NR 11(41) LISTOPAD 2009

Na grobach bliskich i na
żołnierskich mogiłach

Znicze pamięci
Nie tylko we Wszystkich Œwiêtych i w Zaduszki zapalamy znicze na
grobach najbli¿szych, wspominamy naszych Zmar³ych i modlimy siê za
nich. Jednak w³aœnie 1 i 2 listopada pamiêæ o ludziach, którzy odeszli na
zawsze, jest szczególnie ¿ywa.
Stajemy w zadumie przy udekorowanych kwiatami i lampkami grobach bliskich osób, zapalamy znicze na opuszczonych mogi³ach oraz na
grobach ludzi, którym zawdziêczamy bardzo wiele. Dlatego wi¹zanki
kwiatów i p³on¹ce znicze pojawiaj¹ siê na mogi³ach ¿o³nierskich, w tym
m.in. na starym cmentarzu przy ul. Œwiêtope³ka i Cmentarnej w Rumi,
gdzie pochowani s¹ ¿o³nierze z kampanii wrzeœniowej 1939 r.
Zginêli za Ojczyznê dok³adnie 70 lat temu.
str. 14
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ZARZUTY
ODRZUCONE
W marcu br. zamieœciliœmy artyku³ pt. „Tanie dzia³ki
w centrum” na temat kontrowersyjnej sprzeda¿y trzech
gminnych nieruchomoœci przy ul. Sobieskiego (Gazeta
Rumska nr 4/34). Biznesmen z I³awy, który dok³adnie
cztery lata temu kupi³ nieruchomoœæ od gminy, a nastêpnie sprzeda³ j¹ z zyskiem pod stacjê paliw NESTE, pozwa³ do s¹du wydawcê i redaktor naczeln¹ „Gazety Rumskiej”, domagaj¹c siê przeprosin oraz kary finansowej.
S¹d Okrêgowy w Gdañsku oddali³ pozew, a tym
samym uzna³ zarzuty wobec gazety za nieuzasadnione. Wyrok nie jest prawomocny.
str. 3

W TYM NUMERZE

CORAZ WIĘCEJ
NOWYCH ULIC

W tej kadencji zgodnie
z programem i dzięki
determinacji radnych
niezależnych oraz PiS,
zbudowano wiele nowych ulic. Zamieniono
piach i błoto na utwardzone nawierzchnie.
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JUBILEUSZ

Na 55-lecie miasta była
msza św., koncert orkiestry pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka i uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której
wręczono m.in. Nagrody Burmistrza.
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SAMORZĄD

Radni zdecydowali

Po kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Wyższe czynsze
za grunty gminne,
więcej sklepów z
alkoholem

Budowa ul. Gdyńskiej
pod lupą radnych

Uchwa³ê w sprawie
ustalenia stawek czynszu
za dzier¿awê gruntów przyjê³a na ostatniej sesji Rada
Miejska Rumi. Radni wyrazili zgodê na proponowan¹ przez burmistrz
niewielk¹ podwy¿kê
czynszu za dzier¿awê
gruntów, stanowi¹cych
w³asnoœæ gminy. Stawki
te wzrastaj¹ o 3,5 procent.
Podstaw¹ do podwy¿szenia stawek jest wskaŸnik
cen towarów i us³ug koncumpcyjnych og³aszany
przez prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego.
Dla przyk³adu stawka
dzier¿awy za grunty przeznaczone na dzia³alnoœæ
hanlow¹, gastronomiê i
us³ugi wynosi w zale¿noœci
od strefy w mieœcie do 4,63
z³ lub 2, 40 z³ (by³o 4,47 z³ i
2,32 z³) miesiêcznie za metr
kwadratowy. Za dzier¿awê
gruntu, wykorzystywanego

na gara¿e miesiêczna op³ata wyniesie 77 gr i 66 gr
(by³o 74 gr i 64 gr).
Na tej samej sesji Rada
Miejska wiêkszoœci¹ g³osów
zdecydowa³a o zwiêkszeniu liczby punktów
sprzeda¿y alkoholu w
Rumi. Burmistrz zaproponowa³a, aby w mieœcie by³o
95 sklepów z alkoholem powy¿ej 4,5 proc., z wyj¹tkiem
piwa (obecnie jest ich 80), a
radni zgodzili siê na 87.
Alkohol bêdzie mo¿na kupiæ w 70 sklepach
o powierzchni sali sprzeda¿nej do 150 m kw. oraz
w 17 du¿ych placówkach, o powierzchni powy¿ej 150 m kw.
Przeciwni takim ograniczeniom byli radni PO oraz
„Gospodarnoœci”, Józef
Chmielewski i Tadeusz
Pi¹tkowski. Ich zdaniem
nie powinno byæ ¿adnych limitów i oganiczeñ w handlu
alkoholem.
Ak.

DY¯URY W RADZIE MIEJSKIEJ
Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf
- przyjmuje interesantów w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. od 17.00 do 18.00
Wiceprzewodnicz¹cy RM Jaros³aw Muszyñski
- przyjmuje interesantów w drugi poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. od 16.00 do 17.00
Wiceprzewodnicz¹cy RM Janusz Wolañski
- przyjmuje interesantów w trzeci poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. od 16.00 do 17.00
Dy¿ury odbywaj¹ siê w Biurze Rady Miejskiej w Urzêdzie Miasta przy ul. Sobieskiego 7.

Inwestycje by³y g³ównym tematem sesji Rady
Miejskiej, która odby³a siê 29 paŸdziernika. Oprócz
rozpoczêtej rozbudowy Szko³y Podstawowej nr 10,
kontynuacji budowy kanalizacji w Bia³ej Rzece i
budowy boiska przy ul. Œwiêtope³ka, w Rumi realizowane s¹ g³ównie inwestycje drogowe (piszemy o
nich na str. 6). Jednej z nich, a dok³adnie budowie
ul. Gdyñskiej przyjrza³a siê uwa¿nie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci w realizacji tej inwestycji.
W sprawozdaniu odczytanym na sesji przez radn¹
Joannê ¯urek, przewodnicz¹c¹ szeœcioosobowej Komisji Rewizyjnej RM, zwrócono uwagê m.in. na przekroczenie zakresu prac. Wed³ug
projektu ulica Gdyñska na
tym etapie inwestycji mia³a
byæ zbudowana do ul. Sopockiej, a w rzeczywistoœci jest
ona d³u¿sza o 80 metrów.
Tym samym zignorowano
decyzje Rady Miejskiej, czyli zapisy uchwa³y bud¿etowej, która jest najwa¿niejszym dokumentem dla
funkcjonowania miasta w
danym roku bud¿etowym.
Po drugie nast¹pi³o opóŸnienie w wykonaniu inwestycji ze strony wykonawcy,
wobec którego nie wyci¹gniêto ¿adnych konsekwencji finansowych, przewidzianych w umowie. Zdaniem
cz³onków Komisji Rewizyjnej, burmistrz Rumi powinna wyegzekwowaæ karê,
która w tym przypadku wynios³aby ponad 1 mln 250
tys. z³ (za 80 dni, o które
przed³u¿ono inwestycjê). Ta
suma mog³a zasiliæ miejski
bud¿et. Tak siê nie sta³o, poniewa¿ tu¿ przed up³ywem
terminu zakoñczenia inwestycji, przewidzianego na 16
lutego br., burmistrz El¿-

bieta Rogala-Koñczak
podpisa³a z wykonawc¹
aneks do umowy (11 lutego
br.), przed³u¿aj¹c czas realizacji prac budowlanych do
30 kwietnia 2009 r. - Trudno t³umaczyæ to z³ymi warunkami pogodowymi, poniewa¿ wykonawca zdawa³
sobie sprawê, ¿e bêdzie prowadzi³ prace zim¹, a jednak
podpisa³ umowê na realizacjê inwestycji do 16 lutego
br. - mówi przewodnicz¹ca
Joanna ¯urek. - Poza tym
tegoroczna zima by³a ³agodna. Dlatego komisja stwierdzi³a, ¿e w tym przypadku
mo¿na mówiæ o niegospodarnoœci i dzia³aniu na szkodê
gminy. Poniewa¿ opinia,
przygotowana przez radcê
prawn¹ Urzêdu Miasta nie
tylko nie rozwia³a naszych
w¹tpliwoœci, ale wrêcz je
pog³êbi³a, z³o¿yliœmy wniosek o opiniê niezale¿nego
prawnika, nie zwi¹zanego
stosunkami s³u¿bowymi z
urzêdem i z burmistrzem
miasta. Chcemy upewniæ
siê, czy w œwietle prawa nasze zastrze¿enia s¹ uzasadnione i s³uszne.
Po wys³uchaniu wyjaœnieñ burmistrz na ten temat (odczytanych przez jej
zastêpcê) i wypowiedzi radnych Gospodarnoœci, cz³onek

Komisji Rewizyjnej Piotr
Zaradny podkreœli³, ¿e w¹tpliwoœci i ró¿nice zdañ dotycz¹ tylko interpretacji faktów, które s¹ oczywiste. Tym
bardziej potrzebna jest opinia specjalisty nie zwi¹zanego z inwestorem.
- Jeœli ktoœ próbuje coœ
ukryæ, to pytam, po co? Jeœli wszystko jest OK, to
sprawdŸmy to i wyjaœnijmy
sytuacjê. Chodzi o to, ¿eby
siê oczyœciæ z zarzutów - powiedzia³ Piotr Zaradny,
który wyrazi³ te¿ dezaprobatê z powodu agresywnych i
obra¿aj¹cych innych radnych wypowiedzi radnego
Józefa Chmielewskiego.
Chc¹c zapewne podkreœliæ
brak kompetencji przewodnicz¹cej Joanny ¯urek w
ocenianiu inwestycji (radna
jest z zawodu lekarzem), J.
Chmielewski powiedzia³
m.in.: - Ja siê nie wtr¹cam
do tego, jak pani leczy ludzi.
Trudno zrozumieæ tê wypowiedŸ, zw³aszcza, ¿e radna ¯urek nawet nie próbowa³a wtr¹caæ siê do tego, w jaki
sposób J. Chmielewski buduje i kieruje spó³dzielni¹.
Wracaj¹c do tematu,
przewodnicz¹cy W. Reclaf
dziwi³ siê, ¿e burmistrz broni interesów wykonawcy,
czyli firmy budowlanej, a nie
dba o interesy i zarazem
kasê miasta. Tym bardziej,
¿e jak twierdzi E. RogalaKoñczak, stan bud¿etu nie
jest zadowalaj¹cy.
Ostatecznie Rada Miejska przyjê³a sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej wraz z
wnioskiem o przygotowanie
niezale¿nej opinii prawnej
na ten temat.
Ak.
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Napisaliśmy o faktach
O sprawie transakcji z
paŸdziernika 2005 r. przypomniano w lutym tego
roku na sesji Rady Miejskiej, na której wiêkszoœæ
radnych ponownie zarzuci³a burmistrz Rumi ra¿¹c¹
niegospodarnoœæ.
Nasza krytyka (podobnie
jak zarzuty radnych) dotyczy³a dzia³alnoœci burmistrza, a nie w³aœciciela firmy, zajmuj¹cej siê obrotem
nieruchomoœciami. Ujawniliœmy fakty, które nie powinny byæ tajemnic¹ oraz liczby, które te fakty potwierdzaj¹. A na fakty podobno
nie mo¿na siê obra¿aæ.
Pozew do s¹du zadziwi³
nas tym bardziej, ¿e marcowy artyku³ by³ kolejn¹ publikacj¹ na ten temat.
Radni zarzucali burmistrz El¿biecie RogalaKoñczak przekroczenie
uprawnieñ, dzia³anie na

szkodê miasta i doprowadzenie do du¿ej szkody maj¹tkowej. Spraw¹ zajmowa³a siê Prokuratura Rejonowa w Wejherowie oraz Prokuratura Okrêgowa, ale postêpowanie za ka¿dym razem umarzano.
Przypomnijmy, ¿e 27
paŸdziernika 2005 r. burmistrz sprzeda³a w drodze
bezprzetargowej trzy dzia³ki u zbiegu ulic Sobieskiego i H. Sawickiej (obecnie
Kombatantów), o ³¹cznej
powierzchni 600 m kw. firmie MS Investment za 170
800 z³ (po ok. 280 z³ za metr
kw.). 29 paŸdziernika pe³nomocnik tej firmy sprzeda³ te
same dzia³ki firmie NESTE
ju¿ za 632 448 z³otych!
Gminne nieruchomoœci
zosta³y sprzedane jako uzupe³nienie 400-metrowej
prywatnej dzia³ki, któr¹
tak¿e naby³a firma MS In-

vestment (za kwotê 180
000 z³, czyli po 450 z³ za m
kw). Nadal twierdzimy, ¿e
biznesmen zrobi³ dobry interes, natomiast dzia³ania
burmistrz Rumi wci¹¿
budz¹ w¹tpliwoœci.
O swoich zastrze¿eniach rumscy radni mówili otwarcie, m.in. na sesjach Rady Miejskiej. Jako
gazeta lokalna czujemy siê
w obowi¹zku informowania
mieszkañców o tego typu
sprawach. Cieszymy siê, ¿e
S¹d uzna³ prawo gazety do
swobodnego przekazywania wiadomoœci, nawet
kontrowersyjnych. Nasze
publikacje opieraj¹ siê na
faktach, dok³adnych informacjach i liczbach, a nie na
domys³ach. Nadal bêdziemy przestrzegaæ tej zasady,
nawet gdy komuœ siê to nie
podoba.
Anna Kuczmarska

