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Plac zabaw nie został na czas przekazany

PRZEDSZKOLAKI
BEZ OGRÓDKA
MISS Z RUMI

Anna Jamróz
najpiękniejsza
Anna Jamróz, która ku
zadowoleniu mieszkañców
Rumi zdoby³a tytu³ Miss
Polski 2009, dwa lata temu
goœci³a na ³amach „Gazety
Rumskiej”. W maju 2007
roku jako absolwentka i
maturzystka I LO w Rumi
zgodzi³a siê na krótk¹ wypowiedŸ dla gazety, uzupe³nion¹ zdjêciem. To zdjêcie,
wykonane na dziedziñcu
rumskiego liceum publikujemy po raz drugi, udowadniaj¹c, ¿e Ania bez korony,
œwiate³ reflektorów i scenicznej oprawy jest jeszcze
³adniejsza!
Gratulujemy œlicznej rumiance sukcesu i trzymamy
kciuki za start w wyborach
Miss Œwiata w Johannesburgu w RPA.
Przypomnijmy, ¿e Miss
Polski 2009 ma 21 lat i jest
studentk¹ prawa na Uniwersytecie Gdañskim.
Ak.
REKLAMA

W s³oneczne dni ubieg³ego tygodnia dzieci ze
„S³onecznej Jedynki” spacerowa³y po ulicy, poniewa¿ nie mog³y korzystaæ z
placu zabaw po drugiej
stronie ul.Rodziewiczówny. Otwarty podczas wakacji ogród na pocz¹tku

roku szkolnego nie zosta³
przekazany ponownie
przedszkolu. W sierpniu
rzadko przychodzi³y tam
mamy z ma³ymi dzieæmi,
pojawia³a siê natomiast
m³odzie¿ i doros³e osoby.
Poniewa¿ nie dosz³o do
komisyjnego przekazania

ogrodu, zdaniem pracowników przedszkola zaœmieconego i zdewastowanego,
dyrektor zdecydowa³a nie
wprowadzaæ tam dzieci.
Oburzeni rodzice wys³ali pismo do burmistrz Rumi
i do Rady Miejskiej.

str. 10

I Liceum Ogólnokształcące ma sześćdziesiąt lat

Na jubileusz zjadą goście
I LO w Rumi jest przygotowane do jubileuszowych
uroczystoœci, które odbêd¹
siê 3 paŸdziernika br. Na 60.
urodziny szko³y przyjad¹
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych,
ale przede wszystkim absolwenci najstarszej i najwiêkszej rumskiej Alma Mater.
Prawie 4 tysi¹ce by³ych i
ponad 500 obecnych uczniów
liceum mo¿e byæ dumnych ze
swojej szko³y - dziœ odmienienionej, odnowionej i wci¹¿
najlepszej w Rumi i powiecie wejherowskim.
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W TYM NUMERZE

OPÓŹNIONE
INWESTYCJE

Realizacja budżetu w I
półroczu br. wzbudziła
niepokój i niezadowolenie
radnych. Dochody zrealizowano w ok. 33 proc., a
wydatki w ok. 30 proc.
Ucierpiały na tym m.in. inwestycje drogowe.

str. 2

ZOSTAŁO
MAŁO CZASU

Na to, aby stać się właścicielem swojego spółdzieczego mieszkania na
obecnych korzystnych
warunkach, pozostało
niewiele czasu.Ustawa
uwłaszczeniowa w tym
kształcie przestanie obowiązywać 30 grudnia.

str. 11

OBROŃCA POCZTY

Józef Rzepka, mieszkaniec
naszego miasta był jednym z bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku. Wraz z innymi
pocztowcami został on
rozstrzelany przez hitlerowców.
str. 15

AKTUALNOŚCI
Oœwiadczenie Klubów Radnych Niezale¿nych
i PiS, odczytane na sesji 27 sierpnia br.
W zwi¹zku z propozycj¹ zmiany uchwa³y bud¿etowej
na rok 2009 (druk nr 464 z autopoprawk¹) po raz kolejny
otrzymujemy od Burmistrza Miasta wniosek o ca³kowit¹
zmianê uchwalonego programu rozwoju miasta na rok bie¿¹cy. Nasze szczególne zdumienie budzi propozycja Burmistrza dotycz¹ca zmniejszenia dochodów z tytu³u wp³ywów
ze sprzeda¿y nieruchomoœci o kwotê 40 878,015 z³. Przypomnê tylko, ¿e w tym rozdziale Burmistrz zaplanowa³ dochody na ³¹czn¹ kwotê 41 000 000 z³, co radni zaakceptowali podczas sesji bud¿etowej w grudniu. Tymczasem, pomimo up³ywu 8 miesiêcy roku bud¿etowego, wp³ywy z tego
tytu³u wynosz¹ tylko 21 985 z³, a wiêc u³amek promila
zaplanowanej przez Burmistrza kwoty.
Nasuwa siê wiêc pytanie, jak bud¿et tegoroczny by³ planowany, ¿e jego wykonanie w tym dziale wynosi po 8 miesi¹cach 0 procent? Dlaczego Burmistrz nic nie robi, aby
zaplanowany przez siebie dochód zrealizowaæ? OdpowiedŸ
znajdziemy byæ mo¿e po stronie wydatków, gdzie Burmistrz
chce zrezygnowaæ z realizacji wielu inwestycji, co do realizacji, których od dawna przedstawia³a stanowisko odmienne
od Rady Miasta. Nie mo¿emy siê na to zgodziæ, gdy¿ s¹ to
inwestycje niezbêdne i d³ugo oczekiwane przez mieszkañców miasta, tak jak choæby budowa dróg gminnych, budowa sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ul. Pi³sudskiego i D¹browskiego, budowa centrum miasta wraz z budynkiem ratusza, budowa kanalizacji sanitarnej w Bia³ej Rzece etap II, budowa kolektora kanalizacji burzowej w Starej
Rumi, modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym oraz zakup lokali komunalnych.
Dziwi nas tak¿e szukanie œladowych oszczêdnoœci w takich obszarach jak np. Stra¿ Miejska - 7 500 z³, Rada Miejska - 15 000 z³ czy te¿ oœwiata i wychowanie - tak¿e na te
zmiany nie mo¿emy siê zgodziæ.
Co dziwne, rezygnuj¹c z wielu potrzebnych i niezbêdnych inwestycji, rzekomo z powodu kryzysu, planuje siê kolejne, m.in. modernizacjê hali MOSiR czy te¿ instalacjê dodatkowych kamer na boiskach Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i SALOS. Szczególnie ta druga propozycja dziwi,
gdy¿ obecnie na terenie Salosu po prostu nie ma czego ochraniaæ, a na terenie ZSO zatrudniony jest stró¿ nocny.
Szanowni Pañstwo, widaæ wyraŸnie, ¿e proponowane
zmiany w uchwale bud¿etowej (a przynajmniej ich czêœæ,
na któr¹ nie mo¿emy siê zgodziæ), nie maj¹ na celu nic
innego, jak ukrywanie niekompetencji Burmistrza (przypomnê dochody ze sprzeda¿y nieruchomoœci, czy te¿ brak
realizacji inwestycji) s³u¿¹ podsycaniu konfliktu na linii
Burmistrz Miasta - Rada Miejska. Na to oraz na kreowanie nieprawdziwego przekazu id¹cego w miasto nie mo¿emy siê zgodziæ.
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Budżet miasta i studium zagospodarowania na sesji

Nie ma zgody na niższe
dochody i wydatki
Realizacja bud¿etu miasta oraz wprowadzenie zmian do uchwa³y bufetowej by³a jednym z
tematów sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Skarbnik Celina Pa³asz w imieniu burmistrz Rumi
przedstawi³a informacjê z wykonania bud¿etu
w I pó³roczu tego roku. Fakt, ¿e realizacja dochodów wynosi ok. 33 proc. planu, a wydatków
30 proc. budzi niepokój i niezadowolenie radnych. Tym bardziej, ¿e zrealizowano 12,4 proc.
planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym
18,8 proc. œrodków na budowê dróg. Deficyt bud¿etowy siêgn¹³ ponad 2,5 mln z³.
Realizacja bud¿etu miasta oraz wprowadzenie
zmian do uchwa³y bud¿etowej by³a jednym z tematów
sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Skarbnik Celina Pa³asz w imieniu burmistrz
Rumi przedstawi³a informacjê z wykonania bud¿etu w
I pó³roczu tego roku. Fakt,
¿e realizacja dochodów wynosi ok. 33 proc. planu, a wydatków 30 proc. nie zadowala radnych. Tym bardziej, ¿e
zrealizowano zaledwie w
12,4 proc. planowanych wydatków inwestycyjnych, w
tym 18,8 proc. œrodków, zaplanowanych na budowê
dróg. Deficyt bud¿etowy
siêgn¹³ ponad 2,5 mln z³.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zaproponowa³a wprowadzenie zmian
w bud¿ecie. Klub Radnych
Niezale¿nych i Klub PiS z³o¿y³y i przeg³osowa³y kilkanaœcie wniosków do projektu tej uchwa³y. Wnioski

OGŁOSZENIE PŁATNE

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

Witold Reclaf
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Jaros³aw Muszyñski

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Janusz Wolañski

przyjmuje interesantów
w pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. od 17 do 18
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.
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przedstawi³ wiceprzewodnicz¹cy RM Jaros³aw Muszyñski. Radni nie zgodzili
siê m.in. z propozycj¹
zmniejszenia dochodów z
tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci gminnych, a ponadto
rozszerzyli program projektowania dróg o dodatkowe
pozycje (m.in. Zygmunta
Augusta, Wi¹zowa, Cisowa,
Konopnickiej, dalszy ci¹g
Hutniczej). Z kolei do tegorocznego planu inwestycji
drogowych dodano budowê
ul. Makuszyñskiego, Brzechwy, Szancera, p³k. D¹bka
i Skarpowej.
- Burmistrz planowa³a
zmniejszenie wydatków na
budowê gminnych dróg o ok.
7,5 mln z³otych, na co oczywiœcie nie mogliœmy daæ
przyzwolenia, podobnie jak
na wycofanie z wydatków
400 tys. z³ na dokumentacjê
ratusza - mówi Witold Reclaf, przewodnicz¹cy RM.
Po przyjêciu zmian wraz z
wnioskami, burmistrz E. Rogala-Koñczak wycofa³a swój
wniosek o zaci¹gniêcie kredytu w wysokoœci 12 mln z³ i
stwierdzi³a, ¿e radni doprowadzili do sytuacji, w której nie
wiadomo, jaki jest deficyt bud¿etowy. Tymczasem zmiany
bud¿etowe zosta³y wprowadzone przez skarbnika, a
uchwa³a wys³ana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wszystko odby³o siê wiêc zgodnie z prawem i z procedur¹.
W sprawie zmian bud¿etowych wiceprzewodnicz¹cy
RM Janusz Wolañski odczyta³ oœwiadczenie, które
publikujemy obok.
Na tej samej sesji dyskutowano o Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, którego projekt by³ szeroko omawiany wczeœniej na
nadzwyczajnym posiedzeniu
Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego. Projekt studium nie zosta³
na sesji uchwalony, a niektóre zapisy bêd¹ ponownie
przedmiotem dyskusji.
- Burmistrz nie uwzglêdni³a w projekcie uchwa³y
wniosków i uwag mieszkañców oraz radnych. O ile niektóre z nich mo¿na uznaæ za
nieistotne lub nieuzasadnione, co do piêciu wniosków
mamy inne zdanie - mówi
Florian Mosa, przewodnicz¹cy wspomnianej komisji
Rady Miejskiej. - Cztery
sprawy, dotycz¹ce m.in. kontrowersyjnej budowy zbiornika retencyjnego na Szmelcie i zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Gdyñskiej,
powinny byæ przedyskutowane, natomiast jeden wniosek
jest poza dyskusj¹. Warunkiem przyjêcia przez wiêkszoœæ radnych studium jest
jednoznaczny zapis o lokalizacji nowego ratusza w centrum miasta, u zbiegu ulic
D¹browskiego i Starowiejskiej. W projekcie dokumentu znalaz³y siê trzy warianty lokalizacji centrum wraz
z ratuszem. Zbyt du¿o pieniêdzy i wysi³ku przeznaczono ju¿ na konsultacje i opracowania w tej sprawie, ¿eby
jeszcze raz rozpatrywaæ ró¿ne miejsca. Czas zakoñczyæ
dyskusjê na ten temat
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AKTUALNOŚCI

I Liceum Ogółnokształcące w Rumi ma sześćdziesiąt lat

Nowoczesna szkoła z tradycjami
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi trwaj¹ przygotowania do wielkiego jubileuszu, który odbêdzie siê ju¿ 3 paŸdziernika. Tego dnia szko³a bêdzie œwiêtowa³a
60-lecie dzia³alnoœci. I chocia¿ dyrektor Janusz
Wolañski zapewne ma du¿o pracy i stresu z powodu przygotowañ do uroczystoœci, ma równie¿
wiele powodów do radoœci i satysfakcji. Liceum
pod jego kierownictwem jest nowoczesn¹ szko³¹,
wyró¿niaj¹c¹ siê wysokim poziomem nauczania.
Gdyby wszyscy absolwenci liceum nadal mieszkali w Rumi, co dziesi¹ty
mieszkaniec miasta mia³by
wspomnienia z tej szko³y.
Ukoñczy³o ja bowiem 3919
osób. Wiele z nich pojawi siê
na pewno na uroczystoœciach jubileuszowych, które bêd¹ okazja do wzruszaj¹cych spotkañ i wspomnieñ. Wspomnienia zawarto m.in. w wydanej z tej
okazji 300-stronicowej
ksi¹¿ce, poœwiêconej historii szko³y. Znalaz³y siê w
niej liczne ciekawe zdjêcia
z ¿ycia liceum, a tak¿e informacje o znanych absolwentach i biogramy dyrektorów. Interesuj¹ce wydawnictwo otrzymaj¹ wszyscy
uczestnicy paŸdzierniko-

wych obchodów 60-lecia
szko³y.
Ci, którzy w liceum nie
bywaj¹ na co dzieñ z pewnoœci¹ bêd¹ mile zaskoczeni wygl¹dem i wyposa¿eniem tej placówki, której organem prowadz¹cym jest
Powiat Wejherowski.
Dziêki finansowemu
wsparciu w³adz powiatowych, dyrektor J. Wolañski
przeprowadzi³ szereg remontów i modernizacji,
zgodnie z europejskimi
standardami.
Podczas ostatnich wakacji zmodernizowano g³ówne
wejœcie do budynku i hol na
parterze. Wchodz¹cych witaj¹ piêkne granitowe posadzki, jasne i g³adkie œciany oraz pami¹tkowa tabli-

Liceum w pigułce
Liceum ogólnokszta³c¹ce w Rumi powo³ano w 1949
roku z siedzib¹ w budynku ówczesnej Szko³y Podstawowej nr 4 przy ul. Œwiêtojañskiej, gdzie mieœci siê
teraz Gimnazjum nr 2. W 1956 roku liceum przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Starowiejskiej 4,
gdzie funkcjonuje do dzisiaj. 21 listopada 2002 r. oddano do u¿ytku now¹ halê sportow¹ wraz z zapleczem.
Od pierwszej matury w Rumi w 1953 roku, egzamin maturalny zdawa³o 56 roczników absolwentów.
Obecnie w 18 oddzia³ach (klasach) uczy siê 550 licealistów. W szkole pracuje 45 nauczycieli oraz 13 pracowników administracyjnych.Podczas obchodów 50lecia liceum otrzyma³o nowy sztandar i nowe imiê
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Niedawno uzyska³o natomiast
nowe logo, œciœle zwi¹zane z tradycj¹ i nazw¹ szko³y.

