpowiedzi ,
przes³ane do redakcji emailem podpisano „Grupa
Inicjatywna”. Przyjmujemy zatem, ¿e zosta³y
przygotowane wspólnie.

Fragmenty oświadczenia Grupy Inicjatywnej z 5 maja br.
Up³yn¹³ okres, w którym Grupa Inicjatywna mog³a zbieraæ podpisy popieraj¹ce
referendum w sprawie odwo³ania Rady Miasta Rumi. Po wewnêtrznej weryfikacji podpisów pod k¹tem zgodnoœci i poprawnoœci oraz po dok³adnym przeliczeniu zebranych
podpisów stwierdzamy, ¿e zebraliœmy 3420 podpisy popieraj¹ce referendum. (…)
Wyra¿amy te¿ ¿al, ¿e pomimo szumnie sk³adanych deklaracji, równie¿ w prasie,
zaanga¿owanie innych organizacji dokona³o siê tylko w formie werbalnej i to w³aœnie,
naszym zdaniem, jest jedn¹ z przyczyn nieuzyskania odpowiedniej liczby podpisów,
choæ zabrak³o tak ma³o. Jednoczeœnie taka postawa zostanie dobrze zapamiêtana na
przysz³oœæ i zapewne powie ona wiele mieszkañcom naszego miasta o tych osobach.
Naszym zdaniem drug¹ przyczyn¹ niezebrania wymaganej liczby podpisów by³o stanie z boku czêœci mieszkañców naszego miasta i bierne oczekiwanie na rozwój wypadków. Taka postawa powoduje, ¿e jeszcze rok bêdziemy musieli patrzeæ jak nasze miasto traci kolejne szanse, jak „nasi” reprezentanci „godnie” nas reprezentuj¹. Zmiany w
naszym mieœcie wymagaj¹ zaanga¿owania, czynnego w³¹czenia siê mieszkañców w
proces zmian. W innym wypadku bêdziemy skazani na to, co dzieje siê obecnie, a co
szkodzi nam, mieszkañcom, i naszemu miastu.
Z drugiej strony sta³ siê fakt bezcenny – wielka grupa mieszkañców potwierdzi³a, ¿e
sprawy ich miasta s¹ dla nich wa¿ne i nie maj¹ oni zamiaru bezczynnie przygl¹daæ siê
zachowaniu w³adz, ¿e patrz¹ tej w³adzy i patrzeæ bêd¹ na rêce. (…) Obecnie jest wola
powo³ania do ¿ycia akcji obywatelskiej, stowarzyszenia mieszkañców, które skupi wokó³
siebie tych mieszkañców naszego miasta, którzy poparli inicjatywê referendum, którzy
czynnie zaanga¿owali siê w sprawy miasta, którzy pragn¹ zmian na lepsze.
Jednoczeœnie nowy organ bêdzie z wielk¹ uwag¹ przygl¹da³ siê dzia³aniom obecnych w³adz miasta Rumi i dobrze przygotuje siê do wyborów samorz¹dowych w przysz³ym roku, w których to wyborach wystawi swoich kandydatów na radnych naszego
miasta. (…)

Zaproszenie
Ko³o PiS w Rumi serdecznie zaprasza mieszkañców na spotkanie z
senator Dorot¹ Arciszewsk¹-Mielewczyk i
pose³ Jolant¹ Szczypiñsk¹, które odbêdzie
siê 20 maja (œroda) o godz.
18.00 w I LO przy ulicy
Starowiejskiej 4.

Ks. Januszowi Zdolskiemu
byłemu proboszczowi parafii
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają dawni parafianie i przyjaciele z Rumi

AKTUALNOŚCI
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Zmiany w budżecie
Kolejne zmiany w bud¿ecie Rumi na 2009 rok
wprowadzono na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Radni zgodzili siê jednak
tylko na niektóre propozycje burmistrz.
Odrzucili m.in. pomys³ objêcia udzia³ów miasta w spó³ce Szybka Kolej Miejska, ze
wzglêdu na z³¹ kondycjê finansow¹ firmy. Burmistrz E.
Rogala-Koñczak zaprzeczy³a, ¿e kondycja finansowa
SKM jest z³a. Wrêcz przeciwnie, zdaniem burmistrz jest to
dochodowa firma, w której
udzia³y posiada marsza³ek
woj. pomorskiego. E. RogalaKoñczak doda³a, jest to jedyny sposób ewentualnego
wspó³finansowania remontów
dworców i stwierdzi³a, ¿e gmina Rumia przeznaczy na ten
cel „symboliczne” 200 tys. z³.
Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM oœwiadczy³, i¿
Projektu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko by³
przez miesi¹c wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du (od
06.04.do 06.05.br.) w Urzêdzie Miasta. Obecnie, do 27
maja w³¹cznie, mieszkañcy, organizacje i instytucje
mog¹ zg³aszaæ pisemne
wnioski oraz uwagi do
tego wa¿nego dokumentu,
stanowi¹cego podstawê
do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Istotnym punktem procedury, zmierzaj¹cej do
uchwalenia studium by³a
publiczna dyskusja w której uczestniczyli m.in. radni oraz burmistrz i wiceburmistrz Rumi. Wprawdzie udzia³ mieszkañców
miasta by³ niewielki, ale

jest zdecydowanie przeciwny
obejmowaniu udzia³ów Spó³ki SKM, poniewa¿ jej maj¹tek ma wartoœæ ponad 38 mln
z³, wiêc udzia³y w kwocie 200
tys. z³. to zaledwie 0,5 proc.
Tak minimalny udzia³ procentowy w opinii radnego nie bêdzie mia³ wp³ywu na zarz¹dzanie spó³k¹.
- Firma ta planuje do 2012
r. inwestycje takie jak modernizacja torowiska, zwiêkszenie
sieci kolejowej, wymiana taboru - stwierdzi³ P. Zaradny. - Planowany koszt to ok. 900 mln z³.
Istnieje prawdopodobieñstwo,
¿e przy udziale 0,5 proc. z kasy
gminy trzeba bêdzie przeznaczyæ na ten cel 4, 5 mln z³. Obecnie w³aœcicielem dominuj¹cym
SKM jest Skarb Pañstwa, drugim udzia³owcem jest marsza³ek województwa. Te dwa podmioty winne finansowaæ SKM.
Burmistrz poinformowa³a, ¿e Rumia nie bêdzie uczestniczy³a w kosztach inwestycji

ponoszonych przez SKM.
- Dziwna to spó³ka, która nie
bêdzie ¿¹da³a dofinansowywania na inwestycje czy partycypowania w kosztach – powiedzia³ Jaros³aw Muszyñski,
wiceprzewodnicz¹cy RM..
Radni Klubów Radnych
Niezale¿nych i PiS zaakceptowali m.in.:
- przeznaczenie 2 mln z³ na
wykup gruntów w zwi¹zku z
realizacj¹ wspólnej inwestycji
z powiatem wejherowskim i
gmin¹ Reda – chodzi o budowê ci¹gu dróg CegielnianaLeœna i Drogowców (o tej inwestycji piszemy na str. 7)
- przeznaczenie 100 tys. z³ na
burdowê ko³a m³yñskiego w
parku miejskiem.
- przeznaczenie dodatkowych
30 tys. z³ na utrzymanie czystoœci w mieœcie
- przeznaczenie dodatkowych
50 tys. z³ na utrzymanie zielenie i rabat kwiatowych.
Ak.

20 lat po zmianie ustroju

Niechlubni „bohaterowie”
Zbli¿a siê 20 rocznica
wa¿nych zmian ustrojowych
w Polsce, a w Rumi wci¹¿
funkcjonuj¹ nazwy ulic z
poprzedniej epoki. Na ulicznych tablicach, na planach
miasta i w dokumentach
wci¹¿ „¿yj¹” niechlubni bohaterowie poprzedniego
ustroju, o których powinniœmy jak najszybciej zapomnieæ. W Rumi s¹ trzy takie postaci: Hanka Sawicka,
Pawe³ Finder i Aleksander
Zawadzki.
O usuniêcie tych nazwisk
z ulic, wszelkich dokumentów miasta apelowa³ ju¿ w
zesz³ym roku radny Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy
Komisji Finansowo-Bud¿etowej. Niedawno radny ponownie podj¹³ ten temat i z³o¿y³
stosowny wniosek do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Witolda Reclafa. Pojawi³y siê te¿ propozycje no-

Dyskusja nad projektem studium zagospodarowania

Generalnie można wszystko
dyskusja okaza³a interesuj¹ca i bardzo o¿ywiona.
Rozmawiano o szczegó³ach
opracowania, zaprezentowanego w wersji graficznej
w postaci wielobarwnej
mapy.
Radnego Janusza Wolañskiego zaniepokoi³
fakt, ¿e na terenie Starej
Rumi, poœród zabudowy
jednorodzinnej zaznaczono
ciemny prostok¹t. Oznacza³ on przyzwolenie na
budowê w tym miejscu wielorodzinnych budynków.
- Dlaczego miêdzy ulicami Œwiêtope³ka i Kazimiersk¹ wydzielono wysepkê, umo¿liwiaj¹c¹ powstanie budynków, nie pasuj¹cych do dotychczasowej? pyta³ radny Wolañski.

Barbara Zgórska, jedna z dwóch autorek dokumentu (obok Gabrieli Sieniawskiej) wyjaœni³a, ¿e
sta³o siê tak na wniosek
w³aœciciela terenu, a jest
nim gmina. Wniosek o wprowadzenie na tym terenie budownictwa wielorodzinnego
pochodzi³ z Urzêdu Miasta.
Kontrowersje uczestników dyskusji wywo³a³y zapisy, dotycz¹ce terenu wokó³
Góry Markowcowej w Zagórzu, gdzie dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹.
Wies³aw Zymni, architekt i mieszkaniec Rumi
stwierdzi³, ¿e dokument pozostawia zbyt du¿y zakres
dowolnoœci, zarówno dla
przysz³ych planistów jak i
inwestorów.

- Generalnie mo¿na
wszystko – powiedzia³ W.
Zymni. – Moim zdaniem
studium powinno bardziej
precyzowaæ rodzaj zabudowy na terenie, na którym
dominuje zabudowa jendorodzinna. Wprawdzie na
Górze Markowca ju¿ pojawi³y siê budynki wielorodzinne, ale musimy siê staraæ,
¿eby nie by³o ich wiêcej.
- Nie mo¿emy tego okreœlaæ na tym etapie, studium
to nie miejscowy plan zagospodarowania - stwierdzi³a
burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak.
- Takie decyzje doprowadz¹ do dalszego chaosu
przestrzennego – stwiedzi³
Grzegorz Szalewski,
uczestnik dyskusji. – Dziel-

wych nazw wspomnianych
trzech ulic, pochodz¹ce ze
œrodowiska kombatanckiego,
od parafian koœcio³a NMP
Wspomo¿enie Wiernych oraz
od innych mieszkañców.
Zgodnie z tymi propozycjami ulica Hanki Sawickiej
powinna zmieniæ nazwê na
Kombatantów, Paw³a Findera na Zbigniewa Herberta, a Aleksadra Zawadzkiego – na ks. Lucjana Gierosa, by³ego proboszcza i budowniczego koœcio³a Wspomo¿ycielki, zmar³ego kilka
lat temu.
Wnioskiem zajmie siê
Komisja Samorz¹dowa Rady
Miejskiej z przewodnicz¹c¹
Wies³aw¹ Serem¹.
Miejmy nadziejê ¿e w 20
lat po obaleniu komunizmu
w Polsce, w Rumi „obalimy”
i wyrzucimy z nazw ulic ludzi dla komunizmu bardzo
zas³u¿onych.
baj.

nice powinny mieœ jasno
okreœlone funkcje, co pozwoli uporz¹dkowaæ miasto
pod wzglêdem architektonicznym.
- Stiudium nie jest w
stanie zapobiec chaosowi –
stwierdzi³a Barbara Zgórska, dodaj¹c, ¿e podczas
opracowania projektu autorki musia³y uwzglêdniæ
wnioski w³aœcicieli terenu.
- Ten dokument jest
kanw¹ dla opracowywania
miejscowych planów. Mam
w¹tpliwoœci, czy ten projekt
i jego zapisy to dobry krok
w kierunku uporz¹dkowania urbanistycznego Rumi
przestrzennych – doda³
obecny na spotkaniu Kazimierz Klawiter.
Projekt „studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania...” trafi
pod obrady Rady Miejskiej.
Ak.
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Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kontrole, skargi, sprawozdania

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna
przeprowadza zaplanowane kontrole w
jednostkach bud¿etowych oraz w wydzia³ach Urzêdu Miasta
Rumia, zgodnie planem pracy, przyjmowanym uchwa³¹ Rady
Miejskiej w kolejnych
latach.
W 2008 roku Komisja
Rewizyjna odby³a 16 posiedzeñ oraz przeprowadzi³a
piêæ kontroli:
- w Zarz¹dzie Cmentarza
Komunalnego w Rumi - 4
marca 2008 r. – gdzie kontrolowano przede wszystkim sposób wykorzystania
œrodków bud¿etowych
- w Wydziale Urbanistyki i
Architektury Urzêdu Miasta Rumi - 2 -9 kwietnia
2008 r., gdzie sprawdzano
m.in. sposób i prawid³owoœæ
wydawania decyzji o warunkach zabudowy
- w Administracji Budynków Komunalnych w Rumi
- 10-11 kwietnia 2008 r. (kontrola sposobu wykorzystania
œrodków bud¿etowych)
- w Szkole Podstawowej nr 9
oraz II LO w Rumi - 6 -7 paŸdziernika 2008 r. (jak wy¿ej)
- w Wydziale In¿ynierii
Miejskiej Urzêdu Miasta
Rumi w zakresie inwestycji "Przebudowa ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska
Polskiego-Droga Wojewódzka nr 100 w Rumi, odcinek
od skrzy¿owania z ulic¹
Wybickiego do skrzy¿owania z ulic¹ Przyrzeczn¹”.
Kontrola pod k¹tem oceny
realizacji tej inwestycji odby³a siê 17 grudnia 2008 r.
Podczas tej kontroli
sprawdzano wspó³finansowanie inwestycji drogowej
realizowanej przy wspó³udziale Samorz¹du Województwa Pomorskiego na
podstawie umowy nr 452/
UM/DG/2006P zawartej w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji
celowej przez miasto Rumia.

Wnioski
i spostrzeżenia
Ka¿da kontrola koñczy
siê szczegó³owym protoko³em, w którym odnotowywane s¹ wnioski i spostrze-
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¿enia. W wypadku wymienionych kontroli w piêciu
instytucjach i placówkach,
przeprowadzonych w 2008
roku, Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej nie mia³a
¿adnych zastrze¿eñ, a jedynie uwagi i wnioski.
Dla przyk³adu, po ubieg³orocznej kontroli w Zarz¹dzie Cmentarza Komunalnego, gdzie sprawdzano
prawid³owoœæ gospodarki finansowej, w tym wykorzystanie œrodków bud¿etowych na dzia³alnoœæ statutow¹, nie stwierdzono nieprawid³owoœci. Zwrócono
uwagê na systematyczn¹
rozbudowê cmentarza i jego
odpowiednie zagospodarowanie. Komisja dostrzeg³a

Rewizyjnej zapoznali siê m.in.
z problemem bezdomnoœci i
sposobami pomocy osobom
bezdomnym. Cz³onkowie komisji sprawdzali te¿ sposób
wydatkowania pieniêdzy,
przeznaczonych na pomoc
spo³eczn¹ dla mieszkañców
Rumi. Komisja Rewizyjna nie
stwierdzi³a nieprawid³owoœci
w tym zakresie.
W marcu br., podczas
kontroli w Referacie Zamówieñ Publicznych UM, cz³onkowie komisji zapoznali siê
z regulaminem pracy referatu oraz informacjami, przedstawionymi przez jego kierownika. Komisja pozna³a
szczegó³y procedury przetargowej, skontrolowa³a proces
zamówieñ publicznych, dotycz¹cych m.in. konkursu na

wieñ Publicznych Urzêdu
Miasta. Cz³onkowie komisji
nie wnosz¹ po tej kontroli
¿adnych uwag i zastrze¿eñ.

Absolutorium
i skargi
W 2008 roku oraz w roku
2009, po wnikliwej analizie
wniosków z komisji merytorycznych oraz ocenie wykonania bud¿etu za poprzedni rok,
a tak¿e w oparciu o zgromadzone dokumenty i dyskusjê
cz³onków komisji - Komisja
Rewizyjna przygotowa³a projekt stosownej uchwa³y i
wnioskowa³a do Rady Miejskiej o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium
za poprzedni rok. Zarówno w
2008, jak i w bie¿¹cym roku,

Joanna ¯urek – przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej

SKŁAD
OSOBOWY:
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej zosta³a powo³ana uchwa³¹ z dnia 28 listopada 2008 roku w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym, który nie uleg³
zmianie do dnia dzisiejszego:
1. Joanna ¯urek
- przewodnicz¹ca komisji
2. Eugeniusz Zwara
- zastêpca przewodnicz¹cej
3. Aleksander Kubina
- cz³onek
4. Florian Mosa
- cz³onek
5. Zbigniew Rachwald
- cz³onek
6. Piotr Zaradny
- cz³onek

ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI
potrzebê utwardzenia g³ównej drogi, biegn¹cej w poprzek cmentarza do ul.
Tkackiej. Realizacja takiej
inwestycji u³atwi³oby poruszanie siê osobom, odwiedzaj¹cym groby bliskich,
zw³aszcza osobom starszym.