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 Listopada bêdziemy œwiêtowaæ 91. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci po 123 latach
zaborów i wojen. Wolna Polska, na czele której stan¹³
uwolniony z wiêzienia w Magdeburgu Józef Pi³sudski, rozpoczê³a siê w listopadzie 1918 roku.
W Œwiêto Niepodleg³oœci oddajemy ho³d ¿o³nierzom i powstañcom, którzy walczyli o Ojczyznê oraz
wszystkim patriotom, którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹
podtrzymywali polskoœæ w sercach i œwiadomoœci
rodaków i nigdy nie stracili nadziei.
Dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodleg³oœci 11 Listopada w Rumi odbêda siê uroczystoœci i
imprezy kulturalne.
Uroczysta Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny odbêdzie siê w œrodê 11 listopada 2009 roku o godz. 11.00
w koœciele pw. œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza w RumiZagórzu. W uroczystoœci wezm¹ udzia³ przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych, kombatanci
oraz poczty sztandarowe organizacji i szkó³.
Tego samego dnia z okazji 91. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci pod pomnikami i na mogi³ach ¿o³nierskich zostan¹ z³o¿one wi¹zanki kwiatów.
O godz 17.00 w Dwoku pod Lipami (MDK) przy ul.
Mickiewicza 19 odbêdzie siê koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu najstarszego rumskiego Chóru œw. Cecylii.
Dzieñ wczeœniej, 10 listopada o godz. 19.00 w Domu
Kultury „Janowo” przy ul. Pomorskiej zaplanowano
Biesiadê Niepodleg³oœciow¹ w wykonaniu Orkiestry
Œwiêtojañskiej z towarzyszeniem Chóru.

Galeria Rumia ma być
otwarta w listopadzie
Na 19 listopada zapowiedziano otwarcie nowego
centrum handlowego przy ul. Sobieskiego - Galerii
Rumia. Klienci szykuj¹ siê ju¿ na zakupy, kierowcy
obawiaj¹ siê jednak korków w tym rejonie miasta.
we z pewnoœci¹ zainteresuGaleria to nowoczesny
je swoj¹ ofert¹ mieszkañców
obiekt handlowy o poRumi i okolicznych miejscowierzchni 39 tys. metrów
woœci, natomiast od pocz¹tkw. (porównywalny do cenku budowy usytuowanie
trum „Klif” przed rozbuobiektu budzi pewne w¹tplidow¹), posiadaj¹cy 460
woœci. Mimo czêœciowej
miejsc parkingowych. Doceprzebudowy skrzy¿owania
lowo w Galerii znajdzie siê
ul. Sobieskiego i Sabata i
ponad 90 sklepów na trzech
zmian w organizacji ruchu,
poziomach handlowych.
kierowcy boj¹ siê korków.
Wiadomo ju¿, ¿e bêd¹
Zw³aszcza mieszkañcy Zagótam sklepy takich znanych
rza i Szmelty, którzy ul. Samarek jak Reserved, C&A,
bata codziennie wyje¿dz¹j¹
Benetton, Rossmann, Drona krajow¹ szóstkê, aby dogeria Natura, Big Star, Cujechaæ do pracy. Jak bêdzie,
bus, CCC i kilka innych.
zobaczymy.
Nowe centrum handlo-

Kiedyœ niezagospodarowany plac z pozosta³oœciami po garbarni - teraz nowoczesny
obiekt. To miejsce na pewno zmieni³o siê na korzyœæ.

REKLAMA
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INWESTYCJE

Nieprawdziwe informacje burmistrz na temat dokumentacji dróg

Znacząco zrealizowaliśmy
program budowy ulic
Rozmowa z Witoldem Reclafem, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Rumi
- Burmistrz Rumi od
kilku miesiêcy powtarza, ¿e z winy radnych,
którzy nie zgadzaj¹ siê
na zaci¹gniêcie kredytu,
nie bêd¹ budowane kolejne ulice, chocia¿ gmina posiada pe³n¹ dokumentacjê na budowê nastêpnych dróg. Pan zarzuca El¿biecie RogalaKoñczak przekazywanie w tej sprawie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w
b³¹d zarówno radnych,
jak i mieszkañców.
- Owszem. W pisemnym
oœwiadczeniu dla dziennikarzy z 5 sierpnia br. burmistrz informuje, ¿e posiada pozwolenie na budowê
dziewiêciu ulic: Pi³sudskiego, p³k. D¹bka, Skarpowej,
£okietka, Szancera, Makuszyñskiego, Brzechwy, D³ugiej i Hetmañskiej.
Burmistrz twierdzi
stanowczo, ¿e ich budowa
bez zaci¹gniêcia kredytu
jest niemo¿liwa. Pisze
m.in.: „wstrzyma³am procedury przetargowe na
przygotowane inwestycje
drogowe...”, a tymczasem
we wrzeœniu og³asza przetarg na budowê ulicy
£okietka. Podpisano ju¿
nawet umowê z wykonawc¹ tej inwestycji.

- To chyba dobrze.
Mieszkañcy £okietka od
dawna czekaj¹ na utwardzon¹ nawierzchniê.
- Oczywiœcie, ale zastawiam siê, dlaczego ta ulica
jest traktowana wyj¹tkowo
i wyró¿niona w stosunku do
innych dróg? Zale¿y mi na
sprawiedliwym traktowaniu mieszkañców wszystkich ulic w mieœcie, natomiast inne zaplanowane
drogi nie mog¹ doczekaæ siê
realizacji. Wygl¹da na to, ¿e
wed³ug burmistrz Rumi w
naszym mieœcie s¹ mieszkañcy równi i równiejsi.
Kiedy na wrzeœniowej
sesji Rady Miejskiej zapyta³em o powód wyró¿nienia
ulicy £okietka, us³ysza³em
od burmistrz Rogala-Koñczak, ¿e ta ulica jako pierwsza otrzyma³a pozwolenie
na budowê. Zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³
niedawno równie¿ stwierdzi³, ¿e dokumentacja ulicy £okietka zosta³a przygotowana najszybciej.
- A tak nie jest?
- Nie, okaza³o siê, ¿e to
nieprawda. Sprawdzi³em,
kiedy wydano pozwolenia
na budowê ulicy £okietka i
innych wymienionych dróg,
a wyniki okaza³y siê zaskakuj¹ce. Otó¿ jako pierwsze
pozwolenia na budowê
otrzyma³y ulice p³k. D¹bka
i Skarpowa, a nie ulica

£okietka, która bêdzie budowana jako pierwsza.
Mo¿na siê tylko domyœlaæ,
dlaczego tak siê sta³o. Wystarczy sprawdziæ na mapie
miasta, dok¹d prowadzi ta
ulica.
- Na ostatniej sesji powiedzia³ pan, ¿e nieprawdziwe informacje
dotyczy³y te¿ budowy
innych ulic w mieœcie.
- Wœród dróg, wymienionych we wspomnianym
oœwiadczeniu burmistrz,
znalaz³a siê ulica Hetmañska i D³uga. Przypomnê, ¿e
wymienione drogi rzekomo
ju¿ w sierpniu posiada³y dokumentacjê na budowê.
Tymczasem jak mnie poinformowa³ Dariusz Kuczmarski, Etatowy Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego i przedstawiciel
Rumi we w³adzach powiatowych, ulice Hetmañska i
D³uga do tej pory nie otrzyma³y pozwolenia na budowê!
Co wiêcej, wniosek o pozwolenie na budowê ulicy
Hetmañskiej i d³ugiej zosta³ z³o¿ony dopiero 7 paŸdziernika! Potwierdzi³ to
niedawno burmistrz Grychto³ w pisemnej odpowiedzi
na moje pytanie. Gdy zapyta³em go na sesji, jak to siê
ma do sierpniowego
oœwiadczenia burmistrz,
Ryszard Grychto³ t³uma-

czy³, ¿e w „sierpniowym
oœwiadczeniu burmistrz
zawar³a pewien skrót myœlowy”. To ma³o przekonuj¹ce wyjaœnienia.
- Czy w miejskiej kasie rzeczywiœcie brakuje pieniêdzy na budowê
kolejnych dróg gminnych?
- Przekonuje nas o tym
El¿bieta Rogala-Koñczak,
nie buduj¹c zaplanowanych
ulic, a jednoczeœnie w projekcie zmian do bud¿etu
przedstawionym na paŸdziernikowej sesji po raz
kolejny proponuje rozpoczêcie nowej inwestycji drogowej. Chodzi o budowê Czêstochowskiej i kolejnego odcinka Gdyñskiej, ulic do tej
pory niemal nie zamieszka³ych. Na tê wielomilionow¹
inwestycjê burmistrz ju¿
ma œrodki finansowe!
Wszystko staje siê bardziej zrozumia³e wobec
faktu, ¿e w tym rejonie deweloperskie bloki buduje
prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” Józef
Chmielewski .
- Czy dowiedzia³ siê
pan, sk¹d burmistrz
znajdzie pieni¹dze na
budowê ulicy £okietka,
skoro nie ma œrodków w
bud¿ecie?
- Jak powiedzia³ radnym burmistrz Grychto³, w
wypadku ulicy £okietka

zastosowano „pewien eksperyment”. W umowie z
wy³onionym w przetargu
wykonawc¹ inwestycji
uzgodniono dalekie, czyli
przysz³oroczne terminy
p³atnoœci.
Pytaliœmy burmistrza
Grychto³a, dlaczego nie
mo¿na zrobiæ tak samo z
pozosta³ymi ulicami, ale
tego siê ju¿ nie dowiedzieliœmy.
Odbieram to wszystko
jako grê, prowadzon¹
przez burmistrz. Chodzi o
obwinianie nas radnych o
wstrzymywanie budowy
dróg gminnych, a ja po raz
kolejny przypomnê, ¿e budowê ulic traktujemy priorytetowo i ¿e to w³aœnie
radni PiS oraz radni niezale¿ni z determinacj¹
walcz¹ o realizacjê zaplanowanych inwestycji drogowych.
Jak obiecaliœmy na pocz¹tku kadencji, znacz¹co
zrealizowaliœmy program
budowy ulic, pomimo ¿e
burmistrz budowê ka¿dej
z nich spowalnia jak mo¿e,
chyba „na z³oœæ babci”. Tak
jest i w tych przypadkach,
ale w koñcu i te ulice wybudujemy!
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Barbara Jackowiak

Nowe rozwiązania na ulicy Podgórnej

Mieszkańcy wstępnie zaakceptowali projekt
Mieszkañcy ul. Podgór,
nej zaakceptowali wstêpnie
nowy projekt drogi, zaprezentowany na spotkaniu w
Urzêdzie Miasta.
Dziêki przesuniêciu ulicy w stosunku do pierwotnego projektu, (oprotestowanego przez mieszkañców), nie dojdzie do znacznego okrojenia dwóch dzia³ek. Ich w³aœciciele wyrazili
zgodê na poprowadzenie
przez ich nieruchomoœci
niektórych instalacji, g³ównie sieci energetycznej
Podczas spotkania z
burmistrz mieszkañcy po-
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stulowali ograniczenie
wjazdu na tê ulicê pojazdów powy¿ej 3,5 ton. Jak
powiedzia³a burmistrz,
spe³nienie takich postulatów jest niemo¿liwe, a
ograniczenie dotyczyæ bêdzie jedynie samochodów
powy¿ej 10 ton.
Rozmawiano te¿ o terminie ostatecznego zatwierdzenia projektu i rozpoczêcia budowy. Na razie
jest to trudne do ustalenia.
Procedura przygotowania
dokumentacji oraz procedura przetargowa na ogó³
trwa oko³o roku.
Ak.
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Nie wiadomo, kiedy powstaną następne utwardzone drogi w Rumi