REKLAMA

ca przy wejœciu, ufundowana przez Radê Rodziców.
- Tego lata wyremontowaliœmy kolejne osiem klas,
zamienionych obecnie na
nowoczesne gabinety multimedialne - mówi Janusz
Wolañski, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi,
w którego sk³ad wchodzi
I LO. - W tych i wielu innych gabinetach znalaz³y
siê rzutniki, multimedialne
tablice, elektryczne rolety,
odpowiednie nag³oœnienie
oœwietlenie. Przypomnê, ¿e
tym roku w naszej szkole
otwarto kompleks nowoczesnych boisk do gry w pi³kê
no¿na, siatkow¹, koszykówkê, a tak¿e bie¿niê tartanow¹. Obiekt zbudowano
dziêki tzw. funduszom norweskim i programowi, realizowanemu przez powiat
wejherowski. Boiska zostan¹ wkrótce oœwietlone, co
umo¿liwi korzystanie z nich
nawet po zmroku. Zw³aszcza
jesieni¹ i zim¹, kiedy szybko robi siê ciemno, o ile oczywiœcie pozwoli na to pogoda.

dokoñczenie na str. 12

Prawie 4 000
absolwentów
Liceum ukoñczy³o
3919 absolwentów,
wœród nich wielu obecnych samorz¹dowców,
naukowców, prawników, przedsiêbiorców,
nauczycieli, lekarzy,
artystów.
Do by³ych uczniów
nale¿¹ m.in. prof. Jan
Drwal z Uniwersytetu
Gdañskiego, adwokat
Mieczys³aw Hebel, adwokat i by³y sêdzia S¹du
Najwy¿szego Zbigniew
Strus, prof. Leon Murawski z Politechniki
Gdañskiej, prof. Anzelm
Hoppe z Akademii Medycznej, prof. dr hab. Krystyna Dziworska z UG,
ks. prof. Henryk Skorowski - prorektor Uniwersytetu Kardyna³a Wyszyñskiego oraz poeci Jerzy Fryckowski, Bogumi³a Klein i Eugeniusz Kupper. Absolwentem rumskiego liceum
jeste te¿ by³y burmistrz
Rumi, dr Jan Klawiter.
Najbardziej popularn¹
w ostatnich tygodniach absolwentk¹ I LO jest aktualna Miss Polski, Anna
Jamróz.

Janusz Wolañski, rumianin, sam jest absolwentem
szko³y, w której od dziewiêciu lat pe³ni funkcjê dyrektora. Wczeœniej pracowa³ w liceum jako nauczyciel
fizyki i matematyki.

ZDANIEM ABSOLWENTÓW:
To miejsce zobowiązuje...
Tomasz Jurkiewicz, polonista, nauczyciel w I LO
w Rumi, a tak¿e absolwent szko³y
- Uczniom, rozpoczynaj¹cym edukacjê w naszej szkole mówiê, ¿e „szlachectwo zobowi¹zuje” - jeœli uczycie siê w I
LO w Rumi, musicie mieæ œwiadomoœæ
60-letniej tradycji tej szko³y. Oblicze ka¿dej szko³y kszta³tuj¹ cztery czynniki:
œwiat³a dyrekcja, kompetentni, wymagaj¹cy i przyjaŸni nauczyciele, uczniowie
œwiadomi tego miejsca i zadañ, stoj¹cych
przed nimi oraz rodzice, wspó³pracuj¹cy z nauczycielami w
wymaganiach i stymulowaniu ambicji m³odzie¿y. Uwa¿am,
¿e tak w³aœnie siê dzieje w naszej placówce.
Staram siê wprowadzaæ uczniów w œwiat wartoœci, moj¹
idee fixe jest wskazywanie im trzech niezmiernie wa¿nych
pojêæ: prawda, dobro i piêkno. Te pojêcia powinny byæ myœl¹
przewodni¹ pracy pedagoga, bo naszym zadaniem jest nie
tylko „wpompowywanie wiedzy” do g³ów uczniów, ale te¿ przypominanie o trochê ju¿ niemodnych postawach.
Id¹c rano do pracy myœlê, ¿e szko³a winna byæ miejscem,
w którym nauczyciela czeka spór intelektualny z uczniami i tak wielokrotnie siê dzieje w rumskim liceum. W³aœnie dlatego pracujê w tym miejscu.

Nowy wizerunek liceum
Grzegorz Szalewski, przewodnicz¹cy Rady Rodziców i absolwent I LO w Rumi
- Najlepsze moje lata w ¿yciu to lata
spêdzone w liceum w Rumi, wktórym
obecnie uczy siê mój syn. Cieszê siê z zaufania rodziców i powierzenia mi funkcji przewodnicz¹cego Rady Rodziców.
Obserwujê tê szko³ê od ok. 10 lat - od
wprowadzenia reform administracyjnych i
widzê, ¿e dyrektor Wolañski bardzo dobrze
wykorzysta³ czas prowadzenia szko³y przez
samorz¹d. W zasadzie nada³ nowy wizerunek rumskiej Alma
Mater. Grono pedagogiczne pod kierunkiem dyrektora liceum
profesjonalnie uczy i wychowuje nasze dzieci. Tacy ludzie,
jak dyrektor Wolañski s¹ potrzebni w ka¿dym miejscu w
Rumi.Chcia³bym podziêkowaæ tak¿e panu D. Kuczmarskiemu z Zarz¹du Powiatu za zainteresowanie i wspomaganie
szko³y. Dziêkujê te¿ nauczycielom oraz rodzicom, którzy przyzczyniaj¹ siê do rozwoju placówki.
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RADA MIEJSKA

Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA
ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI
Uchwa³¹ Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia
28 listopada 2006 roku powo³ano osiem sta³ych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Znalaz³a siê wœród nich: Komisja Finansowo-Bud¿etowa, której zakres dzia³ania
na podstawie przywo³anej wy¿ej uchwa³y jest nastêpuj¹cy:
- bud¿et miasta, jego zmiany w roku bud¿etowym
oraz sprawozdania z realizacji bud¿etu,
- procedura uchwalania bud¿etu,
- polityka podatkowa oraz podatki i op³aty lokalne,
- sprawy maj¹tkowe gminy w tym w szczególnoœci
- zaci¹ganie przez gminê d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów oraz ustalanie maksymalnej wysokoœci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych,
- udzielanie po¿yczek i porêczeñ,
- emisja obligacji gminnych,
- tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
- zasady wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów
i akcji
- zobowi¹zania w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
corocznie przez Radê.
- programy gospodarcze.

Obrady otwarte dla mieszkańców

Kultura, sport i organizacje
tematem najbliższej 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 RM Rumi odbywaj¹ siê zawsze w ostatni
czwartek miesi¹ca.
Tematem wrzeœniowej sesji, która odbêdzie
siê 24.09.2009 r. o godz. 13.00 w sali nr 100 Urzêdu Miasta Rumi, bêdzie kultura, sport i rekreacja w mieœcie, a tak¿e wspó³praca w³adz miasta z organizacjami pozarz¹dowymi na terenie
Rumi.
Radni wys³uchaj¹ m.in. sprawozdania z dzia³alnoœci Miejskiego Domu Kultury w Rumi, sprawozdania
z dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi
oraz z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
Oto,tematyka kolejnych sesji Rady Miejskiej:
PAZDZIERNIK
Inwestycje miejskie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Administracji Budynków Komunalnych w Rumi
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Cmentarza
Komunalnego w Rumi
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o
wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych za
rok 2008
Informacja Burmistrza Miasta o wyniku analizy
oœwiadczeñ maj¹tkowych pracowników samorz¹dowych za rok 2008
GRUDZIEÑ
Uchwalenie bud¿etu miasta na rok 2010
Plan pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2010.
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SKŁAD OSOBOWY
Przewodnicz¹cy komisji: Piotr Zaradny
Wiceprzewodnicz¹cy komisji:
Jaros³aw Muszyñski
Cz³onkowie:
Józef Chmielewski
Florian Mosa
Andrzej Potulski
Witold Reclaf
Janusz Wolañski.

LICZBA POSIEDZEŃ: 62
(w poprzedniej kadencji, w latach 2002-2006
- 54 posiedzeñ)

Piotr Zaradny - przewodnicz¹cy Komisji FinansowoBud¿etowej Rady Miejskiej
Rumi.

Czym się zajmowała Komisja
Finansowo-Budżetowa RM?
W tej kadencji Komisja
Finansowo-Bud¿etowa zajmowa³a siê szeroko pojêtymi sprawami z z zakresu
gospodarowania finansami
publicznymi oraz opiniowaniem kierunków dzia³ania gminy. Cz³onkowie komisji rozpatrywali sprawozdania z dzia³alnoœci finansowej burmistrza
Rumi. Prace komisji zwi¹zane s¹ œciœle z realizacj¹
procesu bud¿etowego tj. z
planowaniem bud¿etu
miasta na kolejne lata,
uchwalaniem bud¿etu oraz
etapem sprawozdawczym.
Dodatkowo komisja
zajmowa³a siê ustalaniem
zasad dotycz¹cych podatków oraz op³at lokalnych.
G³ównym zadaniem komisji by³o opiniowanie projektów uchwa³ przedk³adanych na sesje Rady Miejskiej, które maj¹ skutki finansowe dla bud¿etu gminy. Takich uchwa³ jest bardzo du¿o, na ogó³ po kilka
na ka¿d¹ sesjê. Dotycz¹
one zarówno finansowania

inwestycji, jak i kupna lub
sprzeda¿y przez gminê nieruchomoœci, a tak¿e wszelkich przedsiêwziêæ, dotycz¹cych gminnych placówek (np. podwy¿ki p³ac
pracowników szkó³ i przedszkoli miejskich, Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Domu Kultury, Administracji Budynków Komunalnych, Zarz¹du Cmentarza, itp.).
O jakoœci pracy komisji œwiadczy chocia¿by
fakt, i¿ pomimo wielu realizowanych i zaplanowanych w mieœcie inwestycji,
dotycz¹cych m.in. progra-

mu budowy dróg gminnych, budowy nowego centrum miasta wraz z ratuszem, rozbudowy miejskich placówek oœwiatowych (Gimnazjum nr 4,
Szko³a Podstawowa nr 10,
Szko³a Podstawowa nr 6 i
Szko³a Podstawowa nr 1),
obiektów sportowych (rozbudowa stadionu MOSiR,
boisko Orlik przy ZSO w
Janowie oraz na Salosie,
modernizacja boiska OKS
Janowo) - podczas tej kadencji samorz¹du w znacznym stopniu uda³o siê obni¿yæ ³¹czne zad³u¿enie
miasta.

Otwarte posiedzenia
Otwarte posiedzenia Komisji FinansowoBud¿etowej odbywaj¹ siê zawsze w ostatni
wtorek miesi¹ca (poprzedzaj¹cy sesjê Rady
Miejskiej) o godzinie 18, w sali obrad Urzêdu
Miasta w Rumi.
Posiedzenia Komisji s¹ te¿ zwo³ywane dodatkowo, m.in. przed nadzwyczajnymi sesjami Rady Miejskiej.

55. rocznica nadania praw miejskich Rumi

Uroczyste obchody 7 października
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Witold Reclaf
oraz Burmistrz Rumi Elzbieta Rogala-Koñczak
zapraszaj¹ na uroczyste
obchody 55-lecie nadania
praw miejskich Rumi,
które odbêd¹ siê 7 paŸdziernika 2009 roku o

godz. 17 w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Rumi, przy
ul. Mickiewicza 49.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej zaplanowano wyst¹pienia przewodnicz¹cego RM oraz

Burmistrz Rumi, a tak¿e
zaproszonych Goœci. Okolicznoœciowe przemówienie na temat historii naszego miasta wyg³osi
prof. B³a¿ej Œliwiñski.
W programie obrad
znajdzie siê tak¿e wystêp
artystyczny.
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ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Rumia uczciła bohaterów wydarzeń sprzed 70 lat Kombatanci pamiętają

Za wolną Ojczyznę

Przeszłość jest jak
fundament przyszłości
Rozmowa z Tadeuszem Zleœnym, prezesem rumskiego ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych.

Na uroczystej mszy œw. nie zabrak³o sztandarów kombatanckich i harcerskich. na
pierwszym planie poczet sztandarowy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych - ko³a w Rumi.

Mieszkañcy Rumi, w
tym przedstawiciele
w³adz miejskich, organizacji kombatanckich i
innych, a tak¿e duchowni i m³odzie¿ szkolna
uczcili 70. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. 1 wrzeœnia z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów na
cmentarzu ¿o³nierskim
w pobliskich £ê¿ycach
oraz na mogi³ach ¿o³nierskich i pod pomnikiem w Rumi.
W koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych odprawiona zosta³a uroczysta
msza œw. za Ojczyznê i za
tych, którzy walczyli o jej
wolnoœæ i niepodleg³oœæ.
Modlono siê równie¿ za
¿yj¹cych bohaterów II wojny œwiatowej.
We mszy œw. wziê³a
udzia³ burmistrz Rumi i jej
zastêpcy oraz radni miejscy
z przewodnicz¹cym Rady

Miasta na czele. Uroczystoœæ
uœwietni³y sw¹ obecnoœci¹
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego, Zwiazku Harcerstwa Polskiego, Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczpospolitej, a tak¿e
wszystkich rumskich szkó³.

Szczególn¹ oprawê muzyczn¹ zapewni³a parafialna
Orkiestra Dêta oraz zespó³
wokalny z³o¿ony z cz³onków
Chóru œw. Cecylii z parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Swiêtego. Panowie piêknie zaœpiewali „Bogurodzicê” oraz
pieœni patriotyczne.