Tegoroczne
kontrole
Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z dzia³alnoœci za
rok 2008 wys³uchano i przyjêto na ostatniej sesji Rady
Miejskiej Rumi, która odby³a
siê 30 kwietnia br. Na tej sesji przewodnicz¹ca Komisji
Rewizyjnej Joanna ¯urek
przedstawi³a równie¿ sprawozdanie z przeprowadzonych w 2009 roku kontroli w
Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Rumi oraz w Referacie Zamówieñ Publicznych Urzêdu Miasta Rumi.
W trakcie kontroli w
MOPS cz³onkowie Komisji

koncepcjê rozbudowy Szko³y
Podstawowej nr 10, wykonania dokumentacji technicznej
sali przy SP nr 10, wykonania dokumentacji rozbudowy
Szko³y Podstawowej nr 6
wraz z zapleczem, a tak¿e
utrzymania czystoœci na terenie Rumi w 2009 r.
Komisja Rewizyjna nie
stwierdzi³a nieprawid³owoœci w pracy Referatu Zamó-

Rada Miejska wiêkszoœci¹
g³osów przyjê³a proponowan¹
uchwa³ê w tej sprawie.
W czasie trwania kadencji rozpatrywa³a skargi
na dzia³alnoœæ Burmistrza
Miasta (w ub. roku by³o ich
9). Kontrolowa³a równie¿
sposób za³atwiana skarg na
dzia³alnoœæ podleg³ych Burmistrzowi pracowników
Urzêdu Miasta.

Komisja Rewizyjna zosta³a powo³ana uchwa³¹
Rady Miejskiej z 28 listopada 2006 roku. Kompetencje i zakres dzia³alnoœci komisji okreœla Ustawa
o samorz¹dzie gminnym
oraz Statut Miasta. Za³¹cznik nr 9 do Statutu Miasta Rumi zawiera Regulamin Komisji Rewizyjnej.

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 majowej sesji, która odbêdzie siê 28.05.2009 r. o godz. 13 w sali nr
100 Urzêdu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego, bêdzie informacja o realizacji zadañ wynikaj¹cych ze Strategii Rozwoju Miasta Rumi i Planu Rozwoju
Lokalnego Miasta Rumi.
Radni wys³uchaj¹ te¿ informacji na temat uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowych w zwi¹zku z podjêt¹ przez Radê Miejsk¹ uchwa³¹, dotycz¹ca udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y gruntów na rzecz u¿ytkowników wieczystych – spó³dzielni mieszkaniowych.
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Trwają przygotowania do inwestycji

Chłopcy z Ugandy w Rumi!

Nowa droga z Rumi do Redy Niezwykła wizyta
Ju¿ w czerwcu rozpocznie siê procedura
przygotowania chyba
najwa¿niejszej inwestycji drogowej powiatu
wejherowskiego. Og³oszony bêdzie przetarg
na przebudowê po³¹czenia drogowego z Rumi
do Redy w ci¹gu ulic:
Towarowa i Cegielniana
w Rumi oraz Leœna i
Drogowców w Redzie.
Nowa trasa umo¿liwi
mieszkañcom obu miast, a
tak¿e Gdyni, Wejherowa i
okolicznych miejscowoœci,
omijanie zat³oczonej i czêsto zakorkowanej drogi
krajowej nr 6. Inwestycja
jest kosztowna, bo poch³onie prawie 63 mln z³. Tylko Rumia na odcinek do

granicy z Red¹ ma wydaæ
ok. 24 mln z³. Samorz¹dowcy z Rumi, Redy i powiatu
wejherowskiego, którzy
bêd¹ wspólnie realizowaæ i
finansowaæ tê inwestycjê,
licz¹ na jej dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego, z którego
mo¿na otrzymaæ zwrot 75
proc. kosztów. Podczas niedawnego, kolejnego ju¿
spotkania samorz¹dowców
tak¹ wersjê potwierdzi³ ponownie 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, nastêpnie do
przejazdu kolejowego przez
ul. Zbychowsk¹ i dalej w
kierunku Redy. Budowa
drogi roz³o¿ona zosta³a na
3 lata.
- Próbujemy rozwi¹zywaæ problemy komunikacyjne w ramach lokalnych
mo¿liwoœci finansowych –
powiedzia³ Dariusz Kuczmarski, etatowy cz³onek
Zarz¹du Powiatu. – Jest
to bardzo kosztowna inwestycja, ale po³¹czenie to
dla Rumi, Redy i powiatu
ma strategiczne znaczenie, dlatego Zarz¹d Powiatu tak intensywnie
zabiega o rozpoczêcie budowy tej drogi.
Ak.

Czy OPAT powstanie do 2015 roku?
Dobiegaj¹ koñca konsultacje spo³eczne zwi¹zane z przygotowaniami do
budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiasta. Firma opracowuj¹ca koncepcje przebiegu
Obwodnicy dwukrotnie
spotka³a siê z mieszkañcami Rumi. W¹tpliwoœci dotycz¹ przebiegu drogi
przez prywatne dzia³ki,
odszkodowañ i uci¹¿liwoœci komunikacyjnych.
- Na sesjach Rady Powiatu Wejherowskiego zabieram g³os w sprawie budowy tej wa¿nej dla regionu drogi. OPAT jest ci¹-

giem komunikacyjnym,
który rozwi¹¿e wiele problemów i wzmocni atrakcyjnoœæ tej czêœci województwa – twierdzi Roman Knop, radny powiatowy. – Jako wiceburmistrz Rumi zabiega³em
o budowê tej trasy i z innymi samorz¹dowcami
uda³o siê nam przekonaæ
rz¹dowych decydentów.
Nowe w³adze z obietnic
siê wycofa³y.
Obwodnica ma kosztowaæ ponad miliard z³otych
i bez pieniêdzy z bud¿etu
pañstwa lub z UE nie ma
szans na powstanie. Mi-

nisterstwo odmawia wpisania OPAT na listê inwestycji rz¹dowych, na której znalaz³a siê budowê
trasy ze S³upska do
Gdañska.
- OPAT mo¿e byæ dla
nas oknem na œwiat, a jej
brak zatrzaœniêtymi przed
nosem drzwiami – mówi
Dariusz Kuczmarski,
cz³onek Zarz¹du Powiatu.
– Ta inwestycja oznacza
dla Rumi i powiatu rozwój.
O tej sprawie pisaliœmy
szeroko w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”,
ale do tematu na pewno
wrócimy.
Ak

Terminy dyżurów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej Rumi

Piêknie graj¹ na bêbnach
i niezwykle szybko biegaj¹,
modl¹ siê tañcz¹c, robi¹ fiko³ki w powietrzu i potrafi¹
przynieœæ dwa 20-litrowe
kanistry z wod¹ za jednym
podejœciem. Ch³opcy ulicy z
Ugandy, podopieczni salezjañskiego programu „Adopcja na odleg³oœæ” podbijaj¹
serca Polaków. 15-osobowa
grupa ch³opców w wieku 1316 lat spêdza w naszym kraju ponad miesi¹c. To ich
pierwszy pobyt zagranic¹.
Przyjechali, by podziêkowaæ
za wsparcie opiekunom adopcyjnym.
Poniewa¿ ch³opcy s¹ bardzo uzdolnieni akrobatycznie, uczestnicz¹ w warsztatach breakdencowych w salezjañskim oœrodku w Ro¿anymstoku. Wspólnie z wychowankami tego domu oraz bia³ostockimi artystami przygotowuj¹ spektakl „Ugryziona
Pietruszka”, którego premiera odbêdzie siê 15 maja w
Bia³ymstoku. Odwiedzili ju¿
Warszawê, ale wybieraj¹ siê

do innych miast, m.in. do
Krakowa i Wadowic, Gdañska i Bydgoszczy. Zawitaj¹
te¿ do Rumi!
19 maja o godz. 9.00 zaplanowana jest animacja
misyjna w Zespole Szkó³
Salezjañskich w Rumi
przy ul. Œwiêtojañskiej 1.
Tego samego dnia o godz.
18.00 m³odzi goœcie z
Ugandy spotkaj¹ siê z
mieszkañcami naszego
miasta w koœciele pw.
NMP Wspomo¿enia Wiernych. Planuj¹ tak¿e zwiedziæ Rumiê, w której zostan¹ do 20 maja.
Nieopodal Namugongo
salezjanie prowadz¹ dom
dla naturalnych i spo³ecznych sierot. Dom nosi nazwê
CALM czyli Children and
Life Mission (Dzieci i Misja
¯ycia). Misjonarzem na placówce jest ks. Ryszard JóŸwiak, przebywaj¹cy w Afryce ju¿ 21 lat. W czasie roku
szkolnego mieszka tam 135
ch³opców.

Po patronatem „Gazety Rumskiej”

Festiwal Pieśni Maryjnych
I Festiwal Pieœni Maryjnych w ho³dzie S³udze Bo¿emu Janowi
Paw³owi II odbêdzie siê
w Rumi 24 maja.
Imprezê zorganizowa³o
Stowarzyszenie Zespó³
Œpiewaczy œw. Cecylii,
Urz¹d Miasta, Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
oraz Szko³a Podstawowa nr
1. Festiwalowi patronuje
„Gazeta Rumska”.
W przegl¹dzie, który
rozpocznie siê o godz. 16 w
œwi¹tyni przy ul. Koœcielnej

wyst¹pi kilka zespo³ów z
Archidiecezji Gdañskiej
oraz najstarszy rumski
Chór œw. Cecylii – gospodarz festiwalu. Wczeœniej o
godz. 14.30 uczestnicy festiwalu z³o¿¹ kwiaty pod pomnikiem Jana Paw³a II w
Rumi, a o godz. 15 w koœciele Krzy¿a Œwiêtego odprawiona zostanie uroczysta
msza œw. W imieniu organizatorów zapraszamy
mieszkañców miasta na
uroczystoœci i festiwal.
Ak.

REKLAMA

Z.U.P. „OSTATNIA POSŁUGA”
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
pan Witold Reclaf

przyjmuje interesantów
w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
w godzinach od 17.00 do 18.00

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
pan Jaros³aw Muszyñski

przyjmuje interesantów
w drug¹ œrodê miesi¹ca
w godzinach od 16.00 do 17.00

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
pan Janusz Wolañski

przyjmuje interesantów
w trzeci¹ œrodê miesi¹ca
w godzinach od 16.00 do 17.00

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

Dy¿ury odbywaj¹ siê w biurze Rady Miejskiej w Urzêdzie Miasta
w Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

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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Żenujące widowisko dobiegło końca

Coraz więcej utwardzonych ulic

Rumia zasługuje na normalność

Gdyńska, Polna, Garbarska…

Czy coś nas jeszcze może zaskoczyć, zniesmaczyć
do tego stopnia, że nie będzie nam się chciało uczestniczyć w życiu publicznym? Czy znienawidzimy polityków, samorządowców, radnych, a na słowo „partia” czy „wybory” będziemy dostawali nerwowych wypieków na twarzy. W rumskiej rzeczywistości może
się coś takiego zdarzyć, bo zdarzają się tu rzeczy, które nie sposób zaakceptować, a nawet trudno w ogólne zrozumieć. Oto jeden z osiedlowych pseudo działaczy społecznych, były partyjny aparatczyk, wieloletni
radny zaangażował się w zbieranie podpisów o odwołanie Rady Miejskiej. Za podpis na liście oferował
konserwę, kilogram cukru, paczkę makaronu, itp., rozdawanych w ramach pomocy żywnościowej. Nie można nad tym przejść do porządku dziennego, bo jeżeli
taki proceder miał miejsce (jak twierdzą świadkowie)
- stanowi wyjątkową podłość. Przez takich ludzi stajemy na skraju politycznego i moralnego chamstwa.
Żenujące jest, gdy osoba publiczna, mówiąca na sesjach o państwie prawa, przestrzeganiu zasad, zachowuje się niegodnie. Tym bardziej, że ta osoba nie widzi nic złego w swoim paskudnym postępowaniu. Nie
przeprosi i nie posypie siwej głowy popiołem.
Żenujące widowisko rozpoczęło się w październiku 2006 roku, gdy ekipa rządząca miastem w poprzedniej kadencji, utraciła pełnię władzy. Pozostała im tylko burmistrz E. Rogala-Kończak. Jako opozycja szukali pretekstu, aby tę niewygodną dla siebie sytuację
zmienić. Radny Domański działał na dwa fronty, próbując skłócić PO i PiS. Z pomocą posłów Liska i Budnika oraz marszałka woj. pomorskiego zniszczono
rumską Platformę Obywatelską i powołano nowe, spolegliwe koła partii. Nowa PO i Gospodarność doprowadziła do konfliktu wokół szkoły nr 1, wciągając w
nią rodziców, nauczycieli i dzieci. Był to doskonały
pretekst do rozpętania akcji za odwołaniem Rady Miejskiej. Nawet kiedy radni – dla uspokojenia atmosfery
- zgodzili się z postulatami rodziców, rozpędzona lokomotywa „grzała” dalej, nie zważają nawet na powagę najważniejszych katolickich świąt. W Wielki
Czwartek na plac przed szkołą nr 1 zaproszono ekipę
TVN 24. Na nagranie programu przyszło zaledwie kilkunastu rodziców pomimo, że szkoła liczy 700
uczniów. Głos zabrało tylko parę osób, w tym burmistrz i dyrektor SP 1. Radni, którzy w poprzedniej
kadencji (Piątkowski, Kubina) nie chcieli rozbudowy
„jedynki”, przed kamerami przypomnieli sobie o dzieciach i o „parciu na szkło”. Dołączyli się do ataku na
większość radnych, choć sami przyjęli wcześniej w
budżecie miasta sumę 9 mln na tę inwestycję, zaplanowaną na lata 2010-2014.
Organizatorzy referendum zbierali podpisy na targowisku, przed kościołami, w Auchan, w szkołach, w
przychodniach zdrowia. Agitowali w domach, mediach i internecie. I co? I nic. Okazało się, że mieszkańcy Rumi nie dali się wciągnąć w prywatną wojenkę kilku osób. Mieli zebrać prawie 3600 podpisów, a z
naszych informacji wynika, że nie zebrali nawet połowy. Nie stawili się nawet u Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdańsku. Tzw. grupa inicjatywna
ma teraz za złe rumianom, że nie poparli ich wspaniałej akcji obywatelskiej, że stali z boku, że byli bierni. Organizatorom nie przyszło nawet do głowy, że
ktoś może mieć inne zdanie w tej sprawie i dlatego, a
nie z lenistwa czy bierności, nie bierze udziału w akcji. Może zamiast wydawać pieniądze na referendum
mieszkańcy chcą w pierwszej kolejności budowy ulic
i nowego centrum, uporządkowania zabudowy miasta, sprawnej komunikacji i godnej władzy.
Nie dziwią mnie różne argumenty, przemawiające za odrzuceniem nakłaniania do lokalnej bijatyki,
prowadzącej do destabilizacji w mieście. Wystarczy
popatrzeć na to co się dzieje w „Centrum Władzy”.
Na to nie powinno być zgody, bo zasługujemy na normalność.
Kibic
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Ulica Gdyñska mia³a na razie zakoñczyæ siê tu¿ za widocznym na zdjêciu skrzy¿owaniem z ul. Sopock¹, ale poprowadzono now¹ drogê nieco dalej. Kontrolê przebiegu i
zakresu tej inwestycji rozpoczê³a Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Wprawdzie przyjêty przez wiêkszoœæ
radnych program budowy ulic nie jest w
pe³ni realizowany
przez burmistrza, ale
i tak mieszkañcy odczuwaj¹ ostatnio wyraŸny postêp w tej
dziedzinie. Przybywa
nowych dróg, które
obok utwardzonej nawierzchni otrzymuj¹
chodniki i niezbêdn¹
podziemn¹ infrastrukturê. Budowa
gminnych dróg jest
jednym z priorytetowych zadañ w tej kadencji i widaæ ju¿ go³ym okiem.
Ostatnio now¹ nawierzchniê otrzyma³y ulice Gdyñska, Polna i
Garbarska. Zakoñczono
te¿ budowê ul. Tkackiej.
Kolejne gminne drogi s¹ w
trakcie budowy.
Rozpoczê³y siê prace
na ulicach Lipowej i Mostowej, które maj¹ byæ
gotowe do 30 czerwca
2009 r. W tym samym czasie powstan¹ nawierzchnie i infrastruktura ulic:
S³onecznej i Asnyka.
Ul. Kwiatowa, na której
ju¿ pracuj¹ ekipy budow-

lane, powinna byæ gotowa
z koñcem maja br.
Z niecierpliwoœci¹ na
tak¹ inwestycjê czekaj¹
mieszkañcy ul. Targowej,
bardzo zniszczonej i dziurawej. Jest ju¿ pozwolenie
na budowê, wiêc droga ta
bêdzie wkrótce budowana
na odcinku od Derdowskiego do Pi³sudskiego.
Gotowa jest dokumentacja
budowy ul. Ró¿anej (miêdzy Partyzantów i Kosynierów), wiêc po uzyskaniu
pozwolenia na budowê rozpoczn¹ siê tam prace budowlane. Rozpoczêto budowê ulicy Œwiêtope³ka (od
Dêbogórskiej do Mostowej)
termin jej zakoñczenia wyznaczono na 15 czerwca. Z
kolei 30 lipca ma siê zakoñczyæ budowa ul.
Okrzei, na której równie¿
trwaj¹ prace budowlane.
Na pozwolenie na budowê czeka ul. Hutnicza (od
W³ókienniczej do Górniczej)
oraz ci¹g pieszy wzd³u¿
Zagórskiej Strugi (od tunelu PKPK do ul. D¹browskiego), który doczeka³ siê
ju¿ dokumentacji inwestycji. W podobnej sytuacji jest
ul. Pi³sudskiego (od Puckiej do targowej), £okietka i Chrobrego.