Mieszkańcy poznają projekty, ale
nie znają terminów budowy ulic
Cykl spotkañ z mieszkañcami na temat budowy kolejnych ulic w Rumi zorganizowa³a burmistrz w ró¿nych miejscach miasta. Zainteresowani mieszkañcy mieli okazjê zapytaæ burmistrza i urzêdników z Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej UM o plany, zwi¹zane z ich ulicami, mogli
te¿ dowiedzieæ siê szczegó³ów na ten temat bezpoœrednio od projektantów. Nie dowiedzieli siê
natomiast najwa¿niejszego: kiedy bêd¹ budowane ich ulice? Burmistrz uzale¿nia to od zaci¹gniêcia kredytu. Radni nie widz¹ natomiast ¿adnych przeszkód w og³aszaniu kolejnych przetargów na budowê juz teraz.
W kilku rumskich szko³ach i w Urzêdzie Miasta
rozmawiano kolejno o planowanej budowie nastêpuj¹cych dróg gminnych:
- Szancera, Makuszyñskiego i Brzechwy
na Szmelcie,
- £okietka, Pu³askiego i Sopockiej w centrum miasta,
- Kazimierskiej, Wi¹zowej, Borówkowej i
Che³miñskiej w Starej
Rumi,
- Hetmañskiej, D³ugiej i Chodkiewicza w
Bia³ej Rzece,
- Rodziewiczówny,
Jaworskiego, Targowej
(od Derdowskiego do
Rodziewiczówny) oraz
Pi³sudskiego (od Puckiej
do Targowej) w centrum,
- oraz p³k. D¹bka i
Skarpowej w Zagórzu.
Zebrania by³y okazj¹ do
zapoznania siê ze wstêpnymi projektami inwestycji, a
tak¿e do wymiany uwag i
spostrze¿eñ i wyra¿enia w³asnej opinii na temat rozwi¹zañ technicznych i innych.
Mieszkañcy
pytali
przede wszystkim o termin
realizacji poszczególnych
inwestycji, ale równie¿ o
takie szczegó³y jak dojazdy
do posesji, dodatkowe parkingi, rodzaj nawierzchni.

Trzeba zbieraæ
wodê z lasu
Na spotkaniu dotycz¹cym budowy ulic p³k. D¹bka i Skarpowej pytano
m.in. o sposób zatrzymania
wód opadowych i b³ota, p³yn¹cego z lasu na drogi oraz
posesje. To jedna z bol¹czek
mieszkañców Zagórza, m.in.
w tym rejonie dzielnicy.
Mieszkañcy twierdzili,
¿e dopóki nie zostanie wybudowana odpowiednia zapora, to ulica Strzelecka

pozostanie zlewni¹ wód
opadowych z lasu. Razem z
wod¹ sp³ywa brud, liœcie,
b³oto. Burmistrz t³umaczy³a, ¿e budowa urz¹dzeñ na
terenie lasu musi byæ
uzgadniana z dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych. Potrzebne s¹ jeszcze pieni¹dze na
realizacjê tej inwestycji.
- Lepiej wydaæ te pieni¹dze, ni¿ co miesi¹c sprz¹taæ
ulice - mówili mieszkañcy.
- Musicie siê pañstwo
w³¹czyæ w wy³apywanie
wody, zbieraj¹c j¹ m.in. na
posesjach - mówi³ zastêpca
burmistrza
Ryszard
Grychto³. - Nasze mo¿liwoœci s¹ ograniczone tylko do
Zagórskiej Strugi.
Kazimierz Klawiter,
mieszkaniec ul. p³k. D¹bka zasugerowa³ potrzebê
szerszego informowania
mieszkañców o obowi¹zku
i sposobach zagospodarowania wód opadowych na
posesjach. - Mo¿e urz¹d
przygotuje ulotki na ten
temat i rozprowadzi je w
ramach jakiegoœ programu,
na przyk³ad ze œrodków na
promocjê - proponowa³ K.
Klawiter.

Kiedy kolektor?
Na zebraniu w Szkole
Podstawowej nr 1 prezentowano wstêpne projekty dróg
w Starej Rumi, gdzie mieszkañcy czekaj¹ na now¹
utwardzon¹ nawierzchnie
od wielu lat. Radny Janusz
Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy RM zapyta³ burmistrz
Rogalê-Koñczak o inwestycjê, która dla budowy kolejnych ulic w tej dzielnicy jest
bardzo potrzebna.
Chodzi o kolektor kanalizacji burzowej, bez
którego budowa ul. Kazimierskiej, Wi¹zowej, Borówkowej i Che³miñskiej nie jest mo¿liwa. Mó-

wi³a o tym wielokrotnie
sama burmistrz Rumi, pytana na sesjach o realizacjê
ulic w Starej Rumi. Tymczasem na paŸdziernikowym zebraniu w „jedynce”
burmistrz stwierdzi³a, ¿e
pytanie radnego Wolañskiego jest nie na temat i zwróci³a mu uwagê, ¿eby nie
przeszkadza³ w spotkaniu.
Wprawdzie wiceprzewodnicz¹cy zaznaczy³, ¿e jest równie¿ mieszkañcem dzielnicy, ale zdenerwowana burmistrz nie chcia³a ju¿ odpowiadaæ na pytania.

Zwodzeni radni
i mieszkañcy
- Moje pytanie, na które
nie uzyska³em odpowiedzi,
by³o jak najbardziej na temat, poniewa¿ budowa ulic
w Starej Rumi jest wrêcz
uzale¿niona od budowy kolektora, a pomijanie tego
faktu to wprowadzania w
b³¹d mieszkañców - powiedzia³ gazecie Janusz Wolañski. - Nas radnych burmistrz zwodzi od mniej wiêcej trzech lat, obiecuj¹c za³atwienie dotacji na budowê kolektora. E. RogalaKoñczak twierdzi, ¿e stara
siê o œrodki zewnêtrzne na
tê inwestycjê, wykorzystuj¹c wspólny projekt z Red¹
i Wejherowem. Tymczasem
pieni¹dze na ten cel - blisko 10 milionów z³otych, zosta³y zabezpieczone w tegorocznym bud¿ecie miasta.
Niestety, to nie przyspieszy³o budowy kolektora w ulicy Kazimierskiej.

Kasa miejska
podobno pusta
Podobnie jak radny Wolañski nie dowiedzia³ siê,
kiedy powstanie bardzo potrzebny i planowany od kilku lat kolektor, mieszkañcy
nie dowiedzieli siê, kiedy
bêd¹ budowane ich ulice.
Burmistrz twierdzi, ¿e
w tej chwili brakuje pieniêdzy.
Nie uda³o siê w tym
roku sprzedaæ gminnych
dzia³ek, z czego planowany
dochód mia³ wynieœæ ponad
40 mln z³. Radni nie zgadzaj¹ siê na kolejnego zaci¹gniêcie kredytu, który
pozwoli³by na rozpoczêcie
budowy niektórych ulic na
pocz¹tku przysz³ego roku.

Bez kredytu - zdaniem burmistrz - nie bêdzie dróg.
Jak t³umaczy³a burmistrz na jednym ze spotkañ, szansê na budowê ulic
zmniejsza fakt, ¿e trzeba
dokoñczyæ rozbudowê Szko³y Podstawowej nr 10 (w tym
budowê sali gimnastycznej)
oraz przeznaczyæ pieni¹dze
na modernizacjê i rozbudowê dwóch kolejnych szkó³:
SP nr 1 oraz SP nr 6.
- Obie szko³y funkcjonuj¹ w fatalnych warunkach - powiedzia³a burmistrz Rogala-Koñczak. Gdybym mia³a wybieraæ,
czy realizowaæ te inwestycje, czy budowaæ drogi - najpierw wybra³abym szko³y.

Drogi czekaj¹
Pomimo, ¿e s¹ ju¿ pozwolenia na budowê kolejnych siedmiu dróg, z powodu braku œrodków finansowych, inwestycje drogowe
zosta³y wstrzymane.
Podobnie jak projektowanie kolejnych ulic. Burmistrz stanowczo odmówi³a okreœlenia jakichkolwiek, nawet przybli¿onych
terminów budowy ulic.
Ak.

Na co w³aœciwie
potrzebny jest kredyt
Podczas spotkañ z
mieszkañcami burmistrz
t³umaczy³a, ¿e rozpoczêcie budowy kolejnych ulic
jest uzale¿nione od uzyskania kolejnego kredytu. Chodzi o 11,5 miliona
z³otych (wczeœniej by³a
mowa o 12 milionach),
które maj¹ zasiliæ bud¿et
Rumi.
Radni nie chc¹ siê
zgodziæ na zaci¹gniêcie
takiego d³ugu, poniewa¿
w tym roku miasto ju¿
korzysta³o z kredytu w
wysokoœci ponad 18 milionów z³otych. Poza tym
nie s¹ przekonani, czy te
pieni¹dze zostan¹ na
pewno wydane na budowê ulic.
Tym bardziej, ¿e w
uzasadnieniu projektu
uchwa³y na sesji Rady
Miejskiej, 29 paŸdziernika burmistrz wyjaœnia³a,
¿e kredyt (na który radni ponownie nie wyrazili
zgody) potrzebny jest na
uzupe³nienie deficytu
bud¿etowego! Nie ma
tam mowy o drogach.

O Szancera na komisji gospodarczej
Mieszkañcy ulicy Szancera na Szmelcie postanowili
walczyæ o nawierzchniê drogi, przy której mieszkaj¹ od
wielu lat, a ci¹gle brn¹ w b³ocie lub piachu. Ich ulica (podobnie jak kilka innych) mia³a byæ zbudowana w tym roku,
ale inwetycjê wstrzymano. Mieszkañcy napisali pismo do
Rady Miejskiej i Burmistrza Rumi, domagaj¹c siê dotrzymania obietnicy. Delegacja z ul. Szancera uczestniczy³a w
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM, podczas której radni PiS oraz Klubu
Radnych Niezale¿nych podkreœlali, ¿e zaplanowane i priorytetowe inwestycje drogowe powinny byæ
realizowane jak najszybciej.
- Nie widzê problemu, dlaczego burmistrz nie mo¿e og³osiæ przetargu na budowê ul. Szancera choæby jutro. Uwzglêdniaj¹c niezbêdne procedury, budowa ulicy mog³aby siê rozpocz¹æ dopiero w po³owie grudnia, a budowanie ulic zim¹
nie jest nalepszym pomys³em - mówi³ na komisji Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM.
- W tej sytuacji inwestycja przesunie siê prawdopodobnie na
marzec, a p³atnoœæ za jej wykonanie przypadnie na wiosnê
przysz³ego roku. Wówczas bêdzie obowi¹zywa³ nowy bud¿et,
w którym zostan¹ zabezpieczone œrodki na ten cel.
Burmistrz R. Grychto³ upiera³ siê jednak, ¿e bez kredytu nie mo¿e og³osiæ przetargu na budowê ul. Szancera. Na
pytanie przewodnicz¹cego W. Reclafa, dlaczego w takim
razie og³oszono i rozstrzygniêto przetarg na budowê ul.
£okietka, t³umaczy³, ¿e na zasadzie eksperymentu w
tym przypadku uzgodniono z wykonawc¹ odleg³e w czasie
terminy p³atnoœci.
O kontrowersyjnej sprawie ul. £okietka piszemy te¿ w
wywiadzie z W. Reclafem na str. 4.
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Tylko w tym roku zbudowano ponad 6 kilometrów dróg w mieście

Coraz więcej nowych ulic
Jeszcze nigdy w historii Rumi nie zbudowano
tylu dróg, ile w ostatnich dwóch latach. Tylko w tym
roku powsta³o ponad 6 kilometrów dróg. W sumie w
tej kadencji samorz¹du nowej nawierzchni i niezbêdnej infrastruktury doczeka³o siê ponad 20 gminnych ulic - wszystkie powsta³y w ramach programu, przyjêtego przez koalicyjne kluby Radnych Niezale¿nych oraz radnych PiS. Program ten - mimo
problemów - jest konsekwentnie i z uporem realizowany, a efekty odczuwaj¹ mieszkañcy. Po latach
oczekiwania mog¹ cieszyæ siê z chodników, jezdni,
miejsc parkingowych, dojazdów do posesji, œcie¿ek
rowerowych i innych udogodnieñ.