Zdarzyło się 70 lat temu w Rumi
Walki obronne z niemieckim najeŸd¿c¹ w pierwszych
dniach wrzeœnia 1939 trwa³y m.in. na terenie Rumi i w
jej okolicy. Do staræ dochodzi³o g³ównie wzd³u¿ g³ównej
drogi na terenie Bia³ej Rzeki, na pobliskich wzgórzach
(m.in. na Markowcowej Górze), a tak¿e w rejonie bombardowanego przez Niemców lotniska. Do tragicznego
epizodu dosz³o te¿ na terenie Starej Rumi, miêdzy obecn¹
ul. Koœcieln¹ a Che³miñsk¹. W rejonie ówczesnego cmentarza ewangielickiego nadchodz¹cy od strony Kazimierza polscy ¿o³nierze,dostali siê pod niemiecki ostrza³. W
zasadzce zginê³o prawie ok. 150 ¿o³nierzy, których mogi³y znajduj¹ siê na pobliskim cmentarzu.
Niemcy zajêli wieœi Rumia 11 wrzeœnia, rozpoczynaj¹c represje na mieszkañcach. Niektórych, tak jak wójta
gminy Rumia-Zagórze Hipolita Roszczynialskiego,
rozstrzelano w lasach piaœnickich.

- Ilu cz³onków liczy
rumskie ZKiBWP?
- Obecnie mamy 68
cz³onków i 118 podopiecznych, czyli ma³¿onków
zmar³ych kombatantów. Z
roku na rok ubywa uczestników walk zbrojnych o
niepodleg³oœæ Polski. Tylko
w ci¹gu minionych 4 lat pochowaliœmy 40 kolegów i
kole¿anki. Tym bardziej
przy okazji wa¿nych rocznic i œwi¹t pañstwowych
musimy przypominaæ o
wydarzeniach, w których
uczestniczyliœmy i w których zginê³y tysi¹ce naszych kole¿anek i kolegów.
W czasie II wojny œwiatowej na wszystkich frontach, na wschodzie i zachodzie straci³o ¿ycie 180 tysiêcy ¿o³nierzy, a ponadto
tysi¹ce partyzantów, których nikt nie jest w stanie
policzyæ.
- Pamiêæ o historii
jest dla kombatantów
szczególnie wa¿na …
- Oczywiœcie. Nie chcemy ci¹g³ego rozdrapywania ran i przypominania
tragicznych wydarzeñ, ale
nie mo¿emy zapominaæ o
przesz³oœci, o historii naszego kraju. Nie mo¿emy
pozwoliæ na zak³amywanie
historii, do którego mimo
up³ywu lat wci¹¿ dochodzi.
M.in. podczas spotkañ z
m³odzie¿¹ staramy siê opowiadaæ o wydarzeniach,
których byliœmy œwiadkami i uczestnikami. Wœród
rumskich kombatantów s¹
¿o³nierze ró¿nych frontów
- od cz³onków Armii Krajowej, walcz¹cych na Ziemi Wileñskiej oraz Lwowskiej po zdobywców Monte
Cassino. Marsza³ek Pi³sudski powiedzia³ „Kto nie
pamiêta o przesz³oœci, nie
jest wart przysz³oœci”. Na-

sza historia to fundamenty, bez których nie mo¿na
zbudowaæ domu.
- Czy kombatanci
czuj¹ siê docenieni?
- Spotykamy siê z szacunkiem i uznaniem, z wieloma serdecznymi gestami,
otrzymaliœmy awanse na
wy¿sze stopnie wojskowe,
ale z pewnoœci¹ pod wzglêdem opieki i zabezpieczenia finansowego nie jest
najlepiej. Wielokrotnie postulowaliœmy, ¿eby przyznano nam bezp³atny dostêp do leków, ale na pró¿no. Jesteœmy coraz starsi i
schorowani, wiêc potrzeby
w tej dziedzinie rosn¹, a
jednoczeœnie jest nas coraz
mniej…
- Niedawno jednej z
rumskich ulic nadano
nazwê Kombatantów.
- Nareszcie. Moim zdaniem brak takiej ulicy by³
zaniedbaniem. Chcia³bym
bardzo, aby w Rumi pojawi³a siê te¿ ulica, skwer
lub rondo imienia Armii
Krajowej, której sam by³em cz³onkiem. Takiego
miejsca w naszym mieœcie
brakuje.
- Dziêkuje za rozmowê.
Rozmawia³a
Anna Kuczmarska

Koncert pieśni patriotycznych

Za Ojczyznê modli³a siê
m.in. m³odzie¿ szkolna.

W ramach obchodów rocznicy wybuchu wojny i bohaterskiej kampanii wrzeœniowej w 1939 roku, Miejski Dom
Kultury zaprasza na koncert pieœni patriotycznych. Zaœpiewaj¹ je znani w Rumi artysci scen operowych: Jacek
Szymañski - tenor i Dariusz Wójcik - bas.
Koncert odbêdzie siê w sobotê 26 wrzeœnia o godz. 18
w Dworku pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi.
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Na rozjeździe

Czy burmistrz naraziła miasto na straty?

PO czy GosPOdarność

Kontrowersyjna
transakcja pod lupą

Jeszcze nie tak dawno rumska PO mia³a okreœlony jasno
wizerunek. Radni Platformy (by³o ich siedmioro) na sesjach
stanowczo prezentowali i bronili swoich racji. Zapewne nie
wszyscy mieszkañcy miasta zgadzali siê z tymi pogl¹dami, programem Klubu PO, pomys³ami "na Rumiê", ale wszystko by³o
czytelne. Na sali obrad Rady Miejskiej sta³e miejsca zajmowa³y
kluby radnych PO, PiS, Gospodarnoœci oraz radny niezale¿ny.
Obecnie mamy w rumskim samorz¹dzie Klub Radnych Niezale¿nych (dawna PO), Prawo i Sprawiedliwoœæ, Platformê Obywatelsk¹ (z³o¿on¹ z niektórych radnych Gospodarnoœci i Jana
Domañskiego, dawniej te¿ PO), Gospodarnoœæ i jednego radnego niezale¿nego i niezrzeszonego w klubie.
W Radzie Miejskiej nadal rz¹dzi wiêkszoœciowa koalicja (KRN
i PiS), jednak po stronie opozycji - z powodu dziwnych zachowañ
i niejasnych stosunków miêdzy now¹ PO a Gospodarnoœci¹ nie³atwo zgadn¹æ, o co chodzi. A wiadomo, ¿e jak nie wiadomo o
co chodzi, to znaczy ¿e chodzi o w³adzê (i pieni¹dze).
Przemieniona rumska PO wyraŸnie jest "na rozjeŸdzie".
Tak to mo¿na okreœliæ, bo w³aœciwie trudno odgadn¹æ, czy
jest to jeszcze PO czy ci¹gle GosPOdarnoœæ. Tak samo wygl¹da nowa miejska PO, której twarze to aktualnie J. Chmielewski, A. Kubina i J. Domañski. Gdy trzej nowi przywódcy
PO w Rumi przy poparciu pos³ów Krzysztofa Liska i Jerzego
Budnika rozwi¹zywali stare struktury partii i przejmowali
w³adzê, wszystko mia³o byæ pouk³adane na najbli¿sze lata.
Okaza³o siê, ¿e doœæ szybko partyjne i klubowe drogi nowej
PO siê rozjecha³y.
J. Chmielewski i A. Kubina twórcy lokalnej Gospodarnoœci na sesjach RM pokazali, ¿e PO to tylko nowa przykrywka
- dodatkowy, ³adniejszy i odpowiedni politycznie szyld. W rzeczywistoœci nadal s¹ aktywnymi dzia³aczami spó³dzielnianej
Gospodarnoœci i wspólnie z T. Pi¹tkowskim, A. Potulskim, H.
Grinholcem i Z. Rachwaldem realizuj¹ plan wywo³ywania
k³ótni w Radzie Miejskiej i w mieœcie (referendum za odwo³aniem RM). G³osuj¹ jak zawsze wspólnie i zwarcie przeciw
uchwa³om proponowanym przez KRN i PiS.
J. Domañski wydaje siê kompletnie zagubiony w nowej
sytuacji, do której sam siê przyczyni³. Podczas podejmowania uchwa³ g³osuje inaczej ni¿ jego nowi klubowi koledzy z
PO, zazwyczaj wstrzymuj¹c siê od g³osu. Wczeœniej zdradzi³
partyjnych i klubowych przyjació³, przechodz¹c na drug¹ stronê, a ³aski i powrotu pewnie nie przewidziano. Nowa kompania te¿ mu chyba nie odpowiada, bo radny miejsce zajmuje
nieco z boku, jak najdalej od nowych kolegów. Tylko jak d³ugo mo¿na staæ w rozkroku?
Jeszcze parê miesiêcy temu torpedowa³ wszystkie pomys³y kole¿anek i kolegów ze starego klubu radnych PO i PiS,
próbowa³ rozbiæ klub PO i koalicjê, a teraz próbuje uciekaæ
od odpowiedzialnoœci i chowa siê w k¹t sali. Nie wiadomo,
czy jest to podyktowane strachem czy brakiem zdania we
wszystkich sprawach dotycz¹cych miasta. Ale fakty mówi¹
same za siebie.
Pierwotna rumska PO ju¿ po jej "wyciêciu" z krajowych
struktur rz¹dzi w Radzie Miejskiej i wspólnie z PiS stara siê
Rumiê budowaæ, nowa przefarbowana Platforma le¿y na obydwu ³opatkach, a Gospodarnoœæ wykorzystuj¹c szyld PO miesza w kocio³ku jak za starych dobrych czasów.
Kibic
REKLAMA
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Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a niedawno w Urzêdzie Miasta w
Rumi kontrolê. Dotyczy³a ona sprzeda¿y w 2005 r. trzech dzia³ek gminnych,
odsprzedanych nastêpnie firmie Neste pod stacjê paliw. Wczeœniej, na wniosek
radnych miejskich Rumi, t¹ spraw¹ zajmowa³a siê Prokuratura Rejonowa w
Wejherowie oraz Prokuratura Okrêgowa, ale postêpowanie umorzono. W marcu tego roku radni zdecydowali o ponownym powiadomieniu Prokuratury
Okrêgowej w Gdañsku. Zarzut o niegospodarnoœci pod adresem burmistrz Rumi
El¿biety Rogala-Koñczak dotyczy przekroczenia uprawnieñ , dzia³ania na szkodê miasta i doprowadzenie do du¿ej szkody maj¹tkowej.
Przypomnijmy: 27 paŸ- nieruchomoœci nie
- sprzeda¿ dzia³ek o podziernika 2005 r. burmistrz
mog¹ byæ zagospodarowane
wierzchni 600 m kw., jako
sprzeda³a w drodze bezjako odrêbne nieruchomoœci,
uzupe³nienie dzia³ki o poprzetargowej trzy dzia³ki w
- wnioskodawca (nabywwierzchni 400 m kw. jest
centrum Rumi (u zbiegu
ca) uzyska³ pozytywn¹ opinieuzasadniona, wrêcz abulic Sobieskiego i H. Sawicniê urbanistyczn¹, wydan¹
surdalna
kiej), o ³¹cznej powierzchni
w oparciu o plan ogólny lub
- o zamierzonym dzia600 m kw., firmie MS Inveszczegó³owy zagospodaro³aniu na niekorzyœæ gminy
stment z I³awy za 170 800
wania miasta lub dzielnicy.
i powstaniu du¿ej szkody
z³ ( po ok. 280 z³ za metr
Przy sprzeda¿y zosta³
maj¹tkowej œwiadczy fakt,
kw.). Dwa dni póŸniej, 29
spe³niony tylko pierwszy
¿e nabywca dzia³ek w trypaŸdziernika pe³nomocnik
warunek. Kolejne dwa zobie bezprzetargowym
tej firmy sprzeda³ te same
sta³y pominiête. Burmistrz
(dzia³ki gminne) sprzeda³
dzia³ki firmie NESTE ju¿ za
pominê³a równie¿ opiniê
je ³¹cznie z nieruchomo632 448 z³otych!
urbanistyczn¹ w tej sprawie
œci¹ nabyt¹ od prywatnych
oraz nie uzyska³a zgody
Gminne nieruchomoœci
w³aœcicieli za cenê czteroRady Miasta na sprzeda¿.
o powierzchni 600 m kw. zokrotnie przewy¿szaj¹c¹
Powiadomiony o tym
sta³y sprzedane jako uzucenê nabycia, tj. 1055 z³
Prokurator Rejonowy w
pe³nienie 400-metrowej
za m kw. na cele budowy
Wejherowie nie dostrzeg³ w
prywatnej dzia³ki, któr¹
stacji paliw NESTE.
transakcji znamion przenaby³a firma MS InvestO wyjaœnienie oraz
stêpstwa i umorzy³ œledzment. Jej w³aœciciele sprzepotwierdzenie pewnych
two. Radni zdziwili siê, ¿e
dali dzia³kê o pow. 400 m
faktów i w¹tpliwoœci potak szybko i jednoznacznie
kw. za kwotê 180 000 z³,
prosiliœmy zarówno bursposób mo¿na rozstrzygn¹æ
czyli po 450 z³ za m kw.
mistrz Rumi El¿bietê Row¹tpliwoœci, które nasuW sumie NESTE za
gala-Koñczak, jak i rzewaj¹ siê wielu radcom
grunt o powierzchni 1000
czoznawcê, wyceniaj¹ceprawnym.
m kw. (sk³adaj¹cy siê z 4
go gminne dzia³ki w 2005
wspomnianych dzia³ek) zaZdaniem
radnych roku. Pytania, które zadap³aci³a 1 mln 55 tys. z³., czysprawa w Prokuraturze liœmy w pismach od reli ponad 1000 z³ za m kw.,
Rejonowej w Wejherowie dakcji publikujemy na s¹podczas gdy kilka dni wczenie by³a wnikliwie rozpa- siedniej stronie. Na razie
œniej burmistrz zgodzi³a siê
trzona, a wskutek b³êdnej nie otrzymaliœmy odpona cenê 280 z³ za m kw.
informacji Rada Miasta wiedzi.
Sprawa budzi w¹tpli- Rumi nie mog³a z³o¿yæ
Je¿eli odpowiedŸ na
woœci tym bardziej, ¿e 26 zgodnego z prawem, kolej- nasze pytania dotrze do
wrzeœnia 2005 r., czyli na nego za¿alenia.
redakcji, zamieœcimy j¹
miesi¹c przed transakcj¹ z
W uzasadnieniu po- w nastêpnym paŸdziernii³awsk¹ firm¹ burmistrz nownego wniosku do Pro- kowym wydaniu „Gazety
Rumi wyda³a decyzjê o wa- kuratury rumscy radni Rumskiej”.
A. Kuczmarska
runkach zabudowy wspo- stwierdzili ¿e:
mnianych czterech dzia³ek, wyra¿aj¹c zgodê na
posadowienie tam stacji
paliw p³ynnych! Zgodzi³a
siê ponadto na sprzeda¿
dzia³ek nieruchomoœci w
trybie bezprzetargowym,
na wniosek potencjalnego
nabywcy.
Ustawa o gospodarce
nieruchomoœciami mówi, ¿e
nieruchomoœci gminne mo¿na sprzedawaæ bez przetargu, tylko wtedy gdy:
- nieruchomoœæ lub jej
czêœci s¹ niezbêdne do poSprzeda¿ gruntów, na których funkcjonuje obecnie
prawienia warunków zagostacja paliw wywo³uje kontrowersje i spory. Tej sprawy
spodarowania nieruchomodotyczy³a niedawna kontrola NIK w rumskim urzêdzie.
œci przyleg³ej,
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Nasze pytania pozostają bez odpowiedzi
W imieniu w³asnym i
Czytelników 13 sierpnia
br. zwróciliœmy siê do burmistrz Rumi z proœb¹ o
potwierdzenie lub skorygowanie oraz o uzupe³nienie poni¿szych faktów.