Przygotowana jest dokumentacja techniczna
budowy przepustu na
ul. Œw. Józefa oraz ci¹gu pieszego wzd³u¿ ul.
¯wirki i Wigury (trwaj¹
uzgodnienia dokumentacji projektowej i procedowanie pozwolenia na budowê). Powstaje projekt
techniczny budowy ul.
P³k. D¹bka wraz z
³¹cznikiem oraz ulic: Sêdzickiego, Podmok³ej,
D³ugiej, Rycerskiej i
³¹cznika pomiêdzy Katowick¹ i Filtrow¹.
- Pomimo obiektywnych i subiektywnych
trudnoœci przy realizacji
programu budowy ulic w
Rumi, po dwóch i pó³ roku
tej kadencji, starania radnych nabieraj¹ wymiernego kszta³tu – mówi Florian Mosa, przewodnicz¹cy Komisji Polityki
Gopodarczej i Rozwoju
Przestrzennego Rady
Miejskiej. - Proces ten
bêdzie postêpowa³ coraz
bardziej skutecznie. Etap
przygotowania inwestycji
zosta³ zakoñczony i w tej
chwili bêdzie widaæ efekty
w postaci konkretnych nowych dróg.
Ak.

REKLAMA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAPRAWA
AGD

- budownictwo i architektura
poszukuje pracownika
administracyjno-biurowego
i współpracowników
do opracowań projektowych.

pralki, zmywarki,
mikrofalówki, itp.

tel.: 058 671-34-45

0 693-252-233
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INWESTYCJE DROGOWE

Uchwalono listę dróg gminnych, które będą budowane w ciągu kilku lat

Czas na kolejne inwestycje
Ponad 70 dróg gminnych czeka w kolejce
pod utwardzon¹ nowoczesn¹ nawierzchniê.
Listê ulic, które bêd¹
projektowane i budowane w ci¹gu najbli¿szych kilku lat przygotowali radni klubu PiS
oraz Klubu Radnych
Niezale¿nych.
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej, która odby³a siê
30 kwietnia, wszyscy radni jednog³oœnie podjêli
uchwa³ê w sprawie przyjêcia programu projektowania i budowy dróg na
terenie miasta Rumi w latach 2009-2012.
Rada zobowi¹za³a siê
do zabezpieczenia w bud¿ecie miasta w latach
2009-2012 œrodki finansowe na realizacjê tych in-

westycji. Zadania ujête w
programie, a nie wykonane w danym roku kalendarzowym przechodz¹ w
pierwszej kolejnoœci na
rok nastêpny. Wykonanie
uchwa³y powierzono burmistrzowi Rumi.
Wnioskodawcy podkreœlili w uzasadnieniu,
¿e obecnie w Rumi nawierzchnie utwardzone
posiada 45 procent dróg
gminnych (52 proc.
wszystkich dróg publicznych na terenie gminy).
W zwi¹zku z tym priorytetowym zadaniem jest
budowa dróg i poprawa
uk³adu komunikacyjnego
miasta.
Wybór kolejnoœci projektowania i budowy dróg
wynika z ich po³o¿enia i
znaczenia dla uk³adu ko-

Drogi projektowane w latach
2009-2012 (przygotowanie
dokumentacji technicznej):
W roku 2009 :
1. Gniewowska
2. Zbychowska (od przejazdu
kolejowego do lasu)
3. Chodkiewicza
4. Kazimierska
5. Szancera
6. Makuszyñskiego
7. Garbarska (od W³ókienniczej
do schodów)
8. Sopocka (od Gdyñskiej
do Targowej)
9. Pi³sudskiego (od Targowej
do Puckiej)
10. Pu³askiego (od Targowej
do Mi³osza)
11. Rodziewiczówny (brakuj¹cy
odcinek od u³o¿onej kostki)
12. Katowicka (od Wileñskiej
do Gdañskiej)
13. Toruñska
14. £u¿ycka
15. Brzechwy
16. Mi³osza (brakuj¹cy odcinek)
17. Abrahama (od mostku
do Pi³sudskiego)
18. Jaworskiego
19. Targowa (od Rodziewiczówny
do Derdowskiego)
20. Czechowa
21. Porzeczkowa
22. Cisowa (do Kazimierskiej
do Klonowej)
23. Wi¹zowa (od Kazimierskiej
do Klonowej)
24. Borówkowa (od Porzeczkowej
do Bukowej)
25. Maczka
26. Zygmunta Augusta
27. Rycerska
28. Agrestowa
29. Jaœminowa
30. Konopnickiej
31. Hutnicza (od Górniczej
do Stalowej)
Oraz wszystkie ulice uwzglêdnione
w bud¿ecie na rok 2009 do budowy,
dla których nie wykonano dokumentacji projektowej.

munikacyjnego miasta
oraz wielkoœci istniej¹cej
zabudowy. Realizacja inwestycji zale¿y równie¿
od istniej¹cej i projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.
Wczeœniejsze zaplanowanie i sporz¹dzenie listy
dróg do budowy jest tym
bardziej potrzebne, ¿e przygotowanie dokumentacji
technicznej i uzyskanie stosownych pozwoleñ trwa
bardzo d³ugo. W sprzyjaj¹cych warunkach wynosi minimum rok.
Ustalenie w programie
dróg przeznaczonych do
projektowania i budowy w
latach 2009-2012, pozwoli
realizowaæ inwestycje w
sposób racjonalny i systematyczny.
A. Kuczmarska

W roku 2010 :
1-go Maja
S³owackiego
B¹dkowskiego
¯wirowa
Chabrowa
GnieŸnieñska (od Wileñskiej
do Krakowskiej)
7. Wroc³awska (do Wileñskiej)
8. Grottgera i Reja
9. W³adys³awa IV
10. Mieszka I
11. Czarnieckiego
12. Krzywoustego
13. Tysi¹clecia
14. Bukowa (do Kazimierskiej
do Borówkowej)
15. Lubelska (od D¹browskiego
do Œwiêtojañskiej)
16. Krakowska (od D¹browskiego
do Œwiêtojañskiej
17. Stalowa
18. Sadowa
19. Wysoka
20. Bia³a
21. Marynarska
22. Oliwska
23. Œwiêtope³ka (od Mostowej
do Jagodowej)
24. Marzanny
25. Ks. Sychty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W roku 2011-2012 :
1. Droga do Zochliny
2. Harcerska
3. Jagodowa
4. Malinowa
5. Piaskowa
6. Podgórska
7. Przemys³owa
8. Stalowa
9. Œl¹ska
10. Œniadeckich i Sk³odowskiej
11. Wa³owa
12. Wita Stwosza
13. Topolowa do Grabowej
14. Górska
15. Wy¿ynna
16. ¯ytnia
17. Dunikowskiego
18. Dolna

Pe³na dziur i wybojów ul. Abrahama ma otrzymaæ
now¹ nawierzchnie w 2010 roku.

Drogi które bêd¹ budowane
w latach 2010-2012
W roku 2010 :
1. Gniewowska
2. Zbychowska (od przejazdu
kolejowego do lasu)
3. Chodkiewicza
4. Kazimierska
5. Szancera
6. Makuszyñskiego
7. Garbarska (od W³ókienniczej
do schodów)
8. Sopocka (od Gdyñskiej
do Targowej)
9. Pi³sudskiego (od Targowej
do Puckiej)
10. Pu³askiego (od Targowej
do Mi³osza)
11. Rodziewiczówny (brakuj¹cy
odcinek od u³o¿onej kostki)
12. Katowicka (od Wileñskiej
do Gdañskiej)
13. Toruñska
14. £u¿ycka
15. Brzechwy
16. Mi³osza (brakuj¹cy odcinek)
17. Abrahama (od mostku
do Pi³sudskiego)
18. Jaworskiego
19. Targowa (od Rodziewiczówny
do Derdowskiego)
20. Czechowa
21. Porzeczkowa
22. Cisowa (do Kazimierskiej
do Klonowej)
23. Wi¹zowa (od Kazimierskiej
do Klonowej)
24. Borówkowa (od Porzeczkowej
do Bukowej)
25. Maczka
26. Zygmunta Augusta
27. Rycerska
28. Agrestowa
29. Jaœminowa
30. Konopnickiej
31. Hutnicza
32. Towarowa,
33. Cegielniana – I etap.
W roku 2011:
1. 1-go Maja

2.
3.
4.
5.
6.

S³owackiego
B¹dkowskiego
¯wirowa
Chabrowa
GnieŸnieñska (od Wileñskiej
do Krakowskiej)
7. Wroc³awska (do Wileñskiej)
8. Grottgera i Reja
9. W³adys³awa IV
10. Mieszka I
11. Czarnieckiego
12. Krzywoustego
13. Tysi¹clecia
14. Bukowa (do Kazimierskiej
do Borówkowej)
15. Lubelska (od D¹browskiego
do Œwiêtojañskiej)
16. Krakowska (od D¹browskiego
do Œwiêtojañskiej)
17. Ks.Sychty
18. Sadowa
19. Wysoka
20. Bia³a
21. Marynarska
22. Oliwska
23. Œwiêtope³ka (od Mostowej
do Jagodowej)
24. Towarowa,
25. Cegielniana- II etap
26. Marzanny
27. Stalowa
W roku 2012 :
1. Droga do Zochliny
2. Harcerska
3. Jagodowa
4. Malinowa
5. Piaskowa
6. Podgórska
7. Przemys³owa
8. Stalowa
9. Œl¹ska
10. Œniadeckich i Sk³odowskiej
11. Wa³owa
12. Wita Stwosza
13. Topolowa do Grabowej
14. Górska
15. Wy¿ynna
16. ¯ytnia
17. Dunikowskiego
18. Dolna
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przyznał rację E. Różyckiej
Spółdzielnie powinny liczyć Sąd
Pozwany J. Hoppe
najwyżej 200 członków
powinien przeprosić
Wywiad z Jolantą Szczypińska, posłanką Prawa i Sprawiedliwości
w sprawie zmian w prawie spółdzielczym
- Pani Pose³, jak Pani
ocenia funkcjonowanie
spó³dzielni mieszkaniowych?
- Polska jest krajem, w
którym powstawa³a spó³dzielczoœæ znakomicie siê
rozwinê³a jeszcze przed II
wojn¹ œwiatow¹. Organizacje spó³dzielcze wypracowa³y na forum miêdzynarodowym fundamentalne zasady, którymi spó³dzielnie powinny siê kierowaæ, znanymi jako 7 zasad spó³dzielczoœci. W okresie komunistycznym powsta³y tzw.
spó³dzielnie mieszkaniowe,
aby zdj¹æ odpowiedzialnoœæ
z w³adz pañstwowych za zapewnienie ka¿demu obywatelowi mieszkania.
Zgodnie z komunistyczn¹ doktryn¹ zorganizowano je tak, by nikt nie
by³ w³aœcicielem swojego
mieszkania. Narusza³o to
oczywiœcie zasady spó³dzielczoœci gwarantuj¹ce demokratyczny udzia³ w kierowaniu spó³dzielni¹ ka¿demu cz³onkowi. Stworzono
spó³dzielnie-molochy licz¹ce wiele tysiêcy cz³onków.
Przy takiej liczebnoœci demokratyczne procedury sta³y siê parawanem dla hegemonii i bezkarnoœci tych,
których PZPR postawi³a
jako prezesów spó³dzielni.
Dzisiaj, utrwalony wówczas uk³ad nadal siê utrzymuje. By zagwarantowaæ
udzia³ cz³onków w zarz¹dzaniu, spó³dzielnia nie powinna przekraczaæ 200
cz³onków. Tylko wtedy bêd¹
oni mogli rzeczywiœcie
wp³ywaæ na podejmowane
decyzje, a spó³dzielnia spe³ni swoj¹ ekonomiczn¹ i integracyjn¹ rolê.
Prawo i Sprawiedliwoœæ
widzi potrzebê zmian w
funkcjonowaniu spó³dzielni
mieszkaniowych i zauwa¿a
ile niesprawiedliwoœci dotyka spó³dzielców.
- Co robi³o PiS, by zmieniæ zasady funkcjonowania spó³dzielni?
- Ju¿ w roku 2005 pracowaliœmy nad takimi
zmianami ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, które pozwoli³yby
spó³dzielcom na faktyczne
wspó³decydowanie w procesie zarz¹dzania spó³dzielniami oraz przynajmniej w
czêœci pozwoli³oby rozwi¹-
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zaæ problemy zwi¹zane z
wykupem lokali. Ponadto
jako parlamentarzyœci PiS
odbyliœmy w ca³ym kraju
setki spotkañ z cz³onkami
spó³dzielni . Rozmawialiœmy o mo¿liwoœciach rozwi¹zywania ich problemów,
zdobywaj¹c wiedzê jakie
problemy musimy rozwi¹zaæ w procesie legislacyjnym. Ja sama dwukrotnie
odwiedzi³am Rumiê i spotyka³am siê ze spó³dzielcami
w Janowie.
- Jakie zmiany legislacyjne dotycz¹ce spó³dzielni mieszkaniowych
wprowadzi³o Prawo i
Sprawiedliwoœæ?
- W czasie, gdy rz¹dzi³o
PiS, dok³adnie w 10 maja
2007 r. Sejm RP 297 g³osami, przy 87 przeciw i 16
wstrzymuj¹cych siê przyj¹³
n o w e l i z a c j ê ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych.
Ustawa ta, która wesz³a w ¿ycie 31 lipca 2007r.,
wróci³a generalnie do
kszta³tu nadanego jej 15
grudnia 2000 r. lecz dodatkowo zosta³a jeszcze ulepszona.
- Pani Pose³, jaki zmiany w prawie spó³dzielczym zosta³y wówczas
wprowadzone?
- Do najwa¿niejszych
zmian nale¿y zakaz dalszego ustanawiania w³asnoœciowego spó³dzielczego
prawa do lokalu, do koñca
2010 r. mo¿na to prawo
ustanawiaæ tylko tam gdzie

spó³dzielnia ma nieuregulowany stan prawny gruntu.
Inne wa¿ne zmiany to mo¿liwoœæ przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu w prawo
odrêbnej w³asnoœci po sp³aceniu nominalnej kwoty
umorzonego przez pañstwo
kredytu oraz u³atwienie oddzielenia siê nawet jednego budynku jako odrêbnej
spó³dzielni, jeœli tylko jest
taka wola wiêkszoœci jego
mieszkañców.
Ponadto nowelizacja
umo¿liwi³a zaliczenie wp³aconych nadmiernych kwot
za przekszta³cenie prawa
lokatorskiego we w³asnoœciowe na poczet wp³at na
fundusz remontowy, wprowadzi³a prawo cz³onków
spó³dzielni do wszelkich informacji dotycz¹cych Ÿróde³
ponoszonych przez nich
op³at, zwrot w³asnoœci
mieszkañ tym, którym tê
w³asnoœæ odebrano na mocy
ustawy z 17.02 1961 r., a
nawet zagro¿enie kar¹
grzywny lub ograniczenia
wolnoœci dla cz³onków zarz¹du, którzy nie dokonuj¹
przeniesienia prawa w³asnoœci lokali mimo z³o¿onych wniosków, utrudniaj¹
podzia³ spó³dzielni czy te¿
nie udostêpniaj¹ nale¿nych
spó³dzielcom informacji.
- Dziêkujemy za rozmowê
- Ja tak¿e dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia
wszystkim spó³dzielcom.
Tekst sponsorowany

20 kwietnia zapad³ wyrok S¹du Okrêgowego w
Gdañsku w sprawie z powództwa El¿biety Ró¿yckiej przeciwko Jerzemu
Hoppe (oboje s¹ cz³onkami
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” w Rumi). S¹d
uzna³, ¿e nast¹pi³o naruszenie dóbr osobistych E. Ró¿yckiej i nakaza³ pozwanemu zamieszczenie oœwiadczenia na ³amach dwutygodnika SM „Janowo” – „Nasze Sprawy”, w terminie
miesi¹ca od daty uprawomocnienia siê wyroku.
W oœwiadczeniu tym
J. Hoppe ma przeprosiæ
E. Ró¿yck¹ oraz odwo³aæ
nieprawdziwe informacje
na jej temat, publikowane
w spó³dzielczym biuletynie.
Z artyku³u Jerzego Hoppe w „Naszych Sprawach”
z 21.12.2007 r. wynika³o, ¿e
E. Ró¿ycka jest przywódczyni¹ grupy o charakterze
destrukcyjnym, poniewa¿ ci
cz³onkowie SM domagali
siê podzielenia olbrzymiej
51-budynkowej nieruchomoœci na nieruchomoœci
jednobudynkowe, zgodnie

ze znowelizowan¹ ustawa o
spó³dzielniach mieszkaniowych. Umo¿liwi³oby to
cz³onkom spó³dzielni wp³ywanie na decyzje dotycz¹ce wydatków i inne, dotycz¹ce nieruchomoœci, w której mieszkaj¹.
Artyku³ Jerzego Hoppe
podwa¿a³ zaufanie spó³dzielców do grupy cz³onków, walcz¹cych o prawa
swoje i innych, do których
nale¿y E. Ró¿ycka. Dok³adnie rok temu, w maju 2008
r. „Gazeta Rumska” informowa³a o wniesieniu pozwu przeciwko J. Hoppe.
W ustnym uzasadnieniu wyroku S¹d nie uzna³
argumentów pozwanego o
destrukcji, rozwalaniu spó³dzielni i pieniactwie. S¹d
przywo³a³ wyrok S¹du
Okrêgowego w Gdañsku z
maja 2007 r., korzystny dla
spó³dzielców walcz¹cych o
ustanowienie jednobudynkowych nieruchomoœci.
Wyrok nie jest prawomocny. Stronie, która
sprawê przegra³a przys³uguje apelacja do s¹du II
instancji.
Ak.

