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Triumf w Kanadzie

Rumianki
najlepsze
na świecie
Dziewczêta z zespo³u
SPINKI z Rumi zosta³y
mistrzyniami œwiata w
tañcu wspó³czesnym w
formacji modern. Na tanecznych Mistrzostwach
Œwiata w Toronto okaza³y siê najlepsze w swojej
kategorii i pokona³y
wszystkich uczestników.
Dodatkowo Monika
Gniotyñska, jedna z dziewiêciu tañcz¹cych w zespole dziewcz¹t, zdoby³a tytu³
wicemistrzyni œwiata w
tañcu indywidualnym.
Zespó³ Spinki, dzia³aj¹cy w MOSiR w Rumi pod
kierownictwem choreograf
i terenerki Renaty Siwiec-Urbanik oraz menad¿era grupy - Doroty Puchowskiej, wiosn¹ zdoby³
z³oty medal na Mistrzostwach Europy w Moskwie.
Dziêki wsparciu finansowemu z bud¿etu miasta,
udzielonemu przez Radê
Miejsk¹, SPINKI mog³y
wzi¹æ udzia³ w zawodach w
Kanadzie, sk¹d 3 sierpnia
wróci³y ze z³otymi medalami. Gratulujemy!

Jarmark Kaszubski po raz szesnasty

KASZUBI I GÓRALE

W TYM NUMERZE

PRACOWITY
SIERPIEŃ

Wakacje nie są wolne
od pracy samorządowej. Po krótkiej przerwie radni wracają do
pracy. W sierpniu odbywają się sesje i komisje
- mówi wiceprzewodniczący RM, Jarosław
str. 3
Muszyński.

CZEKAJĄ NA
NAWIERZCHNIĘ

Jak zawsze, na jarmark przychodzi³y ca³e rodziny. Oto jeden z najm³odszych uczestników

Na XVI Jarmarku Kaszubskim, który odby³ siê w
rumskim parku w ostatni¹
niedzielê, bawi³y siê ca³e rodziny. Zgodnie z tradycj¹, zagra³y i zaœpiewa³y kaszubskie
zespo³y i chóry (m.in. „Rumia-

nie”), by³y gadki kaszubskie,
kramy artystów ludowych,
wystawa ptaków ozdobnych,
konkurs wspinaczki na s³up i
turniej „Baœki”.
Dla rumian zaœpiewa³a
wokalistka rodem z Kaszub

- Weronika Korthals, a na
koniec bogatego programy
wyst¹pi³ znakomity Zespó³
„KRYWAÑ” z Zakopanego.
Przy góralskiej muzyce
Kaszubi i ich goœcie bawili
siê bardzo dobrze!

Po każdym deszczu nie
sposób przejść a nawet
przejechać ul. Targową.
Mieszkańcy czekają na
obiecaną utwardzoną nawierchnię ulicy. Jej budowa wkrótce się rozstr. 8
pocznie.

REKLAMA

AGNIESZKA
MA TALENT

Tańczy, śpiewa, recytuje jak w znanym powiedzeniu. Do niedawna rumianka, Agnieszka Skawińska
ma wiele talentów artystycznych. Rozwija je w
szkole przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.
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Powstanie wielka mozaika

Kościół pięknieje
Lada dzieñ rozpocznie
siê du¿e przedsiêwziêcie
w najwiêkszym rumskim
koœciele Najœwiêtszej
Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych. Powstanie
tam du¿a mozaika, bêd¹ca g³ównym elementem
nowego wystroju. Zajmie
ona 70 metrów kw. - o 20
wiêcej ni¿ mozaiki w obu
bocznych o³tarzach.
Koœció³ Wspomo¿ycielki
zmienia siê z roku na rok.
Wkonano tam mozaiki i figury w bocznych o³tarzach.
Wczeœniej œwi¹tynia otrzyma³a witra¿e oraz figury
Jana Paw³a II i œw. Antonie-

go. Teraz czas na zwieñczenie dzie³a, czyli na wykonanie wielkiej mozaiki na œcianie prezbiterium. G³ówny o³tarz zyska przepiekn¹ kolorow¹ oprawê, a wokó³ cudownego obrazu Matki Bo¿ej
Wspomo¿enia Wiernych pojawi¹ siê œwiêci i anio³y,
zgodnie z projektem, wybranym przez samych parafian.
Na czas inwestycji, która potrwa do paŸdziernika
br,. obraz Wspomo¿ycielki
zostanie zdjêty ze œciany, a
nabo¿eñstwa i msze œw. w
ci¹gu tygodnia bêd¹ odbywa³y siê w dolnym koœciele.
Ak.

Terminy dyżurów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej Rumi
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi

Witold Reclaf

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Jaros³aw Muszyñski

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Janusz Wolañski

Wśród obdarowanych nie ma Rumi

Pieniądze dla powiatu
Piêæ inwestycji w ró¿nych gminach powiatu wejherowskiego otrzyma dofinansowanie ze œrodków
unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 20072013 na dotacje przeznaczono 180 mln z³. Ponad 12
mln z³ z tej sumy przypadnie samorz¹dom powiatu
wejherowskiego. Niestety,
nie ma wœród nich Rumi.
Unijne pieni¹dze trafi¹
do Wejherowa, w którym powstanie Regionalne Centrum Kultury (Filharmonia
Kaszubska), do Choczewa na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (sala
multimedialna), do gminy
Wejherowo - na renowacjê
dworku w Goœcicinie i adaptacjê muzeum), do Lini - na
szlaki turystyczne oraz do
Luzina, na modernizacjê drogi dojazdowej do wsi.

Oprócz tego powiat wejherowski otrzyma³ kilka
milionów z RPO na budowê
ul. Zamostnej w Bolszewie,
prowadz¹cej od drogi krajowej nr 6 w kierunku tej
miejscowoœci. Dziêki pieni¹dzom powstanie droga,
chodniki, rondo i nowe mosty. Ponadto powiat otrzyma³ 2,5 miliona z³otych refinansowania za wybudowanie hali sportowej w Wejherowie. Dziêki temu powstanie kolejna hala w tym
mieœcie.
Tym bardziej szkoda, ¿e
wœród "obdarowanych" nie
ma naszego miasta. Gmina
Rumia ubiega siê o pieni¹dze
w konkursie, w którym mo¿na otrzymaæ 75 proc. dofinansowania zadania. W naszym
wypadku chodzi o rewitalizacjê placu Kaszubskiego oraz
odbudowê koœcio³a przy ul.
Koœcielnej - najstarszego zabytku w mieœcie.
BJ.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z.U.P „OSTATNIA POS£UGA”
£UCJA I MIROS£AW S£OWIKOWSCY

PE£NY ZAKRES US£UG POGRZEBOWYCH
W KRAJU I ZA GRANIC¥

BEZP£ATNE KREDYTOWANIE US£UG

Rumia, ul. Wybickiego 20 w godz. 11.00-15.00
Rumi, ul. Chrobrego 27 w godz. 8.00-16.00

Tel. ca³odobowy: 058 77-12-800 i 0501-163-354
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przyjmuje interesantów
w pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. od 17 do 18
(w m-cu sierpniu dy¿ur
24 sierpnia, godz.17-18.00)
przyjmuje interesantów
w drugi poniedzia³ek
miesi¹ca
w godzinach od 16.00 do 17.00
przyjmuje interesantów
w trzeci poniedzia³ek
miesi¹ca
w godzinach od 16.00 do 17.00

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

Najwyższy czas na sprzątanie jezdni i krawężników

Piach na ulicach miasta
Nie wszystkie ulice
w Rumi s¹ regularnie
uprz¹tane ze œmieci i
piasku, który gromadzi
siê na jezdni. Piach nanoszony jest przez ko³a
samochodów,
wyje¿d¿aj¹cych z bocznych nieutwardzonych
dróg, których w mieœcie nie brakuje.
Dzieje siê tak zw³aszcza
po obfitych deszczach, kiedy b³oto przykleja siê do
opon samochodów. W efekcie na jezdniach, wzd³u¿
krawê¿ników oraz przy wylotach bocznych ulic zalega piach.
Takie obrazki mo¿na zobaczyæ m.in. na ulicy Ceynowy, Koœcielnej, Dêbogórskiej (m.in. ko³o ronda na
skrzy¿owaniu z Che³miñsk¹ i Derdowskiego), a
tak¿e na ul. Gdañskiej w
Janowie, zw³aszcza na odcinku miêdzy ulicami: D¹browskiego i Dokerów. To
zreszt¹ tylko przyk³ady.
Jeszcze trochê, a jezdnie
zaczn¹ przypominaæ piaszczyst¹ pla¿ê - w sam raz na
lato.
Urz¹d Miasta zleca
sprz¹tanie ulic wy³onionej
w przetargu firmie. Powinien wiêc wyegzekwowaæ
od wykonawcy wywi¹zanie
siê z obowi¹zków, op³acanych z miejskiego bud¿etu.
baj.

Na sprz¹tanie czeka m.in. ul. Ceynowy, po³o¿ona na
granicy Œródmieœcia i Lotniska, ale równie¿ ul. Koœcielna, Dêbogórska, wjazd na pl.Kaszubski od Dêbogórskicje i kilka innych ulic.
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Rozmowa miesiąca

Wakacje radnych nie są przeszkodą
w realizacji tegorocznego budżetu
Z Jaros³awem Muszyñskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- W lipcu doœæ czêsto
na wniosek burmistrza
Rumi zwo³ywane by³y sesje Rady Miejskiej. Przychodzili na nie nieliczni
radni, wiêc z powodu
braku kworum nie mo¿na by³o podj¹æ ¿adnych
uchwa³. Burmistrz skar¿y siê, ¿e wstrzyma³o to
realizacjê wa¿nych planów i programów. Czy
radni maj¹ prawo do wakacji, kiedy czekaj¹ pilne decyzje?
- Wbrew temu, co mówi
burmistrz, nie s¹ to a¿ tak
pilne decyzje. Nic siê nie stanie, jeœli podejmiemy je kilka tygodni póŸniej. Burmistrz niepotrzebnie tak czêsto wnioskuje o sesje zamiast
realizowaæ przyjêty bud¿et.
Liczba obrad w tej kadencji
jest ju¿ i tak rekordowa!
Wakacje s¹ tylko w czêœci wolne od pracy samorz¹dowej. W sierpniu zawsze
odbywaj¹ siê sesje i posiedzenia komisji, mamy te¿
dy¿ury w biurze Rady Miejskiej. Radni. Jednak od pocz¹tku istnienia samorz¹du
zawsze w lipcu by³a przerwa, m.in. na wypoczynek
z rodzin¹. Ani przewodnicz¹cy RM ani jego zastêpcy
nie maj¹ uprawnieñ, aby
zmusiæ radnych do udzia³u
w dodatkowych sesjach. Jestem jednak przekonany, ¿e
gdyby wymaga³o tego dobro
miasta i mieszkañców, na
pewno w wiêkszoœci zjawilibyœmy siê na sesji.

- Czy proponowane
przez burmistrz RogalêKoñczak zmiany w bud¿ecie nie s¹ wystarczaj¹co wa¿ne?
- Niektóre s¹ wa¿ne i potrzebne, dlatego na pewno
siê nimi zajmiemy w sierpniu. Nieprawd¹ jest, ¿e nie
mo¿na realizowaæ pewnych
programów bez naszej decyzji, tak jak nieprawdziwe
s¹ informacje, ¿e z winy
Rady Miejskiej Rumia
straci unijne dofinansowanie na ró¿ne zadania. To
tylko propaganda i gra burmistrz El¿biety RogaliKoñczak, która stara siê obwiniaæ radnych.
Tymczasem
letnia
szkó³ka p³ywania na basenie, która podobno nie mo¿e
siê odbywaæ bez odpowiedniej uchwa³y radnych, zosta³a ju¿ zorganizowana.
Zajêcia odbywaj¹ siê, a
uchwa³a na pewno wkrótce zostanie podjêta. Tak¿e
pieni¹dze, przeznaczone
dla Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej zostan¹
wykorzystane na szkolenie
dla bezrobotnych i nie przepadn¹, jak pisano ostatnio
w lokalnej prasie. Nigdy nie
dosz³o do takiej sytuacji i
na pewno nie dojdzie.
- Mówi siê, ¿e radni
klubu niezale¿nych oraz
PiS specjalnie nie przychodz¹ na sesjê, bo nie
zgadzaj¹ siê z propozycjami burmistrz.

- Owszem, niektóre z
proponowanych
zmian
budz¹ nasze zastrze¿enia.
Zw³aszcza te, które burmistrz forsuje po raz kolejny. By³y one ju¿ dyskutowane na komisjach i na sesjach,
a nastêpnie zosta³y odrzucone przez wiêkszoœæ radnych.
Zdarza³o siê wczeœniej, ¿e
nasza nieobecnoœæ na niektórych nadzwyczajnych sesjach by³a wyrazem niezadowolenia z powodu zbyt czêstych zmian w bud¿ecie.
Burmistrz doskonale wie,
które propozycje s¹ dla nas
nie do przyjêcia, a mimo to z
uporem je powtarza.
Nie chodzi o to, ¿e nie
chcemy realizowaæ kolejnych zadañ, ale nie mo¿e
siê to odbywaæ kosztem
wczeœniej zaplanowanych.
Wprowadzanie kolejnych
inwestycji i wydatków podczas roku bud¿etowego poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ
przesuwania pieniêdzy
przeznaczonych na co innego, na przyk³ad na budowê
dróg. Domagamy siê konsekwentnej realizacji planu finansowego na 2009 rok.
Wakacje radnych nie
stanowi¹ ¿adnej przeszkody
w realizowaniu tegorocznego bud¿etu. Na kolejne
przedsiêwziêcia przyjdzie
czas póŸniej.
- Jakie propozycje
burmistrz wywo³uj¹ Pañstwa sprzeciw?
- Na przyk³ad przyst¹pienie do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania

czêœci dzielnicy Bia³a Rzeka
z powodu planów rozbudowy centrum handlowego Auchan, podczas gdy dyrekcja
firmy nie wywi¹za³a siê z
obietnicy budowy drogi do
Redy, na przed³u¿eniu ul.
Kosynierów.
Nasz sprzeciw budzi te¿
forsowanie budowy drogi
³¹cz¹cej ul. Gdyñsk¹ z
Gdañsk¹ i Pomorsk¹ w Janowie. Ze wzglêdu na powstaj¹ce tam kolejne bloki spó³dzielni „Janowo”, ten
pomys³ forsuje burmistrz
Rogala-Koñczak i prezes
Chmielewski. Ta droga jest
potrzebna, ale obecnie pilniejsza jest budowa ulic w
innych „zapomnianych”
dzielnicach. Ich mieszkañcy czekaj¹ na utwardzone
drogi kilkadziesi¹t lat, p³ac¹c ca³y czas podatki do
miejskiej kasy.
Natomiast pewnoœci¹
bêdziemy wykorzystywaæ
dotacje i programy unijne,
korzystne dla miasta i
mieszkañców Rumi.
- Dziêkujê za rozmowê.