29.10.2005 r. - dzia³ka
232/6 oraz dzia³ki zakupione od gminy 231/9, 231/10 i
232/5 ³¹cznie 1000 m kw zostaj¹ sprzedane po 1054 z³
za m kw pod budowê stacji paliw.

7.07.2005 r. - wp³yn¹³ do
UM Rumia wniosek o
ustalenie warunków zabudowy dzia³ek 231/9, 231/
10, 232/5 i 232/6 obrêb nr 19
w Rumi przy ulicy Sobieskiego róg H.Sawickiej dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie stacji paliw, wraz z
parkingiem i budynkiem
technicznym.
12.08 i 23.08.2005 r. UM Rumia wydaje zlecenia
wyceny w/w dzia³ek. Treœæ
zlecenia: „w celu sprzeda¿y
na uzupe³nienie nieruchomoœci przyleg³ej, dzia³ki nr
232/6”.
16.09.2009 r. - Burmistrz Rumi wydaje decyzjê o warunkach zabudowy nr 142/2005 „dla inwestycji polegaj¹cej na budowie bezobs³ugowej automatycznej stacji paliw, dwudystrybutorowej, wyposa¿onej
w 3 dwup³aszczowe zbiorniki paliw p³ynnych, utwardzonego placu z wiat¹ i budynkiem technicznym”.
3.10.2005 r. - Burmistrz
zarz¹dzeniem nr 874/288/
2005 rezygnuje z prawa
pierwokupu dzia³ki nr
232/6 o powierzchni 401 m
kw po 448z³ za m kw.
3.10.2005 r. - dzia³ka
232/6 zostaje sprzedana
przez osoby prywatne, 401
m kw po 448 z³ za m kw.
27.10.2005 r. - Burmistrz
Rumi sprzedaje trzy dzia³ki
231/9, 231/10 i 232/5 o powierzchni 600 m kw po 284
z³ za m kw bez przetargu, na
uzupe³nienie dzia³ki 232/6 o
powierzchni 401m kw.

Poprosiliœmy równie¿
burmistrz o odpowiedŸ
na kilka pytañ:
Dlaczego wiedz¹c od 7 lipca 2005 (w tym dniu wp³yn¹³
wniosek o ustalenie warunków zabudowy), i¿ na opisywanych dzia³kach ma powstaæ stacja paliw, zleci³a
Pani wycenê dzia³ek jako
„sprzeda¿ na uzupe³nienie”?
***
Dlaczego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
16.09.2005 r. nie zleci³a Pani
nowej wyceny (operatu szacunkowego)? Poprzednia nie
mog³a byæ brana pod uwagê
przy sprzeda¿y i to sprzeda¿y bez przetargu z uwagi na:
„niniejszy operat szacunkowy ustala wartoœæ rynkow¹
dla aktualnego sposobu
u¿ytkowania”, „...ustalona w
operacie wartoœæ rynkowa
nieruchomoœci jest aktualna
... pod warunkiem, ¿e stan
nieruchomoœci nie ulegnie
zmianie, a na rynku nie
zajd¹ ¿adne okolicznoœci
prawne i ekonomiczne radykalnie wp³ywaj¹ce na ceny
nieruchomoœci”.
Wydaj¹c decyzjê o warunkach zabudowy zmieni³a
Pani okolicznoœci które „radykalnie wp³ywaj¹ na
cenê nieruchomoœci” i
„zmieniaj¹ sposób u¿ytkowania”.
***
Czy nie uwa¿a Pani, ¿e
wycena dzia³ek by³aby ca³kowicie inna, gdyby by³a wykonana po wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy dla
stacji paliw?
W wycenach, na które

Pani siê powo³uje, rzeczoznawca porównuje ceny dzia³ek na uzupe³nienie lub
funkcje mieszkaniowe. Nie
uwzglêdnia w ¿adnym operacie dzia³ki pod budowê stacji paliw.
***
Dlaczego nie sprzeda³a
Pani gminnych dzia³ek przynajmniej po cenie jak¹ uzyska³y osoby prywatne?
Bêd¹c w posiadaniu
trzech dzia³ek o powierzchni
600m kw - dlaczego nie skorzysta³a Pani z prawa pierwokupu jednej dzia³ki o powierzchni 401m kw i jako
dobry gospodarz - urzêdnik
posiadaj¹cy kilkudziesiêciu
pracowników w wyspecjalizowanych dzia³ach - nie próbowa³a sprzedaæ dzia³ek w postêpowaniu przetargowym?
***
Czy przed przeprowadzeniem transakcji sprzeda¿y
bez przetargu dzia³ek pod
budowê stacji paliw Pani lub
pracownicy UM orientowali
siê, za ile by³y sprzedawane
dzia³ki w Rumi pod budowê
stacji BP (British Petroleum),
ORLEN lub przy trasie krajowej Gdynia - Wejherowo?
***
Czy w wyniku przytoczenia - opisania powy¿szych
faktów mo¿e Pani Burmistrz
z ca³¹ pewnoœci¹ potwierdziæ, i¿ sprzedaj¹c gminne
dzia³ki bez przetargu na
uzupe³nienie nie wiedzia³a
Pani, i¿ zostan¹ one natychmiast odsprzedane pod budowê stacji paliw?
Czy jako mieszkanka i
zarazem burmistrz miasta, maj¹ca dbaæ o jego interesy uwa¿a Pani, i¿ dope³ni³a wszelkich starañ,
aby uzyskaæ jak najwiêksze korzyœci dla Rumi przy
sprzeda¿y opisywanych
nieruchomoœci?

W sierpniu 2005 r. na zlecenie burmistrza Rumi
wykonano operaty szacunkowe dla gminnych dzia³ek przy ul. Sobieskiego, sprzedanych póŸniej (w
paŸdzierniku tego samego roku) firmie MS Inwestment z I³awy. Wycenê dzia³ek wykona³ rzeczoznawca maj¹tkowy firmy PPHU „ARO” z Cz³uchowa wy³onionej w drodze przetargu i zatwierdzonej przez
burmistrza Rumi.
W sierpniu br. zadaliœmy rzeczoznawcy z cz³uchowskiej firmy m.in. nastêpuj¹ce pytania:
Czy wartoœæ dzia³ek by³aby inna, gdyby operaty
szacunkowe uwzglêdnia³y
w porównaniu wycen nieruchomoœci dzia³ki przeznaczone pod budowê stacji paliw, a nie dzia³ki na
uzupe³nienie lub na funkcje mieszkaniowe?
Czy wykonuj¹c operaty
szacunkowe dzia³ek o
³¹cznej pow. 600 m kw. wiedzia³ Pan, ¿e s¹ one przeznaczone do sprzeda¿y na
uzupe³nienie dzia³ki przyleg³ej o pow. 400 m kw. i
³¹cznie przeznaczone pod
budowê stacji paliw?
Czy jako wykonawca
wycen gruntów i dzia³ek na
rzecz gminy w 2005 roku
wiedzia³ pan o wniosku o
ustalenie warunków zabudowy trzech gminnych
dzia³ek przy ul. Sobieskiego dla inwestycji, polegaj¹-

cej na budowie stacji paliw
wraz z parkingiem i budynkiem technicznym?
Czy wiedzia³ Pan, ¿e
16.09.2005 r. wydano decyzjê o warunkach zabudowy
dla wspomnianej inwestycji, a 27.10 2005 sprzedano trzy wycenione przez
Pana dzia³ki po 284 z³ za
metr kw.? Dzia³ki te, wraz
z przyleg³¹ dzia³k¹ zosta³y
nastêpnie sprzedane pod
budowê stacji paliw po
1054 z³ za m kw.
Czy maj¹c na uwadze
powy¿sze fakty nie uwa¿a
Pan, ¿e wykonane operaty
nie odzwierciedla³y rzeczywistej wartoœci sprzedanego gruntu?
Pismo do firmy z siedzib¹ w Cz³uchowie wys³aliœmy 18 sierpnia br.
Do tej pory nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Burmistrz odpowiada
W odpowiedzi na nasze
wczeœniejsze pismo, dotycz¹ce wyceny gminnych dzia³ek,
burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak poinformowa³a gazetê, ¿e w sierpniu w 2005 r.:
„...Gmina Rumia zleci³a
oszacowanie dzia³ek nr 231/
9, 231/10 i 232/5, stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, po³o¿onych w Rumi przy ul. Sobieskiego i ul. H. Sawickiej, w
zwi¹zku z wnioskiem z dnia
28.07.2005 r. radcy prawnego (...) o nabycie od Gminy

Rumia przedmiotowych
dzia³ek w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania
przyleg³ej dzia³ki nr 232/6.
Zlecenie oszacowania nie
mia³o zwi¹zku ze z³o¿onym
w dniu 07.07.2005 r. wnioskiem o ustalenie warunków
zabudowy dla tych dzia³ek.”
Pozostawmy to bez komentarza, chocia¿ taka odpowiedŸ jest co najmniej zaAk.
skakuj¹ca.

REKLAMA
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MUZYKA
Rumia ma, jak wiadomo bogate tradycje muzyczne. Chór œw. Cecylii,
za³o¿ono w latach dwudziestych XX w., w latach
trzydziestych natomiast
ks. Kasprzyk za³o¿y³
Chór Auxilium, którego
kontynuatorem jest
obecnie „Lira”.
Wspomniane najstarsze
zespo³y maj¹ w „Rumianach” swoich przedstawicieli: Paw³a Bacha, który
czterdzieœci lat temu œpiewa³ w „Auxilium” oraz Eugeniusza Zwarê, by³ego wieloletniego cz³onka Chóru
œw. Cecylii, a obecnie prezesa Chóru „Rumianie”.
Dzwon siê narazi³
- By³y te¿ inne zapomniane dziœ zespo³y, m.in.
mêski chór „Dzwon Kaszubski”, dzia³aj¹cy w latach
piêædziesi¹tych - mówi Eugeniusz Zwara. - Niestety, po zaœpiewaniu na oficjalnej uroczystoœci pieœni
Moniuszki w której by³y s³owa o Panu Jezusie, chór zosta³ rozwi¹zany.
W latach siedemdziesi¹tych powsta³ podobny zespó³, prowadzony przez
œwietnego muzyka i dyrygenta, pana Staniszewskiego, ale po kilku latach
spotka³ go podobny los.
Na szczêœcie w Rumi
dzia³aj¹ z powodzeniem
inne zespo³y chóralne, g³ównie przy parafiach - dodaje
E. Zwara. - Nasz zespó³ ma
równie¿ w repertuarze pieœni religijne oraz patriotyczne, ale postawiliœmy przede
wszystkim na propagowanie kultury i jêzyka kaszubskiego.
Ekspert od jêzyka
Ekspertem od kaszubskiego jest w zespole Kry-
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„Rumianie” śpiewają od pięciu lat

Na kaszubską nutę
W paŸdzierniku bêd¹ obchodziæ piêciolecie dzia³alnoœci. Jednak
wiêkszoœæ cz³onków Chóru „Rumianie” ma d³ugoletnie doœwiadczenie w œpiewaniu w innych zespo³ach. Ten chór za³o¿yli z potrzeby kultywowania tradycji muzycznych i jêzyka kaszubskiego. Nie bez powodu „Rumianie” powstali i dzia³aj¹ przy rumskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest to jedyny w mieœcie zespó³, wystêpuj¹cy zawsze w kaszubskich strojach ludowych. Zarówno one, jak i nazwa chóru œwiadcz¹ o kaszubskich korzeniach naszego miasta.
styna Wolf, posiadaczka
piêknego g³osu i wieloletnia
dzia³aczka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Nie
wszyscy w zespole znaj¹ jêzyk kaszubski, nie wszyscy
s¹ rodowitymi Kaszubami.
W takim przypadku ucz¹ siê
s³ów utworów w jêzyku kaszubskim i szlifuj¹ prawid³ow¹ wymowê oraz akcent
pod kierunkiem pani Krystyny.
Na planie filmu
Ciekawostk¹ jest, ¿e
Krystyna Wolf, Irena i
Zygmunt Lewiñscy, Eugeniusz Zwara i Pawe³
Bach wziêli udzia³ w nagraniu filmu o Gdyni pt.
„Miasto z morza”, którego
premiera odbêdzie siê niebawem.
- Byliœmy statystami w
scenach krêconych na ul.
Morskiej w Gdyni, innym
razem graliœmy gdyñskich
rybaków, ³owi¹cych ryby na
zatoce i œpiewaj¹cych pieœni
przy ognisku - opowiada
pan Pawe³. - Te sceny by³y
nagrywane w Cha³upach na
Pó³wyspie Helskim, gdzie
czêœæ kole¿anek i kolegów
p³ywa³a przez kilka godzin
na ³odziach, a ja czuwa³em

przy ognisku na brzegu.
By³y te¿ nagrania w Os³oninie, które udawa³o dawn¹
wieœ Gdynia. W koñcu pojechaliœmy do Warszawy na
nagrania dŸwiêku i tam ju¿
mówiliœmy po kaszubsku,
podk³adaj¹c g³os pod obraz.
To by³o bardzo ciekawe i
mi³e doœwiadczenie.
Chórzyœci nagrali te¿
p³ytê, pracuj¹c po 5-6 godzin dziennie przez kilka
dni. Pomieszczeñ na nagranie u¿yczy³ im w klubie parafialnym proboszcz parafii
œw. Józefa i Judy Tadeusza
w Rumi, ks. Tadeusz Gut,
za co „Rumianie” s¹ mu bardzo wdziêczni.
100 koncertów
Pawe³ Bach, najstarszy cz³onek chóru, pe³ni w
nim wa¿n¹ funkcje kronikarza. Starannie prowadzona kronika zawiera zdjêcia
i zapisy z wszystkich wa¿nych wydarzeñ, w tym wielu wystêpów zespo³u w
Rumi, na Kaszubach, w
Trójmieœcie. „Rumianie”
œpiewali m.in. na Kalwarii
Wejherowskiej, wzbogacaj¹c oprawê muzyczn¹ uroczystoœci odpustowych. Wystêpowali m.in. w Pucku,