W Wejherowie bez władz Rumi

O energii odnawialnej
Przez cztery dni obrad
Walnego Zgromadzenia SM
„Janowo” burmistrz E. Rogala-Koñczak dzielnie sekundowa³a Zarz¹dowi SM w jego
zmaganiach z cz³onkami
spó³dzielni, gdy tymczasem
20 kwietnia w Wejherowie odby³a siê konferencja
„Jaka energetyka w dobie
kryzysu”. Szkoda, ¿e na tej
konferencji nie by³o przedstawicieli w³adz Rumi, poniewa¿
poruszono na niej wiele bardzo istotnych spraw.
Dr Jaœkowski z Akademii Medycznej w Gdañsku w
wyk³adzie „Energetyka j¹drowa, zyski i koszty” wypowiada³ siê o „atomie”, o który podobno zabiega woj. pomorskie. Przedstawicieli
oœciennych gmin nikt nie
pyta³, czy wybudowaæ im
elektrowniê na uskoku tektonicznym pod jez. ¯arnowieckim, gdzie p³yta pod reaktor pêka³a, a woda s³u¿¹ca do sch³adzania, której
temp. wzroœnie o 10 o C,
szybko wyparuje. Budowa
elektrowni j¹drowej to koszt
kilku miliardów z³. Czas budowy to15 lat. Kraje posiadaj¹ce elektrownie atomowe
odchodz¹ od nich, raczej je

eksportuj¹, co chce uczyniæ
np. Francja. Czy Polska ma
byæ œmietnikiem przyjmuj¹cym niechciane technologie
wraz z problemem ich utylizowania? Prof. dr hab. R.
Koz³owski z Politechniki
Krakowskiej w wyk³adzie
„Energie odnawialne szans¹
dla regionów Polski” przedstawi³ mo¿liwoœci zaopatrzenia regionu w energiê ze
Ÿróde³ geotermalnych, których Polska jest najwiêkszym posiadaczem w Europie! Nasz region posiada zasoby porównywalne do tych
w Toruniu, gdzie na g³êb.
2800 m. woda ma temp. ponad 70 o C i w pe³ni nadaje
siê do zaspokojenia potrzeb
ciep³owniczych miasta. Przy
zejœciu do g³êb. 3500-4000 m
temperatura wzrasta do ok.
140-300 o C i nadaje siê do
wykorzystania do budowy
elektrowni. Koszt budowy,
która trwa³aby rok, to ok.
100 mln z³.
Wiedza jest dostêpna, zbadana podczas 80 tys. odwiertów na terenie Polski. Otwory trzeba udro¿niæ, a mapy s¹
w posiadaniu m in. Akademii
Górniczo Hutniczej.
K. Rejnów
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Raz w roku spółdzielcy dyskutują o ważnych sprawach

Pośpiesznie i chaotycznie - według scenariusza Zarządu
Codziennie, od 20
do 23 kwietnia w Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” w Rumi odbywa³o siê Walne Zgromadzenie, podzielone
na cztery czêœci. Niestety, w porz¹dku obrad nie uwzglêdniono
wiêkszoœci projektów
uchwa³ i wniosków,
z³o¿onych przez grupê
cz³onków spó³dzielni.
Dotyczy³y one m.in. funduszu remontowego, zapisów co do w³asnoœci gruntu
w aktach notarialnych, wyboru notariusza przy zawieraniu umów o odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkañ, udzia³u
cz³onków spó³dzielni w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz powierzenia dzia³alnoœci i u¿yczenia budynku Domu Kultury SM „Janowo” w³adzom miasta. Te
wnioski i projekty uchwa³
zosta³y zamieszczone w

„Naszych Sprawach” z 17.
04. br., ale bez uzasadnienia, co uniemo¿liwi³o spó³dzielcom ich ocenê.

Aby do wiosny...
Poza dwoma wnioskami,
dotycz¹cymi wyboru notariusza i Domu Kultury, ¿aden
inny nie zosta³ umieszczony
w porz¹dku obrad, a zatem
nie mog³o siê odbyæ nad nimi
g³osowanie. Takie dzia³anie
Zarz¹du SM jest bezprawne
, poniewa¿ art. 72 pkt. 7 Statutu SM „Janowo” stanowi:
„...Zarz¹d jest zobowi¹zany
do przygotowania pod wzglêdem formalnym i przed³o¿enia pod g³osowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwa³ i poprawek, zg³oszonych przez cz³onków spó³dzielni”. Na zebraniach nie
chodzi³o jednak o merytoryczn¹ dyskusjê . Scenariusz
by³ z góry ustalony – ewentualna dyskusja ma siê toczyæ
wartko i szybko zmierzaæ do
celu, czyli do jak najszybsze-

Spółdzielcy niczym „szalikowcy”
Obradom
Walnego
Zgromadzenia towarzyszy³a niecodzienna atmosfera
– przed Domem Kultury
SM „Janowo”, gdzie obradowali cz³onkowie SM stanê³y wozy policji i Stra¿y Miejskiej. Tak, jak to bywa na
meczach wrogo nastawionych do siebie dru¿yn pi³karskich. Wœród zd¹¿aj¹cych na Walne Zgromadzenie cz³onków SM wywo³a³o
to nieco inne niemi³e wspomnienia z ponurego okresu
stanu wojennego.
Okaza³o siê, ¿e policjantów i stra¿ników wezwa³
prezes Spó³dzielni – Józef
Chmielewski. Dlaczego?
Trudno powiedzieæ, czego
obawia³ siê prezes Chmielewski, ale najwyraŸniej

awantury w stylu, w jakim
wyra¿aj¹ swoje emocje tzw.
szalikowcy. Zreszt¹, co mog³oby wywo³aæ takie emocje, skoro pan prezes - jak
sam podkreœla – zawsze
dzia³a zgodnie z prawem. O
co wiêc chodzi?
A na marginesie, trochê
to dziwne, ¿e policja i stra¿
powo³ana do pilnowania
bezpieczeñstwa i porz¹dku
na ulicach miasta nagle
koncentruje si³y i œrodki na
pilnowanie zebrania spó³dzielców. Czy nie ma wa¿niejszych zadañ, ni¿ obstawa budynku, w którym odbywa siê zebranie? Czy
zgodnie z prawem podatnik
musi ponosiæ koszty „cyrku”, wymyœlonego przez
prezesa J. Chmielewskiego?

go g³osowania nad absolutorium dla cz³onków Zarz¹du.
A potem ju¿... „aby do wiosny”, czyli do nastêpnego g³osowania za rok.

Niekulturalnie
w Domu Kultury
Wobec tak ustalonego
scenariusza nie by³o miejsca
na spokojne zadawanie pytañ czy dalsz¹ dyskusjê z
cz³onkami Zarz¹du, jak i
Rady Nadzorczej. Dyskusja
toczy³a siê w poœpiechu, pod
presj¹ czasu, bardzo przestrzeganego przez prezydia
zebrañ. Odpowiedzi zatem
by³y niepe³ne, niejednokrotnie niezgodne z prawem i
prawd¹.
Dodatkowym negatywnym elementem zebrañ by³o
zachowanie niektórych
uczestników, którzy wprowadzali chaos uwagami, ur¹gaj¹cymi zasadom kultury pod
adresem dyskutantów. Przy
milcz¹cej zgodzie Zarz¹du,
radczyni prawnej, przedstawicieli Rady Nadzorczej i
przewodnicz¹cych zebrañ,
pod adresem nielubianych
dyskutantów pada³y niewybredne epitety. Wszystkie
aroganckie i niekulturalne
zachowania mia³y miejsce w
murach janowskiego Domu
Kultury! Nikt nie zatroszczy³
siê o zapewnienie odpowiednich warunków dla powa¿nej
debaty nad wa¿nymi dla
spó³dzielców problemami.

Skąd to znamy?
Przypomina to reakcjê, z
jak¹ spotkali siê przed kilku laty spó³dzielcy, walcz¹cy o zgodny z prawem proces uw³aszczenia. W Rumi
Janowie nie wynika³o ono
nigdy z dobrej woli Zarz¹du
SM, ale zosta³o wymuszone
przez zaskar¿enie uchwa³y
Zarz¹du w sprawie utworzenia 51-budynkowej nieru-

Wiosna na osiedlu Janowo to nie tylko piêknie kwitn¹ce drzewa i krzewy, ale tak¿e powa¿ne dyskusje o
spó³dzielni.

chomoœci. Dziêki wygranej
spó³dzielców w s¹dzie i sprawiedliwemu wyrokowi, mo¿liwy jest proces uw³aszczenia na normalnych zasadach. Tymczasem walcz¹cy
o sprawiedliwoœæ i prawa
wszystkich cz³onków SM
spó³dzielcy spotykali siê
wówczas równie¿ z niechêci¹, z³oœliwoœci¹ i obraŸliwymi epitetami.
O tym, ¿e Zarz¹d SM „Janowo” od pocz¹tku wejœcia w
¿ycie w 2001 r. ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
by³ wrogo nastawiony do
mo¿liwoœci wyodrêbniania
w³asnoœci lokali, œwiadczy
fakt, ¿e po 8 latach obowi¹zywania ustawy akty notarialne podpisa³a zaledwie
jedna czwarta cz³onków spó³dzielni w Rumi Janowie.

Mało nas
na zebraniach
Wracaj¹c do tegorocznego Walnego Zgromadzenia,
frekwencja by³a bardzo niska. W zebraniach wziê³o
udzia³ ok. 220 osób, czyli nieco ponad 5 proc. cz³onków
spó³dzielni (jest ich ponad 4
tysi¹ce). To niepokoj¹ce zjawisko œwiadczy o s³abn¹cym

zainteresowaniu spó³dzielców ich spó³dzielni¹. Tymczasem trudnych spraw nie
ubêdzie – wrêcz przeciwnie,
mo¿e ich przybywaæ.
Podczas WZ cz³onkowie
nie us³yszeli ani jednego zdania na bardzo wa¿ny temat
dotycz¹cy wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 17
grudnia 2008 r., zobowi¹zuj¹cego Parlament do zmiany
przepisów dotycz¹cych finansowych warunków przekszta³cenia lokali mieszkalnych w odrêbn¹ w³asnoœæ.
Mo¿e to oznaczaæ, ¿e spó³dzielców nie bêdzie staæ na
uzyskanie na w³asnoœæ zajmowanych obecnie mieszkañ. Do wprowadzenia nowych przepisów w ¿ycie pozosta³o tylko 8 miesiêcy, pod
warunkiem, ¿e nie zostan¹
one wprowadzone wczeœniej
(wyrok TK nakazuje zmianê
najdalej do koñca tego roku).
A zatem Spó³dzielco, wykorzystaj ten czas dla swojego
w³asnego dobra i z³ó¿ wniosek o wyodrêbnienie swojego lokalu.
Cz³onkowie SM „Janowo”
uczestnicz¹cy w WZ

REKLAMA

Sąd rozstrzygnie
Kilkunastu cz³onków
SM „Janowo” z³o¿y³o w
dniu 20 kwietnia 2009 r.,
czyli w pierwszym dniu
Walnego Zgromadzenia,
wniosek o natychmiastowe
odwo³anie WZ z uwagi na
ra¿¹ce naruszenie Statutu
SM „Janowo” (paragraf 72
p. 1 i 7) oraz zasad dobrych
obyczajów i interesów
cz³onków SM. Nakazuj¹
one zawiadomienie wszystkich cz³onków spó³dzielni
na piœmie co najmniej 21
dni przed terminem posie-

dzenia WZ lub jego pierwszej
czêœci. W zesz³ym roku tak
uczyniono, a w tym roku?
Informacje w skrzynkach, na
drzwiach oraz w „Naszych
Sprawach” – a gdzie pokwitowanie odbioru? „Zaoszczêdziliœmy kilka tysiêcy z³otych” – oœwiadczy³ prezes
spó³dzielni.
Podobnym naruszeniem
prawa by³o nieuwzglêdnienie przez Zarz¹d Spó³dzielni mieszkaniowej „Janowo”
wniosków i projektów
uchwa³ przygotowanych

przez cz³onków, poniewa¿
jest to niezgodne ze Statutem SM.
Czy zatem WZ SM „Janowo” by³o legalne? Czy
zosta³o prawid³owo zwo³ane? Pozostawmy ocenê s¹dowi. Jeden z cz³onków
naszej spó³dzielni z³o¿y³
zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, a ponadto ma zamiar zaskar¿yæ do s¹du to
„procedowanie” i przebieg
obrad, jak te¿ podjête
uchwa³y.
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UROCZYSTOŚCI

Wielkie wydarzenie muzyczne 3-Majowe Święto

ORATORIUM

Wspania³y Koncert Oratoryjny, zorganizowany w
ramach obchodów 55 rocznicy nadania praw miejskich
Rumi pod patronatem burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak i przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Witolda Reclafa odby³ siê w koœciele
NMP Wspomo¿enia Wiernych.
Oratorium Ludwiga van
Beethovena „Chrystus na
Górze Oliwnej” wykona³a
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszaliñskiej oraz
REKLAMA
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po³¹czone chóry Katedralny
Ch³opiêco-Mêski „Pueri
Cantores Thorunienses”,
¯eñski Szko³y Muzycznej II
st. w Bydgoszczy oraz Mêski Salezjañskiej Szko³y Muzycznej II st. w Lutomiersku. Kilkudziesiêciu znakomitych muzyków i chórzystów oraz soliœci: Anna Maria Fabrello, ks. Robert Kaczorowski i Piotr Kusiewicz
wyst¹pili pod dyrekcj¹ prof.
Romana Gruczy - Honorowego Obywatela Miasta
Rumi.
AK.

W 218 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odby³y siê w Rumi uroczystoœci z udzia³em w³adz
miasta, organizacji pozarz¹dowych oraz m³odzie¿y.
Poczty sztandarowe nada³y
uroczystej oprawy mszy œw.
w intencji Ojczyzny w koœciele NMP Wspomo¿enia
Wiernych oraz spotkaniu

pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym Józefa Wybickiego i
Hieronima Derdowskiego.
Pod pomnikiem z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów, a
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 zaprezentowali
patriotyczny program s³owno-muzyczny, przygotowany z udzia³em Miejskiego
Domu Kultury.
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IMPREZY

Otwarcie sezonu w kaktusiarni

Kurki, koguty,
gołębie i racuchy
Fot. Anna Kuczmarska

Baloniki i wata
Tradycyjnie 3 Maja MOSiR oraz Urz¹d Miasta zaprosili mieszkañców na festyn. Wprawdzie na stronie
internetowej UM zapraszano na trzeciomajow¹ zabawê
ju¿ w sobotê, ale rumianie
wiedzieli, kiedy przypada
œwiêto i przybyli na stadion
w s³oneczn¹ niedzielê. Nie
zabrak³o emocji sportowych
i muzyki. Pwodzeniem cieszy³y siê jak zwykle baloniki i cukrowa wata.