Odwołana
sesja
Na wniosek burmistrz E.
Rogali -Koñczak, przewodnicz¹cy W. Reclaf zwo³a³ na 5
sierpnia nadzwyczajn¹ sesjê
Rady Miejskiej. Radni mieli
uchwaliæ zmiany w bud¿ecie
miasta, zw³aszcza przyjêcie
œrodków zewnêtrznych,
przeznaczonych na dwa
przedsiêwziêcia: dofinansowanie zajêæ na basenie dla
uczniów oraz szkolenia dla
bezrobotnych. Jak nas poinformowa³ W. Reclaf, radni
mieli zamiar zaakceptowaæ
te i niektóre inne zmiany.
- W œrodê rano otrzyma³em pismo, w którym burmistrz wycofa³a dwa z³o¿one na sesjê projekty uchwa³,
m.in. projekt dotycz¹cy
zmian w bud¿ecie - mówi W.
Reclaf. - Obrady sta³y siê
wiêc bezprzedmiotowe.
Kolejny raz okaza³o siê,
¿e burmistrz Rumi jest niekompetentna, z³oœliwa, albo
robi sobie kpiny z demokracji, radnych i mieszkañców.
Za piêæ dwunasta wycofa³a
z obrad najwa¿niejsze sprawy, a przecie¿ przez lipiec
radni byli przywo³ywani do
porz¹dku, wzywani na bardzo wa¿ne sesje, oœmieszani
w mediach. Ponoæ miasto
sta³o na krawêdzi upadku.
Dzisiaj projekty uchwa³ trafi³y do kosza. Mo¿na to zrozumieæ tak: „nie byliœcie
grzeczni i nie chcieliœcie
mnie s³uchaæ, to ja wam dokopiê!”.
Paranienormalni - tak¹
nazwê obra³ jeden z popularnych kabaretów. Codziennoœæ pokazuje, ¿e ¿ycie przerasta kabaret. Szkoda, ¿e nie
uda³o siê zburzyæ starego ratusza i wybudowaæ nowego.
W nowej siedzibie mo¿e zapanowa³by „duch normalnoœci”. A mo¿e burmistrz chodzi o to by w Rumi panowa³
„stary duch”?

REKLAMA
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RADA MIEJSKA

Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

KOMISJA SAMORZĄDOWA
I KOMISJA MIESZKANIOWA
ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI
Uchwa³¹ nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 2006 powo³ano
osiem sta³ych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Znalaz³y siê wœród nich: Komisja Samorz¹dowa oraz Komisja Mieszkaniowa, które na odstawie wspomnianej uchwa³y maj¹ nastêpuj¹cy zakres dzia³ania:
KOMISJA
KOMISJA SAMORZ¥DOWA
MIESZKANIOWA
- statut miasta, statuty i regulaminy gminnych jedno- sprawy budownictwa
stek organizacyjnych,
mieszkaniowego, w tym
- tworzenie jednostek pomocniczych,
budownictwa spo³ecznego
- przepisy gminne,
i socjalnego
- sprawy zwi¹zane z ustalaniem wynagrodzenia i innych œwiadczeñ ze stosunku pracy dla Burmistrza,
- inicjowanie opracowania
- herb miasta,
programów rozwoju bu- nadawanie nazw ulicom, placom, wznoszenie pomnidownictwa mieszkanioweków,
go w mieœcie,
- porozumienia w sprawie przejêcia zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz z zakresu w³aœciwoœci powia- ustalanie zasad gospodatu i województwa,
rowania mieszkaniowym
- wspó³praca i wspó³dzia³anie z innymi jednostkami
zasobem gminy,
samorz¹du terytorialnego, zwi¹zkami miêdzygminnymi,
- wspieranie i inicjowanie
stowarzyszeniami jednostek samorz¹du terytorialnego,
programów poprawy wa- tworzenie i przystêpowanie do zwi¹zków i porozurunków zamieszkania,
mieñ miêdzygminnych oraz stowarzyszeñ,
- okreœlanie zasad wspó³pracy z organizacjami poza- kontrola, rozpatrywania i
rz¹dowymi, wspó³praca z zagranic¹,
za³atwiania wniosków
- nadawanie honorowego obywatelstwa i innych odmieszkañców o najem lokali
znaczeñ,
mieszkalnych i socjalnych.
- wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej.

Komisja Samorządowa - skład osobowy:
Przewodnicz¹ca

OTWARTE OBRADY RADY MIEJSKIEJ

Bezpieczeństwo
tematem kolejnej sesji
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 sierpniowej sesji, która odbêdzie
siê 27.08.2009 r. o godz. 13 w sali nr 100 Urzêdu Miasta Rumi, bêdzie bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w mieœcie.
Radni wys³uchaj¹ m.in. sprawozdania z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w Rumi. Otrzymaj¹ te¿ informacjê burmistrza Rumi z wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze 2009 r.
We wrzeœniu natomiast tematem sesji bêdzie kultura, sport i rekreacja w mieœcie, a tak¿e wspó³praca miasta z organizacjami pozarz¹dowymi.

Komisja Mieszkaniowa - skład osobowy:
Przewodnicz¹cy

- Wies³awa Serema

- Stanis³aw Ptach

zastêpca przewodnicz¹cej
- Andrzej Januszewski

zastêpca przewodnicz¹cego komisji

cz³onkowie komisji
- Maria Bochniak

cz³onek komisji
- Jan Domañski

- Wies³awa Serema

- Zbigniew Rachwald
Wies³awa Serema

Liczba posiedzeń: 30
(w poprzedniej kadencji po³¹czona z Komisj¹ Bezpieczeñstwa do 2004 r. funkcjonowa³a jako Komisja Samorz¹du i Bezpieczeñstwa - ³¹cznie odbywaj¹c 72 posiedzenia)

Czym się zajmowała komisja?
W paŸdzierniku 2008 r. nast¹pi³a zmiana sk³adu przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹dowej. By³ego przewodnicz¹cego Bogdana Formellê (obecnie przewodnicz¹cego Komisji
Sportu i Promocji Miasta RM) zast¹pi³a Wies³awa Serema.
Od tamtego czasu komisja zajmowa³a siê m.in. planem i tematyk¹ sesji Rady Miejskiej na rok 2009 oraz zmianami w
Statucie Rady Miejskiej. W zwi¹zku ze sta³ym rozwojem
miasta oraz powstawaniem nowych osiedli, Komisja Samorz¹dowa rozpatrywa³a mo¿liwoœci i propozycje nadania nazw
nowopowstaj¹cym ulicom w Rumi. Opiniowa³a te¿ zmianê
dotychczasowych nazw ulic, a dok³adnie ul. P. Findera (na J.
Mackiewicza), H. Sawickiej (na Kombatantów) oraz A. Zawadzkiego (na ks. L. Gierosa). Komisja opiniowa³a te¿ projekt uchwa³y w sprawie podzia³u miasta na sta³e obwody g³osowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Cz³onkowie tej
komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y w sprawie
nadania medalu "Za Zas³ugi dla Miasta Rumi" Tadeuszowi Grucza, d³ugoletniemu dyrygentowi parafianej orkiestry dêtej.

Posiedzenia Komisji Samorz¹dowej s¹ otwarte
i odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê, poprzedzaj¹c¹ sesjê
Rady Miejskiej, czyli w ostatni¹ miesi¹ca (z wy³¹czeniem m-ca lipca).
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Liczba posiedzeń: 32
(w poprzedniej kadencji 2002-2006 - 48)

Stanis³aw Ptach
- przewodnicz¹cy Komisji
Mieszkaniowej RM

Czy się zajmowała komisja?
Komisja ta, miêdzy innymi rozpatrywa³a i opiniowa³a projekt listy osób,
oczekuj¹cych na mieszkanie komunalne, któr¹ przygotowuje merytoryczny Wydzia³ Urzêdu Miasta we
wspó³dzia³aniu z spo³eczn¹
komisj¹ mieszkaniow¹.
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej wspó³pracuj¹ z merytorycznym
Wydzia³em Urzêdu Miasta
- Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony
Œrodowiska w zakresie polityki mieszkaniowej miasta, w tym dotycz¹cym rozpatrywania wniosków osób
ubiegaj¹cych siê o przydzia³
lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy. W miarê posiadanych mo¿liwoœci Gmi-

na przyznaje osobom
uprawnionym lokale mieszkalne, jednak¿e zapotrzebowanie w przedmiotowym
zakresie jest znacznie wiêksze ni¿ mo¿liwoœci, a ograniczenia spowodowane s¹
zbyt niskimi zasobami komunalnymi.
W zwi¹zku z podjêt¹
decyzj¹ Rady Miejskiej w
sprawie zakupu mieszkañ
komunalnych (powy¿sza
pozycja uwzglêdniona zosta³a w uchwale Rady
Miejskiej w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi
na 2009 rok), Komisja
Mieszkaniowa analizowa³a
propozycjê Burmistrz Miasta w sprawie zakupu
dwóch mieszkañ komunalnych na potrzeby Gminy w
drodze przetargu, jednak-

¿e Komisja ma w¹tpliwoœci,
co do zbyt wysokich kosztów zakupu tych mieszkañ
- sprawa jest w toku.

Komisja Mieszkaniowa
opiniowa³a równie¿ - miêdzy innymi
projekty
uchwa³y Rady Miejskiej w
sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, a tak¿e w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad odp³atnoœci za
pobyt w mieszkaniach
chronionych.
Otwarte posiedzenia
Komisji Mieszkaniowej
odbywaj¹ siê w ka¿d¹
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 16.00. ( oprócz
miesi¹ca lipca).

SAMORZĄD I URZĄD
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Czy Hanna Szapiro załużył na zapomnienie, a ks. Lucjan Gieros na swoją ulicę?

UROCZYSTOŚCI

Różne zdania w sprawach oczywistych

Msze święte
za Ojczyznę

Trzy ulice w Rumi zmieni³y nazwy, dziêki czemu
znikn¹ z miasta na zawsze (oby!) nazwiska dzia³aczy komunistycznych: Hanki Sawickiej, Paw³a
Findera i Aleksandra Zawadzkiego. W tym roku
minê³o 20 lat od odzyskania niepodleg³oœci i ten
moment wiêkszoœæ radnych uzna³a za w³aœciwy,
aby pozbyæ siê pozosta³oœci Polski ludowej i socjalistycznej. Okaza³o siê jednak, ¿e nie wszyscy
podzielaj¹ to zdanie i ¿e s¹ wœród radnych obroñcy „bohaterów” poprzedniego systemu.
Na czerwcow¹ sesjê
Rady Miejskiej przybyli zainteresowani tymi zmianami dzia³acze "Solidarnoœci",
w tym osoby represjonowane przez komunistyczne
w³adze. Obecni byli równie¿
przedstawiciele Zwi¹zku
Kombatantów z prezesem
rumskiego ko³a Tadeuszem Zleœnym na czele.
W imieniu ¿yj¹cych i nie¿yj¹cych ju¿ kolegów dziêkowa³ on przewodnicz¹cemu
RM i pozosta³ym radnym za
nadanie jednej z ulic nazwy
Kombatantów. Z pewnoœci¹
bardziej zas³u¿yli oni na ulicê pod swoim patronatem
ni¿ Hanka Sawicka.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie
dla wszystkich radnych jest
to sprawa oczywista. Zanim
dosz³o do podjêcia uchwa³y,
wokó³ jej projektu toczy³a siê

BURZLIWA
DYSKUSJA
Radny Piotr Zaradny,
jeden z wnioskodawców i
g³ówny orêdownik zmian
przekonywa³, ¿e patroni
ulic powinni byæ wzorem

dla przysz³ych pokoleñ, natomiast wspomniani "bohaterowie" byli osobami o w¹tpliwej reputacji.
Nie zgodzi³ siê z tym
radny Zbigniew Rachwald, który broni³ postaci Hanny Szapiro (pseud.
Hanka Sawicka) jako m³odej kobiety, która zginê³a w
walce z Niemcami. Podwa¿y³ te¿ zas³ugi antykomunisty, Józefa Mackiewicza,
nazywaj¹c go cz³owiekiem
kontrowersyjnym.
Tadeusz Pi¹tkowski
zarzuci³ radnym niezale¿nym oraz PiS niew³aœciw¹
procedurê wprowadzania
zmian oraz domaga³ siê,
aby o zdanie na ten temat
zapytaæ mieszkañców ulic.
- Nie rozumiem, sk¹d
taki poœpiech, nie ma teraz
¿adnej specjalnej rocznicy,
która uzasadnia³aby zmianê
nazw ulic - powiedzia³ m.in.
T. Pi¹tkowski. - Sprawa
mo¿e poczekaæ przynajmniej
do 30 sierpnia. Czy dokonaliœcie pañstwo analizy
wszystkich nazw ulic?

Te wypowiedzi radnych
"Gospodarnoœci", które
mia³y na celu odsuniêcie
zmian w czasie albo nie dopuszczenie przynajmniej
do niektórych z nich oburzy³y m.in. goœci, obecnych
na sesji. Dzia³acze "Solidarnoœci" na znak protestu
opuœcili salê obrad, stwierdzaj¹c, ¿e w Rumi

KOMUNA
WCI¥¯ ¯YJE.
G³oœno protestowa³a
równie¿ pozosta³a publicznoœæ, w tym represjonowany w stanie wojennym,
obecny na sesji Krzysztof
¯arnowski, który nazwa³
dyskusjê skandaliczn¹!
Piotr Zaradny z kolei
nazwa³ wypowiedzi T. Pi¹tkowskiego "biciem piany" i
stwarzaniem sztucznych
problemów. Wyjaœni³ wszelkie w¹tpliwoœci, o których
mówi³ Z. Rachwald oraz
zaapelowa³ o jednog³oœne
przyjêcie uchwa³y w sprawie
zmian nazw ulic. Apelowa³ o
to równie¿ Janusz Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej oraz jej przewodnicz¹cy Witold Reclaf.
Wprawdzie radny Pi¹tkowski po raz kolejny przekonywa³, ¿e trzeba najpierw
skonsultowaæ sprawê z
mieszkañcami, ale w koñcu
zag³osowa³ tak jak wiêkszoœæ
radnych - za zmianami. Jedynie Z. Rachwald konsekwentnie g³osowa³ przeciw.
Ostatecznie ul. H. Sawickiej otrzyma³a nazwê Kom-

batantów, ul. P. Findera Józefa
Mackiewicza
(dziennikarza i pisarza,
zmar³ego w 1985 r., który
m.in. ujawni³ prawdê o
zbrodni katyñskiej), natomiast ul. A. Zawadzkiego ma
za patrona ks. Lucjana Gierosa, by³ego proboszcza i budowniczego najwiêkszego koœcio³a NMP Wspomo¿enia
Wiernych w Rumi. Mieszkañcy wspomnianych ulic

NIE PONOSZ¥
KOSZTÓW
z powodu koniecznej
zmiany dokumentów, poniewa¿ koszty te wziê³y na siebie Urz¹d Miasta (dowody
osobiste) oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie (prawa jazdy). Jeœli uchwa³a RM
zostanie opublikowana w
Dzienniku Urzêdowym w
drugiej po³owie sierpnia, dokumenty trzeba bêdzie wymieniæ do koñca listopada.
Czêœæ mieszkañców ul.
Zawadzkiego nie chce zmiany nazwy ulicy i postuluje
pozostawienie nazwiska
patrona z mysl¹ o innej postaci. Chodzi o Aleksandra
Zawadzkiego - przyrodnika,
profesora Uniwersytetu
Lwowskiego. Dyskusja jest
jednak bezprzedmiotowa,
bo radni ju¿ podjêli decyzjê.
Proboszcz parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych,
ks. Jan Oleksiuk z radoœci¹ poinformowa³ o niej
parafian w komunikatach
podczas mszy œwiêtych.
Ak.