Kartuzach i Sianowie, a
tak¿e w TV „Trwam” w Toruniu. W sumie naliczyli siê
ponad 100 koncertów.
W kronice nie mog³o zabrakn¹æ relacji z ostatniej
czerwcowej wyprawy chóru
na wschód kraju. W województwie bia³ostockim,
gdzie zostali zaproszeni
chórzyœci z Rumi, dali kilka koncertów, wzbudzaj¹c
ogromne zainteresowanie i
aplauz. M.in. podczas koncertu w Sanktuarium Matki Bo¿ej w miejscowoœci Kodyñ czy w Jab³ecznej nad
Bugiem. W drodze zatrzymali siê w Sanktuarium w
Œwiêtej Lipce, gdzie zaœpiewali na g³ównej niedzielnej
mszy œw. oraz dali krótki
wystêp po mszy.
Rodzinna atmosfera
I jeszcze s³owo o osobie
najwa¿niejszej, a jest ni¹ z
pewnoœci¹ Marzena Graczyk, która od pocz¹tku dyryguje tym 28-ososbowym
chórem. Z kolei tzw. bibliotek¹ zajmuje siê z kolei Teresa Baranowska, która
dba o to, aby wszystkie
utwory (teksty i partytury)
by³y ponumerowane i uporz¹dkowane w archiwum

zespo³u, a jest ich w sumie
ok. szeœædziesi¹t.
Wszyscy pozostali chórzyœci zas³uguj¹ na wielkie
uznanie, poniewa¿ dwa
razy w tygodniu poœwiêcaj¹
czas na próby, a dodatkowo
æwicz¹ przed wystêpami.
Jeœli kogoœ nie zra¿a ten
trud, a chce prze¿ywaæ
wielk¹ satysfakcjê i radoœæ,
jak¹ daj¹ koncerty, mo¿e
odwiedziæ Miejski Dom Kultury który jest siedzib¹
Chóru "Rumianie". Tam w
poniedzia³ki i œrody o godz.
18 rozpoczynaj¹ siê próby,
wy³¹czaj¹c obecn¹ przerwê
wakacyjn¹.
- To, co pomaga wytrwaæ
i sprawia, ¿e z przyjemnoœci¹ przychodzimy na spotkania, to wspania³a przyjacielska atmosfera, panuj¹ca w zespole. Jesteœmy
zgrani i lubimy siê nawzajem, a nasz prezes bardzo
o nas dba - mówi P. Bach.
- Musimy siê nawzajem
szanowaæ i bardzo tego w
chórze przestrzegamy - dodaje prezes E. Zwara.
Anna Kuczmarska

Od pocz¹tku chórem
dyryguje Marzena Graczyk

28-osobowy chór „Rumianie”, dzia³aj¹cy przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Rumi wyst¹pi³ tego lata na „Jarmarku Kaszubskim” w
rumskim parku. Na pierwszym planie przezes chóru Eugeniusz Zwara, obok kronikarz Pawe³ Bach.
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KULTURA

Na tanecznych mistrzostwach pokonały m.in. Amerykanki, Kanadyjki i Niemki

RUMIANKI NAJLEPSZE NA ŚWIECIE
Wielkie emocje, trochê stresu, ale du¿o wiêcej radoœci i satysfakcji - tego wszystkiego doœwiadczy³o dziewiêæ dziewcz¹t oraz ich dwie
opiekunki podczas kilkudniowego pobytu w
Kanadzie. Na pocz¹tku sierpnia m³ode tancerki
z zespo³u SPINKI pod kierownictwem choreograf i trenerki Renaty Urbanik-Siwiec oraz menad¿era grupy Doroty Puchowskiej zdoby³y z³oty medal na Mistrzostwach Œwiata Formacji
Dzieciêcych w Tañcu Modern. W finale rumianki pokona³y zespo³y z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Niemiec i Australii.
O sukcesie SPINEK pisaliœmy krótko w sierpniowym wydaniu gazety, w momencie, kiedy dziewczêta i
ich trenerki wraca³y zza oceanu do Rumi. Dopiero póŸniej przyszed³ czas na rozmowy, szczegó³y, dzielenie
siê wra¿eniami. Wszystkie
uczestniczki tanecznych mistrzostw œwiata twierdz¹
zgodnie, ¿e by³a to dla nich
wspania³a przygoda i wielka radoœæ z wygranej.
- Trzydniowe miêdzynarodowe zawody by³y perfekcyjnie zorganizowane, a
wspania³a atmosfera, o
któr¹ postarali siê organizatorzy sprawia³a, ¿e stres
by³ o wiele mniejszy ni¿ na
mistrzostwach w Moskwie,
a nawet nieodczuwalny mówi Dorota Puchowska, menad¿er grupy. - W
Toronto, w obiekcie po³o¿onym kilkaset metrów od
wspania³ego wodospadu
Niagara, czu³yœmy siê bardzo dobrze.
Nasz wyjazd sta³ siê
atrakcyjny dziêki ¿yczliwoœci i pomocy mieszkaj¹cych
w Kanadzie Polaków, którzy goœcili nas w swoich domach, wozili na zawody i na
wycieczki. Bardzo jesteœmy

im za to wdziêczne. Na podziêkowania zas³uguj¹
zw³aszcza Arkadiusz Wliz³o, Iwona Kaczmarek i
Benedykt Dr¹g .
1 sierpnia reprezentuj¹cy Polskê zespó³ SPINKI
wykona³ swój popisowy
uk³ad, zatytu³owany „¯ycie
Ziemi” i zdoby³ najwy¿sze
noty jurorów. Dzieñ wczeœniej dwie reprezentantki
grupy startowa³y w konkurencjach solowych. Monika Kelm zajê³a 11 miejsce
w tañcu jazzowym, a Monika Gniotyñska zajê³a
drug¹ pozycjê i zdoby³a
tytu³ wicemistrzyni œwiata
w tañcu modern.

Na zdjêciu bohaterki ostatnich wielkich sukcesów, mistrzynie Europy i œwiata:
Monika Gniotyñska, Monika Kelm, Julia Troœcianko, Kaja Leszka, Wiktoria Ziegert,
Weronika Sapiñska, Magdalena Konkel, Klaudia Pauzder i Julia Treder wraz z
opiekunkami. Z ty³u, pierwsza z prawej g³ówna autorka sukcesu rumskiej grupy:
Renata Urbanik-Siwiec, o której piszemy równie¿ na str. 13.

Zarówno wyjazd na mistrzostwa œwiata do Kanady, jak i udzia³ w Mistrzostwach Europy w Moskwie
by³ mo¿liwy dziêki finanso-

wemu wsparciu miasta.
Przypomnijmy, ¿e œrodki na
przelot samolotem do Toronto podobnie jak na
wczeœniejszy wyjazd do Mo-

skwy) przyzna³a Rada
Miejska. Zespó³ SPINKI
dzia³a jako sekcja Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
Ak.

REKLAMA

REKLAMA

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

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6

Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
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Plac zabaw wróci do przedszkola

Musi być czysto
oraz bezpiecznie
Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 „S³oneczna Jedynka”, tak jak pozosta³e przedszkolaki w mieœcie rozpoczê³y nowy rok szkolny, ale niestety z problemami. Mimo ³adnej s³onecznej pogody nie mog³y korzystaæ z przedszkolnego placu zabaw, po³o¿onego po drugiej stronie ulicy Rodziewiczówny. Oburzeni i zaskoczeni t¹ sytuacj¹
rodzice wys³ali pismo w tej sprawie do burmistrz
Rumi i do Rady Miejskiej.
Okazuje siê, ¿e zamykany plac zabaw, urz¹dzony
przez miasto, ale u¿ytkowany przez przedszkole (warunki nie pozwalaj¹ na
urz¹dzenie ogródka obok
budynku), zosta³ w sierpniu
udostêpniony mieszkañcom
miasta. 30 lipca br. dyrektor Przedszkola „S³oneczna
Jedynka” otrzyma³a w tej
sprawie pismo od burmistrz
miasta. W zwi¹zku z tym
31 lipca protokólarnie przekaza³a plac komisji z urzêdu i odda³a na czas wakacji
klucze do bramy obiektu.
Dyrektor przedszkola
zwróci³a siê te¿ do burmistrz
miasta z proœb¹ o przekazanie w dniu 31 sierpnia br. odpowiednio przygotowanego,
bezpiecznego placu zabaw z
powrotem przedszkolakom.
Niestety, tak siê jednak nie
sta³o. Z koñcem wakacji plac
pozosta³ otwarty, a dyrektor
mimo interwencji w urzêdzie
nie otrzyma³a kluczy. Poniewa¿ nie dosz³o do komisyjnego przekazania obiektu,
który nie by³ bezpieczny dla
u¿ytkowania przez dzieci
(protokó³ inspektora BHP)
dyrektor zdecydowa³a nie
wprowadzaæ dzieci do ogrodu. Tym bardziej, ¿e pracownicy placówki dostrzegli tam
œmieci i zniszczenia.
- Pani dyrektor przekaza³a nam, ¿e na razie nie
mo¿na korzystaæ z ogródka,
poniewa¿ urz¹d nie przekaza³ go w u¿ytkowanie przedszkola - poinformowali nas
w ubieg³ym tygodniu rodzice przedszkolaków. - Nie
wiadomo, czy obiekt jest
bezpieczny. Na otwartym
placu rzadko pojawia³y siê
matki z dzieæmi, natomiast
na ten teren wchodzi³a m³odzie¿. Nastolatki, dla zabawy, wchodzi³y na urz¹dzenia
przeznaczone dla maluchów,
buja³y siê na huœtawkach.
Mamy nawet na dowód zdjêcia. Nie mamy pewnoœci, czy
z powodu takiego u¿ywania
i du¿ego obci¹¿enia, sprzêt
nie uleg³ uszkodzeniu.
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Rodzice dodaj¹, ¿e na czas
otwarcia ogrodu, nie ustawiono tam przenoœnej ubikacji,
wiêc na terenie pojawi³y siê
nieczystoœci. Podkreœlaj¹ te¿,
ze wiosn¹ sami wykonali na
placu ró¿ne prace porz¹dkowe. Licz¹ na to, ze ogród wraz
z urz¹dzeniami zostanie oddany przedszkolakom które
powinny wychodziæ z doœæ
ciasnych pomieszczeñ przedszkola. W pierwszych tygodniach wrzeœnia dzieci chodzi³y wy³¹cznie na spacery,
na których nie mog¹ swobodnie pobiegaæ.
Poniewa¿ teren przy ul.
Rodziewiczówny nadzorowany jest przez Wydzia³ Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska UM, do naczelnik
tego wydzia³u zwróciliœmy
siê o wyjaœnienia.
- Plac zabaw, w sierpniu
oddany do u¿ytku wszystkim
dzieciom z uwagi na fakt, i¿
przedszkole w tym czasie
by³o nieczynne, móg³ byæ ponownie przekazany przedszkolu ju¿ z dniem 1 wrzeœnia, gdyby dyrektor placówki dope³ni³a wymaganych
formalnoœci - informuje Katarzyna Bieliñska, naczelnik Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska UM. O tym, i¿ wymaga to z³o¿enia wniosku o przejêcie terenu w zarz¹d, dyrekcja
przedszkola zosta³a poinformowana ustnie w dniu 31
lipca, a nastêpnie pisemnie
- pismo w tej sprawie zosta³o odebrane w przedszkolu w
dniu 10 sierpnia br. Niestety dopiero w dniu 7 wrzeœnia
br. dyrektor przedszkola z³o¿y³a stosowny wniosek. Zaznaczam, i¿ pozosta³e przedszkola w Rumi zarz¹dzaj¹
terenami, na których znajduj¹ siê u¿ytkowane przez
nich urz¹dzenia zabawowe,
co wi¹¿e siê z okreœlonymi
obowi¹zkami i kosztami. Od
razu zajêliœmy siê przygotowaniem umowy i bêdzie ona
mog³a byæ podpisana ju¿ 15

wrzeœnia br., a nastêpnego
dnia mo¿e nast¹piæ przekazanie terenu na rzecz przedszkola. Zwracam przy tym
uwagê, i¿ przez okres, gdy
plac by³ ogólnie dostêpny, by³
on systematycznie sprz¹tany
na zlecenie Urzêdu Miasta,
skoszona by³a trawa, a 31
sierpnia wymieniono piasek
w piaskownicach. Ponadto,
po telefonicznej informacji z
przedszkola, ¿e w ogródku
jest brudno a urz¹dzenia
uszkodzone, co jakoby uniemo¿liwia³o wyprowadzenie
tam dzieci, pracownicy Urzêdu skontrowali ten teren i nie
stwierdzili nieprawid³owoœci.
Dwie le¿¹ce tam butelki i kilka szkie³ mogli uprz¹tn¹æ
opiekunowie dzieci. Wina za
niekorzystanie z placu przez
dzieci od pocz¹tku wrzeœnia
br., le¿y po stronie dyrekcji
Przedszkola nr 1.
- Pismo z informacj¹ o
koniecznoœci z³o¿enia wniosku o przejêcie placu zabaw
w zarz¹d otrzyma³am dopiero w dniu 27 sierpnia, po powrocie z urlopu - wyjaœnia
Gra¿yna Dobrzyniecka,
dyrektor Przedszkola nr 1 w
Rumi. - Poniewa¿ wczeœniej,
dok³adnie w dniu 31 lipca
wys³a³am do burmistrz
Rumi pismo z proœb¹ o przekazanie nam ogrodu i kluczy do bramy w dniu 31
sierpnia br., czeka³am na ten
moment. Chcia³am wyst¹piæ
z wnioskiem o zarz¹d nad
placem zabaw tu¿ po komisyjnym przekazaniu nam
odpowiednio przygotowanego, nie zdewastowanego
obiektu w dobrym stanie, w
jakim zosta³ udostêpniony
mieszkañcom miasta. Taka
kolejnoœæ wydawa³a mi siê
oczywista, a formalnoœci dope³ni³abym nawet tego samego dnia, czyli jeszcze w
dniu 31 sierpnia r. W tej sytuacji stosowny wniosek o
zarz¹d nad ogrodem z³o¿y³am7 wrzeœnia br.
W dniach oddawania gazety do druku mia³o nast¹piæ przekazanie ogródka
jordanowskiego dyrekcji
placówki i podpisanie umowy o zarz¹d. Mamy nadziejê, ¿e dzieci ze s³onecznego
przedszkola mog¹ ju¿ bez
przeszkód korzystaæ z zabaw na s³oñcu i na œwie¿ym
powietrzu.

A. Kuczmarska

Z og³oszeñ prasowych i ulicznych reklam wynika,
¿e mieszkania mo¿na kupiæ poni¿ej 5 tys. z³ za m kw.

Burmistrz nie chce czy nie może ich kupić?