ZBUDOWANE
Przypomnijmy, ¿e od pocz¹tku obecnej kadencji samorz¹du zbudowano m.in. ulicê Wileñsk¹ i dokoñczono ul. 3
Maja; wykonanao tak¿e ul. Fredry, Kiliñskiego, Zdrojow¹, Zielarsk¹ i Chmieln¹, odcinek Batorego, czêœæ
ulic: Pu³askiego i Mi³osza, a tak¿e dojazd do siedziby
ZHP przy ul. W³okienniczej.
W tym roku oddano do u¿ytku kolejne utwardzone i
wyposa¿one w kanalizacjê burzow¹ drogi gminne:
- Poln¹ i Garbarsk¹, a tak¿e Hutnicz¹ i Tkack¹ w
Zagórzu,
- ponadkilometrowej d³ugoœci ul. Gdyñsk¹ wraz z wêz³em komunikacyjnym - rondem przy ul. Debogórskiej
(co kosztowa³o ponad 5,5 mln z³)
- S³oneczn¹ i Asnyka, Kwiatow¹ oraz Chrobrego i
czêœæ Równej w centrum miasta
- Ró¿an¹ i Okrzei na Lotnisku (ka¿da z tych ulic kosztowa³a ponad 2,7 mln z³)
- Œwiêtope³ka, Mostow¹ oraz odcinek Lipowej w Starej Rumi (w sumie za prawie 5 mln z³).

Po jednej stronie ul. Ró¿anej powsta³ ci¹g pieszo-rowerowy, po drugiej - jezdnia dla
pojazdów.

W TRAKCIE BUDOWY
Trwaj¹, a w wiekszoœci dobiegaj¹ koñca prace budowlane na nastêpuj¹cych ulicach:
- Lipowa (II etap) - od Mostowej do Placu Kaszubskiego.
Zakoñczenie inwestycji zaplanowano na 30 listopada br.
- Targowa - od Derdowskiego do Sopockiej. Zakoñczenie tej inwestycji zaplanowano w grudniu br., ale mieszkañcy wysuwaj¹ kolejne zastrze¿enia co do wykonania
drogi, a protesty mog¹ opóŸniæ jej realizacjê.
- ci¹g pieszy wzd³u¿ ul. ¯wirki i Wigury, gdzie powstaje równie¿ oœwietlenie parkowe oraz nasadzona zostanie zieleñ. Zakoñczenie tej inwestycji zaplanowano w
po³owie tego miesi¹ca.
- ci¹g pieszy wzd³u¿ Zagórskiej Strugi - od tunelu
pod torami PKP do ul. D¹browskiego- zakoñczenie zaplanowano z koñcem listopada br.
Wkrótce rozpocznie siê budowa ronda na skrzy¿owaniu ulic: Gdañskiej i Dêbogórskiej.

Now¹ nawierzchniê z kostki, z chodnikiem po jednej stronie otrzyma³a ulica Chrobrego - do niedawna dziurawa i b³otnista.

WKRÓTCE KOLEJNE ULICE
Gotowa dokumentacja techniczna pozwala na budowê
kolejnych kilku ulic. Wprawdzie burmistrz twierdzi, ¿e
brakuje pieniêdzy na te inwestycje (piszemy o tym na str.
5), ale radni walcz¹ o najszybsz¹ ich realizacjê. Miejmy
nadziejê, ¿e skutecznie.

Na ul. ¯wirki i Wigury powsta³y alejki i œcie¿ka rowerowa. Zamontowano tam nawet huœtawkê dla dzieci.

REKLAMA

POGOTOWIE
KRAWIECKO-KUŒNIERSKIE
* REGENERACJA FUTER I SKÓR
* NAPRAWY, POPRAWKI, PRZERÓBKI
Rumia, ul. Sabata 2C - przy skrzy¿owaniu
z ul. Sobieskiego, w s¹siedztwie nowej
Galerii Rumia.
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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

Kontakt: tel. 58 671-06-86, 066-837-27-52
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WYDARZENIA

Po raz dwudziesty pierwszy w rumskim kościele

Wernisaż w Stowarzyszeniu

ORGANIŚCI I
CHÓRZYŚCI

Talenty z „Tęczy”
ujawnione
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych
„Têcza”, dzia³aj¹ce w Rumi od prawie 20 lat, po
raz pierwszy zorganizowa³o w swojej siedzibie
wernisa¿ prac malarskich. Impreza by³a zwi¹zana z rocznic¹ nadania praw miejskich Rumi.
Piêkne obrazy, g³ównie
pejza¿e i kwiaty, namalowali
cz³onkowie stowarzyszenia:
Aneta Maternicka, El¿bieta Kowalówka, Zbigniew Formella, Krystyna Bochnia i Maria Orlikowska-Go³owacz. Znalaz³y siê tam tak¿e prace nie¿yj¹cego ju¿ Stefana Kosa.
Prezes Stowarzyszenia
„Têcza”, Mariusz Miecznikowski podczas wernisa¿u
podkreœli³, ¿e takie spotkania s³u¿¹ uaktywnieniu
cz³onków klubu, integracji,
a tak¿e pozwalaj¹ zaprezentowaæ twórczoœæ osób
niepe³nosprawnych. Wiele z
nich to osoby bardzo utalentowane. Magdalena Maternicka ze Stowarzyszenia „Têcza” w Rumi jest au-

tork¹ jednego z rozdzia³ów
niedawno wydanej ksi¹¿ki,
poœwiêconej rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych.
Teksty do ksi¹¿ki wybrano
spoœród prac, nades³anych
z ca³ej Polski.
M. Miecznikowski poinformowa³, ¿e w ramach zajêæ rumskiej organizacji zostan¹ zorganizowane warsztaty plastyczne dla chêtnych, a tak¿e warsztaty
dziewiarskie.
Stowarzyszenie „Têcza”
zrzesza ok. 100 cz³onków, z
których czêœæ spotyka siê w
klubie przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi-Janowie.
Wszyscy zainteresowani
mog¹ tam zajrzeæ w ka¿dy
czwartek po godz. 16.
Ak.

W koncercie fina³owym wystapi³a orkiestra Filharmonii Ba³tyckiej, soliœci i chór z
Bia³orusi.
Fot. Wojciech Hintzke

XXI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego sk³ada³ siê
- jak zwykle - z Konkursu Muzyki Organowej oraz
z Konkursu Zespo³ów Chóralnych. W konkursie
organowym rywalizowa³o 23 muzyków z Polski,
Rosji i Niemiec. W konkursie chóralnym uczestniczy³o 18 zespo³ów z ca³ego kraju. Odby³ siê tak¿e konkurs kompozytorski „Mater Familiae”.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e poziom prezentacji by³ bardzo
wysoki, poniewa¿ rumski festiwal od wielu lat nale¿y do
znanych i renomowanych imprez muzycznych w Polsce.
W ramach festiwalu w koœciele NMP WW przy ul.
D¹browskiego 26 odby³y siê koncerty towarzysz¹ce, w tym
Koncert Fina³owy, podczas którego us³yszeliœmy „Missa
pro pace” W. Kilara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej w Gdañsku pod dyrekcj¹ Ersta Van Tiela z Holandii oraz Pañstwowego Chóru Filharmonii w Miñsku.
B. Jackowiak

Laureatka konkursu,
dyrygentka Anna Borkowicz, jest tak¿e dyrygentem rumskiego Chóru
Lira z parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych.
Fot. W. Hintzke

REKLAMA

WYNIKI

Konkurs Muzyki
Organowej:
I - Mariusz Mi³osz
Grzegorczyk z Gdañska
II - Tomasz Chorzalski z Krakowa
III - Piotr Ma¿uchowski z Gdañska
Konkurs zespo³ów
chóralnych:
I miejsce w kat. A Chór Kameralny 441 Hz
z Gdañska pod dyrekcj¹
Anny Borkowicz
I miejsce w kat. B Chór Canticum Novum
z Sopotu pod dyrekcj¹ Arkadiusza Wanata

Prezes Mariusz Miecznikowski wita goœci na wernisa¿u. Za nim stoj¹ autorzy eksponowanych na œcianach
prac.

Tradycyjnie ju¿ uczestnicy festiwalu oddali ho³d ks.
profesorowi Stanis³awowi Ormiñskiemu, sk³adaj¹c
kwiaty pod pomnikiem patrona na dziedziñcu koœcio³a.
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Miasto ma 55 lat

URODZINY RUMI
55 rocznica nadania praw miejskich Rumi by³a
okazj¹ do uroczystej sesji Rady Miejskiej, zorganizowanej 7 pa¿dzietnika w hali MOSiR. By³y
¿yczenia, nagrody, koncert i urodzinowy tort.
Mieszkañcy miasta i goœcie z oœciennych miast i gminwys³uchali m.in. ciekawego wyk³adu prof. B³a¿eja Œliwiñskiego z Uniwersytetu Gdañskiego, który przypomnia³, ¿e Rumia ma znacznie d³u¿sz¹ historiê, siêgaj¹c¹
co najmniej 800 lat.
Podczas uroczystoœci wrêczono te¿ tegoroczne NAGRODY BURMISTRZA RUMI w dziedzinie kultury. Otrzyma³y je trzy panie: Marzena Graczyk - dyrygent Chóru
Rumianie oraz Renata Urbanik-Siwiec i Dorota PuW hali MOSiR zasiedli rumianie i ich goœcie, m.in. przedstawicele w³adz Gdyni,
Gdañska, Redy i gminy Wejherowo (w pierwszym rzêdzie).
chowska - kieruj¹ce zespo³em tañca Spinki, odnosz¹cym
miêdzynarodowe sukcesy.
Nagrody burmistrza
odebra³y te¿ nastoletnie
cz³onkinie tego zespo³u: Monika Gniotyñska, Monika Kelm, Julia Troœcianko, Kaja Leszka, Wiktoria Ziegert, Weronika SaAKWARELE
piñska, Magdalena Konkel, Klaudia Pauzder i
Julia Treder.
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ RUMI
wyró¿ni³ natomiast nagrodami by³ych i obecnych samorz¹dowców z naszego miasta.
Obraz autorstwa Hanny Haponiuk - prezent od Rady
Na uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ radnych miejPiêkne akwarele malarMiejskiej - odebra³ m.in. Grzegorz Szalewski, pierwszy
skich oraz radnych powiatowych z Rumi. Na górnym
ki H. Haponiuk otrzymali:
starostwa powiau wejherowskiego i jedyny jak dot¹d
zdjêciu cz³onkowie Rady Miejskiej Rumi (od lewej):
Tadeusz Wolski - pierwszy
starosta wejherowski z Rumi.
Jaros³aw Muszyñski, Andrzej Januszewski, Florian
burmistrz po 1989 roku,
Mosa, Piotr Zaradny, Maria Bochniak, Stanis³aw Ptach
Jan Klawiter - by³y buri Wies³awa Serema. Z ty³u za p. M. Bochniak stoi by³y
mistrz, obecnie radny wojeradny Ryszard Bia³ek.
wództwa pomorskiego,
Na dolnym zdjêciu przedstawiciele Rady Powiatu
Grzegorz Szalewski - by³y
Wejherowskiego: £ucja S³owikowska i Janusz Zab³ocki.
starosta wejherowski, Kazimierz Klawiter - by³y radni i wicemarsza³ek województwa pomorskiego oraz
El¿bieta Rogala-Koñczak
- burmistrz Rumi.
Przedstawiciele s¹siednich miast i gmin, w³adz powiatowych i wojewódzkich,
a tak¿e ró¿nych placówek i
organizacji d³ugo sk³adali
¯yczenia dla Rumi sk³adali przedstawiciele powiatu
urodzinowe ¿yczenia miastu
wejherowskiego oraz s¹siednich miast. Na zdj. od lewej:
i jego mieszkañcom. Ak.
wiceprezydent Wejherowa Bogdan Tok³owicz, Dariusz
Fot. Anna Kuczmarska
i Wojciech Hintzke

Kuczmarski z Zarz¹du Powiatu, wicestarosta Grzegorz
Gaszta, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Witold Reclaf
oraz burmistrz Rumi - El¿bieta Rogala-Koñczak.

REKLAMA

Z koncertem arii operowych, operetkowych oraz
utworów musicalowych wyst¹pili uzdolnieni rumianie:
Agnieszka Nowak i Marek Gerwatowski. Akompaniowa³ im Zbigniew Kosmalski. W dalszej czêœci uroczystoœci przy pianinie zasiad³a Gra¿yna Pierzgalska.
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Laureatki konkursu poetyckiego. Od lewej: Adelina
Œniadach, Stenia Mazurek, Irena Nowak, Ewa Reszke i
Wioletta Szyszkowska.