W sobotê 15 sierpnia,
obok œwiêta Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, obchodzona jest równi¿ 89 rocznica Bitwy Warszawskiej
(Cud nad Wis³¹ w 1920
roku) oraz Dzieñ Wojska
Polskiego.
Z tej okazji w rumskim
koœciele pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego przy ul.
Koœcielnej o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza
œwiêta w intencji Ojczyzny.
Z kolei 1 wrzeœnia
przypada szczególna, bo
okr¹g³a rocznica wybuchu II wojny œwiatowej,
która rozpoczê³a siê 70
lat temu. Z tej okazji w
miejscach pamiêci narodowej na terenie Rumi (pomniki i cmentarze) o godz.
17.00 zostan¹ z³o¿one wi¹zanki kwiatów. Tego samego dnia o godz. 18.00 w koœciele NMP Wspomo¿enia
Wiernych przy ul. D¹browskiego odbêdzie siê msza
œw. w intencji Ojczyzny, z
udzia³em w³adz miasta i
pocztów sztandarowych.
Rumscy samorz¹dowcy
oraz ksiê¿a proboszczowie
zachêcaj¹ mieszkañców
miasta do udzia³u w uroczystoœciach i uczczenia pamiêci tych wszystkich, którzy walczyli i zginêli za
wolnoœæ oraz niepodleg³oœæ
Polski.

Zamieszanie na skrzyżowaniu Warszawskiej i Świętojańskiej

Czemu ma służyć zmiana ruchu?
Zmiana ruchu na
skrzy¿owaniu ul. Œwiêtojañskiej i Warszawskiej
zaskoczy³a zmotoryzowanych mieszkañców i
sta³ych bywalców tej czêœci miasta. Ustawiono
tam rzadko stosowany
znak, informuj¹cy o
ksrzy¿owaniu równorzêdnych ulic.
Przez d³ugie lata ul.
Œwiêtojañska by³a drog¹ z
pierwszeñstwem przejazdu,
a wyje¿d¿aj¹c z Warszawskiej trzeba by³o siê zatrzymaæ i przepuœciæ pojazdy,
nadje¿d¿aj¹ce
Œwietojañsk¹.
- Moim zdaniem tak by³o
bezpieczniej, a teraz powsta³
ba³agan - powiedzia³ nasz
Czytelnik. - Trzeba bardzo
uwa¿aæ i przepuszczaæ pojazdy, jad¹ce z prawej strony,. Tymczasem wiele osób

jeŸdzi na pamiêæ i z przyzwyczajenia traktuje Œwiêtojañsk¹ jako g³ówn¹ ulicê.
Domyœlam siê, ¿e chodzi o
to, aby kierowcy jechali t¹
drog¹ wolniej. Ale czy w tym
celu nie mo¿na by³o po prostu zbudowaæ drugiego progu spowalniaj¹cego? Jeden
powsta³ niedawno, tu¿ za
koœcio³em, drugi na pewno
przyda³by siê w s¹siedztwie
prywatnych przedszkoli i
rozwi¹za³by problem nadmiernej prêdkoœci.
Podobnego zdania s¹
niektórzy inni mieszkañcy
ul. Warszawskiej i 3 Maja.
Kierowcy uwa¿aj¹, ¿e zmiana ruchu wprowadzi³a tylko niepotrzebne zamieszanie, a napis na znaku drogowym: ZMIANA PIERWSZEÑSWTA wprowadza w
b³¹d. Sugeruje on, ¿e skoro
do tej pory pierwszeñstwo

mia³a Œwiêtojañska, to teraz jest odwrotnie i maj¹
kierowcy na Warszawskiej.
Na skrzy¿owaniu dochodzi do dziwnych sytuacji.
Bywa, ¿e auta stoj¹ i nie
bardzo wiadomo, kto ma
przejechaæ przez krzy¿ówkê
pierwszy. Czasem pierwsi
przeje¿d¿aj¹ kierowcy jad¹cy Warszawsk¹, poniewa¿
uwa¿aj¹, ¿e teraz oni maj¹
pierwszeñstwo.
baj

Znak informuje, ¿e krzy¿uj¹ce siê ulice s¹ równorzêdne.

Drogi równorzędne
W Wydziale Inżynierii Urzędu Miasta w Rumi dowiedzieliśmy się, że zmiana organizacji ruchu, która nastąpiła w uzgodnieniu w Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego służy poprawie bezpieczeństwa i spowolnieniu ruchu pojazdów w rejonie zamkniętym ulicami: Dąbrowskiego, Piłsudskiego i Gdańską. Ten rejon potraktowano jak osiedle, po którym kierowcy powinni poruszać się wolno i ostrożnie. Nowy znak oznacza równorzędność
wspomnianych ulic, a co do pierwszeństwa - obowiązuje zasada prawej strony.

REKLAMA

Pożyczki gotówkowe
i konsolidacyjne
renomowanych banków
- na oświadczenie
do 50.000,00
- dla osób prywatnych i firm
Rumia
ul. Dąbrowskiego 22
tel.058/ 678 03 16
kom. 605 045 958
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AKTUALNOŚCI

Nowe stowarzyszenie w Rumi Chmielewski kontra Skucha

Rumia bez sądu

W obronie członków Wycofany pozew Wszystko w
Wejherowie
spółdzielni i wspólnot
Z inicjatywy grupy mieszkañców osiedla
Janowo zosta³o powo³ane stowarzyszenie, które przyjê³o nazwê: Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych Obrony Praw Cz³onków i Mieszkañców Spó³dzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi.
Stowarzyszenie ma status jako "zwyk³e", które nie
prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej, utrzymuje siê z
dobrowolnych sk³adek
cz³onków, ma charakter
otwarty. Stowarzyszenie
zosta³o zarejestrowane w
Starostwie Wejherowskim.
Statutowym celem stowarzyszenia jest obrona
praw oraz interesów cz³onków i mieszkañców spó³dzielni oraz wspólnot, inspirowanie inicjatyw spo³ecznych, reprezentowanie
praw i interesów zrzeszonychcz³onków.
Cz³onkowie Stowarzyszenia wziêli udzia³ w szkoleniu, zorganizowanym
przez Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Staro-

stwie Wejherowskim, w ramach realizacji projektu
„ABC Ekonomii Spo³ecznej
na Pomorzu”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ .
Szkolenie dotyczy³o
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹.

S¹d Okrêgowy w
Gdañsku umorzy³ postêpowanie w sprawie z powództwa Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Janowo”
i Józefa Chmielewskiego,
przeciwko Andrzejowi
Skucha, poniewa¿ prezes SM - J. Chmielewski
…cofn¹³ pozew o nakazanie i zap³atê.
Przypomnijmy, ¿e sprawa
dotyczy akcji protestacyjnej,
któr¹ Andrzej Skucha, jako
jeden z za³o¿ycieli i cz³onków
Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych Obrony Praw Cz³onków i Mieszkañców Spó³dzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi (czytaj

obok) zorganizowa³ podczas
sesji Rady Miejskiej.
Na sali obrad ustawi³ tablice z has³ami, krytykuj¹cymi zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, a tak¿e
dwóch radnych miejskich,
zwi¹zanych z SM - Józefa
Chmielewskiego i Tadeusza Pi¹tkowskiego.
Obaj radni ju¿ na sesji
zapowiedzieli wniesienie
sprawy do s¹du. Mimo, ¿e
akcja protestacyjna przeciw
SM i jej zarz¹dowi jest powtarzana na kolejnych sesjach SM, radni Chmielewski i Pi¹tkowski - jak widaæ
- zrezygnowali z dochodzenia swoich racji w s¹dzie.
Ak.

Danuta Bia³as
przewodnicz¹ca
stowarzyszenia
KONTAKT
Osoby zainteresowane wspó³prac¹ lub
kontaktem z nowym
stowarzyszeniem
mog¹ dzwoniæ pod nr
telefonu:

501 710 210
A. Skucha(po prawej) podczas jednej z sesji.

PRAWNIK RADZI
Właściciel hotelu jest odpowiedzialny za rzeczy swoich gości
W³aœciciel hotelu (pensjonatu), jak i ka¿da inna
osoba zarobkowo prowadz¹ca podobn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest odpowiedzialna wzglêdem
goœci za utratê, jak i
uszkodzenie rzeczy wniesionych przez goœci do
hotelu, chyba ¿e szkoda
wynik³a z w³aœciwoœci
rzeczy wniesionej, w skutek si³y wy¿szej (niezale¿nej od w³aœciciela hotelu),
albo z wy³¹cznej winy goœcia (poszkodowanego).
Pan Karol C. wyjecha³ w
lipcu 2007 r. wraz z rodzin¹
w góry na urlop. Poniewa¿
prowadzi³ przedsiêbiorstwo
wymagaj¹ce ci¹g³ego nadzoru z jego strony, zabra³ ze
sob¹ komputer przenoœny laptopa, dziêki któremu mia³
dostêp do Internetu oraz nieograniczony kontakt z pracownikami i klientami firmy.
Poniewa¿ Karol C. zamieszka³ w ³adnym hotelu,
w którym doba za jedn¹ osobê kosztowa³a 200 z³ nie obawia³ siê pozostawienia w pokoju hotelowym rzeczy, w
tym i laptopa. Jakie¿ by³o
jednak zdziwienie Karola C.
kiedy wróci³ z kolejnej ju¿
wycieczki z rodzin¹ do hote-
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lu i stwierdzi³, i¿ z jego pokoju hotelowego znikn¹³ laptop. O kradzie¿y niezw³ocznie powiadomi³ policjê, jak i
dyrektora hotelu. Poniewa¿
nie by³o œladów w³amania do
pokoju, a kradzie¿y laptopa
musia³ dokonaæ jeden z pracowników hotelu, Karol C.
zwróci³ siê do dyrektora z
proœb¹ o wyjaœnienie sytuacji i zwrot równowartoœci
skradzionego laptopa.
Dyrektor odmówi³ zap³aty za skradziony laptop,
twierdz¹c, i¿ nie ma dowodów na okolicznoœæ kradzie¿y laptopa przez pracownika hotelu. Na razie nie mo¿na stwierdziæ, w jaki sposób
laptop "znikn¹³" z pokoju hotelowego, nie mo¿na równie¿
wykluczyæ, i¿ to sam goœæ
wyniós³ z pokoju komputer.
Ponadto dyrektor hotelu poinformowa³ Karola C., i¿ w
recepcji wywieszona jest tabliczka z informacj¹, i¿ hotel nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy wniesione
pozostawione w pokojach hotelowych. Karol C., zmieni³
natychmiast hotel na inny,
zaœ z proœb¹ o interwencjê
zwróci³ siê do mojej kancelarii. Niezw³ocznie sporz¹dzi³em wezwanie do zap³aty,

które skierowa³em do w³aœciciela hotelu, a w którym domaga³em siê natychmiastowej zap³aty kwoty 5 000 z³,
stanowi¹cej równowartoœæ
ukradzionego laptopa.
Jednoczeœnie wyjaœni³em, i¿ za skradziony komputer odpowiedzialnoœæ ponosi w³aœciciel hotelu do wysokoœci piêædziesiêciokrotnoœci kwoty nale¿nej w³aœcicielowi hotelu za jedn¹ dobê
p³acon¹ przez goœcia. Na dowód tego przywo³a³em stosowne przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowo poinformowa³em w³aœciciela hotelu,
¿e nie mo¿e on wy³¹czyæ swojej odpowiedzialnoœci za rzeczy wniesione przez goœci do
pokoi hotelowych, a umieszczenie tabliczki z takim wyRadca Prawny DARIUSZ
BUDNIK z kancelarii 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.

³¹czeniem odpowiedzialnoœci
jest bezprawne i nie wywiera ¿adnych skutków prawnych. Poinformowa³em w³aœciciela, ¿e nie uczynienie
zadoœæ niniejszemu wezwaniu spowoduje skierowanie
sprawy na drogê s¹dow¹.
OdpowiedŸ w³aœciciela
hotelu, a w zasadzie jego
prawnika, by³¹ natychmiastowa. Karol C. zosta³ przeproszony, zaœ pieni¹dze za
laptopa przekazane niezw³ocznie na jego konto. Dodatkowo w³aœciciel hotelu zaproponowa³ Karolowi C. darmowy tygodniowy wypoczynek w swoim hotelu w wybranym terminie.
Podstawa prawna:
Art. Art. 846 oraz Art. 849
§ 1 kodeksu cywilnego.

Wszystkie sprawy s¹dowe, nawet o drobne
przestêpstwa i wykroczenia mieszkañców
Rumi s¹ rozpatrywane
przez S¹d Rejonowy w
Wejherowie. Funkcjonuj¹cy przez wiele lat S¹d
Grodzki w Rumi zosta³
zlikwidowany.
Decyzja ministra sprawiedliwoœci (dotycz¹ca ma³ych, licz¹cych poni¿ej 10 sêdziów, s¹dów w ca³ej Polsce)
oznacza, ¿e rumianie musz¹
doje¿d¿aæ na sprawy s¹dowe
do Wejherowa.
Wyd³u¿y³ siê tak¿e czas
rozpatrywania spraw i wniosków, bo wejherowskiemu
s¹dowi przyby³o pracy, a
tamtejsi sêdziowie na niedostatek spraw nigdy nie narzekali. Teraz na pewno bêd¹
narzekaæ na pogorszenie siê
warunków lokalowych, poniewa¿ przyby³o dokumentów i pracowników instytucji. Trzech sêdziów dotychczasowego s¹du w Rumi
przeniesiono do pracy w Wejherowie.
S¹d Rejonowy w Wejherowie (w tym Wydzia³
Grodzki) mieœci siê przy
ul. Sobieskiego 302.