A mieszkań
nadal nie ma...
Miasto potrzebuje mieszkañ komunalnych.
Czekaj¹ na nie osoby po eksmisjach lub rodziny,
maj¹ce z³e warunki mieszkaniowe i materialne.
Poniewa¿ zasoby gminne s¹ za ma³e w stosunku
do potrzeb, w 2007 roku Rada Miejska przeznaczy³a pieni¹dze na zakup dwóch dwupokojowych
mieszkañ, w sumie 400 tys. z³. Niestety, przez dwa
lata burmistrz nie kupi³a tych lokali!
Burmistrz od pocz¹tku chcia³a budowaæ dom wielorodzinny, z tzw. mieszkaniami socjalnymi. Wiêkszoœæ radnych
by³a jednak zdania, ¿e nie powinno siê tworzyæ miejsc, w
których mieszkaj¹ wy³¹cznie rodziny z problemami. Nie
jest wskazane tworzenie swoistego „getta”, trzeba raczej
daæ szansê wyjœcia z okreœlonego œrodowiska. Poza tym budowanie mieszkañ bêdzie d³u¿sze i kosztowniejsze. Lepiej
kupiæ je na wolnym rynku.Minê³y jednak dwa lata, a burmistrz miasta nie potrafi³a kupiæ dwóch lokali po ok. 200
tys. z³ ka¿de. Pytana o przyczynê El¿bieta Rogala-Koñczak t³umaczy³a, ¿e mimo zamieszczanych w prasie og³oszeñ, nikt nie przedstawi³ ¿adnej oferty.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej Piotr Zaradny
podpowiada³ na jednej z sesji skorzystanie z gazet z og³oszeniami, gdzie a¿ roi siê od anonsów o sprzeda¿y mieszkañ. Radni sugerowali te¿, ¿eby w ramach wspó³pracy w³adz
miasta ze SM „Janowo” w Rumi (dziêki uchwale Rady Miejskiej SM uzyska³a gminne grunty pod swoimi budynkami
za 3 % ich wartoœci), kupiæ mieszkania spó³dzielcze. Burmistrz stwierdzi³a, ¿e nie pozwalaj¹ na to przepisy.
Na zamieszczone w „Dzienniku Ba³tyckim” i „Goñcu
Rumskim”og³oszenia Urz¹d Miasta wyda³ prawie 18 tys.
z³! Wys³ano tak¿e zapytanie o mo¿liwoœæ kupna mieszkania przez gminê do kilku deweloperów w Rumi.
W czerwcu br. burmistrz przedstawi³a Komisji Mieszkaniowej RM efekt tych poszukiwañ, czyli …jedn¹ ofertê! Firma Sierzbud oferuje lokale przy ul. Ceynowy (o pow.
35,8 m kw. i 40,7 m kw. plus piwnice), których koszt wynosiok. 5,1 tys. z³ za m kw. Komisja negatywnie zaopiniowa³a tê ofertê, poniewa¿ koszt zakupu wspomnianych mieszkañ jest za wysoki. £¹czna cena dwóch niewielkich mieszkañ przekracza 400 tys. z³, nie zaproponowano te¿ ¿adnego
rabatu. Radni doszli do wniosku, ¿e wobec tendencji spadkowych na rynku nieruchomoœci, nale¿y szukaæ dalej.
Warto przypomnieæ, ¿e burmistrz Rumi potrafi sprzedaæ w dwa dni trzy dzia³ki bez przetargu (sprawa sprzeda¿y
gruntów pod stacjê NESTE, o której piszemy na str. 6), a przez
dwa lata nie potrafi³a kupiæ dwóch mieszkañ...
MC.
Przyk³adowe ceny dwupokojowych mieszkañ
z ubieg³ego tygodnia (dane z 11.09.2009):
SEMEKO - Osiedle Rumia Park:
48,7 m kw 229 tys. z³
4,7 z³ za m kw.
MIRBUD - Osiedle Królewskie
41,7 m kw. 196 tys. z³
4,7 m za m kw
49,8 m kw. 235,4 tys. z³
4,7 m za m kw.
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SYGNAŁY, OPINIE, PORADY

Alkoholowe libacje za ścianą

Zostało niewiele czasu

Ostatnia szansa
dla spółdzielców
O wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r., zmieniaj¹cym
finansowe warunki przekszta³ceñ w³asnoœciowych
w spó³dzielniach mieszkaniowych Polsce, pisaliœmy
ju¿ wczeœniej.
Warto przypomnieæ
ten temat, bowiem ustawa uw³aszczeniowa na
obecnych warunkach, tj.
uzyskania prawa w³asnoœci mieszkañ na zasadzie rozliczenia kosztów
ich budowy, bêdzie obowi¹zywaæ do 30 grudnia
br. To ostatni dzwonek
dla wszystkich, którzy
chc¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci stania siê autentycznym w³aœcicielem
swojego lokalu.
Nawet jeœli ktoœ posiada mieszkanie tzw. spó³dzielcze-w³asnoœciowe nie
jest w³aœcicielem tego
mieszkania. Jest nim bo-

wiem spó³dzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna.
Nazwa „w³asnoœciowe”,
wprowadzona do przepisów
prawa spó³dzielczego w
1982 roku wprowadza w
b³¹d spó³dzielców. Czêsto
nie uœwiadamiaj¹ oni sobie
ró¿nicy miêdzy w³asnoœci¹
mieszkania a ograniczonym
prawem rzeczowym do
mieszkania, okreœlonym
jako spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
mieszkalnego. W tej nieœwiadomoœci utrzymuj¹
cz³onków zarz¹dy spó³dzielni, którym nie zale¿y na
uw³aszczeniu.
Aby staæ siê autentycznym, hipotecznym w³aœcicielem mieszkania nale¿y
z³o¿yæ w zarz¹dzie spó³dzielni wniosek o przekszta³cenie spó³dzielczego
lokatorskiego lub w³asnoœciowego prawa do lokalu w
odrêbn¹ w³asnoœæ.

- w przypadku mieszkania lokatorskiego trzeba
sp³aciæ nominaln¹ kwotê
umorzenia przez pañstwo
kredytu, zaci¹gniêtego
przez SM, przypadaj¹c¹ na
ten lokal (wysokoœæ tej kwoty poda spó³dzielnia)
- nale¿y uregulowaæ na
bie¿¹co op³aty czynszowe
- trzeba te¿ ustaliæ termin podpisania aktu notarialnego. Cz³onek SM
ma prawo wyboru kancelarii notarialnej. Musi te¿
ponieœæ koszty z tym zwi¹zane (aktualnie wynosz¹
one. 800 z³).

We w³asnym interesie
nie nale¿y zaniedbaæ tej
mo¿liwoœci.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Obrony
Praw Cz³onków i Mieszkañców Spó³dzielni oraz
Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi

Marzą o spokoju
- ¯ycie mojej rodziny sta³o sie gehenn¹ z powodu
uci¹¿liwych s¹siadów. Od
szeœciu lat ¿yjemy w s¹siedztwie alkoholowych libacji,
nocnych krzyków, awantur i
przekleñstw, których musi
s³uchaæ m.in. moja córka. Do
tego dochodz¹ zniszczenia
oraz ba³agan i brud na
wspólnym korytarzu i przed
budynkiem. Nie mo¿emy
spaæ, nie mamy na co dzieñ
spokoju, nie mo¿emy ¿yæ w
schludnym i zadbanym otoczeniu, tak jak inni - skar¿y
siê Janina Kilkowska,
mieszkanka jednego z budynków komunalnych przy
ul. H. Sawickiej (wkrótce
Kombatantów), która nie po
raz pierwszy odwiedzi³a nasza redakcjê. Jeszcze czêœciej
pani Janina bywa w Urzêdzie Miasta, gdzie interweniuje w tej sprawie w Wydziale Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony
Œrodowiska oraz u burmistrz
Rumi.
Nasza Czytelniczka oczekuje, ¿e uci¹¿liwi s¹siedzi,
którzy zatruwaj¹ innym
¿ycie mimo uwag s¹siadów,
a tak¿e interwencji Stra¿y
Miejskiej i policji, zostan¹

wyeksmitowani ze swojego
mieszkania. Tym bardziej, ¿e
zrobili z niego miejsce spotkañ i imprez. Skargi, wysy³ane do urzêdu podpisywali
równie¿ inni s¹siedzi.
- Po moim telefonie do
urzêdu jedna z urzêdniczek
powiedzia³a mi, ¿e jestem
przewra¿liwiona - mówi J.
Kilkowska. - To oburzaj¹ce.
Nikt nie chcia³by tak ¿yæ, jak
my. A przecie¿ tak jak inni
p³acimy czynsz i staramy siê
dbaæ o mieszkanie.
- Sprawa jest trudna, poniewa¿ jak dot¹d nie mieliœmy
podstaw do wyst¹pienia o eksmisjê uci¹¿liwych lokatorów.
M.in. dlatego, ¿e interwencje
policyjne koñczy³y siê zwykle
jedynie pouczeniami, a nie
ukaraniem. Z kolei Pañstwo
Kilkowscy nie skorzystali z
przys³uguj¹cego im prawa do
skierowania na drogê s¹dow¹
sprawy uci¹¿liwych s¹siadów
- t³umaczy Katarzyna Bieliñska, naczelnik Wydz.
PGMiOŒ. - Obecnie jednak
jest prowadzone postêpowanie maj¹ce na celu wyeksmitowanie uci¹¿liwych lokatorów. Bierzemy te¿ pod uwagê
ewentualn¹ zamianê lokalu
Pañstwu Kilkowskim.

Mają prawo się bronić i wspierać

PRAWNIK RADZI

Niebezpieczni
członkowie SM

Reklamacja przecenionego towaru

Aktywni cz³onkowie
spó³dzielni mieszkaniowej,
którzy nie chc¹ siedzieæ w
kapciach przed telewizorem, ale chc¹ wiedzieæ, jak
funkcjonuje ich spó³dzielnia
(maj¹ do tego ustawowe
prawo), którzy zorganizuj¹
siê w grupê, aby wspólnie
dochodziæ swoich cz³onkowskich praw mog¹ spotkaæ
siê z reakcj¹ zarz¹du spó³dzielni, niezadowolonego z
takiej aktywnoœci. Czy to
mo¿liwe? Tak, zw³aszcza w
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” .
Dochodzenie
praw
cz³onka spó³dzielni wymaga niejednokrotnie wejœcia
na nie³atw¹ i kosztown¹
drogê s¹dow¹. Poniewa¿
pojedynczy cz³onek spó³dzielni nie jest w stanie ponieœæ tych kosztów, spó³dzielcy maj¹ prawo siê organizowaæ i wspieraæ finansowo w walce o prawa dla
wszystkich cz³onków. Dla
spó³dzielczej „w³adzy”, czyli zarz¹du dobrowolne

wspieranie siê jest jednak
zbiórk¹ publiczn¹, a nawet
stanowi wykroczenie. W
moim przypadku takie w³aœnie podejœcie do sprawy ze
strony Zarz¹du SM „Janowo” skutkowa³o przes³uchaniem mnie w Komisariacie
Policji w Rumi.
Tymczasem kwestia
zbiórek publicznych zosta³a uregulowana ...76 lat
temu ustaw¹ z 15 marca
1933 roku , która nadal
obowi¹zuje. Art. 13 ustawy
stanowi: „Ustawa niniejsza nie ma zastosowania d)
do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wœród grona osób znajomych osobiœcie przeprowadzaj¹cym zbiórkê”.
Zarz¹d SM „Janowo” zanim podejmie dzia³ania
przeciwko cz³onkowi spó³zielni, powinien zapoznaæ
siê z treœci¹ obowi¹zuj¹cych
ustaw, aby nie kompromitowaæ takimi dzia³ami
rumskiej spó³dzielni jako
osoby prawnej.
E. Ró¿ycka

Pani Jolanta W. kupi³a mê¿owi na urodziny maszynkê do golenia. Maszynka zosta³a zakupiona na
tzw. wyprzeda¿y, po obni¿onej cenie, jedna sprzedawana by³a jako towar pe³nowartoœciowy. Po miesi¹cu maszynka popsu³a siê, a pani Jolanta zanios³a j¹
do sklepu, celem z³o¿enia reklamacji. Sprzedawca
odmówi³ przyjêcia sprzêtu twierdz¹c, i¿ towar przeceniony nie podlega reklamacji. Takie postêpowanie
jest nieprawid³owe i niezgodne z prawem, poniewa¿
ka¿dy towar zakupiony jako pe³nowartoœciowy, podlega reklamacji (rêkojmia) i nie zmienia faktu okolicznoœæ, i¿ zosta³ on przeceniony.
ci uprawnienia wynikaj¹ce z
W tej sprawie znajduje
rêkojmi, je¿eli przed up³ywem
zastosowanie ustawa z dnia
dwóch miesiêcy od stwierdze27.07.2002 r. o szczególnych
nia niezgodnoœci towaru z
warunkach sprzeda¿y konumow¹ nie zawiadomi o tym
sumenckiej oraz o zmianie
sprzedawcy. Uprawnieñ kukodeksu cywilnego. W/w
puj¹cego nie mo¿na wy³¹czyæ,
ustawê stosuje siê do sprzeani ograniczyæ.
da¿y rzeczy ruchomych doZatem Jolanta W. powinkonywanych w zakresie
na ponownie udaæ siê do skledzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (np. sklepu) osobie fiRadca Prawny Dariusz Budnik
zycznej (w omawianej sytuz kancelarii z siedzibą w
acji Jolancie W.), która naGdańsku przy ul. Świętojańbywa tê rzecz w celu niezwi¹skiej 47/48, tel. (058) 305 30
zanym z dzia³alnoœci¹ zawo88, tel. kom. 790 410 250,
dow¹ lub gospodarcz¹ (towar
www.kancelaria-gdansk.eu
konsumpcyjny).
Je¿eli zakupiony towar
Specjalizacja: prawo gospojest niezgodny z umow¹, kudarcze (w tym prawo handlowe i prawo spółek), prawo
puj¹cy mo¿e m. in. ¿¹daæ docywilne (w tym prawo spadprowadzenia go do stanu
kowe, nieruchomości), prawo
zgodnego z umow¹ przez niepracy, prawo przewozowe i
odp³atn¹ naprawê albo wypostępowanie egzekucyjne.
mianê na nowy. Kupuj¹cy tra-

pu, w którym zakupi³a maszynkê do golenia i za¿¹daæ
wymiany maszynki na now¹
lub domagaæ siê jej naprawy.
Musi przy tym zg³osiæ reklamacjê przed up³ywem dwóch
miesiêcy od dnia, kiedy usterka w maszynce wyst¹pi³a, albowiem straci uprawnienie
do jej zg³oszenia. Je¿eli zaœ
sprzedawca nie ustosunkuje
siê do z³o¿onej reklamacji w
terminie 14 dni od dnia jej
przyjêcia, wówczas przyjmuje siê, i¿ uzna³ reklamacje za
zasadn¹.
Uprawnienie do zg³oszenia reklamacji (rêkojmia) w
przypadku sprzeda¿y towarów konsumpcyjnych wygasa
po up³ywie dwóch lat od dnia
dokonania zakupu towaru.
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OŚWIATA

I Liceum Ogólnokształcące w Rumi ma sześćdziesiąt lat

Nowoczesna szkoła z tradycjami
dokończenie ze str. 3
Warto dodaæ, ¿e I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
otrzyma³o przed rokiem
now¹ elewacjê, natomiast
kilka lat temu oddano do
u¿ytku nowoczesna halê
sportow¹ z zapleczem i dobrze wyposa¿on¹ si³owni¹.
Podczas wizyty w szkole
nietrudno zauwa¿yæ, ¿e
warunki nauczania s¹ znakomite, a wnêtrza placów-

ki zadbane i czyste, od holu
poprzez nowoczesne pracownie, po toalety i szatnie.
Jak nam powiedzia³ dyrektor Wolañski, ta szko³a jest
do dzisiaj oczkiem w g³owie
wielu absolwentów, którzy
wspieraj¹ - na ile mog¹ - inwestycje w placówce.
- Dawni uczniowie pomagaj¹ w rozwoju liceum.
Przyk³adem jest by³y starosta Grzegorz Szalewski,

Uczniowie wraz z nauczycielami liceum podczas rozpoczêcia roku szkolnego.