Jubileuszowe konkursy
Maestro Jerzy Maksymiuk jest nie tylko kompozytorem i znakomitym dyrygentem, ale
równie¿ - jak siê okaza³o w Rumi - niez³ym showmanem. Miêdzy utworami dowcipnie
opowiada³ o muzyce i koncertach, rozbawiaj¹c muzyków oraz publicznoœæ.
Fot. Wojciech Hintzke

Druga czêœæ obchodów jubileuszu miasta mia³a miejsce 11 paŸdziernika w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿ycielki Wiernych. W niedzielny wieczór
odprawiono tam uroczyst¹ mszê œw. z udzia³em przedstawicieli w³adz miasta, proboszczów rumskich parafii oraz pocztów sztandarowych szkó³ i organizacji.
Po mszy œw. odby³ siê koncert, który z pewnoœci¹ by³ jednym z najwiêkszych tegorocznych wydarzeñ muzycznych w Rumi. W wype³nionej po brzegi œwi¹tyni zagra³a Orkiestra Synfonietta Cracovia pod batut¹ samego mistrza Jerzego Maksymiuka. Nie
tylko s³uchacze byli zachwyceni tym muzycznym spotkaniem. Jerzy Maksymiuk z wyra¿n¹ przyjemoœci¹ wystapi³ w Rumi.
- Mieszkacie pañstwo w bardzo muzycznym mieœcie - powiedzia³ J. Maksymiuk, myœl¹c zapewne o festiwalu muzyki religijnej. - Jesteœmy mile zaskoczeni, bo jeszcze nigdy
nie przywitano mnie i orkiestry takimi oklaskami!
Jubileszowym wydarzeniem, tym razem sportowym by³ równie¿ turniej siatkarski pod
has³em „55 setów na 55-lecie miasta”. Wziêli w nim udzia³ uczniowie, nauczyciele, urzêdnicy i radni miejscy, a tak¿e sportowcy. Zawody, które dostarczy³y wszystkim uczestnikom
wieleu emocji i dobrej zabawy, rozegrano w hali Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w
Rumi.
Ak.

To tylko czêœæ zawodników jubileuszowego turnieju siatkarskiego
Fot. Anna Kuczmarska
REKLAMA

Zdjęcia, obrazy i wiersze
na 55 urodziny miasta
Wyniki czterech konkursów, poœwiêconych Rumi og³oszono 22 paŸdziernika w Dworku pod Lipami, gdzie jednoczeœnie otwarto pokonkursow¹ wystawê. Mo¿na na niej
zobaczyæ obrazy oraz zdjêcia, nades³ane na konkurs plastyczny i fotograficzny.
Wiersze i fragmenty prozy, wyró¿nione i nagrodzone w
konkursach literackich zosta³y odczytane podczas uroczystego wieczoru w Dworku. Jego uczestnicy mieli okazjê
obcowania z prawdziw¹ sztuk¹, interesuj¹c¹ twórczoœci¹
i utalentowanymi artystami. Jurorzy czterech konkursów
uhonorowali ich nagrodami:
KONKURS PLASTYCZNY
I miejsce - Leszek Kilikowski, II miejsce - Bronis³aw
Melzer, III miejsce - Alfons Zwara, wyró¿nienia - Jolanta
Kitowska, Krystyna Pepliñska, Iwona Jagodziñska i
Gabryela Grygo.
KONKURS FOTOGRAFICZY
I miejsce - Mariusz Sorn, II miejsce - Janusz Piotr Suliñski, III miejsce - Wojciech Hintzke, wyró¿nienia - Ryszard Pierzgalski, Micha³ Kokorniak, Aleksandra Lichota, Arkadiusz Ryduchowski.
KONKURS LITERACKI - POEZJA
I miejsca nie przyznano, II miejsce - Adelina Œniadach
III miejsce ex aequo - Stanis³awa Mazurek i Irena Nowak,
wyró¿nienia - Ewa Reszke i Wioletta Szyszkowska
KONKURS LITERACKI - PROZA
I miejsca nie przyznano, II miejsce - Irena Nowak, III miejsce - Anna Schulz i Joanna Regliñska, wyró¿nienie Jerzy Hoppe.

Laureaci konkursu
plastycznego Leszek
Kilikowski i Alfons Zwara
na tle swoich obrazów,
prezentowanych na
wystawie.
Pokonkursow¹ ekspozycjê obrazów i zdjêæ mo¿na
ogl¹daæ do 17 listopada
br. w Dworku pod Lipami
przy ul. Mickiewicza 19.
Fot. A. Kuczmarska
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Problemy komunikacyjne

Kultura i polityka Niebezpieczne
Przegl¹d Twórczoœci Plastyków Rumi, który odby³ siê 21
paŸdziernika w Domu Kultury SM „Janowo”, by³ jedn¹ z
imprez z okazji jubileuszu spó³dzielni. Podczas wernisa¿u
dosz³o do skandalu, wywo³anego przez prezesa SM „Janowo”, a zarazem radnego - Józefa Chmielewskiego. Jeden
z autorów, Janusz Zab³ocki, w proteœcie zerwa³ ze œciany
swoje prace i opuœci³ galeriê DK przy ul. Pomorskiej.
- Pan Chmielewski wykorzysta³ spotkanie z artystami i z
mieszkañcami, którzy chcieli obejrzeæ ich prace na hepening
wyborczy i okazjê do zaatakowania swoich przeciwników politycznych - mówi Janusz Zab³ocki, który sam jest radnym
Powiatu. - Oburzy³o mnie jego pe³ne k³amstw i oszczerstw przemówienie. Stwierdzi³ m.in., ¿e pomimo trudnoœci stwarzanych
przez tych radnych PiS i Niezale¿nych, uda³o mu siê tê wystawê zorganizowaæ. To k³amstwo s³u¿¹ce tylko do podjudzania
spo³ecznoœci Janowa przeciw reszcie Rumi.
Sprawa dotyczy m.in. konfliktu o finansowanie spó³dzielczego domu kultury przez miasto. Przypomnijmy, ¿e kierownictwo spó³dzielni chce, aby dzia³alnoœæ placówki by³a
dotowana - jak dot¹d - z bud¿etu miasta. Wiêkszoœæ radnych chce natomiast w ca³oœci finansowaæ dzia³alnoœæ osiedlowego domu kultury z bud¿etu miejskiego, pod warunkiem przejêcia tej dzia³alnoœci przez miasto. Mimo, i¿ do
porozumienia nie dosz³o, na tegoroczne imprezy organizowane przez DK SM „Janowo” przeznaczono z bud¿etu miejskiego a¿ 120 tys. z³.
- Do tej pory spó³dzielnia nigdy nie otrzyma³a tak wysokiej kwoty na dzia³alnoœæ, a prezes mimo to na ka¿dym kroku okazuje niezadowolenie i atakuje radnych - dodaje Janusz Zab³ocki. - Jako rumianin radny i cz³onek PiS wystawi³em swoje prace w Domu Kultury „Janowo”. Na wernisa¿
przybyli równie¿ radni miejscy z przewodnicz¹cym Witoldem Reclafem. Po us³yszeniu oszczerstw pod naszym adresem musia³em zaprotestowaæ. W odruchu sprzeciwu zerwa³em ze œcian swoje prace i opuœci³em dom kultury. Zw³aszcza, ¿e to spotkanie nie mia³o nic wspólnego z kultur¹. Wykorzystanie rumskich plastyków do gierek politycznych i
wyborczych jest oburzaj¹ce, tym bardziej, ¿e pan Chmielewski traktuje spó³dzielczy dom kultury jak swoj¹ prywatn¹
w³asnoœæ i propagandowe zaplecze.
Dodajmy, ze wyst¹pienie J. Chmielewskiego wywo³a³o
wyraŸny pomruk niezadowolenia na sali. J. Zab³ocki nie by³
w swych odczuciach odosobniony. Pozosta³ niesmak.

Polityczny wernisa¿
Czy¿by radny Chmielewski wszed³ ju¿ w okres napiêcia przed…wyborczego, czy mo¿e z potrzeby serca z wielkim zatroskaniem pochyla siê nad ciê¿k¹ sytuacj¹ twórców oraz rumskich plastyków? Jest te¿ wersja, ¿e zosta³
zmanipulowany (przez kogo?) albo otumaniony (twórcy
dr¿yjcie!) œrodkami wyrazu plastycznego utrwalonego na
obrazach.
Radny od pewnego czasu wykorzystuje ka¿d¹ okazjê
do pokazania siê swoim janowskim wyborcom. W „swoim” DK Janowo da³ szeroki popis kultury. Zamiast zajmowaæ siê propagowaniem malarstwa oraz twórców wyst¹pi³ z politycznym atakiem na radnych Rady Miejskiej
w Rumi. Oczywiœcie swój atak skierowa³ na Radnych
Niezale¿nych i PiS, zarzucaj¹c im, ¿e stwarzaj¹ trudnoœci w funkcjonowaniu janowskiego domu kultury, choæ
„pomimo tych trudnoœci wernisa¿ uda³o siê zorganizowaæ”. Oczywiœcie pomin¹³ fakt (s³aba pamiêæ czy k³amstwo z premedytacj¹?), ¿e radni uchwalili najwiêkszy
bud¿et dla jego spó³dzielczej placówki. Przekazali bowiem
120 tysiêcy z³otych, co jest najwiêksz¹ dotacj¹ w historii
miasta, a tak¿e w skali Polski dla spó³dzielczych domów
kultury.
Hepening k³amstw i oszczerstw zosta³ wiêc otwarty
przez radnego Chmielewskiego w trakcie teoretycznie apolitycznej, kulturalnej imprezy. Ale to przecie¿ nie pierwszy przypadek, gdy ludzie, którzy nieustannie domagaj¹
siê od innych kultury, opanowania, m¹droœci, merytorycznoœci (patrz wyst¹pienia radnego na sesjach i nieustanne strofowanie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej), sami pos³uguj¹ siê tak prymitywnymi sposobami i wystawiaj¹ sobie w¹tpliwe œwiadectwo kultury.
Kibic
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skrzyżowanie
Na jednym z ubieg³otygodniowych posiedzeñ komisji radni rozmawiali o niebezpiecznych miejscach na
rumskich ulicach. O interwencjê w kilku sprawach
prosili zastêpcê burmistrza
Ryszarda Grychto³a.
Janusz Wolañski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej i mieszkaniec Starej
Rumi mówi³ o niebezpiecznym skrzy¿owaniu ulic
Koœcielnej i Mostowej,
która niedawno otrzyma³a
now¹ nawierzchniê.
- Kierowcy, doje¿dzaj¹cy
do ulicy Mostowej ulic¹ Koœcieln¹ maj¹ ograniczon¹
widocznoœæ przed skrzy¿owaniem w lew¹ stronê. Wielu z nich nie respektuje znaku „ust¹p pierwszeñstwa” powiedzia³ Janusz Wolañski. - Niedawno zdarzy³ siê
tam groŸny wypadek, w którym rozpêdzona ciê¿arówka
nie ust¹pi³a pierszeñstwa i
staranowa³a samochód osobowy. Na szczêœcie nie dosz³o
do tragedii.
Zdaniem J. Wolañskiego
przed skrzy¿owaniem bardzo przyda³by siê znak
STOP, który pomóg³by zdycyplinowaæ kierowców i poprawiæ bezpieczeñstwo w

tym miejscu. Brakuje tamrównie¿ te¿ oznakowania poziomego. Do apelu radnego
Wolañskiego przy³¹czu³ siê
radny Piotr Zaradny, który równie¿ by³ œwiadkiem
niebezpiecznej kolizji na tym
skrzy¿owaniu
Radny Jaros³aw Muszyñski zwróci³ uwagê na
brak synchronizacji
œwiate³ na ul. Sobieskiego - na wysokoœci ul. Sabata oraz Górniczej. Kierowcy maj¹ z tym k³opot, bo
gdy trafiaj¹ na zielone œwiat³o na jednym ze wspomnianych skrzy¿owañ, do drugiego doje¿d¿aj¹ na czerwonym
i odwrotnie. Chodzi o to, aby
ruch by³ p³ynny, w innym
przypadku tworz¹ siê korki.
Radny Bogdan Formella przypomnia³, ¿e trzykrotnie w tym roku sk³ada³
wniosek o zamontowanie
(zbudowanie) progu spowalniaj¹cego na ul. Zbychowskiej. Uzyska³ wstêpn¹
obietnicê, ¿e próg powstanie
do koñca roku, ale nic na to
nie wskazuje.
Burmistrz Ryszard
Grychto³ wyjaœni³, ¿e obecnie miasto nie ma pieniêdzy na tego rodzaju prace
na ulicy Zbychowskiej.
Ak.