Urząd Miasta

W poniedziałki
najdłużej
Urz¹d Miasta Rumi
zmieni³ godziny pracy. Obecnie interesanci przyjmowani s¹ w nastêpuj¹cym czasie:
poniedzia³ki w godz.:
7.30 - 17.00
wtorki: 7.30 - 15.30
œrody: 7.30 - 15.00
czwartki: 7.30 - 15.00
pi¹tki: 7.30 - 15.00.
Burmistrz przyjmuje w
poniedzia³ki w godz. 13 -17.

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE: 999,
dyspozytornia Wejherowo:

058 677-61-02,
677-61-03
POLICJA: 997, kom. 112
Komisariat w Rumi

058 679-67-22
STRA¯ PO¯ARNA: 998
Jednostka R-G Rumia

058 671-01-98
STRA¯ MIEJSKA:

058 671-94-73
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SM „Janowo”

AKTUALNOŚCI

Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział...

Co by było gdyby, czyli Zaginęła rumianka
Wtorkowe popo³udnie, 16 czerwca b r. Gra¿yna
przewrotna manipulacja ¯elazna,
czterdziestoletnia mieszkanka Rumi Jano-

Mimo, ¿e od wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
(marzec 2008 r.) up³yn¹³ ponad rok, Zarz¹d i Rada Nadzorcza SM "Janowo" nie mog¹ pogodziæ siê z faktem, ¿e
nie dosz³o do utworzenia 51-budynkowego molocha, a
spó³dzielcy uw³aszczaj¹ siê w ramach nieruchomoœci jednobudynkowych. Dwa artyku³y w „Naszych Sprawach”
z 3 lipca br. s¹ manipulacj¹, która wprowadza cz³onków
spó³dzielni w b³¹d i prowadzi do ich sk³ócania.
Artyku³ „Nieruchomoœæ M-I jednak by³a zgodna z prawem”
autorstwa Zarz¹du SM jest prymitywnym zlepkiem zdañ, wyjêtych z tekstu uzasadnienia uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 17
kwietnia 2009 r. W artykule czytamy m.in.: „S¹d Najwy¿szy,
dokonuj¹c interpretacji przepisów prawa potwierdzi³, i¿ wyrok S¹du Okrêgowego z 31 maja 2007 r. wydany, co nale¿y
podkreœliæ przed nowelizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r., by³ oczywiœcie b³êdny”.
Nieprawdziwe oskar¿enia
Z tak sformu³owanego fragmentu artyku³u mo¿na by
s¹dziæ, ¿e S¹d Najwy¿szy odniós³ siê bezpoœrednio do wyroku gdañskiego S¹du Okrêgowego w sprawie dotycz¹cej SM
„Janowo” (zaskar¿enie 51-budynkowej nieruchomoœci) oraz
¿e uzna³ tamten wyrok za b³êdny. To oczywista nieprawda!
S¹d Najwy¿szy podj¹³ uchwa³ê w sprawie realizowania
przez zarz¹dy spó³dzielni wniosków cz³onków w zwi¹zku z
wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy z 14 czerwca 2007 r.
S¹d Najwy¿szy nie kwestionowa³ zatem ustanowienia nieruchomoœci jednobudynkowych jak to sugeruje Zarz¹d SM
„Janowo”! Zarz¹d nie po raz pierwszy nies³usznie oskar¿a
cz³onków spó³dzielni, którzy zaskar¿yli utworzenie wielkiej
nieruchomoœci, a tymczasem oba s¹dy przyzna³y im racjê!
Fikcja uw³aszczeniowa
Na temat 51-budynkowej nieruchomoœci pisaliœmy kilkakrotnie. Przypomnijmy, ¿e nowelizacja, która wesz³a w ¿ycie
31 lipca 2007 r., a wiêc dok³adnie 2 lata temu, umo¿liwia powszechne uw³aszczenie w spó³dzielniach w ca³ej Polsce, co oznacza, ¿e spó³dzielcy mog¹ decydowaæ o swojej w³asnoœci. Uchwa³a Zarz¹du SM „Janowo” takiej mo¿liwoœci nie stwarza³a, proponuj¹c wspó³w³asnoœæ w 51-budynkowej nieruchomoœci z ok.
3 tysi¹cami mieszkañ, w dodatku rozrzuconych po osiedlu.
To by³a fikcja uw³aszczeniowa, któr¹ dwoje spó³dzielców zaskar¿y³o do s¹du. Po 29 miesi¹cach sporu, wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku podtrzyma³ decyzjê S¹du Okrêgowego o podziale olbrzymiej nieruchomoœci na nieruchomoœci jednobudynkowe.
Efektywne zarz¹dzanie
Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku podkreœlono, ¿e ograniczenie dotycz¹ce tworzenia nieruchomoœci jednobudynkowych w 2005 roku nie obowi¹zywa³o, wiêc formalnie uchwa³a Zarz¹du SM nie by³a wadliwa, jednak narusza³a ona interes powodów i ich prawo do bezpoœredniego wp³ywania na
sprawy dotycz¹ce przedmiotu ich w³asnoœci, w tym prawo
decydowania o sprawach zwi¹zanych z zarz¹dem wspóln¹
nieruchomoœci¹. „Efektywnie taki zarz¹d mo¿na sprawowaæ
tylko we wspólnotach, które tworzy siê na bazie jednej nieruchomoœci budynkowej. Tylko w takich wspólnotach mo¿na osi¹gn¹æ cel wprowadzenia zmian, a mianowicie bezpoœrednie
zainteresowanie sprawami nieruchomoœci wspólnej” - czytamy w uzasadnieniu wyroku S¹du Apelacyjnego z marca 2008 r.
Zarówno S¹d Okrêgowy, jak i S¹d Apelacyjny doskonale
odczyta³y cel ustawy uw³aszczeniowej i wyda³y wyroki zgodne z intencj¹ ustawodawcy. Sprawa korzyœci, p³yn¹cych dla
cz³onków spó³dzielni z ustanowienia nieruchomoœci jednobudynkowych nie powinna wzbudzaæ jakichkolwiek w¹tpliwoœci, a wywody Z. Rachwalda w artykule pt. „Jednak satysfakcja, choæ mleko siê wyla³o” trac¹ jakikolwiek sens. Œwiadcz¹
o tym, ¿e autora w ogóle nie obchodzi interes cz³onków spó³dzielni jako autentycznych w³aœcicieli, mog¹cych decydowaæ
o swojej w³asnoœci we wspólnocie z innymi cz³onkami.
Czas nagli
Zamiast dywagowaæ, co by by³o, gdyby uchwa³a Zarz¹du
SM "Janowo" z 2005 roku nie zosta³a zaskar¿ona, Zarz¹d i
Rada Nadzorcza SM powinny wyjaœniaæ cz³onkom zasady
uw³aszczenia i informowaæ ich o korzystnych warunkach nabywania lokali, które po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. wkrótce przestan¹ obowi¹zywaæ.
D. Bia³as, E. Ró¿ycka

wa wychodzi do sklepu. Wieczorem, gdy wci¹¿ nie
wraca do domu, m¹¿ zaczyna dzwoniæ do krewnych
i znajomych ¿ony. Do poszukiwañ w³¹cza siê ca³a
rodzina. Na pró¿no. Nikt nie widzia³ pani Gra¿yny
od tamtego czerwcowego wtorku.
Po 48 godzinach od znikdzi³a jej obecnoœæ, ale potem
stwierdzi³a, ¿e jednak nie paniêcia oficjalne zawiadomiêta takiej klientki.
mienie przyjmuje policja,
Bliscy pani Gra¿yny
nieco póŸniej równie¿ ogólJeœli ktokolwiek wie
maj¹ pewne w¹tpliwoœci. Zanopolska Fundacja "Itaka",
coœ w tej sprawie i mo¿e
stanawiaj¹ siê m.in. czy nie
pomagaj¹ca w poszukiwapomóc, proszony jest o
mo¿na sprawdziæ obrazu w
niach zaginionych osób. Koinformacje pod numekamerach na terenie miasta
munikaty ze zdjêciem rurem telefonu: 0 801-24- przecie¿ Rumia to miasto
mianki pojawiaj¹ siê w In70-70 (czynna ca³¹ dobê
monitorowane. Czy policja
ternecie i TVN 24. Rodzina
infolinia Fundacji Itaka)
nie mog³aby zainteresowaæ
i znajomi rozwieszaj¹ plalub do Komisariatu Posiê nagraniem z kamery w
katy na terenie Rumi, spolicji w Rumi pod nr tel.:
sklepie? Dziwi¹ siê , ¿e politykaj¹c siê zreszt¹ z ró¿n¹
0 58 679-67-22.
cjanci nie powiadomili o zareakcj¹ instytucji i placóDodajmy, ¿e pani Gra¿yginiêciu Stra¿y Miejskiej,
wek. Dyrektor Auchan nie
na ma 158 cm wzrostu i
która o zdarzeniu dowiedziazgadza siê na powieszenie
piwne oczy.
³a siê póŸniej od rodziny.
komunikatów na terenie
- ¯yjemy nadziej¹ i wci¹¿
Stra¿nicy patroluj¹ miasto,
centrum handlowego, ale w
wierzymy, ¿e Gra¿yna siê
znaj¹ wielu mieszkañców i
s¹siednim Leroy Merlin nie
znajdzie - mówi¹ najbli¿si.
mogli by coœ zauwa¿yæ.
robi¹ ¿adnych przeszkód.
Pomagaj¹ bardzo rumscy
taksówkarza, rozprowadzaNIE MA ¯ADNEGO ŒLADU
j¹c ulotki w taksówkach.
Rodzina nie ustaje w
Asp. sztab. Ryszard Rychert, naczelnik Wydzia³u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejstaraniach zdobycia inforherowie (zastepuj¹cy oficera prasowaego) poinformomacji o tym, co sta³o siê z
wa³ nas, ¿e funkcjonariusze policji sprawdzili wszystkie
pani¹ Gra¿yn¹. Korzysta
szpitale, pogotowie i inne placówki, do których mog¹
m.in. z porady jasnowidza,
trafiæ ososby zaginione i poszkodowane.
pana Jackowskiego. ProwaPatrole policyjne zosta³y poinformowane o zaginiêciu
dzi równie¿ poszukiwania
mieszkanki Rumi. W czasie ewentualnego legitymowana w³asn¹ rêkê. Jak
nia osób, zwracaj¹ uwagê na ich wygl¹d i dane w dokutwierdz¹ cz³onkowie rodziny,
mentach. Poza tym policjanci przeprowadzili akcjê poekspedientka w sklepie, do
szukiwañ na terenach leœnych, z u¿yciem psa tropi¹cego.
którego wybra³a siê Gra¿yna
Niestety, te dzia³ania nie przynios³y ¿adnych rezultatów.
¯elazna, najpierw potwier-

Problemy mieszkańców bloków przy ul. Torowej

Uwłaszczenie w prokuraturze
Nie tylko mieszkañcy
bloków SM "Janowo" w
Rumi maj¹ problemy z
realizacj¹ uw³aszczenia
mimo, ¿e od wejœcia w
¿ycie nowelizacji ustawy
minê³y ju¿ dwa lata. Lokatorzy bloków przy ul.
Torowej w Rumi, nale¿¹cych do Wejherowskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej poinformowali nas o
swoich bol¹czkach, zwi¹zanych z realizacj¹ wniosków o odrêbna w³asnoœæ
lokalu.
- Teoretycznie nowelizowana ustawa jest w naszej
spó³dzielni realizowana, ale
problem tkwi w szczegó³ach
- mówi¹ mieszkañcy wie¿owców przy ul. Torowej. - Okaza³o siê, ¿e treœæ aktów notarialnych, czyli umowy
cz³onków ze spó³dzielni¹ jest
sprzeczna z wci¹¿ jeszcze
obowi¹zuj¹ca ustaw¹ o spó³-

dzielniach mieszkaniowych.
Poniewa¿ spó³dzielcy nie
byli w stanie sami poradziæ sobie w konfrontacji z Zarz¹dem
WSM oraz notariuszem, zwrócili siê o pomoc do pos³a Zbigniewa Kozaka z Gdyni oraz
do gdyñskiego Stowarzyszenia
Sympatyków £adu Obywatelskiego W³asnoœci i Kapita³u.
P o zapoznaniu siê ze sposobem prowadzania uw³aszczenia w wejherowskiej spó³dzielni, pose³ Kozak z³o¿y³ w
Prokuraturze Rejonowej w
Wejherowie zawiadomienie o
podejrzeniu przestêpstwa
przez Zarz¹d WSM i wspó³pracuj¹c¹ z nim kancelariê
notarialn¹ przy przygotowywaniu i zawieraniu umów
ustanowienia odrêbnej w³asnoœci lokali w budynkach
przy ul. Torowej w Rumi.
Przedstawiciele wspomnianego stowarzyszenia, Teresa
Pietrzak i Edward Janusz,
wys³ali do wejherowskiej

prokuratury pismo, w którym podkreœlaj¹, ¿e „dzia³ania Zarz¹du WSM i kancelarii notarialnej (…) by³y jaskrawo sprzeczne z postanowieniami art.7 ust. 5 ustawy z 14.06.2007 r. o zmianie
ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych…”.
Przepisy te sta³y siê obligatoryjne 31.07.2007 r. Od
tego momentu, jak czytamy
w piœmie do prokuratury,
spó³dzielnie s¹ zobowi¹zane
przygotowaæ now¹ uchwa³ê
o okreœleniu przedmiotu odrêbnej w³asnoœci lokali. Tymczasem Wejherowska SM
zaproponowa³a spó³dzielcom
podpisywanie aktów notarialnych na podstawie starej
uchwa³y z 2004 roku.
Uchwa³a ta dotyczy³a nieruchomoœcidwubudynkowej,
co jest ustawowo zabronione.
Akty notarialne musza dotyczyæ wy³¹cznie nieruchomoœci jednobudynkowych. Ak.
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Po deszczu na Targową tylko w wysokich kaloszach

Czekają na nową nawierzchnię
- Jestem mieszkañcem Rumi, mieszkam przy ul. Targowej, która mia³a byæ budowana w tym roku. Mamy
koniec lipca i nic siê nie dzieje - napisa³ niedawno
do redakcji jeden z Czytelników. Doda³, ¿e po ka¿dym du¿ym deszczu, a tych ostatnio nie brakowa³o,
Targowa zamienia siê w jezioro. Trudno tamtêdy
przejœæ, przejechaæ, a nawet wydostaæ siê z domu.
Tego lata mieszkañcy ul.
Targowej kilkakrotnie wzywali beczkowóz, który wypompowywa³ wodê z ulicy i
z podwórek. - Z beczkowozem
jest jednak problem, poniewa¿ PUK pracuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7-15, a co z sobotami,
niedzielami, œwiêtami? pyta nasz Czytelnik. - Burze
i ulewy zdarzaj¹ siê równie¿
w takie dni.
Wygl¹da na to, ¿e wprawdzie ulica Targowa bardzo
d³ugo czeka³a na swoj¹ kolej,
ale wreszcie siê doczeka. Ju¿
wkrótce rozpocznie siê budowa tej drogi na odcinku od ul.
Derdowskiego do Sopockiej.
Mieszkañcy bêd¹ musieli teraz znosiæ uci¹¿liwoœci zwi¹zane z budow¹, ale za ok. dwa
miesi¹ce nareszcie bêd¹ chodziæ i jeŸdziæ po nowej równej nawierzchni z kostki.