Wyj¹tkowo nie kaktusy
by³y g³ównymi bohaterami
trzydniowej imprezy w
rumskiej kaktusiarni. Jej
uczestnicy z przyjemnoœci¹
obejrzeli kolczaste roœliny,
ale najwiêksze zainteresowanie wzbudza³y tym razem ozdobne ptaki.
Na dziedziñcu miêdzy
szklarniami mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê go³êbi i
kur ozdobnych, takich jak
kurki jedwabiste i wielobarwne koguty.
Majowy piknik w kaktusiarni przy ul. Partyzantów
uœwietni³ Janusz Materne
z Po³chowa (na zdj. obok) pisarz, gawêdziarz i twórca
wspania³ych racuchów, któ-

REKLAMA

re mogli skosztowaæ wszyscy mi³oœnicy kaktusów i
ptaków.
Racuchów w najbli¿szym czasie w kaktusiarni
nie bêdzie, ale codziennie
czeka tam kilka tysiêcy roœlin a tak¿e kurki jedwabiste i koguty.
Ak

REKLAMA

Tanie-Fotografie.pl
Fotografia okazjonalna
śluby i wesela, komunie św.,
urodziny, chrzciny,
bankiety, studniówki,
fotografie firmowe...

Fotografia reklamowa

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

fotografie modelek i modeli,
zdjęcia samochodów,
fotografie przedmiotów,
paczek, towarów, maszyn,
sukien, fryzur, paznokci itp...

tel.: 502 178 344
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MIASTO

Siłownia i fitness na wiosnę

Zniszczone dachówki i drzwi, kopcący piec

"Tarzan" - tak nazywa siê nowa si³ownia i klub fitness, otwarte w kwietniu w Rumi Janowie, przy ul.
Stoczniowców (w s¹siedztwie s¹du i przedszkola "Iskierka"). Pod t¹ sam¹ nazw¹ i na tym samym osiedlu funkcjonowa³a kiedyœ podobna placówka, ale "Tarzan" w nowej siedzibie i z nowym sprzêtem znacznie rozszerzy³
swoj¹ ofertê.
Poza tradycyjnym wyposa¿eniem w sprzêt do æwiczeñ
i modelowania cia³a, zamontowanym w du¿ej sali, klub
proponuje kilka nowych urz¹dzeñ, przygotowanych g³ównie z myœl¹ o paniach. W osobnej mniejszej sali mog¹ one
skorzystaæ m.in. z platform wibruj¹cych do masa¿u, pomagaj¹cych w krótkim czasie pozbyæ siê kilku dodatkowych kilogramów i ujêdrniæ cia³o. Mo¿na te¿ skorzystaæ
ze zorganizowanych zajêæ pod okiem instruktora. Warto
to zrobiæ zw³aszcza teraz, na wiosnê.

Lokatorzy czekają na remont

REKLAMA

Poniedziałek - Piątek 9-21
Sobota 9-15

Rumia ul. Stoczniowców 7b

501 743 976

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

Lokatorzy skar¿¹ siê, ¿e
administracja nie zwraca
uwagi na zniszczony dach
domu przy ul. Sobieskiego
26. Przy silnym wietrze lub
deszczu, spadaj¹ dachówki,
a na podwórku czêsto bawi¹
sie dzieci. Poniewa¿ parter
kamienicy jest siedzib¹ filii
Biblioteki Miejskiej, na uderzenie dachówk¹ nara¿eni s¹
tak¿e czytelnicy i pracownicy placówki. Pod³oga na strychu jest tak zniszczona i krucha, ¿e nie mo¿na tam w ogóle wchodziæ. Drzwi wejœciowe do jednego z mieszkañ s¹
w z³ym stanie, dlatego
mieszkañcy prosz¹ o ich wymianê.
- Otrzymaliœmy z ABK
pisemn¹ odpowiedŸ, ¿e
drzwi wprawdzie kwalifikuj¹ siê do wymiany, ale nie
wiadomo kiedy to nast¹pi opowiada Dariusz Stêpieñ,
który mieszkaj w tym lokalu razem z jego najemcami.
- Jak to mo¿liwe, ¿e administracja nie wie, kiedy
mo¿e wykonaæ remont,
przecie¿ powinno siê planowaæ takie prace?
Problem stanowi te¿
piec w tym mieszkaniu.
Wprawdzie w paŸdzierniku
ub. roku na zlecenie administracji zosta³ on przebudowany, ale zdaniem lokatorów wydobywa siê z niego dym i ulatnia czad.
Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
jest to skutek Ÿle wykona-

REKLAMUJ SIÊ
W GAZECIE RUMSKIEJ !

WYNAJEM

tel./fax 058 710-96-11
kom. 0 691-700-273

rusztowania
szalunki
AMAtech

Szczegó³owe informacje równie¿ na
stronie : www.gazetarumska.pl
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Zastrze¿enia do
pracy Administracji
Budynków Komunalnych w Rumi maj¹ lokatorzy budynku nr 26
przy ul. Sobieskiego.
Stara, bardzo ju¿ zniszczona kamienica wymaga, zdaniem mieszkañców gruntownego
remontu. ABK w miarê mo¿liwoœci finansowych,zleca ró¿ne drobne naprawy - podobnie
jak w innych budynkach komunalnych w
mieœcie. To jednak nie
rozwi¹zuje problemów
mieszkañców.

519-130-630

W starej przedwojennej kamienicy przy ul. Sobieskiego
26 mieœci siê biblioteka i trzy mieszkania komunalne.

nej us³ugi i u¿ytych niew³aœciwych materia³ów.
- Zg³osiliœmy reklamacjê
pieca i za¿¹daliœmy jego rozebrania - dodaje Dariusz
Stepieñ. - Obawiamy siê
poniewa¿ doœæ czêsto zdarzaj¹ siê wypadki zaczadzenia, m.in. w Rumi. Pismo w
tej sprawie z³o¿yliœmy w
Urzêdzie Miasta.
Kierownik Administracji
Budynków Komunalnych w
Rumi, Ma³gorzata Juzala
potwierdza, ¿e lokatorzy
zg³osili reklamacjê pieca w
marcu br.
- Chodzi³o g³ównie o materia³y z jakich zosta³ on
przestawiony. Nie wnosili
skargi do jakoœci wykonanej
us³ugi - wyjaœnia kierownik
ABK. - Reklamacjê przekazano do wykonawcy robót i
nie zosta³a uznana. Dopiero w dniu 22.04.br zg³oszono administracji, ¿e piec
przy rozpalaniu kopci. W
zwi¹zku z tym na dzieñ
24.04.br. powo³ano komisjê
z udzia³em wykonawcy, celem sprawdzenia jego wadliwego funkcjonowania.
Piec jest objêty gwarancj¹ wykonawcy. Podanie
w sprawie wymiany stolarki drzwiowej wp³ynê³o
15.07.2008 r. Drzwi zakwa-

lifikowano do wymiany. Terminu realizacji nie okreœlono z uwagi na brak posiadanych œrodków finansowych. Obecnie realizowane
s¹ podania z 2006 r. i czêœciowo z 2007 r.
Stan techniczny dachu
jest mierny, dachówki s¹
stare, ale nie wymaga natychmiastowego remontu dodaje M. Juzala.
Jak siê dowiedzieliœmy,
komisja nie zakwalifikowa³a pieca do ponownego remontu. Nie stwierdzono nieprawid³owoœci w wykonaniu
przebudowy pieca. Przyczyn¹ jego kopcenia by³a
sadza w zapchanej rurze
zapiecowej. Dla lepszego
odprowadzenia sadzy oraz
umo¿liwenia kominiarzowi
dok³adnego oczyszczania
przewodów kominowycch,
zlecono wykonawcy zamontowanie z ty³u pieca dodatkowego tzw. kolana.
Poniewa¿ lokatorzy nie
s¹ zadowoleni z takiej decyzji, a ponadto twierdz¹,
¿e w ABK dochodzi do ró¿nych nieprawid³owoœci i
³amania prawa, z³o¿yli w
tej sprawie zawiadomienie
do Prokuratury Rejonowej
w Wejherowie.
A. Kuczmarska

Dyżury w redakcji „GR”
Zainteresowanych Czytelników zapraszamy na
redakcyjne dy¿ury w œrody w godz. 14-16, w naszej
siedzibie przy ul. Pi³sudskiego 52/6 (wejœcie obok
solarium). Mo¿na zadzwoniæ pod nr tel. 058 710-9611 lub nr tel. kom: 0 691-700- 273 albo wys³aæ
wiadomoœæ na adres: redakcja@gazetarumska.pl
Przepraszamy: w œrodê 10 czerwca dy¿uru
nie bêdzie, a redakcja bêdzie nieczynna.
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PRAWNIK RADZI

Eksmisja tylko
do odpowiedniego
lokalu zastępczego
Komornik nie przeprowadzi eksmisji na
podstawie wyroku, w którym nie orzeczono o
uprawnieniu do lokalu
socjalnego osoby eksmitowanej, je¿eli wierzyciel
(w³aœciciel mieszkania
lub nieruchomoœci) lub
gmina nie wska¿¹ tymczasowego pomieszczenia, do którego bêdzie
mo¿na przeprowadziæ tê
osobê.
Do naszej kancelarii zg³osi³ siê 64-letni Piotr M., któremu zosta³a wypowiedziana
umowa najmu lokalu mieszkalnego. Piotr M. nie ma siê
gdzie wyprowadziæ. W³aœciciel Nieruchomoœci, Marcin
K. uzyska³ wiêc wyrok orzekaj¹cy eksmisjê Piotra M. i
¿¹da, by ten niezw³ocznie siê
wyprowadzi³. Jednoczeœnie
Marcin K. wskazuje, ¿e je¿eli
Piotr M. nie ma siê gdzie
wyprowadziæ, mo¿e zamieszkaæ w stoj¹cej przy domu
murowanej szopie. Piotr M.
boi siê, ¿e zostanie si³¹ wyeksmitowany do szopy przez
komornika, na co wskazuje
w³aœciciel Marcin K. Jednoczeœnie analizuj¹c dokumenty sprawy ustali³am, i¿ S¹d
w wyroku orzekaj¹cym eksmisjê nie orzek³ o uprawnieniu Piotra M. do lokalu socjalnego.
W rozmowie z Piotrem
M. przypomnia³em, i¿ w³aœcicielem lokalu jest Marcin
K. i uczciwie by³oby, gdyby
Piotr M. sam znalaz³ inny
lokal, w którym móg³by zamieszkaæ. Jednoczeœnie poinformowa³em Piotra M., i¿
nie musi obawiaæ siê, ¿e zostanie si³¹ eksmitowany do
szopy. Skoro S¹d w wyroku
stwierdzi³ brak uprawnienia
Piotra M. do lokalu socjalnego, wówczas w³aœciciel lokalu Marcin K. musi znaleŸæ
tymczasowe pomieszczenie
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.

dla Piotra M., do którego
bêdzie go mo¿na eksmitowaæ. Warunków stawianych
przez przepisy na pewno nie
spe³nia przydomowa szopa.
Tymczasowe pomieszczenie (lokal zastêpczy) powinno nadawaæ siê do zamieszkania, zapewniaæ co najmniej 5 m kw. powierzchni
mieszkalnej na jedn¹ osobê,
znajdowaæ siê w tej samej
miejscowoœci lub pobliskiej
(je¿eli zamieszkanie w tej
miejscowoœci nie pogorszy
nadmiernie warunków ¿ycia
osób przekwaterowywanych), posiadaæ dostêp do
Ÿród³a zaopatrzenia w wodê
i do ustêpu, chocia¿by te
urz¹dzenia znajdowa³y siê
poza budynkiem, posiadaæ
oœwietlenie naturalne i elektryczne oraz mo¿liwoœæ
ogrzewania. Lokal powinien
posiadaæ niezawilgocone
przegrody budowlane, zapewniaæ mo¿liwoœæ zainstalowania urz¹dzenia do gotowania posi³ków.
Je¿eli sprawa o eksmisjê
skierowana zostanie do komornika, to w³aœciciel nieruchomoœci Marcin K. bêdzie
musia³ wskazaæ lokal zastêpczy, który bêdzie odpowiada³
tym warunkom. Je¿eli lokalu takiego nie wska¿, a Piotr
M. nie wyrazi zgody na zamieszkanie w szopie, wówczas komornik nie dokona
eksmisji, gdy¿ eksmisja taka
by³aby niezgodna z prawem.
Podstawa prawna: art.
1046 k.p.c i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 26 stycznia 2005 r. w
sprawie szczegó³owego trybu
postêpowania w sprawach o
opró¿nienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie
nieruchomoœci oraz szczegó³owych warunków, jakim powinno odpowiadaæ tymczasowe pomieszczenie.

SYGNAŁY, OPINIE, PORADY

Zaśmiecona działka będzie zagospodarowana

Rozpocznie się budowa
„Ulica Partyzantów róg
ul. Torfowej - piêkna dzia³ka, która jest wysypiskiem
œmieci. Codziennie zwo¿one s¹ tam ogromne iloœci
betonu, œmieci, ³¹cznie z
workami foliowymi i
wszystko to ,co powinno
trafiæ do £ê¿yc. Wyjazd z
placu na ul. Torfow¹ przy
dobrej pogodzie jest okropny do przejechania autem,
a co dopiero do przejœcia, a
co siê dzieje w dni deszczowe (…) A ¿eby by³o jeszcze
lepiej, na rogu tej dzia³ki
jest tablica z napisem „Ujêcie wody” (…) Tam jest prowadzona dzia³alnoœæ niszczycielska. Dzia³ka ta to
grunt torfowy, torf jest wybrany i sprzedany, a wyrobisko zasypane œmieciami…” – takiej treœci e-maila dostaliœmy od naszych
Czytelników z Lotniska.
Mieszkañcy powiadomili o tym Stra¿ Miejsk¹,
policjê i Urz¹d Miasta, informuj¹c dodatkowo o
uci¹¿liwym ha³asie (samochody plus maszyna, przesiewaj¹ca zwo¿ony tam
piach). Ponadto mieszkañcy obawiaj¹ siê o swoje

zdrowie. „Gdyby zbadano
nasz¹ wodê, zapewne by³by zakaz jej picia” – pisz¹
w liœcie do redakcji.
Stra¿nicy miejscy zajmowali siê spraw¹, ostatnio odwiedzaj¹c teren razem z pracownikiem Urzêdu Miasta (Wydz. Polityki
Gospodarczej i Ochrony
Œrodowiska).
- Wczeœniej du¿a dzia³ka
u zbiegu ul. Partyzantów i
Torfowej nale¿a³a do starszego mieszkañca Gdyni i
rzeczywiœcie by³a notorycznie zaœmiecana – informuje
Roman Œwirski, komendant SM. - Co jakiœ czas zobowi¹zany przez nas w³aœciciel sprz¹ta³ teren. Po jego
œmierci kilka miesiêcy temu
spadkobiercy sprzedali
dzia³kê. Do momentu uregulowania stanu prawnego
mieliœmy problemy z wyegzekwowaniem porz¹dku.
Obecnie w³aœcicielem terenu jest firma deweloperska,
która zamierza zbudowaæ
tam dom mieszkalny. Poniewa¿ teren jest podmok³y, inwestor wymienia i utwardza
grunt, m.in. ¿wirem, gruzem i kamieniami.

Jak siê dowiedzieliœmy,
materia³ przywozi tam i wywozi firma, funkcjonuj¹ca
przy tej samej ulicy. Poniewa¿ s¹siedzi od dawna
skar¿¹ siê na uci¹¿liwoœæ
takiej dzia³alnoœci, firma
przeniesie siê wkrótce na
obrze¿a miasta, na ul. I Dywizji WP. Na razie zosta³a
zobowi¹zana przez Stra¿
Miejsk¹ do codziennego
sprz¹tania piachu i b³ota z
ul. Partyzantów.
- Dobrze, ¿e kolejna zaniedbana i zaœmiecana
dzia³ka zostanie zagospodarowana, poniewa¿ zmor¹
miasta s¹ tereny pozbawione opieki ze strony w³aœcicieli – mówi komendant
Œwirski. – Czasem szukamy
ich d³ugo, znajduj¹c nawet
w odleg³ych krajach albo nie
znajduj¹c wcale. Bywa, ¿e
nieruchomoœæ jest zabudowana niszczej¹cym obiektem. Kilka lat temu mieliœmy problem z 24 ruderami
na opuszczonych dzia³kach.
Po naszych interwencjach
zosta³y 4 takie obiekty.
Wiêkszoœæ w³aœcicieli zmusiliœmy do rozbiórki lub
sprzeda¿y nieruchomoœci.
Ak.