DYŻURY REDAKCYJNE
Przypominamy, ¿e sprawy do redakcji mo¿na
zg³aszaæ osobiœcie lub telefonicznie, podczas redakcyjnych dy¿urów w œrody w godz. 14-16
(tel. 58 710-96-11).
Mo¿na te¿ dzwoniæ w inne dni albo skorzystaæ
z poczty elektronicznej:
redakcja@gazetarumska.pl
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
Rumia, ul. Chrobrego 27 w godz. 8.00-16.00

Tel. ca³odobowy: 58 77-12-800 i 0501-163-354

SYGNAŁY
CZYTELNIKÓW
Op³ata za zimne
kaloryfery
Nie podoba mi siê, ¿e
muszê p³aciæ za ogrzewanie
mieszkania, mimo ¿e nie
korzystam z ciep³ych kaloryferów. Mieszkam w bloku
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo”, mam niedu¿e i
doœæ ciep³e mieszkanie. Staram siê oszczêdzaæ i w ogóle nie korzystam z ogrzewania. Kaloryfery w mieszkaniu s¹ zakrêcone, a liczniki
wskazuj¹ zero, a spó³dzielnia nalicza mi op³atê za
ogrzewanie, w wysokoœci
ok. 50 groszy na ka¿dy metr
kwadratowy. Mo¿e to niedu¿o, ale nie rozumiem, dlaczego p³acê za zimne kaloryfery.
Dodam jeszcze, ¿e
oprócz tego jest sta³a op³ata w czynszu za ogrzewnie.
Có¿, teraz ju¿ wiem,
sk¹d siê bior¹ wysokie pensje prezesów spóldzielni.
Krzysztof ¯arnowski

Fundusz niby
wspólny worek
Trzydziestolecie SM „Janowo” obchodzono bardzo
hucznie, a najstarszy budynek spó³dzielni przy ul.
Gdañskiej 20, oddany do
u¿ytku w marcu 1981 roku,
w dalszym ci¹gu nie ma
bardzo potrzebnego chodnika z kostki, chocia¿ budynek przy ul. Gdañskiej 33,
oddany kilka dobrych lat
póŸniej - taki wygodny
chodnik posiada.
A gdyby tak fundusz remontowy, op³acany co miesi¹c przez mieszkañców bloków na osiedlu w Janowie
przynale¿a³ do konkretnego budynku (jak mówi
ustawa o spó³dzielniach
mieszkaniowych), to sami
w³aœciciele mieszkañ mogliby zdecydowaæ, co zrobiæ z
zebranymi pieniêdzmi i na
co je przeznaczyæ.
Koszt takiego chodnika
z kostki brukowej nie jest
du¿y - wystarczy oko³o dwa
miesi¹ce zbierania op³at na
fundusz remontowy.
Jak na razie fundusz ten
- jak zdecydowa³ Zarz¹d
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” oraz Rada Nadzorcza - wpada do pojemnego, wspólnego wora, do którego wp³acaæ musi ka¿dy,
ale nie ka¿dy wymuje.
Czas to zmieniæ.
Krystyna Rejnów,
Danuta Michalczewska
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PRAWO - POLEMIKI, PORADY

CZŁONKOWIE SM „JANOWO” PRZED SĄDEM

PRAWNIK RADZI

Nasza przygoda z Temidą Przedawnienie

Przed miesi¹cem informowaliœmy o wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, koñcz¹cym spór s¹dowy o ochronê dóbr osobistych miêdzy dwojgiem cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”. S¹d Apelacyjny, w przeciwieñstwie
do S¹du Okrêgowego, nie dopatrzy³ siê w postêpowaniu J. Hoppe naruszenia
dóbr E. Ró¿yckiej, która wnios³a pozew. Wracamy do tematu, poniewa¿ na
³amach spó³dzielczego pisma „Nasze Sprawy» z 16.10.br. ukaza³ siê artyku³ J.
Hoppe pt. „Moja przygoda z Temid¹”, który w sposób nierzetelny przedstawia
t³o sprawy i zawiera nieprawdziwe informacje. Sprawê wyjaœnia El¿bieta Ró¿ycka, która podobne wyjaœnienia skierowa³a do redakcji „Naszych Spraw”, z
proœb¹ o publikacjê Oto treœæ artyku³u E. Ró¿yckiej:
Pan J. Hoppe twierdzi,
¿e nie naruszy³ mojego dobrego imienia, poniewa¿ na
³amach „Naszych Spraw” z
grudnia 2007 r. zaprotestowa³ tylko przeciwko „zruganiu” na ³amach „Gazety
Rumskiej” uczestników Zebrania Przedstawicieli przez
dwie niezadowolone uczestniczki. Autor artyku³u,
mimo i¿ jest polonist¹, nie
zauwa¿a ró¿nicy miêdzy s³owami „zrugaæ” a „znies³awiæ”. Wed³ug S³ownika Jêzyka Polskiego „zrugaæ” znaczy nawymyœlaæ komuœ,
skrzyczeæ, zbesztaæ, natomiast „znies³awiæ” oznacza
pozbawiæ kogoœ czci, dobrej
s³awy, dobrego imienia,
oczerniæ, obmówiæ. J. Hoppe
na ³amach dwutygodnika o
nak³adzie 4 tys. egzemplarzy publicznie oskar¿y³ mnie
i kilka innych osób o destrukcyjne dzia³anie. Autor
dziwi siê, ¿e S¹d potraktowa³ sprawê b³ah¹ - w³aœciwie „pyskówkê” - z powag¹ i
dociekliwoœci¹. Tymczasem
mnie dziwi, a wrêcz szokuje, jak mo¿na w tak lekki
sposób traktowaæ ochronê
czyjegoœ dobrego imienia.
Wed³ug prawa znies³awienie polega na pomówieniu kogoœ o postêpowanie lub
w³aœciwoœci, które mog¹ poni¿yæ go w opinii publicznej
lub naraziæ na utratê zaufania, potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoœci. Znies³awienie mo¿e byæ dokonane z
pomoc¹ s³owa, pisma, rysunku, a nawet gestu.
W tym przypadku zaistnia³y wszystkie przes³anki
znies³awienia, uzasadniaj¹ce wniesienie przeze mnie
pozwu do S¹du w maju 2008
r. Wczeœniejsze artyku³y o
pejoratywnej treœci mia³y na

celu wy³¹czenie mnie i innych aktywnych cz³onków
SM z ¿ycia spó³dzielczego
poprzez nadszarpniêcie zaufania spo³ecznego do naszej grupy. Pomimo, ¿e S¹d
Okrêgowy wnikliwie rozpatrzy³ materia³ i w sposób
bezstronny traktowa³ obie
strony, J. Hoppe uzna³ jednak, ¿e umieszczenie w „Naszych Sprawach” przeprosin
godzi³oby w jego dobre imiê!
Jednym s³owem zadzia³a³aby tu filozofia sienkiewiczowskiego Kalego: „...jak
Kali ukraœæ krowê, to dobrze...” itd.
Odnoœnie nag³oœnienia
sprawy w „Gazecie Rumskiej”
przypomnê, ¿e w maju br. (nr
6/36) ukaza³ siê artyku³ o
sprawie z zaznaczeniem, ¿e
wyrok nie jest prawomocny i
stronie, która przegra³a przys³uguje apelacja.
Autor artyku³u „Moja
przygoda z Temid¹” stwierdza, ¿e w S¹dzie „powódka
zarzeka³a siê ¿e absolutnie
nie d¹¿y do podzia³u spó³dzielni...”. Tymczasem moja
wypowiedŸ w S¹dzie
brzmia³a (cytat z protoko³u
z 30 marca br.):
„... celem grupki osób i
mojego dzia³ania nie by³a
destrukcja lecz nasze prawo do skorzystania z ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, czyli ustawy
uw³aszczeniowej, która dawa³a nam prawo ustanowienia odrêbnej w³asnoœci
lokali w ramach jednobudynkowych nieruchomoœci.
Pozwany skojarzy³ to nasze
prawo z rozwalaniem spó³dzielni, z czym zgodziæ siê
nie mogê”.
Jak wynika z treœci artyku³u, J. Hoppe tej ró¿nicy
nie dostrzega albo dostrzec
nie chce.

J. Hoppe pisze o zrzutkach i to w sposób prymitywny. Wejœcie na drogê s¹dow¹ jest dla ka¿dego spó³dzielcy rozwi¹zaniem ostatecznym, ale nierzadko koniecznym, jeœli dochodzi do
³amania prawa. Poniewa¿
ka¿da sprawa s¹dowa jest
kosztowna, cz³onkowie maj¹
prawo siê wspieraæ.
W artykule „Moja przygoda z Temid¹” znalaz³a siê
jeszcze jedna nieprawdziwa
informacja - wed³ug pana
Hoppe zwróci³am siê do pani
sêdziny S¹du Okrêgowego
„...o taki wyrok, ¿ebym ja nigdy ju¿ nie odwa¿y³ siê skrytykowaæ ani jej (tzn. p. Ró¿yckiej) ani jej przyjació³”.
Protokó³ s¹dowy z 30 marca
br. mówi co innego: w koñcowym s³owie zwróci³am siê do
S¹du o wydanie wyroku, który przestrzega³by przed pisaniem artyku³ów przeciwko
mnie i innym osobom w takim duchu, jak ten, który
ukaza³ siê w „Naszych Sprawach” w grudniu 2007 roku.
S¹d Apelacyjny we
wrzeœniu br. w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzi³, ¿e umieszczenie przez
J. Hoppe w „Naszych Sprawach” oœwiadczenia, zawartego w wyroku S¹du Okrêgowego, by³oby gloryfikowaniem mnie. Zastanawiam
siê, czy zatem bezpodstawne oczernianie kogoœ ma
spo³eczne przyzwolenie?
Nasuwa siê jeszcze jedno pytanie: czy ci, którzy
krytykuj¹ czy wrêcz potêpiaj¹ dzia³alnoœæ grupy aktywnych cz³onków SM „Janowo” w Rumi uw³aszcz¹
siê, czy te¿ wierni do koñca
swoim zasadom, wnios¹
swoje mieszkania jako
„wiano” do spó³dzielni. Czas
poka¿e.

Sąd oddalił pozew o uchylenie uchwały

Wybory do Rady nadal ważne
S ¹d

Okrêgowy w
Gdañsku na rozprawie w
dniu 27.10. 2009 r. oddali³
nasz pozew o uchylenie
uchwa³y, dotycz¹cej wybo-

ru cz³onków Rady NadzorPo otrzymaniu pisemczej Spó³dzielni Mieszka- nego uzasadnienia rozwaniowej „Janowo” w Rumi z ¿ymy mo¿liwoœæ zaskar¿eczerwca 2008 r. i zas¹dzi³ nia tego wyroku apelacj¹.
koszty.
Powódki

odsetek
Do naszej kancelarii zg³osi³ siê Piotr J., w stosunku do
którego toczy siê postêpowanie egzekucyjne z wniosku
pewnego przedsiêbiorstwa.
Piotr J. zastanawia siê, czy
prowadzenie egzekucji przez
wierzyciela przedsiêbiorstwo
jest zasadne, skoro wyrok
wydany zosta³ 10 stycznia
2000 r., a w klauzulê wykonalnoœci zaopatrzony zosta³
dnia 3 lutego 2000 r. Czy
przypadkiem nie nast¹pi³o
przedawnienie roszczenia,
skoro wierzyciel jest przedsiêbiorc¹, którego roszczenia
przedawniaj¹ siê po trzech
latach? Zgodnie z wyrokiem
Piotr J. zobowi¹zany jest do
zap³aty kwoty 10 000 z³ wraz
z odsetkami w wysokoœci
ustawowej od dnia 1 kwietnia 1998 r. do dnia zap³aty,
wniosek egzekucyjny z³o¿ony
zosta³ zaœ do Komornika dnia
20 marca 2009 r.
Odpowiadaj¹c na te pytania trzeba stwierdziæ, i¿
Piotr J. czêœciowo ma racjê,
gdy¿ co do czêœci dochodzonych przez przedsiêbiorstwo
odsetek nast¹pi³o przedawnienie. Jednak co do nale¿noœci g³ównej w wysokoœci 10
000 z³. zas¹dzonej wyrokiem
i czêœci odsetek przedawnienie nie nast¹pi³o.
Prawd¹ jest, i¿ roszczenia przedsiêbiorców zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej
przedawniaj¹ siê z up³ywem
lat trzech od dnia wymagalnoœci roszczenia (art. 118 k.c.
i art. 120 k.c.). Nie dotyczy
to jednak nale¿noœci stwierdzonych wyrokiem, albowiem zgodnie z art. 125 § 1
zd. 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem s¹du lub innego organu powo³anego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem s¹du
polubownego, jak równie¿
roszczenie stwierdzone
ugod¹ zawart¹ przed s¹dem
albo przed s¹dem polubow-