- W przetargu wy³oniliœmy wykonawcê robót, w ub.
tygodniu podpisaliœmy z nim
umowê i za kilka dni inwestycja siê rozpocznie - informuje Andrzej Oglêcki, naczelnik Wydzia³u In¿ynierii
Miejskiej Urzêdu Miasta.
Po wakacjach lub nawet
pod koniec sierpnia rozpocznie siê te¿ budowa niezbêdnej infrastruktury oraz nawierzchni ul. Pi³sudskiego,
od ul. Puckiej do Targowej.
Przy tej okazji warto poinformowaæ, ¿e prowadzone
s¹ inne inwestycje drogowe.
Dobiega koñca budowa ul.
Œwiêtope³ka (od Dêbogórskiej do Mostowej) oraz ul.
Hutniczej. Wbrew temu, co
pisa³ niedawno "Goniec
Rumski", nie chodzi tu „alternatywê dla drogi krajowej
nr 6”, ³¹cz¹c¹ Rumiê z Gdyni¹, ale o ul. Hutnicz¹ na

Trwa budowa m.in. ul. Lipowej w Starej Rumi.

rumskim Zagórzu, miêdzy
ul. Górnicz¹ i W³ókiennicz¹.
Uul. Hutnicza w Gdyni mo¿e
byæ remontowana tylko
przez w³adze tego miasta.
Tego lata rozpoczêto te¿
d³ugo oczekiwan¹ budowê ul.
Lipowej i Mostowej (po wcze-

œniejszym wybudowaniu nowego mostka). Prace te maj¹
siê zakoñczyæ z koñcem
sierpnia br. Lipowa, poza
kanalizacja burzow¹ i innymi niezbêdnymi instalacjami, otrzyma równie¿ nowe
oœwietlenie, nawi¹zuj¹ce

Te i inne podobne fotografie otrzymalismy od mieszkañca ulicy Targowej. Zdjêci¹ mówi¹ same za siebie.
REKLAMA

wygl¹dem do historycznego
charakteru tej najstarszej
czêœci Rumi. Podobne oœwietlenie otrzyma w przysz³oœci
Plac Kaszubski.
Rozpoczêto budowê ul.
Ró¿anej, od ul. Kosynierów
do Partyzantów, a po³o¿ona
w s¹siedztwie ul. Okrzei
otrzyma³a ju¿ now¹ nawierzchniê. Gotowe s¹ równie¿ ulice: Chrobrego, Asnyka, Kwiatowa i Równa.
Wœród zaplanowanych
jeszcze w tym roku inwestycji jest budowa ulic: Hetmañskiej, p³k. D¹bka, i Skarpowej na Zagórzu.
Ma te¿ powstaæ ci¹g pieszo-rowerowy wzd³u¿ Zagórskiej Strugi w centrum miasta, na który czeka wielu
mieszkañców. Pomys³ utworzenia takiej trasy spacerowej spotka³ siê bowiem z du¿ym zainteresowaniem.
A. Kuczmarska

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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KONKURS

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Góry i morze
na fotografiach
Pawe³ Tomeczkowski i Halina Stopierzyñska wygrali atlasy drogowe w naszym konkursie fotograficznym. Oboje przys³ali do nas interesuj¹ce zdjêcia. Za
najpiekniejsz¹ uznaliœmy fotografiê Czarnego Staw
pod Rysami, autorstwa Paw³a Tomeczkowskiego. Drugie miejsce zajê³o zdjêcie z cyklu pt. ; "Wiosenny spacer w Rewie - marzec 2009" Haliny Stopierzyñskiej.
Wyró¿nienia w konkursie otrzymuj¹ autorzy innych piêknych zdjêæ: Sylwia Augustyniak, Aleksander Odowski i Alicja Liesk. Gratulujemy!

Pawe³ Tomeczkowski i Halina Stopierzyñska - laureaci konkursu fotograficznego.

Dodajmy, ¿e wybór nagrodzonych zdjêæ by³ bardzo trudny,. Wiekszoœæ nades³anych zdjêæ bardzo nam siê podoba, od
tych, zrobionych w Rumi, w pobliskiej Gdyni czy Rewie a¿ po
fotografie z Tart, a tak¿e dalekiej Chorwacji i Czarnogóry.
Nagrodzone fotografie publikujemy obok i poni¿ej,ale nie
tylko w tym wydaniu gazety.
Zarówno te, jak i inne zdjêcia wspomnianych autorów
mo¿na równie¿ obejrzeæ na naszej stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl Polecamy!

I miejsce - Czarny Staw pod Rysami.
„Na ryby” - Sylwia Augustyniak

Molo w Rzucewie - Aleksander Odowski.

II miejsce - Spacer w Rewie.
REKLAMA

Tanie-Fotografie.pl
Zdjęcia okazjonalne:
śluby, wesela,
komunie św., bankiety
Zdjęcia reklamowe:
fotografie modelek
i modeli,
samochodów,
przedmiotów i inne.
Zachód s³oñca - Alicja Liesk.

502 178 344
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Wieczorami strach tamtędy przechodzić

Brakuje wyznaczonego przejścia

Nieoświetlona uliczka

Na pasach byłoby
dużo bezpieczniej

Ten odcinek ul. Kujawskiej w Janowie, biegn¹cy
obok ogrodzenia Ekologicznej
Szko³y Spo³ecznej, jest pozbawiony oœwietlenia. Urz¹dzenie na maszcie, widoczne
w g³êbi po prawej stronie to
nie latarnia, ale kamera, zamontowna w ramach systemu monitoringu szko³y.
Nieco dalej ulica Kujawska rozwidla siê na dwie
uliczki. Dopiero kilka metrów za zakrêtem w lewo
mo¿na zobaczyæ latarniê.

Na wszystko nie starcza pieniędzy

Zaniedbane trawniki
czekają na renowację

Tu na razie jest klepisko... - zaœpiewaliby bracia Golcowie. Mo¿e kiedyœ bêdzie trawnik?

W Rumi jest coraz wiêcej terenów zieleni miejskiej, przybywa skwerów,
klombów kwiatowych,
trawników. Niektóre miejsca s¹ piêkne i zadbane, o
innych jakby zapomniano.
Nasz Czytelnik zwróci³ nam
uwagê na zadeptany i rozjecha ny ko³ami samochodów "trawnik" przy skrzy¿owaniu ul. Pi³sudskiego i Wybickiego. Zauwa¿yliœmy w
mieœcie wiêcej zieleñców,
które np. zaros³y chwastami lub zosta³ niestety zadeptane przez przechodniów.
Czy urzêdnicy miejscy
mog¹ coœ na to poradziæ? Z
tym pytaniem zwróciliœmy
siê do naczelnika Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miasta w Rumi.
- Z roku na rok w mieœcie przybywa terenów zielonych, jest te¿ stosunkowo
wiêcej œrodków na ich
utrzymanie - informuje naczelnik wspomnianego wydzia³u Urzêdu Miasta, Katarzyna Bieliñska. - Nie-
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stety, pieniêdzy nie starcza
na wszystkie renowacje
zniszczonych trawników i
klombów, a do takich zniszczeñ co jakiœ czas dochodzi.
Przede wszystkim dbamy o
bie¿¹c¹ pielêgnacjê zieleni
miejskiej - koszenie, pielenie, podlewanie czy ciêcia
drzew i krzewów. Zajmuje
siê tym - na zlecenie Urzêdu - specjalistyczna firma,
która wygra³a przetarg.
Zlecamy tak¿e, w miarê
mo¿liwoœci, renowacjê
uszkodzonych nasadzeñ czy
trawników, tak jak niedawno na rondzie 25-lecia Solidarnoœci, gdzie trawnik zosta³ zniszczony przez samochód. Pozosta³e renowacje
bêdziemy wykonywaæ sukcesywnie, w miarê posiadanych œrodków finansowych.
Mieszkañcy Rumi mog¹
zg³aszaæ w Urzêdzie Miasta
miejsca, gdzie zieleñ zosta³a zniszczona, wysch³a lub
zaros³a chwastami. Mo¿na
zadzwoniæ w tej sprawie do
wspomnianego wydzia³u,
pod nr tel. 679-65-60.

REDAKCYJNE
DY¯URY
DOPIERO WE
WRZEŒNIU
Z powodu urlopu,
w sierpniu br. nie bêdzie cotygodniowych
dy¿urów reportera w
naszej redakcji.
Przepraszamy i zapraszamy Czytelników na kolejne dy¿ury we wrzeœniu, jak
zwykle w œrody w
godz. 14-16 lub w inne
dni, po telefonicznym
umówieniu siê.

W rejonie ulic Pomorskiej i Kujawskiej w Janowie znajduje siê kilkanascie
sklepów, biblioteka, poczta,
apteka, a tak¿e szko³a. Na
placu przez szko³¹ funkcjonuje ma³y bazar, z którego
korzystaj¹ m.in. starsi
mieszkañcy osiedla (wiadomo, na straganach kupuje
siê nieco taniej).
Jeden z mieszkañców naszych Czytelników zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w s¹siedztwie sklepów i minitargowiska brakuje wyzna-

czonego przejœcia dla pieszych. W miejscu, widocznym na naszym zdjêciu,
przez jezdniê przechodzi
wiele osób, w tym tak¿e
matki z dzieæmi i uczniowie
szko³y podstawowej. Na
przeciw jest deptak, prowadz¹cy do bloków.
Ruch pojazdów na ul.
Kujawskiej jest raczej niewielki, ale w tym miejscu
przeje¿d¿a sporo samochodów. Na pewno warto zadbaæ o bezpieczenstwo pieszych.
baj.

Niebezpiecznie i niewygodnie na ul. Dąbrowskiego

Pułapki na rowerzystów
Pu³apki czyhaj¹ na
rowerzystów, poruszaj¹cych siê œcie¿kami rowerowymi w Rumi. Niektóre przeszkody s¹
doœæ niebezpieczne.
Na ul. D¹browskiego w
centrum Rumi, nieopodal
marketu "Bazar" œcie¿ka rowerowa biegnie obok przystanku autobusowego. Korzystaj¹cy z niej mi³oœnicy
dwóch kó³ek musz¹ tam
bardzo uwa¿aæ, bo niewielki odcinek trasy jest niebezpieczny. Rozrastaj¹ce siê korzenie drzew wysadzi³y
kostkê brukow¹, przez co na
œcie¿ce wyros³y przeszkody.
Inn¹ przeszkod¹, a raczej niepotrzebn¹ zawalidrog¹ jest ³awka dla pasa¿erów autobusów. Mimo, ¿e
obok wiaty przystankowej
jest du¿o miejsca, ktoœ postawi³ tê ³awkê akurat na
trasie dla rowerów. Jeœli na
³awce siedzi wiêcej ludzi przejechaæ siê raczej nie da.
Najlepiej zejœæ z roweru
i poprowadziæ go chodnikiem, tym bardziej, ¿e na-

Ten odcinek œcie¿ki rowerowej w centrum Rumi
obfituje w liczne przeszkody.

wierzchnia w kilku miejscach niebezpiecznie siê
wznosi. Ale czy o to chodzi?
Innym problemem s¹
samochody, tarasuj¹ce
œcie¿ki rowerowe. Najczêsciej dochodzi do tego w s¹siedztwie sklepów lub innych placówek, przy któ-

rych brakuje parkingu. Tak
jak przed przychodni¹ lekarsk¹ przy ul. Pi³sudskiego. Jest tam niewiele miejsc
postojowych (jak na lekarstwo), wiêc auta czêsto parkuj¹ na rowerowej trasie.
A rowery? Musz¹ zjechaæ na jezdniê...
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SYGNAŁY I OPINIE
Dziurawa ulica Rajska
Czêsto je¿d¿ê na rowerze, m.in. po ulicach na obrze¿ach Rumi. Jedn¹ z nich jest ul. Rajska, prowadz¹ca do
granicy miasta z Dêbogórzem. Przebiega tamtêdy piêkna
i bardzo ciekawa trasa, ale niestety dla rowerzystów niebezpieczna z powodu dziur i wyrw w afalcie. Ulica zapada siê m.in. na wysokoœci prywatnego domu opieki dalej,
w stronê oczyszczalni œcieków. O wypadek nietrudno.
Interweniowa³em ju¿ w tej sprawie w Urzêdzie Miasta, ale bez skutku. Apelujê o za³atanie dziur i wyrównaRumianin
nie nawierzchni ul. Rajskiej.