Dyrektor J. Wolañski otwiera kolejny, 61 rok szkolny w
I LO im. Ksi¹¿at Pomorskich w Rumi.

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
22 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. 058 671-06-22, 058 671-05-04
www.lo1.rumia.pl
lo1.rumia@op.pl
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który przyczyni³ siê m.in.
do budowy hali sportowej,
a obecnie wspiera szko³ê
aktywnie jako przewodnicz¹cy Rady Rodziców - informuje dyrektor I LO. Obecny starosta wejherowski, Józef Reszke równie¿
dba o szko³ê, zapewniaj¹c
œrodki na remonty i inne
wydatki. Szczególnie dba o
nas obecnie przedstawiciel
Rumi we w³adzach powiatowych, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Dariusz Kuczmarski, który jest czêstym goœciem w szkole i na co dzieñ
pomaga nam w za³atwianiu
ró¿nych spraw.
Pisz¹c o osi¹gniêciach
liceum nie mo¿na zapominaæ o najwa¿niejszym - wysokim poziomie kszta³cenia
i wynikach, osi¹ganych
przez uczniów i nauczycieli. Wystarczy przypomnieæ,
¿e w I LO w Rumi nie brakuje laureatów konkursów
przedmiotowych i artystycznych na wszystkich

szczeblach. Bardzo siê tutaj dba m.in. o nauczanie jêzyków obcych. Wszyscy absolwenci zdaj¹ maturê z dobrymi wynikami, pozwalaj¹cymi wiêkszoœci z nich na
rozpoczêcie studiów na wybranym kierunku. Wyniki
maturalne s¹ wy¿sze ni¿
œrednia w powiecie i województwie.
Poniewa¿ dyrektor J.
Wolañski z pomoc¹ w³adz
powiatowych stworzy³ znakomite warunki do rozwoju sportu, nie brakuje osi¹gniêæ w tej dziedzinie, o
czym œwiadcz¹ liczne puchary i dyplomy, wype³niaj¹ce hol sali sportowej.
Wszystkie sukcesy s¹ oczywiœcie zas³ug¹ nauczycieli,
których pracê, podobnie jak
dzia³ania dyrektora, wysoko oceniaj¹ rodzice.
Dowodem na to jest
fakt, ¿e do szko³y posy³aj¹
kolejne swoje dzieci, a dostanie siê do I LO w Rumi
nie jest ³atw¹ spraw¹. Trze-

Nowoczesna szkoła z sukcesami
Dariusz Kuczmarski
etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego,
mieszkaniec Rumi
- Od paru lat przeprowadzane s¹ zdecydowane zmiany w szkole. Liceum
przesz³o wielk¹ metamorfozê oraz
przemiany organizacyjne i dydaktyczne. Jest to obecnie nowoczesna i wzorowa placówka oœwiatowa, kszta³c¹ca m³odzie¿ na najwy¿szym poziomie. Œwiadcz¹ o tym wyniki i sukcesy uczniów
oraz nauczycieli. Widaæ, ¿e liceum ma dobrego gospodarza,
któremu zale¿y na rozwoju szko³y, przyci¹ganiu wartoœciowej m³odzie¿y oraz pracy najlepszych pedagogów.
Dziêki wzorowemu wspó³dzia³aniu z Zarz¹dem Powiatu dyrektor Janusz Wolañski efektywnie wykorzysta³ przekazane wsparcie finansowe, dziêki czemu szko³a unowoczeœni³a
swój wizerunek i wzrós³ poziom nauczania.

ba wykazaæ siê bardzo dobrym œwiadectwem i wysokimi wynikami egzaminów
gimnazjalnych.
Rodzice chwal¹ dobr¹
organizacjê pracy w szkole,
stworzenie szerokiej oferty
kszta³cenia (równorzêdnych oddzia³ów - profili nauczania), a tak¿e mo¿liwoœci rozwijania talentów i
zainteresowañ podczas ró¿norodnych zajêæ pozalekcyjnych i w ramach sekcji
sportowych.
Szko³ê wyró¿nia m.in.
coraz szersza dzia³alnoœæ
charytatywna, prowadzona
przez wolontariuszy.

Inwestycje, czyli
co się zmieniło
Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia, zrealizowane
w I LO w ci¹gu ostatnich
kilku lat:
- budowa ogrodzenia
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana instalacji elektrycznej oraz centralnego
ogrzewania
- wymiana posadzki
- modernizacja ³azienek
- budowa parkingu i placu apelowego
- budowa hali sportowej
wraz z zapleczem i si³owni¹
- utworzenie pracowni
komputerowej
- remont elewacji i oœwietlenia szko³y
- remont sal lekcyjnych i
korytarzy
- adaptacja wielu sal na
nowoczesne gabinety
multimedialne
- utworzenia czytelni internetowej
- budowa boisk sportowych i bie¿ni.
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LUDZIE I WYDARZENIA

Zasłużeni dla Powiatu Wejherowskiego

Z POWIATU

MEDALE DLA MIESZKAŃCÓW RUMI
Dwoje mieszkañców Rumi otrzyma³o w sierpniu br. medale „Za Zas³ugi dla Powiatu Wejherowskiego”, przyznane przez Kapitu³ê Medalu na wniosek Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego. Wyró¿nienie
przyznano w tym roku m.in. Renacie Urbanik-Siwec oraz prof. Janowi Drwalowi.
Renata Urbanik-Siwiec, by³a wielokrotna mistrzyni Polski w gimnastyce
artystycznej, finalistka Mistrzostw Europy i Œwiata,
absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdañsku, jest trenerem, instruktorem oraz choreografem.
R. Urbanik-Siwiec jest
za³o¿ycielk¹ Zespo³u Tañca
nowoczesnego SPIN, dzia³aj¹cego przy Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w
Rumi. Zespó³, który powsta³
w 1998 r. w Salezjañskim
Liceum Ogólnokszta³c¹cym,
specjalizuje siê w ró¿nych
odmianach tañca nowoczesnego oraz w tañcu wspó³czesnym. Przez 11 lat dzia³alnoœci w zespole SPIN tañczy³o ju¿ kilkaset tancerek. Ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie, kilka laty temu utworzono kilka wiekowych grup
tanecznych (SPINKI i SPINECZKI). Zespó³ tañczy³ na

wielu imprezach kulturalnorekreacyjnych w naszym
mieœcie, kraju i za granic¹.
Dziewczêta z Rumi wystêpowa³y ju¿ w Austrii, Szwecji,
Rosji - oraz uczestniczy³y w
wielu przegl¹dach i festiwalach, zawsze wracaj¹c z nagrodami. Ostatnio (jak informujemy na str. 9), grupa
SPINKI zdoby³a z³oty medal
na tanecznych Mistrzostwa
Œwiata w Kanadzie.

Prof. zwyczajny dr. hab.
Jan Drwal, mieszkaniec
Rumi od 1952 r., studiowa³ i
zdobywa³ kolejne stopnie
naukowe na uniwersytetach
w Toruniu, Lublinie i Krakowie. Od wielu lat zwi¹zany
z Uniwersytetem Gdañskim
od 1983 r. jest kierownikiem
Katedry Hydrologii, a tak¿e
twórc¹ zespo³u badawczego
geografów-hydrologów.
Jest autorem i wspó³autorem ok. 200 publikacji naukowych oraz opracowañ,
dotycz¹cych stosunków wodnych pojezierzy i pobrze¿y.
Prace prof. Jana Drwala dotycz¹ m.in. powiatu wejherowskiego.
Profesor aktywnie dzia³a
w stowarzyszeniach naukowych - jest prezesem Gdañskiego Towarzystwa Naukowego oraz cz³onkiem m.in.
Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Rady NaukowoProgramowej „Hevelianum”

w Gdañsku. Prof. Drwal jest
te¿ cz³onkiem Grupy Ekspertów Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wis³y i
Zalewu Wiœlanego.
Prof. Jan Drwal anga¿uje siê w sprawy Rumi, bra³
aktywny udzia³ m.in. w sesji naukowej, poœwiêconej
centrum miasta, a w najbli¿szych dniach poprowadzi
panel dyskusyjny pt. „Rumia
w ró¿nej perspektywie”.

W Gimnazjum nr 2

Wspomnienie o
Lidii Lipińskiej
Gimnazjum nr 2 i. J.
Korczka w Rumi zaprasza
przyjació³, znajomych i
uczniów Lidii Lipiñskiej na
spotkanie w pierwsz¹ rocznicê Jej œmierci.
25 wrzeœnia o godz. 16
zostan¹ z³o¿one kwiaty na
grobie nauczycielki na
Cmentarzu Komunalnym, o
godz. 16.30 w szkole odbêdzie siê wspomnienionwy
mecz unihokeja, a o godz. 17
zaplanowano ods³oniêcie pamiatkowej tablicy.
O godz. 18 w koœciele NMP
WW odprawiona zostanie
msza œw. w intencji zmar³ej
przed rokiem Lidii Lipiñskiej.

koncert

Nazwisko
brzmi inaczej

Koncert z okazji 55-lecia Rumi

W artykule „Rówieœnicy
Rumi” w sierpniowym wydaniu „Gazety Rumskiej”, poœwiêconym zjazdowi absolwentów dawnej szko³y Podtsawowej nr 4 w Rumi
wkrad³ siê b³¹d. Zniekszta³cone zosta³o nazwisko by³ego nauczyciela chemii - Jacka So³tysiaka (a nie So³tysika, jak napisaliœmy).
Zwrócili nam na to uwagê byli uczniowie Pana Jacka, którego serdecznie za
b³¹d przepraszamy.
Redakcja

Taki tytu³ nosi³ koncert ,
który odby³ siê 4 wrzeœnia w
sali hotelu „Falko”. Muzyczne spotkanie z okazji 55-lecia nadania praw miejskich
Rumi zorganizowa³a - przy
wsparciu Urzêdu Miasta i
kilku innych placówek - Lucyna Oglêcka, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Zaprosi³a do Rumi zaprzyjaŸniony Chór „Canto
Grazioso” z Brodnicy pod
kierunkiem Miros³awy
Barczewskiej (prywatnie
siostry p. L. Ogleckiej). Ze-

Muzyczny bukiet na urodziny
spó³, który koncertowa³ ju¿
w Rumi z okazji 50-lecia miasta, po raz drugi zachwyci³
s³uchaczy wspania³ym wykonaniem popularnych utworów rozrywkowych, g³ównie
musicalowych.
„Dumka na dwa srca”,
„Z³oty pierœcionek”, „Sunrise Sunset” ze „Skrzypka na
dachu”, „Besame mucho” i
inne wspania³e utwory zabrzmia³y piêknie i oryginalnie w wykonaniu grupy m³odych uzdolnionych mieszkañców Brodnicy.

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla
widzów by³ pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu
pary z Rumi - Anny Rogowskiej i Piotra Lelito.
Artystów, zw³aszcza dyrygent Miros³awê Barczewsk¹, nagrodzono gromkimi oklaskami. Rumski florysta i radny powiatowy Janusz Zab³ocki za bukiet
muzyczny podziêkowa³ bukietem kwiatowym, a œciœlej
kompozycj¹, tworz¹c¹ fontannê z barwnych roœlin. Nie
oby³o siê bez bisów.
Ak.

NAGRODA
REMUSA
Radni powiatowi ustanowili now¹ nagrodê. Za
osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci artystycznej,
upowszechnianie i ochronê
kultury bêdzie mo¿na
otrzymaæ Nagrodê Remusa. Bêdzie to nagroda pieniê¿na w wysokoœci 5000
z³. brutto. Kandydatów do
nagrody zg³aszaæ mo¿e starosta, przewodnicz¹cy
Rady Powiatu, dzia³aj¹ce
na terenie powiatu stowarzyszenia twórcze i artystów, instytucje i podmioty zajmuj¹ce siê organizowaniem i prowadzeniem
dzia³alnoœci kulturalnej.
Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ w dowolnym czasie,
a decyzje podejmuje Zarz¹d Powiatu po uzyskaniu
opinii powiatowej Komisji
Kultury W ci¹gu roku mo¿na przyznaæ maksymalnie
cztery Nagrody Remusa.

NAGRODY
SPORTOWE
Radni ustalili tak¿e
warunki i tryb przyznawania nagród za osi¹gniêcie
wysokich wyników sportowych w miêdzynarodowym lub krajowym wspó³zawodnictwie sportowym.
Nagrody mo¿na bêdzie
przyznaæ zawodnikom,
którzy w roku poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku
osi¹gnêli wysoki wynik
sportowy we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym
lub krajowym i reprezentuj¹ postawê godn¹ naœladowania przez innych zawodników.
Nagrody mog¹ otrzymaæ tak¿e trenerzy, którzy
w okresie nie d³u¿szym ni¿
dwa lata poprzedzaj¹cym
z³o¿enie wniosku przyczynili siê do osi¹gniêcia
przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we
wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym i reprezentuj¹ postawê godn¹ do naœladowania
przez innych trenerów i zawodników.
Z wnioskiem o nagrodê mo¿e wyst¹piæ klub
sportowy, komisja Rady
Powiatu zajmuj¹ca siê
sportem, polski lub wojewódzki zwi¹zek sportowy,
starosta. O przyznaniu
nagrody decyduje Zarz¹d
Powiatu.
br.
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Biegi na orientację

Dwa złote medale
i jeden srebrny

Zmêczone, ale szczêœliwe po koncercie fina³owym „Kaszubskiego Idola” - dziewczêta
z zespo³u „Urwisy” wraz ze swoj¹ opiekunk¹.