Zdaniem Czytelników: jeszcze o centrum
Dyskusja na temat budowy centrum miasta
wraz z nowym ratuszem
wci¹¿ wywo³uje du¿e zainteresowanie. Nasi Czytelnicy dzwoni¹ do redakcji w tej sprawie. Oto
kilka wypowiedzi:
** *
Kilka lat temu zainicjowa³em dyskusjê w gronie
samorz¹dowców i spo³eczników na temat zbudowania w
Rumi centrum. Zamys³ by³
wówczas inny, ni¿ obecnie.
Nie chodzi³o nam o budowanie ratusza i centrum administracyjnego miasta, ale o
budowê czegoœ na kszta³t
starego miasta, z wykorzystaniem najstarszej czêœci
Rumi oraz Zagórskiej Strugi. Przy obecnej ul. Koœcielnej, gdzie mieszcz¹ siê najstarsze budynki, a tak¿e
przy placu Kaszubskim i
dalej wzd³u¿ rzeki mia³y powstaæ dodatkowe budynki,
stylizowane na stare kamieniczki, mieszcz¹ce kawiarnie, restauracje, galerie,
sklepiki itp. To centrum mia³o byæ miejscem spotkañ
mieszkañców, wypoczynku i
rekreacji, maj¹ce specyficzny klimat. Centrum to: wi-

zytówka miasta, to salon
miasta, to miejsce gdzie z
przyjemnoœci¹ zaprosisz goœcia ze œwiata i nie bêdziesz
siê wstydzi³.
Obecnie, kiedy dyskusja
na temat nowego centrum
rozwinê³a siê i trwa m.in. na
³amach "Gazety Rumskiej"
chcia³bym zabraæ w niej g³os,
przypominaj¹c o tamtym
projekcie. Jestem za budow¹
centrum jako miejsca chêtnie odwiedzanego przez
mieszkañców i goœci. A
urz¹d, moim zdaniem powinien poczekaæ na lepsz¹ koniunkturê.
Ryszard Stoppa
- rumski przedsiêbiorca
***
Skoro grupa mieszkañców chce doprowadziæ do referendum w sprawie odwo³ania Rady Miasta, to mo¿e
ktoœ zwo³a referendum w
sprawie budowy ratusza?
Mieszkañcy powinni wypowiedzieæ siê w tej kwestii. To
nasze oczekiwania s¹ tu najwa¿niejsze, a nie zdanie specjalistów.
Z.M.
(dane do wiadomoœci
redakcji)

***
Nie rozumiem, po co ta
niekoñcz¹ca siê dyskusja.
Mo¿emy tak gadaæ i gadaæ,
a centrum nie zbudujemy.
Od kilku lat mówi siê o placu przy ul. D¹browskiego,
który jest w tej chwili brzydki i szpeci miasto, jako o odpowiednim miejscu. Trzeba
go zagospodarowaæ i postawiæ tam ³adne obiekty. W
"Gazecie Rumskiej" czyta³em wypowiedzi znanych
osób w tej sprawie. Wiêkszoœæ z nich widzi centrum
w centrum ju¿ ukszta³towanym, czyli przy ul. D¹browskiego, u zbiegu ze Starowiejsk¹. Czas na budowê!
Mo¿e chocia¿ nasze dzieci
doczekaj¹ siê ³adniejszej i
uporz¹dkowanej Rumi.
Henryk Trzebiatowski
REKLAMA

Pożyczki gotówkowe
i konsolidacyjne
renomowanych banków
- na oświadczenie
do 50.000,00
- dla osób prywatnych i firm
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ul. Dąbrowskiego 22
tel.058/ 678 03 16
kom. 605 045 958
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OŚWIATA
60 LAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. KSIĄŻĄT POMORSKICH w RUMI

Dyrekcja I LO w Rumi zaprasza wszystkich
absolwentów na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami jubileuszu 60-lecia najstarszej szko³y œredniej w Rumi.
Uroczystoœci 60-lecia bêd¹ przebiega³y
w siedzibie szko³y
w sobotê dnia 3 paŸdziernika 2009 roku.
Program uroczystoœci:
10.00 – msza œw. w koœciele NMP WW w Rumi w intencji absolwentów, uczniów i pracowników
12.00 – uroczystoœci jubileuszowe w szkole na hali sportowej
14.00 – spotkania towarzyskie w pomieszczeniach szkolnych, zwiedzanie „dawnych k¹tów”
20.00 – bankiet i ca³onocna zabawa w hotelu „Faltom”
Warunkiem uczestnictwa w bankiecie jest wp³ata do
8 wrzeœnia 2009 r. 150 z³ na konto Rady Rodziców przy
I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi
BRS 43 8351 0003 0020 5971 2000 0010
Proszê podaæ imiê, nazwisko i adres oraz dopisaæ „bankiet jubileuszowy”.
Zachêcamy do nadsy³ania wspomnieñ i zdjêæ (najlepiej w formie elektronicznej) do koñca czerwca. Zostan¹
one zamieszczone w ksi¹¿ce poœwiêconej historii szko³y.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI

ul. Starowiejska 4, 84 – 230 RUMIA
tel. 058 6710622, 058 6710504
www.lo1.rumia.pl
lo1.rumia@op.pl

REKLAMA
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Licealiści w Rumi wśród najlepszych

Recytują i śpiewają po angielsku
Na scenie Wejherowskiego Centrum Kultury
odby³ siê XI Powiatowy
Festiwal Poezji w Jêzyku
Angielskim. Wœród wielu
grup i indywidualnych
wykonawców z ró¿nych
szkó³ naszego powiatu,
znaleŸli siê uczniowie
ZSP nr 1 w Rumi, czyli I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksi¹¿¹t Pomorskich. Rumianie zdobyli
nagrody i wyró¿nienia w
trzech kategoriach konkursowych.
W kategorii "scenka" nie
przyznano pierwszego miejsca, a tylko dwa drugie. Jedno z nich przypad³o w udziale uczniom klasy Ia I LO w
Rumi: Patrycji Gruca,
Klaudii Kustusz oraz Tomaszowi Przedpe³skie-

mu, którzy bawili publicznoœæ w zabawnej scence pt.
"The Dentist".
Tomasz Przedpe³ski
wyst¹pi³ równie¿ w kategorii "piosenka". Za wykonanie
"Mambo Number Five" dosta³ wyró¿nienie. Wyró¿nieni zostali równie¿ tancerze,
towarzysz¹cy Tomkowi:
Paulina Kobylis (klasa
IIc), Piotr Lewicki (IId) i
Damian Skotzke (IIId).
Karolina Joka, uczennica klasy Ia, zajê³a trzecie
miejsce w kategorii "wiersz",
ekspresyjnie deklamuj¹c
"Vincent Malloy".
Uczniowie I LO wystapili równie¿ jako grupa, reprezentuj¹ca Ognisko Pracy
Pozaszkolnej i odnieœli sukces. Karolina Arczewska,
Piotr Lewicki, Katarzyna

Rywalizacja o indeks
Uczniowie ok. 90 szkó³ z
oœmiu województw - w sumie ok. 500 osób, zjecha³o 28
marca na Politechnikê
Gdañsk¹. Po raz trzynasty
m³odzie¿ stanê³a do konkursu "Wygraj indeks", organizowanego przez Wydzia³
Chemiczny PG. Wœród
uczestników nie zbrak³o licealistów z Rumi. Do fina³owego etapu zakwalifikowa³o siê dwóch uczniów I
LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi: Piotr Korpal i
Maciej Æwikliñski. Maciej
zosta³ te¿ jednym z laureatów konkursu.

Do rywalizacji staj¹ zarówno maturzyœci, jak i
uczniowie m³odszych klas,
niekiedy nawet gimnazjaliœci. Chc¹ sprawdziæ swoje
si³y, a wielu z nich zapewniæ
sobie indeks nim ruszy proces rekrutacji na wy¿sze
uczenie. Konkurs rozpisany
jest na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy rozwi¹zuj¹
zadania wymagaj¹ce lektury chemicznej czy poszukiwañ w Internecie. Zwykle
towarzyszy im nauczyciel.
Drugi etap to ju¿ praca samodzielna, pod okiem pracowników naukowych.

Panasiuk, Maciej Wróblewski (ca³a czwórka z kl.
IId), Weronika Lezner z
IIb, Piotr Strzelka z IIIe i
Magdalena Akinis z IIe
zdobyli I nagrodê grupowo i
indywidualnie w kategorii
"piosenka". Uczniowie ci
podbili serca zarówno jurorów. jak i publicznoœci. D³ugo nie milk³y brawa po ich
wystêpie.
Nagroda specjalna - roczny
kurs jêzyka angielskiego w
Szkole Jêzykowej "Perfect" w
Wejherowie przypad³a w udziale Karolinie Arczewskiej.
Opiekunami uczniów bior¹cych udzia³ w festiwalu s¹:
El¿bieta Rêbiœ - nauczyciel
jêzyka angielskiego i Barbara Czarkowska - opiekun
OPP.
E.R.

Uczennice I LO

Wyróżnione
w Gdańsku
za poezję
Na pocz¹tku kwietnia w
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gdañsku odby³a siê
III edycja Konkursu Recytatorskiego poœwiêconego Jackowi Kaczmarskiemu pod patronatem
Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego, Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, Urzêdu
Marsza³kowskiego oraz
Biura Prezydenta miasta
Gdañska.
W tegorocznym konkursie wziê³o udzia³ ponad
czterdziestu uczestników ze
szkó³ ponadgimnazjalnych
z ca³ego województwa Pomorskiego, prezentuj¹cych
swoje umiejêtnoœci w kategoriach: recytacja i poezja
œpiewana.
Rumiê reprezentowa³y
uczennice klasy IIa I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Ksi¹¿¹t Pomorskich:
Marzena i Sylwia Szalk
oraz zdobywczyni II miejsca w zesz³orocznej edycji
konkursu, Magdalena
Pieleñ. M³odzie¿ do wystêpów przygotowywa³a siê
pod opiek¹ nauczyciela jêzyka polskiego, Adriana
Ko³toniaka.
W tym roku we wszystkich kategoriach bezapelacyjnie wygrali uczniowie ze
szkó³ malborskich. Uczennice rumskiego ogólniaka,
po prezentacji utworu "Miêdzy nami", otrzyma³y od
jury wyró¿nienie.
Ak.
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Uczniowie ESS zbierają pieniądzena wyjazd

Najlepsi w Polsce

MŁODZIEŻ

Szkoły borchardtowskie uczciły urodziny fregaty

Na pierwszym planie zwyciêska dru¿yna z SP nr 9.
Na festynie na terenie szko³y zbierano pieni¹dze na
wyjazd do USA.

Dwie dru¿yny Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej
w Rumi zdoby³y I miejsca
na Ogólnopolskim Finale
Odysei Umys³u 2009 r. w
Gdañsku. Trenerkami
zwyciêskich grup s¹ Mariola Jurkiewicz oraz
Monika Jurkiewicz.
Zwyciêstwo w polskiej
edycji Odysei to nie tylko powód do dumy i radoœci. To równie¿ okazja do udzia³u w miêdzynarodowej rywalizacji
m³odzie¿y, która odbêdzie siê
w dniach 26-31 maja br. w
USA. Uczniowie z Rumi mog¹
reprezentowaæ Polskê w œwiatowych fina³ach Odysei Umys³u pod warunkiem, ¿e znajd¹
sponsorów i uzbieraj¹ pieni¹dze na kosztowny wyjazd do
Ameryki (³¹czny koszt wyjazdu dwóch dru¿yn wynosi oko³o 100 tys. z³).
Na proœbê dyrekcji
szko³y. 30 tys. z³ z bud¿etu
miasta przyzna³a na ten
cel Rada Miejska Rumi.
Nauczyciele i uczniowie licz¹
te¿ na pomoc sponsorów.

Jedn¹ z form zbierania
funduszy na podró¿ i pobyt w
Ameryce by³a niedawna
„Odysejowa Familiada”, która odby³a siê w sobotê 9 maja
na terenie Ekologicznej Szkole Spo³ecznej przy ul. Kujawskiej w Janowie. Festyn przygotowano z myœl¹ o starszych
i m³odszych mieszkañców
Rumi i okolic. Jedn¹ z atrakcji by³a loteria fantowa (ka¿dy los wygrywa³) oraz rozgrywki i konkursy, pobudzaj¹ce twórcze myœlenie. Nie
zabrak³o wystêpów, kawiarenki, grilla i innych atrakcji.
Przypomnijmy, ¿e Odyseja Umys³ów to miêdzynarodowy konkurs twórczego rozwi¹zywania problemów, którego celem jest wprowadzenie dzieci i m³odzie¿y w œwiat
kreatywnego myœlenia, umiejêtnoœci dzielenia siê w³asnymi pomys³ami, wspó³pracy w
zespole i tolerowania zamierzeñ innych. Konkurs dostarcza dzieciom radoœci z kreatywnego myœlenia.
Baj.

Na zdjêciach zwyciêskie dru¿yny ze szko³y ekologicznej w Rumi.

W setn¹ rocznicê powstania „Daru Pomorza”,
z inicjatywy prof. Daniela Dudy, tzw. szko³y borchardtowskie, czyli nosz¹ce imiê im. kpt. Karola Olgierda Burchardta organizuj¹ cykl imprez, propaguj¹cych historiê i zas³ugi
s³ynnego ¿aglowca. Sadzenie drzew, lekcje multimedialne na temat fregaty,

konkursu plastyczne i literackie to tylko niektóre wydarzenia w placówkach, do
których nale¿y Szko³a Podstawowa nr 9 w Rumi.
Rumska „dziewi¹tka” zorganizowa³a m.in. Turniej
Wiedzy o Darze Pomorza
dla klas IV-VI. Uczestniczy³y w nim zespo³y SP nr
n21 w Gdañsku, SP nr 40
w Gdyni, SP w Strzebieli-

nie, M³odzie¿owego Oœrodka Readaptacji w Gdañsku
oraz reprezentanci gospodarzy, którzy zwyciê¿yli w
nie³atwej rywalizacji.
Konkurs przygotowa³a. Liliana Kosza³ka,
przy wsparciu wicedyrektor SP nr 9, Eweliny
Grzemskiej i innych nauczycielek.
Baj.

W II LO im. J. K. Korzeniowskiego

Dni otwarte dla gimnazjalistów
Prawie wszystkie szko³y
ponadpodstawowe organizuj¹ dla przysz³ych uczniów
dni otwarte. Taki dzieñ dwukrotnie zorganizowano m.in.
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Józefa K. Korzeniowskiego. Dyrekcja szko³y, nauczyciele i uczniowie
zaprosili gimnazjalistów z
Rumi, Wejherowa i Gdyni,
aby obejrzeli rumskie liceum i poznali kryteria naboru do klas pierwszych.
Ka¿dy z zainteresowanych
gimnazjalistów otrzyma³
ulotkê informacyjn¹ , wydano tak¿e specjalny numer
gazetki szkolnej, czym zajê³a siê klasa I b.
Dla
potencjalnych
uczniów przygotowano szereg atrakcji. Goœciom pokazano m.in. bibliotekê i Internetowe Centrum Informacji Multimedialne, sale
gimnastyczne, si³owniê i
kawiarenkê. W pracowni
matematycznej uczniowie
klasy IIIa zaprezentowali
dzia³anie ekranu interaktywnego. Mo¿na by³o obejrzeæ filmy z ¿ycia szko³y.
W pracowni biologicznej
prezentowano okazy paj¹ków ptaszników i œlimaków,
a w pracowni chemicznej ciekawe doœwiadczenia. Na
strudzonych gimnazjalistów
czeka³ równie¿ s³odki poczêstunek.
Baj.

Gimnazjaliœci w II LO podczas Dnia Otwartego szko³y.
REKLAMA
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MATURA 2009

Przed poniedzia³kowym pierwszym egzaminem nerwy
by³y najwiêksze. Niektórzy maturzyœci oczekiwali na
tematy z jêzyka polskiego w wielkim napiêciu, ale inni
wydawali siê byæ spokojni. Tak by³o m.in. w II LO w
Rumi Janowie: zdjêcie powy¿ej i poni¿ej.
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Na najwiêkszej szkolnej sali sportowej w Rumi zasiedli maturzyœci I LO w Rumi
(równie¿ na zdjêciu poni¿ej)

Jak zwykle
w maju…

REKLAMA
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… wystartowali maturzyœci. Egzaminy rozpoczê³y siê zaraz po d³ugim
weekendzie, który wiêkszoœci tegorocznym abiturientom liceów i techników up³yn¹³ pod znakiem powtórek materia³u. Emocji nie brakowa³o
i nie brakuje, bowiem egzaminy maturalne trwaj¹
nadal.
4 maja w czterech szko³ach ponadgimnazjalnych w
Rumi – podobnie jak w ca³ej
Polsce - odby³y siê pisemne
egzaminy maturalne z jêzyka polskiego. Drugiego dnia,
odby³ siê pisemny egzamin
z jêzyka angielskiego, a w
kolejnych dniach m³odzie¿
zdawa³a i zdaje wybrane
przez siebie przedmioty.
Najwiêcej maturzystów
zmaga siê z pisemnymi i ustnymi zadaniami w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym przy ul.
Starowiejskiej, nieco mniej w
II Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Stoczniowców.
Maturê zdaj¹ te¿ oczywiœcie
tegoroczni absolwenci Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy ul. D¹browskiego oraz Liceum Profilowanego w ZSO nr 2 przy
ul. Grunwaldzkiej. £¹cznie
do egzaminów przyst¹pi³o w
Rumi ponad 400 osób. W ca³ym kraju maturê zdaje ponad 40 tysiêcy m³odych ludzi.
Jak zawsze ogromny
stres z powodu egzaminów
prze¿ywaj¹ nie tylko maturzyœci, ale tak¿e ich rodzice
oraz nauczyciele, mimo, ¿e
maturê prze¿ywaj¹ co roku.
Kciuki za tegorocznych
maturzystów musimy trzymaæ przez prawie ca³y maj.
Powodzenia!
Ak.
Fot. Janusz Wolañski
i Anna Kuczmarska
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DZIECI I MŁODZIEŻ

Fantazja, ciekawe pomysły i talent

Biegi na orientację

Fryzura przyszłości

Sukcesy nastolatków

Laureaci konkursu fryzur.