Libacje pod balkonami
Na niewielkim osiedlu przy ulicy - do niedawna - A.
Zawadzkiego (trwa procedura zmiany nazwy na ul. ks.
L. Gierosa) zbieraj¹ siê amatorzy mocnych trunków i chyba
równie¿ œrodków odurzaj¹cych. Przesiaduj¹ zw³aszcza pod
naszym blokiem nr 2. Za budynkiem znajduje siê podwórko, a dalej mur, otaczaj¹cy s¹siedni¹ posesjê. To miejsce
jest oddzielone od reszty osiedla, niewidoczne od ulicy. Dlatego pod balkonami czêsto odbywaj¹ siê towarzyskie alkoholowe spotkania, a uwagi mieszkañców w ogóle nie
pomagaj¹.
Po naszych interwencjach od czasu do czasu pojawia
siê tam policja lub stra¿ miejska. Niestety, to pomaga tylko na kilka godzin, potem towarzystwo znów siê zbiera.
Jesteœmy bym bardzo zmartwieni i zmêczeni, bo wiadomo, jakie s³ownictwo musimy s³yszeæ i jakie zachowania
obserwowaæ. Strach wypuœciæ dzieci na podwórko.
Mieszkanka

Ciemno w bramach
Mieszkam na osiedlu spó³dzielczym w Janowie, na którym niektóre bloki s¹ ze sob¹ po³¹czone, tworz¹c czworoboki. Na wewnêtrzne dziedziñce wchodzi siê przez bramy, w których moim zdaniem zdecydowanie brakuje oœwietlenia. Tym bardziej, ¿e czasami zbiera siê tam m³odzie¿.
Wieczorem bojê siê tamtêdy przechodziæ w obawie przed
zaczepkami lub nawet kradzie¿¹ czy pobiciem.
W. K. (dane do wiadomoœci redakcji)

Brak pasa bezpieczeñstwa
Miêdzy szko³¹ ekologiczn¹ w Janowie a remontowanymi obecnie Delikatesami 34 jest plac, na którym codziennie rozstawiane s¹ stragany lub odbywa siê sprzeda¿ z prowizorycznych stojaków. Nie mam nic przeciwko
handlowi pod chmurk¹, ale kiedyœ miêdzy straganami a
bram¹ wjazdow¹ na szkolny dzieciniec by³ wyznaczony
pas bezpieczeñstwa. W razie zagro¿enia pod szko³ê musi
podjechaæ karetka pogotowia albo stra¿ po¿arna. W razie
ewakuacji uczniów i nauczycieli, musz¹ oni mieæ miejsce,
aby opuœciæ teren szko³y.
Obecnie jest to niemo¿liwe. Trzeba by najpierw usun¹æ
stragany i zebraæ roz³o¿one na ziemi towary, co potrwa³oby
chwilê. A przecie¿ w czasie akcji ratowniczej liczy siê ka¿da
minuta. Bia³e linie, wymalowane dawniej na p³ytach chodnikowych, dawno siê ju¿ zatar³y i nikt ich nie zauwa¿a.
Chcê na to zwróciæ uwagê zanim rozpocznie siê kolejny rok szkolny, bo przecie¿ chodzi o bezpieczeñstwo
uczniów i pracowników szko³y.
A. Modrzejewski

Nareszcie zniknie Sawicka i Finder
Cieszê siê, ¿e podjêto decyzjê o zmianie nazw ulic, które
mia³y za patronów dzia³aczy komunistycznych. Nareszcie!
Dawno juz nie powinno byæ tych nazwisk na budynkach
i na ulicznych tablicach.
Marian Zagierski
REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
rok za³o¿enia 1995

Us³ugi solidne dla firm, ma³ych sklepów
w zakresie: ZUS /e-podpis, przekaz
elektroniczny/
US /uprawnienia MIN.FIN/
spraw ksiêgowych oraz kadrowych

ZDANIEM NASZYCH CZYTELNIKÓW

LISTY OD CZYTELNIKÓW

Nic się nie da zrobić?
W czerwcu 2009
zwróci³am siê pisemnie do burmistrz Rumi
o wykonanie kilku pilnych i potrzebnych zadañ na terenie Janowa. Chcê siê podzieliæ
z Czytelnikami odpowiedzi¹, jak¹ otrzyma³am z urzêdu, poniewa¿ sprawa interesuje
wêcej mieszkañców
osiedla.
Po pierwsze, proponowane przez mnie przesuniêcie tablicy z planem miasta u zbiegu ulic D¹browskiego i Gdañskiej pominiêto milczeniem. Tymczasem
tablica zachodzi na przejœcie tak, ¿e przechodnie na
w¹skim chodniku s¹ nara¿eni na uderzenie siê. Niedawno tablica zosta³a wyrwana z ziemi, a potem obrócona i prowizorycznie
podparta starymi p³ytami
chodnikowymi.

Zaœmiecone trawniki
Proponowa³am te¿ zlikwidowanie trawników w
tym rejonie (w s¹siedztwie
mini-centrum handlowego
miedzy ul. Filtrow¹ i D¹browskiego), poniewa¿ s¹
one wydeptane i ustawicznie
zaœmiecone. Lepiej by³oby
zast¹piæ je kostk¹ brukow¹
i tym samym zlikwidowaæ
w¹skie i niewygodne chodniki. Otrzyma³am odpowiedŸ,
¿e moje wnioski „zostan¹ dopisane do wykazu potrzeb zagospodarowania zieleni”,
wiêc nadal nie wiem, czy
ktoœ siê kiedykolwiek zajmie
uporz¹dkowaniem terenu.
Poinformowano mnie te¿,
¿e tzw. ³¹cznik miêdzy ul. Katowick¹ i Filtrow¹ (m.in. dojœcie do przychodni) „jest projektowany i zostanie wykonany w przysz³ym roku”.

Alejka w b³ocie
Kolejny mój wniosek dotyczy³ œcie¿ek w janowskim
parku, którymi trudno
przejœæ po deszczu. Proponowa³am, aby œcie¿ki wy³o¿yæ
kostk¹, bo zim¹ oraz w czasie wiosennych roztopów
grzêŸniemy tam w b³ocie.
Przechodnie zmuszeni s¹ do
chodzenia po trawniku, a
przecie¿ œcie¿ka przez park
to dojœcie do koœcio³a, poczty, sklepów, do szko³y. Z pisma od burmistrz wynika, ¿e
wniosek o modernizacjê alejki w parku zosta³ odrzucony
przez Radê Miasta. Wiem
jednak, ¿e do postulatu utwardzenia alejek burmistrz „dorzuci³a” inne prace, m.in. zbudowanie tam fontanny, co na
pewno znacznie podwy¿szy
koszty
przedsiêwziêcia.
Zreszt¹, s¹ wa¿niejesze zadania ni¿ kolejna fontanna
O tym , ¿e radni s¹ sk³onni przyznaæ pieni¹dze na
utwardzenie œcie¿ki w parku
wiem od nich samych, poniewa¿ rozmawialiœmy o tym
podczas spotkania radnych z
mieszkañcami w styczniu
2009 r, w szkole nr 9.

Kosztowny
Dom Kultury
Na tym samym spotkaniu postulowa³am te¿ prowadzenie przez w³adze miejskie
dzia³alnoœci Domu Kultury
„Janowo”, utrzymywanego
obecnie m.in. przez cz³onków
spó³dzielni (którzy tylko w
niewielkiej grupie z niego
korzystaj¹). Obecna na spotkaniu burmistrz informowa³a, ¿e powierzenie dzia³alnoœci DK Janowo nie mo¿e
byæ finansowane przez miasto. Twierdzi³a, ¿e posiada
opiniê prawn¹ na ten temat,
ale nie ma jej przy sobie. Razem z inna mieszkank¹ Janowa umówi³yœmy siê na
spotkanie w celu zapoznania
siê z t¹ opini¹.

Niestety, opinii nie zobaczy³yœmy do dzisiaj, bo
burmistrz najpierw odes³a³a nas od Komisji KulturyRady Miejskiej, która takiej
opinii nie posiada, a ostatecznie na moje pismo w tej
sprawie, burmistrz E. Rogala-Koñczak odpowiedzia³a: „Nie posiadamy opinii
prawnej, dotycz¹cej wydzier¿awienia budynku DK
przez Gminê Miasto Rumia.
Nie by³o takiej propozycji”.

Nie chcemy siê
pozbyæ maj¹tku SM
W gazetce „Naszej Sprawy” z kwietnia br. celowo zamieniono pojêcie „powierzenie dzia³alnoœci” na „przekazanie”. Wmawia siê tym samym spó³dzielcom, ¿e grupa
osób chce pobyæ siê naszego
wspólnego maj¹tku, oddaæ
go za darmo, a tak nie jest!
Chodzi tylko o prowadzenie
dzia³alnoœci kulturalnej
przez miasto i na koszt miasta. Dodam, ¿e obecny kierownik DK „Janowo” podaje, ¿e miesiêcznie zarabia
5.300 z³ (dane z Internetu),
a ksiêgowa spó³dzielni informuje, ¿e rocznie na p³ace
prawników DK przeznacza
siê 200 tys. z³ (48 proc. wp³ywów z op³ata mieszkañców).

Rekreacja na ³¹kach
Dodam jeszce, ¿e oddala
siê sprawa urz¹dzenia na
³¹kach za osiedlem Janowo
terenów rekreacyjnych (co
proponowali radni niezale¿ni i radni PiS). Burmistrz
twierdzi ¿e nie mo¿na tego
zrealizowaæ z powodu ujêcia
wody, a ja s¹dzê, ¿e je¿eli
pani burmistrz nie chce czegoœ zrobiæ, to zawsze znajdzie jakiœ powód.
Oburza mnie taka postawa. Moim zdaniem burmistrz nie powinna czekaæ
do przysz³orocznych wyborów, tylko ju¿ teraz zrezygnowaæ ze stanowiska.
Danuta Michalczewska
Mieszkanka Janowa

REKLAMA

WYNAJMĘ
MIESZKANIE
W CENTRUM
RUMI
cztery pokoje
116 metry kw.
telefon:

0 601 610 733

Kontakt: tel.058 671-06-86, 066-837-27-52
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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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Szkolne Koło Caritas w I LO w Rumi

Młodzież pomaga i okazuje serce
Oprócz wielu kó³ zainteresowañ - teatralnych, wokalnych, fotograficznych i innych, w niektórych gimnazjach i liceach dzia³aj¹ ko³a Caritas. W I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich takie
ko³o istnieje od 6 lat i zrzesza ok. 30 licealistów.
Szkolne Ko³o Caritas w I
LO skupia wolontariuszy,
którzy nie tylko rozwijaj¹
swoj¹ wra¿liwoœæ i kreatywnoœæ, ale te¿ dobrze siê
bawi¹. Uczestnicz¹ w akcjach ogólnopolskich i co najbardziej istotne - organizuj¹
akcje na rzecz najbli¿szego
otoczenia: szko³y i jej
uczniów, lokalnej spo³ecznoœci, parafii. W ramach Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom cz³onkowie ko³a sprzedaj¹ œwiece Caritas w hipermarketach, a w ramach projektu SKRZYD£A - poszukuj¹ darczyñców oraz potrzebuj¹cych wsparcia finansowego uczniów naszej szko³y. Projekt ten obejmuje kilka osób, które co miesi¹c
otrzymuj¹ okreœlon¹ kwotê
na zakup rzeczy potrzebnych
do rozwoju indywidualnego
(podrêczniki, stroje sportowe, itp.) Kolejne akcje to
m.in. kwesta na hospicjum
oraz skarbonki wielkopostne.
- W szkole sprzedawaliœmy w³asne wyroby, by ufundowaæ bilety miesiêczne dla
niektórych uczniów - mówi
Barbara Pajzderska, opiekun ko³a. - Na wywiadówkach uczniowie oferuj¹ ciasta i kawê, a uzyskane datki przeznaczaj¹ na przyk³ad
na odzie¿ i obuwie dla potrze-

buj¹cego ucznia. Przed Bo¿ym Narodzeniem w ramach
akcji KILO - zbiórki ¿ywnoœci wœród klientów hipermarketów - utworzyliœmy œwi¹teczne paczki ¿ywnoœciowe.
Dodatkowo, w okresie ferii zimowych, poprowadziliœmy dla œwietlicy œrodowiskowej w Strzebielinie
warsztaty zajêæ teatralnych,
wokalnych i patchworku.
Nasi wolontariusze pomagali
gimnazjalistom i dzieciom ze
szko³y podstawowej w nauce,
systematycznie udzielaj¹c
korepetycji.
W ka¿dym roku szkolnym ko³o Caritas bierze
udzia³ w oko³o dziesiêciu
ró¿nych projektach - niektóre s¹ jednorazowe, inne
trwaj¹ wiele miesiêcy. Wiele
dzieje siê te¿ w relacjach indywidualnych z potrzebuj¹cym - dyskretne gesty mi³oœci Caritas: modlitwa,
wsparcie rozmow¹, ofiarowanie drugiemu cz³owiekowi
czasu. Czêsto jest to wa¿niejsze ni¿ pomoc materialna.
- Wszystkich tych akcji
nie bylibyœmy w stanie przeprowadziæ bez specjalistycznego wsparcia jakie uzyskujemy podczas warsztatów w
centrum szkoleniowym Cariatas w Warzenku - dodaje
Barbara Pajzderska. - Pro-

fesjonalne, trzystopniowe
szkolenia pozwalaj¹ nam w
pe³ni dzia³aæ, rozwijaæ siê i
byæ skutecznymi wolontariuszami. Nasi wolontariusze to
wyj¹tkowa grupa ludzi dla
których czas i wysi³ek skierowany na dzia³alnoœæ charytatywn¹ ma sens i znaczy
wiele.
BP.

Remont w liceum

Nowoczesne
gabinety i hol
Podobnie jak w ub.
roku, w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rumi wakacje s¹ okazj¹ do przeprowadzenia intensywnych prac remontowych.
Chodzi przede wszystkim
o poprawê warunków nauki i estetykê szko³y, ale
tak¿e o przygotowanie
obiektu do nadchodz¹cego jubileuszu 60-lecia (obchody w paŸdzierniku).
Na jubileusz zjad¹ siê goœcie. Liceum zaskoczy ich
nowoczesnymi i odnowionymi pomieszczeniami, a tak¿e ³adn¹ elewacj¹, któr¹
szko³a otrzyma³a w ubieg³ym roku.
- Obecnie osiem klas jest
remontowanych, a tak¿e
adaptowanych na nowoczesne gabinety multimedialne
- informuje dyrektor ZSP nr
1, Janusz Wolañski. - Odbywa siê tam m.in. malowanie, cekolowanie, naprawa
b¹dŸ wymiana instalacji
elektrycznej, montowanie
nowego oœwietlenia. PóŸniej
wyposa¿ymy gabinety w nowoczesny sprzêt, m.in. tablice multimedialne.
Jak informuje dyrektor
Wolañski, malowanie i cekolowanie odbywa siê równie¿
na korytarzach i klatce schodowej, modernizacji doczeka
siê te¿ wejœcie do szko³y (nowe
drzwi) i hol na parterze.
Remont realizowany jest
ze œrodków przyznanych
przez Zarz¹d Powiatu, poniewa¿ rumskie I LO podlega
w³adzom powiatowym.
Odnowienie szko³y jest
elementem przygotowañ do
jubileuszu, w ramach których przygotowywane jest
tez ciekawe wydawnictwo.
Powstaje 300-stronicowa
ksi¹¿ka, poœwiêcona historii
placówki, jej nauczycielom i
absolwentom.
Wiêcej o przygotowaniach do 60 urodzin I LO napiszemy we wrzeœniu.
Ak.
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POWIAT

Nowa kompostownia, większa sortownia

Eko Dolina - drugi etap
W s¹siaduj¹cej z Rumi¹ wsi £ê¿yce trwa inwestycja, dotycz¹ca m.in. mieszkañców Rumi. Przy wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) w wysokoœci 4 mln euro, rozpoczêto drugi etap
rozbudowy zak³adu zagospodarowania odpadów. W
Eko Dolinie powstaje nowoczesna kompostownia, a
sortownia odpadów jest rozbudowywana. Zwiêkszy
to przepustowoœæ instalacji oraz zapewni efektywny przerób odpadów biodegradowalnych.