nym albo ugod¹ zawart¹
przed mediatorem i zatwierdzon¹ przez s¹d, przedawnia
siê z up³ywem lat dziesiêciu,
chocia¿by termin przedawnienia roszczeñ tego rodzaju by³ krótszy.
Poniewa¿ w niniejszej
sprawie roszczenie przedsiêbiorstwa stwierdzone zosta³y wyrokiem, przedawnienie
co do nale¿noœci g³ównej w
kwocie 10 000 z³ nast¹pi po
10 latach od dnia uprawomocnienia siê wyroku.
Nast¹pi³o
jednak
przedawnienie w mo¿liwoœci
dochodzenia czêœci odsetek.
W braku bowiem odmiennego zastrze¿enia co do terminu p³atnoœci odsetek, s¹ one
p³atne co roku z do³u, a je¿eli termin p³atnoœci sumy pieniê¿nej jest krótszy ni¿ rok jednoczeœnie z zap³at¹ tej
sumy, co oznacza, i¿ odsetki
s¹ œwiadczeniem okresowym. Roszczenie o œwiadczenia okresowe stwierdzone
wyrokiem nale¿ne w przysz³oœci ulega przedawnieniu
trzyletniemu (art. 125 § 1 zd
2 k.c.). Tym samym przedawnienie wyst¹pi³o co do odsetek stwierdzonych wyrokiem
za okres od dnia 2 lutego
2000 r. do 20 marca 2006 r.,
Odsetki zaœ za okres od dnia
20 marca 2006 r. do dnia z³o¿enia wniosku egzekucyjnego tj. dnia 20 marca 2009 r.
nie przedawni³y siê i bêd¹
egzekwowane wraz z nale¿noœci¹ g³ówn¹.
Komornik nie mo¿e sam
uwzglêdniæ okresu przedawnienia, a d³u¿nik musi zwróciæ siê do wierzyciela, by dobrowolnie zaniecha³ dochodzenia przedawnionych odsetek, a je¿eli wierzyciel nie
wyrazi na powy¿sze zgody,
d³u¿nik bêdzie musia³ wyst¹piæ z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym, w którym
bêdzie domaga³ siê, by S¹d
w zakresie przedawnionej
czêœci nale¿noœci, pozbawi³
wyrok wykonalnoœci.

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

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W RUMI

Nagrodzeni nauczyciele
i wyróżnieni uczniowie
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Rumi odby³a sie powiatowa uroczystoœæ z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Przypadaj¹ce 14 paŸdziernika œwiêto oœwiaty by³o okazj¹ do podziêkowania za trud i pracê nauczycielom.
Nagrody Starosty Wejherowskiego otrzyma³o 18 pedagogów z ca³ego powiatu, w tym piêcioro nauczycieli szkó³
ponadpodstawowych szkó³ w Rumi. Nagrody przyznanano Januszowi Wolañskiemu, dyrektorowi I LO oraz nauczycielkom tej szko³y: polonistce Ma³gorzacie Meronk
i anglistce El¿biecie Rêbiœ (nagrody te zosta³y wreczone
podczas niedawnego jubileuszu szko³y).
Nagrodzono te¿ nauczycieli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi: Wiolettê Krawczyk (wychowanie fizyczne) oraz Bogdana Czoskê (j. polski).

W ramach œwiêta edukacji wrêczono stypendia
uczniom oraz studentom
wyró¿niajacym siê w nauce,
sportcie oraz utalentowanym artystycznie. Wœród
najlepszcyh uczniów w powiecie znaleŸli siê Aleksandra Czapliñska i Grzegorz Chmieliñski z Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi.
Za osiagniêcia artystyczne stypendia przyznano m.in. rodzeñstwu z
Rumi: Mateuszowi oraz
Joannie Jakóbek.

Nagrodzeni nauczyciele ZSP nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi: Wioletta Krawczyk i Bogdan Czoska.

I LO najlepsze
w sporcie

Marta Kozie³ i Patryk Szymañski reprezentowali
najlepszych sportowców z I LO w Rumi, odbieraj¹c
wyró¿nienie za I miejsce szko³y w tej dziedzinie w
powiecie i województwie.

Nagrody ministra, kuratora, burmistrza

Dla pedagogów
W Gimnazjum nr 1 w Rumi odby³a siê miejska uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nagrodzono nauczycieli
gminnych szkó³ i przedszkoli.
Zaszczytny MEDAL
KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ, przyznany przez ministra edukacji
otrzymali: Ewa Andruszkiewicz i Jadwiga Orze³
z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych (SP nr 9 i II
LO), Lucyna Penkowska
- wicedyrektor wspomnianego ZSO, Irena Kopaczewska - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w
Rumi, Ma³gorzata £oboz
z Gimnazjum nr 1, Bogumi³a Sikora - dyrektor
Przedszkola „Janowiaczek”, ks. Marek Woœ - dyrektor zespo³u szkól salezjañskich. Medal otrzyma³a te¿ Bo¿ena Bogucka z
Powiatowego Zespo³u Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
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NAGRODÊ POMORSKIEGO KURATORA
OŒWIATY otrzyma³y: Beata Awsiukiewicz z Gimnazjum nr 1 oraz Aleksandra Syldakt z Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej.
NAGRODY BURMISTRZA RUMI otrzyma³y:
Jolanta Braun - dyrektor
Gimnazjum nr 1, Joanna
Bilkiewicz z Gimnazjum
nr 2, Ewa Kreft z SP nr
10, Dorota Kuchta z
Gimnnazjum nr 2, Barbara Kujoth z „Przedszkola
pod Topol¹”, Ma³gorzata
£oboz z Gimnazjum nr 1,
Barbara Nowicka z
Przedszkola „Bajka”, Jolanta Pranga - wicedyrektor SP nr 10 oraz Halina
Rychert z SP nr 6 w Rumi.
Ak.

Podczas tej samej uroczytoœci wyró¿niono szko³y odnosz¹ce sukcesy
sportowe. Najlepsza w
powiatowej klasyfikacji sportowej jest rumskie I LO, wchodz¹ce
w sk³ad ZSP nr 1.
Warto dodaæ, ze rumskie liceum, posiadaj¹ce
nowoczesne zaplecze
sportowe i prowadz¹ce
klasy o profilu sportowym, jest te¿ najlepsz¹ w
tej dziedzinie szko³¹ ponadpodstawow¹ w województwie pomorskim!

Stypendia starosty za wyniki w nauce otrzymali m.in.
Aleksandra Czapliñska i Grzegorz Chmieliñski z SLO.

Nauczycielka z Rumi nagrodzona w Gdańsku
Jolanta Tañska, nauczycielka jêzyka polskiego w Ekologicznej
Szkole Podstawowej i
Gimnazjum Ekologicznym w Rumi, w Dniu
Edukacji Narodowej
otrzyma³a Nagrodê Ministra Edukacji.
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
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

Odebra³a j¹ w gdañskim Dworze Artusa, jako
jedyna nauczycielka z naszego miasta.
Jolanta Tañska - znakomita polonistka, co jakiœ
czas organizuje spektakularne przedsiêwziêcia, interesuj¹ce imprezy i spotkania o zasiêgu pozaszkolnym,

takie jak czytanie trenów
Kochanowskiego i prezentacja psalmów na starym
cmentarzu, nocne czytanie
Tolkiena w Bibliotece Miejskiej, sympozjum poœwiêcone Herbertowi (w 2008 r.) ,
oraz Grotowskiemu (w 2009
r.), happeningi, itp.
baj.
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ROZMAITOŚCI

Rok akademicki rozpoczęty

Rumski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Nowe przedszkole w Rumi oficjalnie otwarte

Przedszkolaki nie tylko na medal
Uroczyœcie i kolorowo by³o podczas
otwarcia dzia³aj¹cego od wrzeœnia br.
przedszkola pod nazw¹ „Rezydencja
Malucha”. Nowoczesn¹ placówkê przy
ul. Wybickiego otwarto w obecnoœci
dzieci, rodziców, przedstawicieli w³adz
miejskich i innych goœci.
Wszyscy podziwiali efektowny budynek,
piêkny ogródek, kolorowe wnêtrza przedszkola, a tak¿e gratulowali w³aœcicielom pomys³u zorganizowania w tym miejscu takiej
placówki. Dzieci, które od niedawna do niej
uczêszczaj¹ zaprezentowa³y ca³kiem spory
repertuar piosenek.
Nagrodzone oklaskami maluchy zosta³y
oficjalnie pasowane na przedszkolaka i udekorowane medalami. Nie zabrak³o ¿yczeñ,
kawiatów, prezentów i s³odyczy, z których
przedszkolaki ucieszy³y siê najbardziej.

Zofia Miszewska (z lewej) i Krystyna Ganiec otrzyma³y
indeksy RUTW.

„Rezydencja Malucha” jest pi¹t¹, po „Iskierce”, „¯agielku”, „Skrzacie” i Przedszkolu œw.
Rodziny niepubliczn¹ placówk¹ tego typu. Poza
tym w Rumi funkcjonuj¹ cztery przedszkola
publiczne (gminne) oraz oko³o dziesiêciu prywatnych punktów opieki przedszkolnej.

Sukcesy rumskich sportowców

Srebro dla Roberta, brąz dla Adama

Adam Dominik z klubu
Sakura, br¹zowy medalista

Na Mistrzostwach Polski
Juniorów w Karate, reprezentant Klubu „Sakura” w
Rumi - Adam Dominik,
zdoby³ br¹zowy medal.
Na Mistrzostwach Polski
w d³ugodystansowym biegu
na orientacjê w kat. juniorów
starszych Robert Niewiedzia³a z UKS „Siódemka”Rumia zdoby³ srebrny
medal (mimo, ¿e jest juniorem m³odszym). W kategorii
M-55 trener Benedykt Król
zaj¹³ 3 miejsce.
Gratulujemy!

W k¹ciku poezji prezentujemy wiersz poetki
nagradzanej na konkursach - Barbary Kirszling

NATCHNIENIE?
Jak zaprzestaæ refleksji, które lirykê rodz¹,
gdy nagoœæ karty trzeba ubraæ w s³owa?
W szatê stu myœli co rozum nachodz¹
odziana - jedyna te wersy uchowa.
Có¿ to takiego, ¿e sen mi odbiera?
Nape³nia co noc i pióro prowadzi.
Z razu to wiêkszej mocy nabiera
odbicie duszy - w zapisach gromadzi.
Tak ma³o czasu los ofiaruje
przeminie cia³o i to co mnie budzi.
Duszy winnej zostaæ. Wiêc zapisujê:
dawne dzieje dla nowych ludzi.

Robert Niewiedzia³a z
Klubu UKS „Siódemka”
Rumia wywalczy³ srebro.

W paŸdzierniku zainaugurowano kolejny rok
akademicki w Rumskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Jak nazwa wskazuje, zajêcia na tej uczelni
przeznaczone s¹ dla seniorów, ale patrz¹c na s³uchaczy, zgromadzonych na uroczystej inauguracji,
trudno by³o w to uwierzyæ. Wielu z nich,w tym
zw³aszcza panie, których jest wiêkszoœæ, to pe³ne
¿ycia, optymizmu i energii osoby.
Podczas uroczystej inauguracji w koœciele NMP
Wspomo¿enia Wiernych w
Rumi, po mszy œw. odby³ siê
wyk³ad inauguracyjny prof.
Jana Drwala, a potem
wrêczono indeksy nowym
studentom. Indeksy otrzyma³o ok. 50 s³uchaczy.
Œwiadczy to o rosn¹cym
zainteresowaniu zajêciami
dla seniorów. W ub. roku
korzysta³o z nich ponad 130
s³uchaczy, a w tym roku
liczba ta przekroczy³a 180.
Jak zawsze w ramach
uniwersytetu organizowane s¹ wyk³ady oraz warsztaty, odbywaj¹ce siê w ró¿nych obiektach na terenie

Rumi, m.in. w szko³ach.
Wyk³ady w tym semestrze
zwi¹zane s¹ z obchodzonym niedawno 55-leciem
miasta, ale dotycz¹ ró¿nych dziedzin ¿ycia. Ró¿norodna jest tak¿e tematyka warsztatów. S¹ to m.in.
zajêcia komputerowe, nauka jêzyka angielskiego i
niemieckiego, gimnastyka
i joga, warsztaty literackie,
zajêcia z psychologii.
Stowarzyszenie RUTW
nie ma sta³ej siedziby, ale
posiedzenia zarz¹du odbywaj¹ siê w Miejskim
Domu Kultury przy ul.
Mickiewicza 19, w
œrody w godz. 11-13.