„Wiosenny pokaz fryzur” odby³ siê po raz kolejny w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi,
gdzie ucz¹ siê m.in. przyszli
fryzjerzy. Tematem przewodnim tegorocznych prezentacji by³a fryzura przysz³oœci.
Jak zwykle uczniowie, szkol¹cy siê na sco dzieñ w zak³adach fryzjerskich Rumi,
Gdyni, Wejherowa i Redy,
wykazali siê du¿¹ pomys³owoœci¹, fantazj¹ oraz wspania³ymi umiejêtnoœciami. By³o co
REKLAMA

Fot. Wojciech Hintzke

ogl¹daæ i podziwiaæ. Jury oceni³o prezentowane uczesania
i przyzna³o nagrody.
I tak, w kategorii fryzur
dziennych laury zdobyli: I
miejsce - Maciej Kwidziñski, II - Anna Mejer, III Paulina S³owy, wyró¿nienie - Natalia Pransche . W
kat. fryzura wieczorowa najlepsi byli: I miejsce Monika Matejczyk, II - Natalia
Miler, III - Emilia Wilczewska, wyró¿nienie Mateusz Kêpka. W przerwie

odby³ siê pokaz wiza¿u Marzeny Szomborg, jednej z
jurorek konkursu.
Ak.

Zawodnicy UKS „Siódemka” Rumia odnieœli sukcesy na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w
d³ugodystansowym biegu na
orientacjê, które odby³y siê
w kwietniu Gdyni. Pierwsze
zawody w sezonie potwierdzi³y dobr¹ pracê trenera
Benedykta Króla z zawodnikami.
Srebrny medal zdoby³a
Michalina Kantecka ( kat
K-16), a br¹zowe medale
zdoby³y Angelika Zamojska (kat. K-16), Marta Kozie³ (K-18) i Kamila Opanowicz (K-20).
Mistrzostwo województwa w zdobyli: £ukasz Wiœniewski (M-14) i Robert
Niewiedzia³a (M-16). Ponadto srebrne medale zdobyli Pawe³ Grzybek (M-12) i
Pawe³ Zamojski (M-14),
Pawe³ Lipieñski (M-16).
Natomiast br¹zowe medale
zdobyli w swoich kategoriach

Mateusz Boguszewski i
Grzegorz Skwierawski.
Zawodnicy naszego klubu, w ramach kadry wojewódzkiej juniorów byli na
obozie sportowym w Szwecji, podczas którego startowali w zawodach.
W zawodach w Langdistans, Robert Niewiedzia³a zaj¹³ I miejsce w biegu indywidualnym oraz 5 miejsce
w biegu sztafetowym. W cyklu zawodów w Elisterien ponownie wygra³, a w drugim
dniu zaj¹³ drugie miejsce.
W nastêpnych dniach
zawodnicy z Rumi brali
udzia³ w biegach 10-mila. W
tych najwiêkszych zawodach sztafetowych na œwiecie, w których startowa³o
ponad 700 zespo³ów, zajêli 5
miejsce. Tak doskona³e wyniki na zawodach w Szwecji
s¹ bardzo dobr¹ zapowiedzi¹
przed kolejnymi startami.
Barbara Niewiedzia³a

Mistrzowie ortografii

Marzena Szomborg przy
pracy.

W Szkole Podstawowej
nr 1 odby³ siê XV Miêdzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla Szkó³ Podstawowych,
w którym wziêli udzia³
uczniowie z kilku rumskich
placówek. Œwietnie radzili
sobie z trudnymi zadaniami,
w których a¿ roi³o siê od ortograficznych pu³apek.
W kategorii uczniów
klas czwartych najlepszy by³
reprezentant gospodarzy Marcin Wierzbicki z SP1.
II miejsce zaj¹³ Micha³
Tomkowicz z Ekologicznej
Szko³y Spo³ecznej, a trzecie
miejsce ex aequo: Paulina
Kostrzewa z SP nr 9 i Robert Arendt z SP nr 1. Spoœród uczestników konkursu
z klas pi¹tych i szóstych

zwyciê¿yli ex aequo: Alicja
Partyka ze Szko³y Podstawowej nr 9 (najlepsza dziewczyna w konkursie!) i Jacek
Pa³ubicki ze Szko³y Podstawowej nr 6.
II miejsce zaj¹³ Jakub
Skoczke z ESS, a trzecie
dwaj uczniowie: Micha³ Bojan z SP nr 1 i Maciej Kamiñski z SP nr 9.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.“Konkurs przygotowa³a
polonistka, Izabela Kasprzycka-Buc, a w komisji
zasiad³y: Justyna Etmañska, Barbara Jurek,
Agnieszka Miko³ajuk,
Aleksandra Syldatk, Ma³gorzata Osiadacz i Anna
Burchacka.

REKLAMA

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

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

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

Mistrzynie Europy

SPINKI z Rumi
znów najlepsze!
Zmêczone, ale bardzo
zadowolone wróci³y z
Moskwy m³odziutkie tancerki i ich opiekunki.
Wszystkie maj¹ podwód
do ogromnej satysfakcji i
radoœci – dziewczêta z zespo³u SPINKI zdoby³y
Mistrzostwo Europy! Zajê³y pierwsze miejsce w
swojej kategorii i wróci³y do Rumi ze z³otym medalem!
Przypomnijmy, ¿e po wygraniu ogólnopolskich mistrzostw tanecznych w
Gdañsku, SPINKI zosta³y
reprezentankami Polski na
Mistrzostwa Europy i Œwiatow¹ Olimpiadê Taneczn¹ w
Moskwie, w dniach 3-6 maja.
Wyjazd sta³ siê mo¿liwy dziêki funduszom, przyznanym
przez Radê Miejsk¹ (28 tys.
z³). Jak siê okaza³o, ani pieni¹dze ani pok³adane w ru-

miankach nadzieje nie posz³y na marne.
Dziewczêta pojecha³y
na zawody ze swoj¹ choreograf i szefow¹ zespo³u Renat¹ Urbanik-Siwiec
oraz menad¿erem zespo³u
Dorot¹ Puchowsk¹.
Mimo ogromnego stresu,
stanê³y na wysokoœci zdania i wygra³y, pokonuj¹
grupy taneczne z ca³ej Europy. Obu paniom i dziewiêciu zdolnym tancerkom serdecznie gratulujemy.
Na lotnisku w Gdañsku
reprezentanki Rumi i Polski witali z kwiatami i gratulacjami zastêpca burmistrza Krzysztof Selke i dyrektor MOSiR, Jan Nowicki. Zespó³ Spinki, podobnie
jak starsza wiekowo Grupa SPIN stanowi¹ sekcjê
tego miejskiego oœrodka.
Ak

Mistrz Polski

Poezja w Dworku pod Lipami

Pe³ne uroku, m¹droœci i
optymizmu wiersze Stanis³awy „Steni” Mazurek” mo¿na by³o us³yszeæ na wieczorze
poetyckim znanej autorki w
Miejskim Domu Kultury.

Utwory recytowa³y trzy m³ode artystki, a piosenki poetyckie – w³asne i W. Wysockiego
- zaœpiewa³ Janusz Pierzak
(na zdj. pierwszy z lewej).
Obok tego artysty stoj¹ od le-

wej: bohaterka wieczoru - Stanis³awa Mazurek, Agnieszka Skawiñska, dyrektor
MDK Ludwik Bach, Karolina G³¹b i Natalia ¯ukowska (poni¿ej).

Szkolne kabarety u Hipolita

Fryzury Mateusza
nagrodzone
Mateusz Jakóbek z
Rumi zosta³ mistrzem
Polski juniorów oraz laureatem pierwszego miejsca na Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie Artystycznym w Poznaniu.
Mateusz Jakóbek otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê za
fryzurê kreatyw¹ oraz
wieczorow¹ pokonuj¹c
ponad 40 zawodników.
Mateusz jest uczniem
drugiej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego, ale równoczeœnie uczy siê zawodu w rodzinnym salonie fryzjerskim „Krystyna” w RumiJanowie. Zbie¿noœæ nazwisk z m³od¹ stylistk¹ fryzur, Joann¹ Jakóbek, o której sukcesach ju¿ pisaliœmy,
nie jest przypadkowa. Joanna i Mateusz s¹ rodzeñstwem. O ile starsza siostra
ma za sob¹ wiele konkursów i pokazów, mistrzostwa
w Poznaniu by³y pierwszym
konkursem Mateusza.
Ze wzglêdu na naukê w
liceum (w przysz³ym roku
matura) nie ma on zbyt wiele czasu na trenowanie fryzur konkursowych, ale
chcia³by startowaæ w zawodach fryzjerskich. Poniewa¿
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Mateusz jest ambitny i utalentowany, z pewnoœci¹ poradzi sobie z nauk¹ w szkole i rozwijaniem umiejêtnoœci we fryzjerstwie artystycznym.
baj

V Powiatowy Przegl¹d Ma³ych Form Kabaretowych odby³ siê w tradycyjnie w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Rumi. Ta szko³a, w której
funkcjonuje znakomity

uczniowski kabaret „U Hipolita” co roku zaprasza inne
zespo³y z Rumi, Redy i Wejherowa, aby zaprezentowa³y siê szkolnej publicznoœci.
Przegl¹d jest okazja do integracji i zabawy pod has³em:

„Œmiech i szkole, szko³a w
œmiechu”. Tym razem tak¿e
by³o weso³o.
Na zdjêciu kabaret „U
Hipolita”, czyli gospodarze na scenie.

Majowa „amnestia” w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi, podobnie
jak inne placówki w Trójmieœcie i regionie, stosuje kary
pieniê¿ne wobec czytelników,
przetrzymuj¹cych ksi¹¿ki.
Korzystaj¹c z majowej
„amnestii” mo¿na oddaæ
ksi¹¿ki po czasie i bez konsekwencji.

Nierzetelni czytelnicy wypo¿yczaj¹ nowe ksi¹¿ki i przetrzymuj¹ je przez wiele miesiêcy, a w tym czasie wiele innych osób czeka na ksi¹¿ki w
kolejce. Na przeczytanie ksi¹¿ki ka¿dy ma miesi¹c, ale termin wypo¿yczenia ksi¹¿ki
mo¿na telefonicznie lub osobiœcie przed³u¿yæ. Kto tego nie

zrobi, za ka¿dy dzieñ opóŸnienia musi zap³aciæ 10 gr. To niewiele, bo na przyk³ad w Gdañsku p³aci siê piêæ razy wiêcej.
Maj to miesi¹c bibliotek i
czytelnictwa. Jak co roku, czytelnicy mog¹ zwróciæ do biblioteki ksi¹¿ki bez op³at karnych,
bez wzglêdu na to, jak d³ugo
by³y przetrzymywane.

Zapowiada siê jednak, ¿e
bêdzie to ostatnia taka
amnestia. W tym roku zostanie wdro¿ony system wypo¿yczeñ elektronicznych, a
sprawy uporczywych d³u¿ników oddane bêd¹ w rêce firm
windykacyjnych. Najbli¿sze
dni s¹ zatem ostatni¹ okazj¹
oddania ksi¹¿ki bez kary.

ROZMAITOŚCI
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Wybory Miss Wybrzeża 2009 Konkurs dla Czytelników

Wybory w Rumi
W ubieg³¹ niedzielê 10
maja 2009, w centrum handlowym Auchan Port Rumia odby³ siê fina³ wyborów Miss Wybrze¿a i Miss
Wybrze¿a Nastolatek. Imprezê prowadzi³ znany z
TV Conrado Moreno.
Tego dnia pomimo brzydkiej pogody, w centrum by³
niesamowity œcisk i ha³as.
Powodem tego by³y odbywaj¹ce siê tam fina³y konkursu piêknoœci.
Po prawie dwóch godzinach prezentacji w ró¿nych
strojach wybrano t¹ najpiêkniejsz¹ mieszkankê
wybrze¿a.

Miss Wybrze¿a zosta³a
Karolina Rogowska z
Redy. Tytu³ Miss Wybrze¿a
Nastolatek zdoby³a Sandra
Stelmaszewska. Miss Publicznoœci wybrano Martê
Perwejnis.

ATLASY NA TRASY
Cieszymy siê piêkn¹
wiosn¹ i zielonym majem, a humor poprawia
nam dodatkowo myœl o
nadchodz¹cym lecie. Na
wakacyjne
podró¿e
mamy dla Czytelników
prezent: dwie pokaŸne
„Encyklopedie drogowe”
(grube i ciê¿kie, czego
nie widaæ na zdjêciu),
które mo¿na wygraæ w
naszym konkursie. Dla
jednego z dwojga laureatów mamy atlas drogowy Europy, dla drugiego
– atlas Polski. Dodatkowo dla 3 osób wydawnictwa regionalne (mapy,
foldery) ufundowa³o Starostwo Powiatowe w
Wejherowie.
Zanim wyruszymy na
turystyczne szlaki powinniœmy mieæ wiedzê na temat
naszej Ma³ej Ojczyzny, ¿eby
w myœl przys³owia „cudze
chwalicie, swego nie znacie”

nie popisywaæ siê wy³¹cznie
wiadomoœciami o innych regionach lub krajach.
Na ogó³ wiêcej wiemy o
atrakcjach s¹siedniego
Trójmiasta ni¿ Rumi, Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a w³aœnie tego
dotyczy nasz konkurs. Pytañ jest a¿ dziesiêæ, ale niezbyt trudnych.
Prosimy o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce konkursowe pytania:
1. Jaki obiekt jest najstarszym zabytkiem Rumi?

zwiedzaæ krypty z grobowcem za³o¿yciela miasta i kalwarii Jakuba Wejhera oraz jego rodziny?

2. Który inny rumski zabytek zosta³ odrestaurowany
i pe³ni funkcje publiczne?

7. Atrakcj¹ turystyczna
Rumi jest pewna hodowla, odwiedzana m.in.
przez wycieczki. Co ogl¹daj¹ dzieci i doroœli zwiedzaj¹c ten obiekt?

3. Jakim cennym kompleksem zabytkowych budowli, niedawno odnowionych, mo¿e pochwaliæ siê Wejherowo?
4. W którym wejherowskim koœciele mo¿na

5. Gdzie w powiecie wejherowskim znajduje siê
kaszubski skansen (zagroda) nad jeziorem?
6. W której wsi (gminie)
mo¿na wspi¹æ siê na wie¿ê widokow¹ i zobaczyæ
du¿e jezioro na granicy
powiatu wejherowskiego
i puckiego.

8. Jak nazywa siê dzielnica Rumi otoczona z
trzech stron lasami, w
których nie brakuje rowerowych i pieszych szlaków turystycznych?
9. Z jakich wsi powsta³o
miasto Rumia? Wymieñ
choæby trzy spoœród piêciu wsi?
10. Któr¹ rocznicê nadania praw miejskich obchodzi w tym roku nasze
miasto?

Encyklopedie drogowe zwieraj¹ dok³adne mapy i
informacje, przydatne w podró¿y.

Fot. Wojtek Hintzke

Koło młyńskie – już wkrótce

Staw odmulony i pogłębiony
Tak jak na naszym
zdjêciu wygl¹da³ w
kwietniu staw w miejskim parku. Spacerowicze dziwili siê, ¿e w zbiorniku nie ma wody ani p³ywaj¹cych po niej kaczek,
jednak ten tymczasowy
brak parkowych atrakcji
wi¹za³ siê z koniecznym
odmuleniem stawu, a tak¿e umocnieniem brzegów.
Urz¹d Miasta zleci³ kompleksowe prace, po³¹czone z
oczyszczaniem i pog³êbianiem stawu, poniewa¿ Zagórska Struga co roku nanosi do tego zbiornika piach,
mu³, resztki roœlin i œmieci.

Niestety, niektórzy bywalcy parku równie¿ wrzucaj¹ do stawu odpady,
zw³aszcza butelki i puszki.
Na rzece, a dok³adnie
obok œluzy w s¹siedztwie
Domku Kaszubskiego powstanie wkrótce jeszcze jeden ciekawy obiekt – zbudowane z inicjatywy Bractwa
Mestwina ko³o m³yñskie.
Rada Miejska przyzna³a na
ten cel potrzebne 100 tys. z³,
ale zamontowanie ko³a wymaga okreœlonej procedury i
czasu. Urzêdnicy zapewniaj¹
jednak , ¿e ciekawy element
trafi do parku jeszcze w tym
roku.
Ak.