W Eko Dolinie powstaje m.in. kompostownia.

Dotychczasowa kompostownia s³u¿y wy³¹cznie do
kompostowania odpadów
zielonych (ga³êzie drzew i
krzewów, trawa, chwasty).
Przepustowoœæ jej wynosi 6
000 ton w ci¹gu roku. Nowy
obiekt w podciœnieniowej
hali umo¿liwi przerobienie
wysortowanych odpadów biodegradowalnych, co zwiêkszy
mo¿liwoœæ kompostowania o
kolejne 30 000 ton na rok.

Przygotowanie materia³u
do kompostowania wymaga
powiêkszenia sortowni. Powstaje zatem nowa czêœæ hali
wraz z lini¹ technologiczn¹,
wiêksze miejsca roz³adunku
i czasowego sk³adowania odpadów, drugie sito obrotowe
oraz dodatkowe kabiny sortownicze.
Wydajnoœæ nowej sortowni wzroœnie z 50 000 ton do
100 000 ton w ci¹gu roku.

Mieszkańcy i właściciele działek protestują
Przypomijmy, że od kilku miesięcy właściciele działek
w pobliż zakładu oraz część mieszkańców Łężyc protestuje przeciw rozbudowie zakładu, (pisaliśmy o tym w lutym
br.), ale także przeciw uwtorzeniu wokól niego strefy przemysłowej. Głównym celem powołanego w tym celu Stowarzyszenia Ekopark jest ochrona Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz umożliwienie budowy domów mieszkalnych (strefa przemysłowa to wyklucza). Akcja protestacyjna skierowana jest przeciwko władzom gminy Wejherowo,
gdzie trafiły ostatnio pisma z ok. 3 tys. podpisów.

- Zak³ad zagospodarowania odpadów Eko Dolina zosta³ oddany do u¿ytkowania
w 2005 - przypomina prezes
firmy Sabina Kowalska. W tym czasie ukoñczony zosta³ I etap inwestycji w ramach którego powsta³y miêdzy innymi: sortownia odpadów, podczyszczalnia œcieków
i odcieków, pryzmowa kompostownia odpadów zielonych,
elektrownia biogazowa, stacja demonta¿u sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
segment demonta¿u odpadów
wielkogabarytowych, pe³na
infrastruktura techniczna.
Podczas budowy zak³adu
wykonano infrastrukturê we
wsi £ê¿yce, m.in. wybudowano drogê obwodow¹, powsta³o nowe ujêcie wody i kanalizacjê sanitarn¹. Urz¹dziliœmy te¿ boisko i plac zabaw.
Przede wszystkim jednak
stworzyliœmy nowe miejsca
pracy dla okolicznych mieszkañców.
Zak³ad obs³uguje ponad 400 tys. mieszkañców
Gdyni, Sopotu, Rumi,
Redy, a tak¿e miasta i gminy Wejherowo, Kosakowo
i Szemud. Przedstawicieli
samorz¹dów tych gmin oraz
dziennikarzy poinformowano
o przebiegu inwestycji podczas konferencji na terenie
Ak.
zak³adu.

120 milionów zł
Koszt budowy kompostowni i rozbudowy sortowni wynosi 36 mln zł. Na
realizację I etapu wydano
84 mln zł.
Łączny koszt budwy zakładu (od początku) to 120
mln zł. Komisja Europejska
przyznała dotację w kwocie 15
mln euro, czyli ok. 60 mln zł.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4
Biuro Obs³ugi Interesantów
Tel. 058 57-29-550
Fax. 058 57-29-555
Sekretariat
Tel. 058 57-29-400,401
Fax. 058 57-29-402
Wydzia³ Zarz¹dzania
Kryzysowego
Tel. 058 57-29-440,443
Fax. 058 57-29-441
Wydzia³ Rozwoju i
Programów Europejskich
Tel. 058 57-29-451,452
Wydzia³ Edukacji
Tel. 058 57-29-429,407,408
Fax. 058 57-29-409

Wydzia³ Komunikacji
Tel. 058 57-29-521 (522,
524,525,528 - Prawa Jazdy,
530÷536 Rejestracja)
Wydzia³ Kultury i Spraw
Spo³ecznych
Tel. 058 57-29-485,486,487
Fax. 058 57-29-488
Wydzia³ Architektury
i Budownictwa
Tel. 058 57-29-445÷450
Fax. 058 57-29-502
Wydzia³ Geodezji
Tel. 058 57-29-460,461,
Fax. 058 57-29-502
Wydzia³ Finansowy
Tel. 058 57-29-430,431,433

Powiatowy Oœrodek
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-463,464,465
Ewidencja Gruntów
Tel. 058 57-29-466,467,468
Zak³ad Uzgadniania
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-470,471,472
Wydzia³ Gospodarki
Nieruchomoœciami
Tel. 058 57-29-475÷478
Wydzia³ Œrodowiska
Tel. 058 57-29-541÷544
Fax. 058 57-29-545

Wydzia³ Organizacyjny
Tel. 058 57-29-416,481,493

INFORMACJA
STAROSTWA
POWIATOWEGO
W WEJHEROWIE
Powiatowy Zespół Placówek SzkolnoRewalidacyjno-Wychowawczych

M. Mehring pokieruje
Zespołem przy ul. Sabata
W Starostwie w Wejherowie odby³ siê konkurs na dyrektora nowej placówki oœwiatowej, tj. Powiatowego Zespo³u
Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi,
która zosta³a powo³ana uchwa³¹ Rady Powiatu Wejherowskiego. Do tej pory w budynku przy ul. Sabata 12 funkcjonowa³ Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 3 w Rumi, sk³adaj¹cy
siê z dwóch szkó³ publicznych: Szko³y Podstawowej nr 2
(Specjalna) oraz Gimnazjum nr 3 (Specjalne). Placówk¹ kierowa³a Marlena Mehring. W wyniku konkursu na dyrektora tym razem ju¿ Poiatowego Zespo³u, ponownie wybrano pani¹ Marlenê Mehring.
Od paru lat zmniejsza³ siê nabór do oœwiatowej placówki specjalistycznej przy ul. Sabata. Zmniejszaj¹ca siê drastycznie liczba uczniów wzbudzi³a w œrodowisku pewne niepokoje o mo¿liwoœæ dalszego funkcjonowania tej placówki
w Rumi. W³adze Powiatu Wejherowskiego, zorientowane w
zwiêkszaj¹cej siê skali potrzeb Miasta Rumi i Powiatu Wejherowskiego w zakresie kszta³cenia specjalnego podjê³y dzia³ania organizacyjne, których za³o¿eniem jest zachowanie i
trwanie struktury szkolnej, a tak¿e systematyczna rozbudowa sieci placówek kszta³cenia specjalnego.
Dodatkowe dzia³anie organizacyjne jest takie, ¿e dotychczasowe szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 3 w Rumi wraz z Oœrodkiem RewalidacyjnoWychowawczym skupione zosta³y w nowej jednostce organizacyjnej, Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi.
Na rok szkolny 2009/2010 zaplanowano funkcjonowanie w siedzibie PZPSRW w Rumi przy ul Sabata 12, dwóch
oddzia³ów szko³y podstawowej specjalnej, trzech oddzia³ów gimnazjum specjalnego oraz dwóch oddzia³ów rewalidacyjno-wychowawczych. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z oczekiwanym zainteresowaniem now¹ form¹ publicznej i darmowej terapii i kszta³cenia w PZPSRW w Rumi planowana jest rozbudowa placówki o nowoczesny pawilon terapeutyczny. Na okres wakacji zaplanowano konieczne remonty w siedzibie placówki, które dostosuj¹ j¹ do specyficznych potrzeb wychowanków.

Konkurs „Antek”
Wydzia³ Kultury i Spraw Spo³ecznych Starostwa w
Wejherowie zaprasza do wziêcia udzia³u w konkursie
„Antek”, organizowanym przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej - Oœrodek Regionalny w Gdañsku.
Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie skutecznych i nowatorskich rozwi¹zañ oraz dzielenie siê dobrymi
praktykami w obszarze problematyki spo³ecznej. Szczególny nacisk po³o¿ony jest na propagowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych dostêp do rynku pracy osób defeworyzowanych oraz
aktywizacjê spo³eczn¹ osób zagro¿onych wykluczeniem.
W ramach Konkursu wy³onione zostan¹ inicjatywy, których celem jest rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych i które
podejmuj¹ przynajmniej jeden z ni¿ej wymienionych tematów:
- wyrównywanie szans na rynku pracy,
- promowanie mobilnoœci i elastycznoœci zawodowej,
- promowanie postaw aktywnych w ¿yciu spo³ecznym i/
lub zawodowym,
- przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu.
Zg³oszenie do Konkursu polega na wype³nieniu i przes³aniu na adres biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Gdyñskich Kosynierów 11, 80-866 Gdañsk)
ankiety konkursowej. Termin przes³ania ankiety do Biura
w Gdañsku up³ywa z dniem 31 sierpnia 2009 r. (decyduje
data wp³yniêcia zg³oszenia do biura FRDL w Gdañsku).
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Po dawnej "czwórce" pozostały mury, byli uczniowie i nauczyciele

Rówieśnicy Rumi
Rozstali siê 40 lat temu, ¿egnaj¹c jednoczeœnie szko³ê, w której spêdzili razem osiem lat .
Tym wiêksze by³o wzruszenie i radoœæ, kiedy
spotkali siê po raz pierwszy ponownie w swojej
dawnej podstawówce, rumskiej "czwórce".
Uczniowie z rocznika 1961-1969, urodzeni w
szczególnym dla Rumi 1954 roku - roku nadania
praw miejskich - s¹ rówieœnikami miasta.
W dawnej Szkole Podstawowej nr 4, a obecnie Gimnazjum nr 2 przy ul. Œwiêtojañskiej, spotka³y siê dwie
klasy: A i B, jedyne jakie
funkcjonowa³y w szkole dla
tego rocznika. 34 dawnych
uczniów oraz troje nauczycieli prze¿ywa³o ogromne
emocje, ale te¿ zabawne sytuacje, zw³aszcza kiedy nie
mogli siê rozpoznaæ. Ze spotkania cieszyli siê jak dzieci
i jak dzieci nie t³umili radoœci.

W kó³ko po korytarzu
- Dodatkowe wzruszenie,
poza spotkaniem z dawnymi
kole¿ankami i kolegami,
wi¹za³o siê ze zwiedzaniem
szko³y, klas i korytarzy, na
których prze¿yliœmy tak wiele - opowiada jedna z g³ównych organizatorek zjazdu,
Krystyna Jendykiewicz
(Krysia Grudnowska z ul.
Kolejowej). - Na tych korytarzach na przerwach musieliœmy chodziæ w kó³ko, na
ogó³ w parach, a dy¿urny nauczyciel pilnowa³, ¿ebyœmy
nie zaniechali tego przymusowego ruchu miêdzy lekcjami. Skutecznie robi³a to
m.in. nasza rusycystka, pani
Anna Bazylewicz, która
mia³a donoœny g³os.

Kleksy w zeszycie
- Wszyscy pamiêtamy,
jak wygl¹da³y dawniej klasy z charakterystycznymi
³awkami z dziur¹ na ka³amarz, bo w m³odszych klasach pisa³o siê obowi¹zkowo
piórem z obsadk¹ i stalówk¹
- dodaje druga organizatorka, Alicja Wenta z klasy A
(Ala Jaroñ z ul. Krakowskiej). - Pamiêtam, jak p³aka³am z powodu kleksa w zeszycie i jak uspokaja³a mnie nasza kochana wychowawczyni,
pani Jadwiga Karzbon.
Nie ma osoby z dawnej
klasy A, która nie chwali³aby nie¿yj¹cej ju¿ pani Karzbon. Opiekuñcza, dobra, cierpliwa, by³a dla uczniów jak
mama.
Jako nauczycielka przyrody i biologii sprawi³a, ¿e w
klasie by³o du¿o roœlin oraz
akwarium z rybkami pielêgnowane przez uczniów. Na
wakacje zarówno kwiaty, jak
i rybki zabierali do domów.
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Dobra szko³a
Uczestnicy spotkania
wspominali ze wzruszeniem
innych nauczycieli -wymagaj¹c¹ ale œwietn¹ polonistkê
Lidiê Kilichowsk¹, matematyczki - panie Furman,
Strzeleck¹ i Szreder,
drug¹ nauczycielkê rosyjskiego - Lidiê Krzemiñsk¹.
Z radoœci¹ powitali na
spotkaniu troje dawnych pedagogów: Krystynê Omernik, ucz¹c¹ geografii, Jacka So³tysika - pana od chemii oraz Stanis³awa Kiedrowicza, nauczyciela muzyki i w-f. Wspominano te¿
dyrektorów szko³y w tamtych latach: Kilichowskiego, Gregora, Kijaka i So³tysiaka.
- "Czwórka" by³a bardzo
dobr¹ szko³¹ - twierdzi Alicja Jaroñ. - Przekona³am siê
o tym w liceum pedagogicznym i na studiach, gdzie nigdy nie mia³am problemów,
m.in. w jêzykiem polskim i
poprawnym pisaniem. Mogliœmy œmia³o konkurowaæ z
absolwentami podstawówek
w Trójmieœcie.
- To by³a wyj¹tkowa szko³a - dodaje Janusz Rybicki, równie¿ by³y uczeñ klasy A. - Zdobyta tam wiedza
by³a dobrym kapita³em na
przysz³oœæ. Poza tym uczono
nas patriotyzmu i mimo nieciekawych czasów, wychowywano jak najlepiej. To zas³uga wiekszoœci nauczycieli.

Miasto jak wieœ
- Wszyscy chodziliœmy w
fartuszkach z bia³ymi ko³nierzykami i tarczami na rêkawach, ale nikt siê nie temu
nie sprzeciwia³ - wspomina
Krystyna Jendykiewicz. Tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ
z nas pochodzi³a z biednych
rodzin i nie mieliœmy modnych ubrañ. Wiele osób,
mnie równie¿ nie by³o nawet
staæ na wycieczki, chocia¿ to
nie by³y drogie wyjazdy.
- JeŸdziliœmy na Westerplatte, do Malborka, do
Gdañska, na Mierzejê Wiœlan¹ - przypomina Janusz
Rybicki. - Chodziliœmy te¿ na
wycieczki do lasu oraz na
pobliskie ³¹ki, m.in. na lekcjach przyrody.
£¹ki i pola z makami na

Rówieœnicy Rumi spotkali siê po 40 latach w swojej szkole.
brzegach rozci¹ga³y siê w
s¹siedztwie szko³y, raz dalej,
na terenie obecnego osiedla
spó³dzielni "Janowo". W Janowie z lat szeœædziesi¹tych
znajdowa³a siê osada kolejowa przy stacji Janowo Pomorskie (taki napis widnia³
na peronie), nieliczne skupiska domków jednorodzinnymi oraz gospodarstwa, m.in.
Hoppów, Sampów, Miotków,
Beckerów i Zab³ockich, którzy prowadzili te¿ sklep spo¿ywczy ko³o obecnego krzy¿a przy ul. Gdañskiej. Drugi
sklepik znajdowa³ siê na
rogu ul. 3 Maja, tam gdzie
obecnie mieœci siê pub. Ta
czêœæ Rumi przypomina³a raczej wieœ ni¿ miasto.