Wyśpiewały nagrodę
Dziewczêta z zespo³u „Urwisy” mia³y pracowite,
ale za to pe³ne wra¿eñ wakacje. Mijaj¹ce lato dostarczy³o im wiele radoœci i satysfakcji, ale m³ode rumianki same na to zapracowa³y. Dziêki talentowi i wytê¿onej pracy pod kierunkiem nauczycielki Anny Bronowickiej, otrzyma³y nagrodê specjaln¹ w konkursie piosenki „Kaszubski Idol”. Rumskie „Urwisy”
wyst¹pi³y na koncercie fina³owym w Wejherowie oraz
w audycji radiowej, a tak¿e na ZjeŸdzie Kaszubów w
Bytowie. Wziê³y te¿ udzia³ w nagraniu p³yty i w ciekawych warsztatach wokalno-muzycznych.
Dziewczêta s¹ absolwentkami Szko³y Podstawowej nr 10 w Rumi, gdzie rozpoczê³y swoj¹ muzyczn¹
przygodê. W³aœnie w tej
szkole Anna Bronowicka
(wychowawczyni klasy, do
której uczêszcza³y cz³onkinie
zespo³u), prowadzi zarówno
dzieciêce zespo³y wokalne,
jak i teatralne. Podopieczni
pani Anny zdobyli mnóstwo
nagród i wyró¿nieñ w konkursach oraz na festiwalach. Licz-

ne nagrody przypad³y w
udziale m.in. „Urwisom”,
dzia³aj¹cym od 7 lat.
W tegorocznym, popularnym „Kaszubskim Idolu”, w
którym bior¹ udzia³ soliœci i
zespo³y z ca³ego regionu,
rumski zespó³ od razu zosta³
zauwa¿ony i wysoko oceniony. Nic dziwnego, skoro prezentuje bardzo wysoki poziom. Rywalizacja w lipcowym konkursie zakoñczy³a
siê sukcesem, a w sierpniu

dziewczêta z Rumi pojecha³y do Zakopanego na warsztaty artystyczne, z których
wróci³y bardzo zadowolone.
- Cieszymy siê bardzo z
nagrody i z mo¿liwoœci udzia³u w profesjonalnych warsztatach, chocia¿ wystêpom w
konkursie i na towarzysz¹cych mu imprezach poœwiêci³yœmy wakacje - mówi
Anna Bronowicka. Dziewczêta s¹ bardzo utalentowane i maj¹ du¿o zapa³u.
Mam nadziejê, ¿e muzykê i
œpiewanie polubi³y na ca³e
¿ycie, a w przysz³oœci zara¿¹
tym bakcylem swoje rodziny.
Gratulujemy sukcesu
grupie, któr¹ tworz¹: Anna
Czajkowska, Klaudia
Kornacka, Marysia Miotke, Klaudia Groth, Anna
Miadzió³ko,
Justyna
Gniewek i Kinga Glama.
baj.

Sztafeta dziewcz¹t: od lewej A. Morawska (Flota
Gdynia), Michalina Kantecka ("Siódemka" Rumia) i A.
Liñska (GKS Luzino).

Na XV Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y w
Sportach Letnich pod
koniec lipca br. 2009 r. w
okolicach Nowego S¹cza
i Limanowej rozgrywany
by³ bieg na orientacjê. W
tej dyscyplinie województwo pomorskie reprezentowa³o siedmioro
zawodników z UKS „Siódemka” w Rumi.
W drugim dniu olimpiady odby³ siê bieg klasyczny
w bardzo trudnych warunkach, w którym Robert
Niewiedzia³a z rumskiej
„Siódemki” walczy³ o z³oty
medal. Przegra³ zaledwie o
9 sekund, zajmuj¹c drugie
miejsce.
W biegu klasycznym i
sprinterskim tak¿e dobrze
spisa³a siê Michalina Kantecka, która zajê³a w ka¿dym z biegów 6 miejsce.

Najwiêkszy sukces m³odzi rumianie odnieœli w
sztafetach, w których startowali z innymi pomorskimi
zawodnikami. Dziewczêta w
sk³adzie: Michalina Kantecka (UKS „Siódemka”
Rumia), A. Morawska (Flota Gdynia) i A. Liñska
(GKS Luzino), po niesamowitej walce zdoby³y z³oty
medal. Równie¿ z³oto wywalczy³a pomorska sztafeta
ch³opców skal daj¹ca siê wy³¹cznie z zawodników UKS
„Siódemka” Rumia: Marcina Piechowskiego, Paw³a Lipieñskiego i Roberta Niewiedzia³a.
Zawodnicy UKS „Siódemka” i ich trener, Benedykt Król wrócili z olimpiady bardzo zadowoleni. Z³ote
i srebrne medale s¹ nagrod¹
za ich trud i wysi³ek.
B.Niewiedzia³a

Zabawa na pożegnanie wakacji

Sztafeta ch³opców: od lewej Robert Niewiedzia³a,
Marcin Piechowski i Pawe³ Lipieñski.

Wycieczki rowerowe
Kilkaset osób bawi³o siê na corocznej Janowskiej Biesiadzie, zorganizowanej jak
zwykle na zakoñczenie wakacji w parku przy ul. Filtrowej. Konkursy i zabawy dla
najm³odszych, rozgrywki sportowe, grochówka i chleb ze smalcem oraz taneczne i
wokalne wystêpy na plenerowej scenie - to tylko niektóre atrakcje sierpniowego
wieczoru. Przys³owiowym gwoŸdziem programu by³ wystêp aktorów z popularnego
serialu „Ranczo”, którzy przedstawili mini-spektakl komediowy pt. „Smak mamrota”.
Fot. Wojciech Hintzke
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Ciekawe rowerowe wycieczki mo¿na organizowaæ nie tylko w czasie wakacji. Dlatego zarówno Miejski Dom Kultury,
jak i Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy
DK SM Janowo nadal zapraszaj¹ na wyprawy po okolicy
Rumi. W sobotê 19 wrzeœnia mo¿na siê wybraæ rowerem do
£ê¿yc, Koleczkowa i Kielna. Zbiórka przy MDK przy ul. Mickiewicza 19 o godz. 10.
26 wrzeœnia zaplanowano wycieczkê rowerow¹ do Mechelinek i Rewy. Zbiórka na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Janowie o godz. 9.30.
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HISTORIA

Jeden z obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku był mieszkańcem Rumi

Zapomniany bohater września 1939
Mieszkaniec naszego miasta by³ jednym z bohaterskich obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku.
Obrona tej placówki w Wolnym Mieœcie Gdañsku, zwana drugim Westerplatte, by³a jednym z
pierwszych staræ zbrojnych II wojny œw iatowej.
1 wrzeœnia 1939 r. od rana do wieczora poczty
bronili pracownicy instytucji. By³ wœród nich
czterdziestoletni Józef Rzepka, zamieszka³y w
Rumi, przy ul. Pi³sudskiego 23. Wraz z innymi
ocala³ymi w starciach pocztowcami zosta³ rozstrzelany przez hitlerowców.
Józef i Agnieszka Rzepkowie w 1935 r. kupili dzia³kê przy ul. Pi³sudskiego (z
parcelacji ziemi Julianny i
Feliksa Zelewskich), na której wybudowali dwurodzinny dom. Oboje urodzili siê
pod koniec dziewiêtnastego
wieku w powiecie wejherowskim, we wsi Pob³ocie. Ze
wzglêdu na brak czasu budowê nadzorowa³ ojciec Józefa, Teofil Rzepka.
Pomimo posiadania lokalu w Rumi, Józef Rzepka
mieszka³ w Wolnym Mieœcie
Gdañsku, poniewa¿ pracowa³ na stanowisku starszego ekspedienta do spraw tajnej korespondencji na Poczcie Polskiej. Z racji wykonywanej pracê posiada³
krótk¹ broñ s³u¿bow¹.
W domu przy ul. Pi³sudskiego mieszka³a dalsza rodzina w³aœciciela. Tu¿ przed
wybuchem wojny, z powodu
narastaj¹cej psychozy i dzia³alnoœci bojówek hitlerowskich Gdañsku, pan Józef
przywióz³ do Rumi ¿onê
wraz z dzieæmi. Sam powróci³ do pracy na poczcie.
Pierwszego wrzeœnia Józef Rzepka w³¹czy³ siê czynnie do obrony budynku Poczty Polskiej atakowanej i
ostatecznie zdobytej przez
wojska hitlerowskie. 5 paŸdziernika 1939 r. o godzinie

6.15 wraz z grup¹ pocztowców polskich pan Józef zosta³ rozstrzelany na Zaspie
i pochowany w bli¿ej nieznanym miejscu. Dopiero w 1992
r. odnaleziono tam przypadkowo szcz¹tki pocztowców.
W budynku przy ulicy
Pi³sudskiego 23 (która w komunistycznej Polsce do 1989
r. nosi³a nazwê Œwierczewskiego) mieszkaj¹ synowie
bohaterskiego pocztowca:
Józef Rzepka i najm³odzsy z czworga rodzeñstwa Marian Rzepka, który we
wrzeœniu 1939 r. mia³ zaledwie rok. Przechowuje pami¹tki po ojcu, którego zna³
tylko z opowiadañ matki.
5 paŸdziernika 1971 roku
Rz¹d Tymczasowy na Emigracji przyzna³ poœmiertnie
Józefowi Rzepce krzy¿ srebrny „Virtuti Militarii”.
Po 59 latach pocztowcy
Poczty Polskiej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku zostali zrehabilitowani przez s¹d niemiecki w Lubece. Gdañsk
nie zapomnia³ o swoich bohaterach nadaj¹c im tytu³
Honorowego Obywatela
Miasta Gdañska.
Czy Józef Rzepka doczeka siê w Rumi swojej ulicy?
Taka inicjatywa pojawi³a siê
kilka lat temu, ale na razie
nie doczeka³a siê realizacji.
AK

Obrona Poczty
Atak na Pocztê Polsk¹ rozpocz¹³ siê o godz. 4.45 równoczeœnie z rozpoczêciem ostrza³u Westerplatte przez pancernik
Schleswig-Holstein. Nieco wczeœniej ok. godz. 4.00 budynek
pozbawiono pr¹du oraz po³¹czenia telefonicznego. W gmachu
w chwili ataku przebywa³o 43 pocztowców polskich z Gdañska, 10 pocztowców delegowanych z Gdyni i Bydgoszczy i 1
kolejarz polski z Gdañska. Poza tym w budynku by³ dozorca z
¿on¹ i 10-letni¹ wychowanic¹. Dysponowali oni trzema karabinami maszynowymi Browning wz. 1928, pistoletami i karabinami oraz niewielk¹ iloœci¹ granatów.
Oko³o godz. 15 niemiecki dowódca zarz¹dzi³ przerwê w
szturmie i da³ pocztowcom dwie godziny na kapitulacjê. Niemcy
sprowadzili haubicê kal. 105 mm i za³o¿yli 600-kilogramowy
³adunek wybuchowy po œcian¹. Po up³ywie ultimatum ³adunek zosta³ odpalony, burz¹c czêœæ œciany budynku, a oddzia³y
niemieckie zajêli czêœæ gmachu. Obroñcy schronili siê w piwnicach. Ok. godz. 18 Niemcy wpompowali tam benzynê i podpalili. Kilku obroñców sp³onê³o ¿ywcem, inni ulegli ciê¿kim
poparzeniom.
O godz. 19 podjêto decyzjê o kapitulacji. Z p³on¹cego budynku wyszed³ dyrektor dr Jan Michoñ. Mimo ¿e niós³ bia³¹
flagê, zosta³ zastrzelony, podobnie jak wychodz¹cy za nim naczelnik poczty Józef W¹sik. Z budynku uda³o siê uciec szeœciu
pocztowcom (dwóch z nich wkrótce z³apano i aresztowano), a
pozostali zostali uwiêzieni lub umieszczeni w szpitalu miejskim, gdzie zmar³o 6 osób. Skazani przez Niemców na karê
œmierci, obroñcy Poczty Polskiej zostali rozstrzelani.

Syn pocztowca, Marian
Rzepka, który do dziœ
mieszka w rodzinnym
domu przy ul. Pi³sudskiego w Rumi, przechowuje
pami¹tki po ojcu. Na
zdjêciu trzyma dyplom
nadania Józefowi Rzepce
orderu „Virtuti Militari”.
Fot. A. Kuczmarska

Artyku³ powsta³ w
oparciu o materia³
opracowane przez Andrzeja Sad³owskiego,
zamieszczone na stronie
internetowej:
www.edu.rumia.pl
- Dzieje Rumi
Pod tym adresem
mo¿na znaleŸæ wiele
interesuj¹cych informacji i artyku³ów na
temat historii naszego
miasta. S¹ tam równie¿ stare pocztówki,
zdjêcia, mapy.

REKLAMA

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

BIURO RACHUNKOWE

Tanie-Fotografie.pl

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

Kontakt: tel.058 671-06-86, 066-837-27-52

Fotografia okazjonalna
zdjęcia ślubne oraz
weselne, urodziny,
chrzciny, bankiety,
studniówki...

Fotografia reklamowa
zdjęcia przedmiotów,
paczek, towarów, maszyn,
sukien, fryzur, paznokci
itp...

tel.: 502 178 344
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Ciekawostki z wakacyjnych podróży

Rumija znajduje się w …Czarnogórze
Widoczny na zdjêciu
obok drogowskaz z napisem Rumija mo¿na zobaczyæ w centrum starego,
zabytkowego Kotoru w
dalekiej Czarnogórze.
Nieco inaczej pisana
Rumia to jednak nie
miasto, a szczyt górski,
wznosz¹cy siê na wysokoœci 1595 n.p.m.
Atrakcyjna dla turystów Czarnogóra (ang.
Montenegro) to przede
wszystkim wspania³e krajobrazy z wysokimi górami,
ostro opadaj¹cymi do Adriatyku. M.in. do Boki Kotorskiej - malowniczej zatoki,
przy której znajduje siê otoczone murami miasto Kotor

oraz zabytkowa miejscowoœæ - Perast.
Góra Rumija, której nazwa widnieje na wszystkich
mapach tego rejonu Czarnogóry, wznosi siê nieco dalej,
miêdzy nadmorskim starym Barem a Jeziorem
Szkoderskim, po³o¿onym
wysoko w górach.
Na jednym z przydro¿nych drogowskazów nad
Bok¹ Kotorsk¹ wypatrzyliœmy tak¿e inn¹ znajom¹
nazwê. Niewielka górska
miejscowoœæ nazywa siê
Sopot. Inna wieœ o tej samej nazwie znajduje siê
w Chorwacji, a dok³adnie
w œrodkowej Dalmacji.
Ak.

REKLAMA

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

Fot. Anna Kuczmarska
REKLAMA

ZABAWNE
SYTUACJE,
CIEKAWE
ZJAWISKA
Jesteœmy pewni, ¿e
przywozicie Pañstwo z
wycieczek i podró¿y, a tak¿e spacerów po Rumi ciekawe spostrze¿enia oraz
fotografie.Podzielcie siê
nimi nimi z nami i Czytelnikami. Chêtnie zamieœcimy interesuj¹ce lub zabawne zdjêcia sytuacji,
obrazków lub zjawisk,
które warto zatrzymaæ w
kadrze.
Zdjêcia i informacje
mo¿na przesy³aæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres:
redakcja@gazetarumska.pl - najciekawsze na
pewno wydrukujemy w
„Gazecie Rumskiej”.

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
redakcja.gazetarumska.pl

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4

Szczegó³owe
informacje:

www.gazetarumska.pl
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