Gdzie wysłać
odpowiedzi
Krótkie odpowiedzi
(wystarczy numer pytania i nazwa zabytku,
miejscowoœci, wsi itp.)
prosimy przysy³aæ e-mailem: redakcja@gazetarumska.pl lub poczt¹:
Rumia, ul. Pi³sudskiego 52A/6 - do 15 czerwca w³¹cznie.
Odpowiedzi mo¿na
te¿ podaæ przez telefon:
058 710-96-11 - najlepiej w czasie dy¿urów w
œrody w godz. 14-16
(oprócz 10 czerwca).
Proszê nie zapominaæ
o podaniu imienia, nazwiska i telefonu.
Do wylosowanych
laureatów zadzwonimy
(w wypadku poczty elektronicznej – odpiszemy),
a wyniki podamy w nastêpnym numerze.
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Zagórze – wieś i dzielnica przy głównym szlaku komunikacyjnym – część I

Dzieciństwo nad rzeką i stawem
Pawe³ Bach urodzi³ siê
we wsi Zagórze, tam siê
wychowywa³ i chodzi³ do
szko³y, tam rozpocz¹³
pierwsz¹ pracê w fabryce
i po raz pierwszy siê zakocha³. O¿eni³ siê z dziewczyn¹ mieszkaj¹c¹ w Zagórzu, ale œlub oby³ siê ju¿
w mieœcie Rumia, zaledwie kilka dni po nadaniu
miejscowoœci praw miejskich. W Zagórzu, funkcjonuj¹cym ju¿ jako dzielnica Rumi, pañstwo Bachowie wychowali swoje córki i zbudowali rodzinny
dom pod lasem.
W tym domu pan Pawe³
mieszka do dzisiaj, niestety
od czterech lat samotnie. O
rumskim Zagórzu, jego historii i mieszkañcach, wie prawie wszystko. Na ciekawe
wspomnienia Paw³a Bacha,
uzupe³nione starymi zdjêciami z jego bogatej kolekcji,
zabrak³o miejsca na jednej
stronie gazety. Dlatego podzieliliœmy je na dwie czêœci.

Między torami i lasem
Na pocz¹tek istotne wyjaœnienie na temat po³o¿enia i
granic Zagórza, które ci¹gnie
siê miêdzy torami kolejowymi
a lasem, od granicy Rumi z
Gdyni¹ a¿ po granicê z Red¹.
Nies³usznie bywa nazywane
Janowem (w okolicach stacji
SKM o tej nazwie) lub Szmelt¹
(w rejonie ulicy Sabata i Podgórnej). Zagórze obejmuje
m.in. osiedle przy ul. Szkolnej,
Sawickiej i Zakole. Dopiero
dalej, za ulic¹ M³yñsk¹ zaczyna siê Szmelta.

Tak wygl¹da³o Zagórze w 1916 roku na d³ugo przed urodzeniem P. Bacha. Poœród
drzew widaæ zabudowania (obecnie skrzy¿owanie ul. Sobieskiego i Sabata). To
widok z obecnej Góry Markowcowej, wówczas nazywanej Pytkowa Góra – od nazwiska w³aœciciela. PóŸniejszy w³aœciciel tej ziemi - Markowc „w¿eni³ siê” w rodzinê
Pytków.

- Ktoœ, kto mówi na przyk³ad o cmentarzu w Janowie,
pope³nia b³¹d – t³umaczy
Pawe³ Bach. – Prowadz¹ca do
cmentarza ulica Górnicza,
podobnie jak s¹siednia W³ókiennicza, Tkacka, Robotnicza czy Polna po³o¿one s¹ w
Zagórzu.
Centrum tej dzielnicy, a
dawniej wsi znajduje siê w
rejonie skrzy¿owania ulic
Sabata i Sobieskiego, która
od najdawniejszych czasów
by³a czêœci¹ g³ównego szlaku
komunikacyjnego ze wschodu na zachód i odwrotnie.
W³aœnie w centrum Zagórza,
w ceglanym du¿ym domu nad
rzek¹ przy ul. Sobieskiego 19
urodzi³ siê Pawe³ Bach.

Świętojańskie wianki
- Moi rodzice byli rodowitymi Kaszubami – opowiada rumianin. - Ojciec,
Augustyn Bach, jeden z radnych Zagórza, pracowa³ w
Pomorskiej Fabryce Krzese³, która by³a fili¹ fabryki
w Goœcicinie. Mieszkaliœmy
obok zak³adu, w domu dla
pracowników, w miejscu, w
którym po wojnie funkcjonowa³a rumska garbarnia.
Dzisiaj pozosta³ po niej tylko niewielki budynek portierni. Obok fabryki p³ynê³a Zagórska Struga, a wielkie ko³o m³yñskie napêdza³o maszyny do obróbki drewna w wodnym tartaku. Z
wytwarzanego przez turbi-

nê pr¹du korzystali te¿
mieszkañcy osiedla.
Za zak³adem i naszym
domem, znajdowa³ siê najwiêkszy na Zagórzu staw, w
czasie wojny zasypany przez
Niemców. Ci¹gn¹³ siê a¿ pod
szko³ê nr 2 przy obecnej ul.
Sabata. Gdy ja chodzi³em do
tej szko³y, Wojciech Sabat
by³ jej kierownikiem.
Po stawie p³ywa³y kaczki i ³abêdzie. P³ywa³y te¿
dzieci na skleconych z desek
prowizorycznych ³ódkach, a
raczej tratwach. M³odzie¿
spotyka³a siê tutaj m.in. w
Noc Œwiêtojañsk¹. Dziewczyny puszcza³y na wodzie
wianki, doroœli rozpalali
ogniska, ludzie œpiewali,
œmieli siê.

Ogrodowe zabawy
- To by³y beztroskie, weso³e lata, zw³aszcza dla
m³odzie¿y. Na wsi zw³aszcza latem by³o wiele okazji
do zabawy – wspomina P.
Bach. – W niedzielê odbywa³y siê zabawy ogrodowe,
czasem po kilka jednego
popo³udnia. Zagórze by³o
wsi¹ letniskow¹, w której
powstawa³y pensjonaty i
domy kuracyjne, by³y tu
restauracje i sale dansingowe, na przyk³ad w obecnym Bia³ym Dworku, który przed wojn¹ nazywa³ siê
Classeen od nazwiska w³a-

Na zdjêciu obok domu przy ul. Sobieskiego 19 jego mieszkanki: Kasia i Anna Klein –
córki zarz¹dcy zak³adu Bernarda Kleina, Pelagia Bieszke oraz siedz¹ca na porêczy
po prawej stronie Wanda Bach, siostra pana Paw³a. Ten budynek oraz inne zabudowania zak³adu Niemcy zburzyli w czasie wojny. W g³êbi widaæ nieistniej¹c¹ kuŸniê
i stodo³ê, która stoi tam do dzisiaj.
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œciciela. Niedzielne zabawy
odbywa³y siê tak¿e w nieistniej¹cej ju¿ karczmie,
zwanej zajazdem Sobieskiego, która sta³a obok
obecnego parkingu przed
Urzêdem Miasta (w tym
miejscu w którym dzisiaj
jest pas jezdni w kierunku
Redy) – mówi pan Pawe³.
– Przed wojn¹ do tañca
gra³a tam kapela, a do godziny dziesi¹tej wszyscy
bawili siê w ogrodzie. Miêdzy doros³ymi biega³y i
tañczy³y rozbrykane dzieci. Jednak po godzinie 22
doros³ych uczestników
dansingu zapraszano do
œrodka, a dzieci i nastolatków przed wojskiem kategorycznie odsy³ano do
domu. Taka by³a zasada i
ch³opcy, do których wtedy
nale¿a³em, musieli siê z
tym pogodziæ.

Konie dla pocztyliona
Wspomniany zajazd,
otoczony ogrodem i polem
szparagów (obecnie teren
miêdzy urzêdem a torami)
pe³ni³ wczeœniej, w latach
dwudziestych
bardzo
wa¿n¹ funkcjê. By³a tam
stacja dla pocztyliona (nastêpna by³a pod Lêborkiem), który pod¹¿a³ z
Gdañska na zachód, a w
zajeŸdzie w Zagórzu zmienia³ konie. Gospodarz wyprowadza³ zwierzêta ze
stajni gdy tylko us³ysza³
tr¹bkê. A na wozie pocztowym tr¹biono tu¿ po wjeŸdzie do Zagórza, czyli na
wysokoœci obecnego FUO.
- W latach trzydziestych, kiedy by³em dzieckiem, pocztylion ju¿ nie
korzysta³ ze stacji – wyjaœnia pan Pawe³. - W Zagórzu dzia³a³ ju¿ dworzec kolejowy, ale w zajeŸdzie przy
ul. Sobieskiego nadal by³a
popularna gospoda dla goœci, zatrzymuj¹cych siê
przejazdem oraz dla miejscowych. Obok niej by³ niewielki staw i altanka. Zabytkowa karczma przetrwa³a wojnê, ale zniknê³a
z krajobrazu Zagórza i
Rumi pod koniec lat szeœdziesi¹tych, gdy budowano
now¹ drogê.
Anna Kuczmarska

O nieistniej¹cej ju¿ wie¿y ciœnieñ i osiemnastowiecznej kaplicy, o angielskich jeñcach, wymieniaj¹cych czekoladê na jajka i mas³o oraz o œpiewaniu, które sta³o siê pasj¹ – Pawe³ Bach opowie
w nastêpnym wydaniu „Gazety Rumskiej”.
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Historia XIII-wiecznego kościoła w Rumi - część II

Najstarszy rumski zabytek
W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”
zamieœciliœmy pierwsz¹
czêœæ artyku³u o historii
najstarszego zabytku w
mieœcie – ruinach gotyckiego koœcio³a z koñca
XV wieku, znajduj¹cych
siê przy ul. Koœcielnej.
Znajduj¹cy siê w tym samym miejscu starszy koœció³ po raz pierwszy wymieniono w dokumentach z 1253 roku, kiedy
nadano mu za patrona
œw. Stanis³awa. Drewniana œwi¹tynia istnia³a tam
ju¿ wczeœniej (przynajmniej pod koniec XII w.),
a obok niej znajdowa³ siê
cmentarz. Stary koœció³
by³ przebudowywany.
Murowane prezbiterium
otrzyma³ w XV w. O zmianie patrona koœcio³a
œwiadcz¹ zapisy z XVII w.
wymieniaj¹ce koœció³
Œw. Miko³aja i Œwiêtego
Krzy¿a w Rumi. Oto jego
dalsza historia
W XIX wieku nast¹pi³a
dalsza przebudowa koœcio³a.
W czêœci, gdzie œwi¹tynia
posiada³a œciany w mur pruski wymurowano jednolite
œciany z ceg³y. Wiekowa budowla otrzyma³a now¹ da-

chówkê, wzmocniono wiêŸbê
dachow¹, rozebrano chyl¹ca
siê ku upadkowi wie¿ê koœcieln¹, a now¹ postawiono
przy alejce cmentarnej w
pobli¿u bramy g³ównej, po
prawej stronie. W tym okresie koœció³ liczy³ 22 metry
d³ugoœci i 8 metrów szerokoœci, mia³ dwie boczne
nawy.
W 1859 r. w Rumi wybudowany zosta³ koœció³ ewangelicki. W latach siedemdziesi¹tych ub. wieku wieœ
liczy³a 696 mieszkañców, z
czego niewielk¹ czêœæ stanowili ewangelicy.
W tym samym roku ostatecznie od³¹czona zosta³a
parafia redzka od rumskiej.
(…) W 1901 roku probostwo
obj¹³ ks. Wojciech Ziemann.
Po œmierci w 1916 r. zosta³
pochowany na starym cmentarzu. Jest to najlepiej dziœ
zachowany nagrobek.
W roku 1907 poszerzono
parafiê rumsk¹ przy³¹czaj¹c
wsie £ê¿yce, Zagórze i
Szmeltê, nale¿¹ce poprzednio do parafii redzkiej. (…)
Dzwon w dzwonnicy na
starym cmentarzu jeszcze w
okresie miêdzywojennym
obs³ugiwa³ ostatni dzwonnik
o d³ugiej siwej brodzie, pan

Fot.: Wojciech Hintzke

Miller, który mieszka³ w
pobli¿u. DŸwiêk dzwonu
wzywa³ regularnie trzy
razy dziennie do modlitwy
na Anio³ Pañski. W okresie póŸniejszym ponad stuletni¹ dzwonnicê rozebrano. Podobny los spotka³ zabytkowe ogrodzenie starego cmentarza. Z uwagi
na z³y stan techniczny sta-

rego koœcio³a oraz jego
ma³e rozmiary konieczna
by³a budowa nowego koœcio³a. (...) Kiedy zabytkowy koœció³ ulega³ dalszej
ruinie, przeniesiono z niego do nowej œwi¹tyni
g³ówny o³tarz, wykonany
w stylu barokowym. Postawiono go w prawej
bocznej nawie.

Błyskawiczna budowa
W grudniu 2007 ukaza³
siê na naszych ³amach artyku³ o budowie koœcio³a parafialnego pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego przy ul.
Koœcielnej. Przy okazji przypomnienia dziejów nieistniej¹cego ju¿ koœcio³a, warto
wspomnieæ budowê kolejnej
œwi¹tyni, najstarszej poœród
istniej¹cych w mieœcie. Przebiega³a ona w b³yskawicznym tempie. Oto fragmenty
artyku³u z archiwum GR:
…W 1910 roku projekt
nowego koœcio³a by³ gotowy,
jednak ze wzglêdów finansowych do budowy przyst¹piono dopiero w kwietniu 1913
roku. Ju¿ w paŸdzierniku
tego¿ roku koœció³ by³ gotowy - jak podaj¹ kroniki - w
stanie surowym, ³¹cznie z
dachem i otynkowaniem zewnêtrznym ceglanych œcian.
W nastêpnych latach
wyposa¿ano koœció³, a tak¿e
prowadzono prace wykoñczeniowe. Budowê zakoñczono w 1918 r. jednak konsekracja œwi¹tyni nast¹pi³a 19
czerwca 1921 roku.
Koœció³ zosta³ usytuowany na planie krzy¿a z naw¹

g³ówna i nawami bocznymi.
Œwiatynia jest bogato wyposa¿ona w piêkne o³tarze, a
tak¿e organy z 1918 roku,
zdobion¹ ambonê i balustradê chóru, a tak¿e witra¿e i
malowid³a œcienne.
Na wykonanym w stylu
barokowym o³tarzu g³ównym znajduje siê obraz
przedstawiaj¹cy zdjêcie
Pana Jezusa z krzy¿a. Na
prawym o³tarzu bocznym
widzimy obraz Najœwiêtszej
Marii Panny Wspomo¿enia
Wiernych, patronki salezjanów, którzy prowadz¹ tê parafiê.
Boczny o³tarz po lewej
stronie, przeniesiony ze starego koœcio³a poœwiêcony jest
Najœwiêtszemu Sercu Pana
Jezusa. Wiêkszoœæ witra¿y
wykonano ju¿ po II wojnie
œwiatowej. W latach 50-tych
pomalowano œciany i sufit.
Dwa najwiêksze z czterech
dzwonów na wie¿y koœcielnej, wykonano i zawieszono
w latach szeœædziesi¹tych XX
wieku. Na wspomnianej wie¿y znajdowa³a siê wie¿yczka,
zdemontowana na pocz¹tku
To unikatowe zdjêcie przedstawia budowê koœcio³a
wojny przez Niemców.
Z archiwum R. Hinca
Ryszard Hinc w 1913 roku.

Stary ma³y koœció³ek by³
do koñca wykorzystywany
do prowadzenia nauki religii. W czasie II wojny œwiatowej wojska niemieckie
przez pewien czas urz¹dzi³y tu magazyn.
Zniszczenia wojenne nie
ominê³y starego koœcio³a,
zw³aszcza w czasie wyzwalania miasta i okolic. Po II
wojnie œwiatowej obiekt ten
popada³ w dalsz¹ ruinê. Zasz³a koniecznoœæ rozebrania
konstrukcji dachowej oraz
fragmentów muru, które
grozi³y zawaleniem. Reszty
zniszczeñ dokona³ czas...
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.
Wiêcej zdjêæ ruin
przy ul. Koœcielnej
mo¿na obejrzeæ na naszej stronie:
www.gazetarumska.pl
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Brawurowe tańce, gorące rytmy

Przedszkolaki na parkiecie
Przedszkolaki z rumskich placówek, a tak¿e
dzieci z przedszkoli w Wejherowie i Redzie wziê³y
udzia³ w XI Turnieju Tañca Towarzyskiego w hali
rumskiego MOSiR. Tê
barwn¹ imprezê zorganizowa³o – jak co roku –
„Przedszkole pod Topol¹” w
Rumi.
Dzieci wystêpowa³y w
parach oraz w uk³adach
grupowych, zawsze w piêknych kostiumach. Ma³ych
wykonawców, którzy nie
znaj¹ tremy, oklaskiwa³y
nauczycielki, rodzice, babcie i dziadkowie. Jury ocenia³o popisy na parkiecie,
ale wszystkie dziewczynki
i ch³opcy zatañczyli znakomicie!
Ak.

SZKÓŁKA
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH I OWOCOWYCH

Marlena Zabłocka

0 600-475-149
zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-18
oraz w soboty w godz. 9-15

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4

Na zdjêciach: wy¿ej
-dzieci z „Przedszkola pod
Topol¹” w tañcu „Wyginam œmia³o cia³o”; poni¿ej dziewczynki z Przedszkola „Janowiaczek” w
„Deszczowej piosence”.
REKLAMA

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.
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