Krysia Grudnowska (Jendykiewicz), Piotr Gojka i Ala Jaroñ (Wenta) - organizatorzy zjazdu.

Lizaki i "Winnetou"
We wspomnieniach na
temat samej Rumi, w pamiêci dzieci i póŸniejszej m³odzie¿y z lat 60. i pocz¹tków
70. Zachowa³o siê kino przy
ul. Wybickiego, budynek prezydium przy ul. Derdowskiego, Dom Kultury przy ul. Sobieskiego z non-stopami i innymi wydarzeniami kulturalnymi, a tak¿e kawiarnie
"S³oneczna", "Mi³a", "Cafe
Rumia". Pamiêtaj¹ te¿ m.in.
sklep przy ul. Wybickiego (w
s¹siedztwie obecnego skwerku
z pomnikiem). By³y tam du¿e
s³oje z kolorowymi cukierkami
na wagê, lizaki, oran¿ada w
zamykanych butelkach i syfony, które przynosi³o siê potem
do nape³nienia.
- Wyjœcie do kina to by³o
wydarzenie, pamiêtam
zw³aszcza cykl filmów z Winnetou i niedzielne "Poranki"
- wspomina pani Alicja.

Krystyna Omernik i Jacek So³tysik - nauczyciele.
Fot. A.Kuczmarska
do szko³y, gdzie by³ jeden z
pierwszych telewizorów, w
zamykanej obudowie. To by³
prywatny telewizor pañstwa
Kilichowskich, udostêpniany
uczniom.
- Trzeba dodaæ, ¿e wa¿nym oœrodkiem kultury by³a
dla nas parafia salezjañska,
gdzie chodziliœmy do koœcio³a oraz na religiê - mówi pan

Janusz. - Po zajêciach organizowane by³y zabawy, wystêpy, konkursy z nagrodami, jase³ka. U ksiê¿y salezjanów by³a m.in. makieta z poruszaj¹cym siê poci¹giem i
inne atrakcje, wiosn¹ i latem
gra³o siê w pi³kê.
- Bardzo lubiliœmy tam chodziæ - dodaj¹ zgodnie obie panie.
Anna Kuczmarska

"Bonanza" w szkole
- Kierownik kina, pan
Krzywoszyñski by³ ojcem
naszej kole¿anki Bogusi,
zdarza³y siê wiêc okazje do
darmowego wejœcia na seans
- dodaje pani Krystyna. - Na
telewizyjne programy dla
dzieci i filmy, np. ulubiony
serial "Bonanza" chodzi³o siê

Szkoła z tajemniczym magazynem
Dawna "czwórka", która po II wojnie światowej zaczęła
funkcjonować jako pierwsza i jedyna szkoła podstawowa
w mieście (najstarsza SP nr 1 była odbudowywana ze zniszczeń) mieściła się tylko w wyższym, piętrowym budynku
przy Świętojańskiej. Długi parterowy budynek z tyłu, gdzie
znajduje się sala gimnastyczna był magazynem, podobno
elewatorem zboża. Uczniom nie wolno było tam zaglądać,
dlatego wydawał się im bardzo tajemniczy.
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KULTURA I ROZRYWKA

MŁODZI-ZDOLNI: AGNIESZKA SKAWIŃSKA

LETNIE
IMPREZY

Nic na siłę

Z Agnieszk¹ Skawiñsk¹, utalentowan¹ studentk¹, czêsto ogl¹dan¹ na scenie MDK w Rumi
rozmawia Anna Kuczmarska
- O cz³owieku wszechstronnie uzdolnionym i
bardzo aktywnym mówi
siê: tañczy, œpiewa, recytuje... Pani w³aœnie taka
jest! W spektaklach, na
koncertach i podczas
wieczorów poetyckich w
Dworku pod Lipami pojawia siê pani w ró¿nych
wcieleniach, m.in. aktorki i wokalistki.
- Jako dziecko chcia³am
zostaæ aktork¹, piosenkark¹,
tancerk¹, modelk¹ i rzecz
jasna wszystkim tym w jednym czasie (œmiech). Mówi¹c
powa¿nie, próbujê ró¿nych
form dzia³alnoœci artystycznej, od teatru i tañca po
œpiew. Tego wszystkiego uczê
siê m.in. w Studium Wokalno-Aktorskim im D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Próbuje te¿ si³
w innej dziedzinie, równolegle studiuj¹c zaocznie dziennikarstwo i komunikacjê
spo³eczn¹. W obu szko³ach
rozpocznê trzeci rok studiów.
- To sporo, jak na
jedn¹ m³od¹ osobê. A co
lubi pani najbardziej?
- Trudno odpowiedzieæ na
to pytanie. Aktorstwo jest
podstaw¹, baza wszystkich
innych zainteresowañ. Dziêki aktorstwu poznajê siebie
i innych od œrodka. Bardzo
wa¿na jest praca nad w³asnymi emocjami i jeszcze
wa¿niejsze, trudniejsze utrzymanie ich na wodzy i
uwalnianiem tylko tyle, ile
potrzeba. Wcielaj¹c siê w
inne postacie, poznaje siê po
czêœci psychologiê zachowania i myœlenia innych ludzi.
Uwielbiam te¿ taniec - czujê
muzykê w swoim ciele i czer-

piê z tego radoœæ, mimo tego
¿e czasem treningi w szkole
bywaj¹ mecz¹ce i na drugi
dzieñ jestem trochê obola³a.
Bardzo lubiê æwiczenia rozci¹gaj¹ce, zaczê³am nawet
uprawiaæ yogê. Œpiewaæ uczê
siê od dwóch lat i bardzo mi
siê to podoba, choæ pocz¹tki
by³y ciê¿kie. Mia³am psychiczn¹ blokadê, nie umia³am œpiewaæ przed publicznoœci¹, a teraz zdarza siê, ¿e
œpiewam lepiej na koncercie
ni¿ na próbach. Sta³o siê to
dla mnie dobr¹ zabaw¹, choæ
trema ca³kiem nie zniknê³a.
Szczególnie ujawnia siê na
egzaminach w szkole.
- Najpierw by³ teatr
czy taniec?
- Niemal jednoczeœnie rozpoczê³am treningi w zespole
SPIN u pani Renaty Siwiec
oraz zajêcia teatralne w Teatrze Eksces w Miejskim
Domu Kultury w Rumi, prowadzone przez Adê Malinowsk¹ i Adama Pieñkowskiego. Wczeœniej by³y oczywiœcie wystêpy w szkole, g³ównie konkursy recytatorskie.
Wbrew pozorom te
pierwsze doœwiadczenia
by³y wa¿ne. Odnosi³am sukcesy i pora¿ki, które nauczy³y mnie, ¿e trzeba du¿o pracowaæ, ale te¿ ¿e najwa¿niejsze to czerpaæ przyjemnoœæ
i nie przejmowaæ siê, ¿e inni
czasem okazuj¹ siê lepsi.
- Mieszka pani teraz w
Gdyni, ale dzieciñstwo
spêdzi³a pani w Rumi?
- Nie ca³kiem. Pochodzê
z Helu i tam jest mój dom
rodzinny. W wieku 8 lat
przeprowadzi³am siê z rodzicami do Rumi, gdzie
mieszka³am przez 13 lat,

uczêszczaj¹c m.in. do Szko³y Podstawowej nr 8 oraz do
Gimnazjum nr 1, do obu
szkó³ w tym samym budynku. Do liceum doje¿d¿a³am
do Gdyni Chyloni. Przez rok
uczêszcza³am do policealnej
szko³y na kierunek instruktor tañca oraz prowadzi³am
zajêcia teatralne, taneczne i
rytmikê kreatywn¹ dla dzieci w rumskim MDK.
- Czy na pewno wymieniliœmy wszystkie pani
pasje?
- Nie, poniewa¿ jest jeszcze modeling i fotomodeling.
Lubiê graæ przed obiektywem, zw³aszcza, gdy jest
konkretny temat sesji zdjêciowej i trzeba siê wcieliæ w
jak¹œ rolê. Zdjêcia reklamowe, wybieg lub praca jako
hostessa s¹ te¿ niez³ym sposobem na dorobienie sobie
pieniêdzy. Poza tym bardzo
lubiê czytaæ ksi¹¿ki, intere-

sujê siê psychologi¹ i sferami podœwiadomoœci cz³owieka, uczê siê graæ na gitarze
oraz ca³y czas dokszta³cam
siê z angielskiego.
- Czy próbowa³a pani
swoich si³ w popularnych
programach telewizyjnych typu "Idol" czy
"Szansa na sukces"?
- Nie, ale w tym roku wygra³am talk-show o charakterze teleturnieju, zatytu³owany „Istne szaleñstwo”,
emitowany w programie
TV4. Reprezentowa³am grupê modeli i modelek, maj¹c
za przeciwników aktorów i
sportowców.
- Jaki jest sposób na
sukces Agnieszki Skawiñskiej?
- Recept¹ jest pozytywne
myœlenie i uœmiech. I jeszcze
jedna dewiza - nic na si³ê.

Trwa wakacyjna akcja
w mieœcie dla dzieci i m³odzie¿y, dla których nie brakuje ciekawych propozycji.
O szczegó³y trzeba pytaæ w
Urzêdzie Miasta, w MOSiR
i w obu domach kultury.
Natomiast dla doros³ych mieszkañców Rumi
na drug¹ po³owê lata przygotowano nastepujêce propozycje:
Na organach
5, 12 oraz 19 sierpnia
(œrody) o godz. 19. odbywaj¹
siê kolejne Letnie Koncerty Organowe. Muzyki organowej w w znakomitym wykonaniu mo¿na pos³uchaæ
w koœciele NMP WW przy
ul. D¹browskiego 26.
Festyn rodzinny
22 sierpnia (sobota) w
godz. 16-22 zaplanowano
wakacyjny festyn rodzinny
wokó³ sceny plenerowej w
Parku Starowiejskim przy
ul. Starowiejskiej.
Biesiada w parku
29 sierpnia (sobota) w
godz. 16-24 w parku w Janowie, przy ul. Filtrowej odbêdzie siê "Janowska Biesiada" i "Dzieñ Uœmiechu".
Zagra orkiestra
30 sierpnia (niedziela)
o godz. 17 bêdzie mo¿na pos³uchaæ Orkiestry Dêtej Tadeusza Gruczy. Orkiestra
wyst¹pi w Parku Starowiejskim.
Przy ognisku
13 wrzeœnia (niedziela)
w godz. 16-21 zaplanowano Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka w Janowie, z
licznymi atrakcjami w janowskim parku.
Nie zabraknie ogniska
i du¿ej porcji muzyki.

REKLAMA

Bezpłatne lekcje pływania

Wakacje na krytej pływalni
Od 20 lipca do 28 sierpnia
Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji organizuje na krytej
p³ywalni w Rumi (ul. Rodziewiczówny 8 - przy Gimnazjum
1) bezp³atn¹ naukê p³ywania
dla dzieci, w ramach ministerialnego programu „P³ywaæ
ka¿dy mo¿e - powszechna nauka p³ywania”.
Nauka odbywa siê w
trzech "turnusach" (terminy
do wyboru). Ostatni z nich
zaplanowano od 17 do 28
sierpnia.
Lekcje w wybranym
"turnusie" odbywaj¹ siê co-

dziennie w godz. 9.30 do
13.15 (w cyklach po 45
min).
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dwóch grupach: dla
dzieci nieumiej¹cych p³ywaæ
(na torze "p³ytkim" 90cm)
oraz dla umiej¹cych p³ywaæ
w stopniu podstawowym (na
torach "g³êbokich").
Na zajêcia przyjmowane
s¹ dzieci w wieku od 6 do 14
lat. Przed rozpoczêciem "turnusu" rodzice lub opiekunowie prawni musz¹ podpisaæ
deklaracjê zgody na udzia³
dziecka w nauce p³ywania.

Kurs jest bezp³atny, ale
obowi¹zuje op³ata za wstêp na
p³ywalniê (2 z³ od dziecka).
Zg³oszenia przyjmuje telefonicznie MOSIR w Rumi:
58 679-44-09 lub e-mailem:
plywalnia@mosir.rumia.pl
W temacie prosimy podaæ has³o SZKÓ£KA LETNIA, a w treœci nastêpuj¹ce
dane: imiê i nazwisko dziecka, wiek, grupa pocz¹tkuj¹ca czy zaawansowana, turnus (I, II lub III), godzina
rozpoczêcia zajêæ (9.30,
10.15, 11.00, 11.45, 12.30,
13.15)
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

JESZCZE WIĘCEJ

WYSTAWA
KAKTUSÓW

Kaktusiarniê w Rumi mo¿na odwiedziæ nie tylko przy
okazji wystawy. Czynna jest codziennie oprócz niedziel.
REKLAMA

W licz¹cej kilka tysiêcy
roœlin hodowli panstwa Hinzów na pocz¹tku lipca przyby³o kaktusów. Zagoœci³y tam
na dwa dni kolczaste piêknoœci, przywiezione przez innych hodowców. Coroczna
wystawa, zorganizowana
przez Polskie Towarzystwo
Mi³oœników Kaktusów - Oddzia³ Gdañsk, zosta³a uzupe³niona o pokaz ptaków ozdobnych. Ogl¹daj¹cych i podziwiaj¹cych nie brakowa³o.

Kwitn¹ce kaktusy prezentowa³ m.in. Andrzej Mucha z
Gdañska. W g³êbi Andrzej Hinz, w³aœciciel rumskiej
kaktusiarni.

SZKÓŁKA
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH I OWOCO-

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

REKLAMUJ SIĘ
W „GAZECIE
RUMSKIEJ”

- bezpłatnym
miesięczniku o
nakładzie 6 tys.
egzemplarzy
OFERUJEMY
ATRAKCYJNE
CENY ORAZ
RABATY

KONTAKT:
058 710-96-11
0 691-700-273

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4

redakcja.gazetarumska.pl
(do koñca sierpnia
przerwa urlopowa)

Szczegó³owe
informacje
na stronie
internetowej:

www.gazetarumska.pl

16