Stowarzyszenie „Amazonki” Rumia

Wsparcie, informacje i rehabilitacja
PaŸdziernik by³ miesi¹cem walki z rakiem piersi. Z
tej okazji m.in. w Gdyni odby³ siê marsz, w którym
jak co roku uczestniczy³y „Amazonki” z Rumi.
Panie ze Stowarzyszenia
Panie, które potrzebuj¹
„Amazonki” Rumia w³¹czaj¹
wsparcia innych kobiet, masiê we wszelkie akcje, s³u¿¹j¹cych podobne doœwiadczece upowszechnieniu badañ
nia, mog¹ zg³osiæ siê do rumprofilaktycznych kobiet i podskiego klubu Amazonek. Liniesieniu ich œwiadomoœci.
czy on ok. 50 cz³onkiñ. SieTylko regularne badania
dziba mieœci siê w Miejskim
mog¹ znacznie zmniejszyæ
Domu Kultury przy ul. Microzmiary tragedii, któr¹ przekiewicza 19, a dy¿ury odby¿ywa wiele rodzin. Rozwoju
waj¹ siê we wtorkowe popochoroby i œmierci mo¿na unik³udnia.
n¹æ, gdy rozpoznanie nowoNajpierw jednak mo¿na
tworu nast¹pi szybko, we
zasiegn¹c informacji dzwowczesnej fazie.
ni¹c do szefowej rumskiego

stowarzyszenia - pani prezes Krystyny Góral pod
nr tel. 660-301-784 lub
pod numer telefonu zaufania 58 671-38-22.
Stowarzyszenie „Amazonki” zapewnia wspracie
psychiczne oraz pomoc w rehabilitacji. Panie nie tylko
spotykaj¹ siê i rozmawiaj¹,
ale równie¿ chodz¹ na gimnastykê, na basen, wyje¿d¿aj¹ na turnusy rehabilitacyjne i zjazdy „Amazonek” w ca³ym kraju, po³¹czone z rekreacj¹ i zabaw¹.
baj.
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Bohaterowie sprzed siedemdziesięciu lat

Na żołnierskich mogiłach
zapłonęły znicze pamięci
W Rumi spoczywaj¹ ¿o³nierze wrzeœnia 1939
r., obroñcy tej czêœci Pomorza, gdzie obecnie
mieszkamy. Walczyli dzielnie od pierwszego dnia
wojny, jednak wobec przewa¿aj¹cej si³y wroga
musieli ulec i poœwiêciæ ¿ycie, czêsto bardzo
m³ode. Dla oko³o 150 ¿o³nierzy Rumia sta³a siê
ostatnim miejscem spoczynku. Pamiêtamy o nich
zw³aszcza w czasie wa¿nych rocznic i pañstwowych œwi¹t. Znicze pamiêci zap³onê³y na ¿o³nierskich grobach 1 Listopada. Kwiatów i zniczy nie
zabraknie tam równie¿ 11 Listopada.
Na cmentarzu
w Starej Rumi
¯o³nierze wrzeœnia oderwani od rodzin, od codziennych zajêæ i obowi¹zków,
pos³uszni rozkazom, szli
broniæ Ojczyzny. Zadanie to
wykonali, broni¹c bohatersko i z honorem ziemi nadmorskiej, ofiarowuj¹c OjczyŸnie to, co mieli najcenniejsze - ¿ycie. Ulegli przemocy znacznie lepiej uzbrojonego i przewa¿aj¹cego liczebnie przeciwnika. ¯o³nierze oddzia³ów LOW (L¹dowej Obrony Wybrze¿a)
pod dowództwem p³k. Stanis³awa D¹bka, stoczyli w
ci¹gu 19 dni wrzeœnia co
najmniej 110 walk.
Broniony teren w miarê up³ywu czasu kurczy³
siê, ¿o³nierze bronili Kêpy
Oksywskiej do 19 wrzeœnia.
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Ponieœli ogromne straty
osobowe - na jednego ¿o³nierza z Westerplatte, czy
te¿ na dwóch poleg³ych marynarzy na Helu przypada³o co najmniej szeœædziesiêciu poleg³ych obroñców z
Kêpy Oksywskiej. Na jej
pó³nocno-zachodnim skraju
dochodzi³o do najciê¿szych,
najbardziej zawziêtych i
krwawych walk.
Napór wojsk niemieckich, po³¹czony z naporem
ogniowym niemieckiej artylerii, z atakami lotnictwa i
ostrzeliwaniem Kêpy przez
pancernik Schleswig-Holstein, nie os³abi³ ducha walki obroñców. Dokonali w
tym czasie szeregu przeciwnataræ i ataków na przeciwnika, który od 9 wrzeœnia
by³ na przedpolach Kêpy
Oksywskiej.

Grobami ¿o³nierskimi na starym cmentarzu w Rumi opiekuje siê Urz¹d Miasta.
Mogi³y s¹ sprz¹tane, konserwowane i dekorowane z okazji œwi¹t kwiatami oraz
zniczami.

Rumia polem walki
Od 9 do 12 wrzeœnia
Rumia by³a terenem ciê¿kich walk - toczy³y siê one
w Zagórzu, na Szmelcie, w
Bia³ej Rzece, a tak¿e w Starej Rumi. Wycofuj¹cy siê od
Wejherowa I Morski Pu³k
Strzelców poniós³ ogromne

straty osobowe podczas
starcia z nieprzyjacielem.
Po walce pod Red¹ 9 wrzeœnia ¿o³nierze pomaszerowali do Dêbogórza, by tam
leczyæ rany i zebraæ si³y do
dalszej walki. Cofaj¹ca siê
wraz z pu³kiem Wejherowska Ochotnicza Kompania
Harcerska zosta³a rozbita
tego samego dnia (9 wrzeœnia) w Bia³ej Rzece. Wielu
jej cz³onków zginê³o, a kilkudziesiêciu wziêtych do
niewoli ¿o³nierzy-ochotników rozstrzelano.
11 wrzeœnia toczy³y siê
walki w Rumi i Zagórzu,
brali w nich udzia³ ¿o³nierze IV Batalionu ON (Obrony Narodowej) , I i IV Kompanii I MPS.
W rejonie Szmelty 12
wrzeœnia walczyli ¿o³nierze
I Batalionu ON i III Batalionu Rezerwy, odpychaj¹c
Niemców w stronê Redy.
Tak¿e 12 wrzeœnia krwawe
walki toczy³y siê w okolicy
cmentarza ewangelickiego
w Rumi (w rejonie ul. Che³miñskiej), zginê³o tu wed³ug ró¿nych relacji do
dwustu polskich ¿o³nierzy.
Po przejœciowych sukcesach i pora¿kach os³abione
jednostki Wojski Polskiego,

12 wrzeœnia póŸnym popo³udniem wycofa³y siê z
Rumi na Kêpê Oksywsk¹,
gdzie walczy³y do 19 wrzeœnia.

Pozostali tu
na zawsze
Nale¿y dodaæ, ¿e ju¿ 1
wrzeœnia 1939 r. bombardowane by³o lotnisko w Rumi,
ucierpia³a ludnoœæ cywilna,
zniszczonych zosta³o kilkanaœcie domów. 12 wrzeœnia
po po³udniu lotnictwo niemieckie bombardowa³o te¿
Janowo i Zagórze, zniszczono budynki i ostrzelano ludnoœæ cywiln¹. Rumia znalaz³a siê pod w³adz¹ okupanta, rozpoczê³y siê aresztowania i represje, rozstrzelania i mordy. By³a Piaœnica, Stutthof, Potulice i inne
zapisane w historii i pamiêci straszne miejsca kaŸni.
Na cmentarzu w Starej
Rumi pochowano ok. 150
poleg³ych w czasie walk ¿o³nierzy polskich. Wszystkie
Ÿród³a twierdz¹, ¿e s¹ to
dane bardzo ostro¿ne i raczej by³o wiêcej ofiar, pochowanych w Rumi. Przy leœnej drodze z Rumi do Zbychowa zachowa³y siê dwie
dokoñczenie na str. 15
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HISTORIA

Bohaterowie sprzed siedemdziesięciu lat

Na żołnierskich mogiłach Dawniej i dziś
zapłonęły znicze pamięci
dokoñczenie ze str. 14

mogi³y 29 ¿o³nierzy z wrzeœnia 1939 r. By³y to groby
¿o³nierzy, przeniesionych
tam na pocz¹tku lat 50-tych
XX wieku z pojedynczych
mogi³ z Zagórza, Zbychowa,
Reszek i Bieszkowic.
W 1995 r. ich szcz¹tki
z³o¿ono na cmentarzu w
Starej Rumi w kwaterze

¿o³nierskiej, gdzie obok ¿o³nierzy, marynarzy, podoficerów i oficerów spoczywaj¹
osoby cywilne.
Rumianie o nich pamiêtaj¹, dbaj¹ o te groby, sk³adaj¹ kwiaty, zapalaj¹ znicze
- oddaj¹ ho³d bohaterom.
Zielono-rude o tej porze
roku pasmo wzgórz Kêpy
Oksywskiej, doskonale wi-

doczne z Rumi, zapisa³o siê
z³otymi zg³oskami w historii wojny obronnej 1939 r.
¯o³nierze i ich dowódca
- p³k. Stanis³aw D¹bek byli
najdzielniejszymi z dzielnych.
Ryszard Hinc

W tej rubryce pokazujemy dawn¹ i wspó³czesn¹
Rumiê na fotografiach. Jak dawniej wygl¹da³y znane nam miejsca i ulice? Jak bardzo siê zmieni³y?
Mo¿ecie to Pañstwo oceniæ, ogl¹daj¹c stare zdjêcia
i porównujac je ze wspó³czesnymi fotografiami.
Na pocz¹tek zdjêcie udostêpnione nam przez Paw³a
Bacha, wykonane w 1958 roku na Szmelcie. Rumia by³a
ju¿ od czterech lat miastem, ale jej obrze¿a, obecnie zabudowane, wygl¹da³y wtedy w³aœnie tak.

Na podstawie ksi¹¿ki
„Kêpa Oksywska 1939”,
W. Tym, A. Rzepniewski

Na starych cmentarzach spoczywają
znani i zasłużeni mieszkańcy Rumi
Na cmentarzu w Starej
Rumi spoczywaj¹ przedstawiciele dawnej w³adzy wsi:
Hipolit Roszczynialski - zamordowany 11 listopada 1939 roku w Piaœnicy, wójt Rumi-Zagórze w
latach 1934-1939, rotmistrz Wojska Polskiego
Izydor Wysiecki pierwszy wójt Rumi w latach
1925-1933, zmar³y w 1933 r.
Na tym samym cmentarzu znajduj¹ siê groby zas³u¿onych dla parafii i
Rumi proboszczów. Zostali
tam pochowani:
- ks. dziekan Jan Cybulski, zmar³y w 2000 r.
oraz ks. Jan Styrna, zm.
w 2002 r., a tak¿e inni ksiê¿a i siostry zakonne.
Na najstarszym cmentarzu przy ul. Koœcielnej,
obok ruin XIII-wiecznego
koœcio³a, mo¿na znaleŸæ
groby z lat 70-tych i 80-tych
XIX wieku.
Jest tam m.in. nagrobek ks. Wojciecha Ziemana, zmar³ego 29 wrzeœnia
1916 r.proboszcza Rumi,
inicjatora i budowniczego
obecnego koœcio³a Œwiêtego
Krzy¿a.
Dodajmy, ¿e w Piaœnicy
w 1939 r. zginêli m.in. ksiê¿a z Rumi - ks. Ignacy
B³a¿ejewski i ks. Alojzy
Knitter.
Przypomnijmy, ¿e w
Rumi, miêdzy obecn¹ ul.
Subis³awa i Che³miñsk¹
znajdowa³ siê cmentarz
ewangelicki - w miejscu,
gdzie obecnie znajduje siê
obelisk, ods³oniêty w 1985
roku, w 46. rocznicê tragicznego wrzeœnia 1939 r.
Cmentarz s¹siadowa³ z koœcio³em ewangelickim, zburzonym czêœciowo w czasie
wojny.
R. Hinc

Tak wygl¹da³a 50 lat temu ulica Kamienna. W g³êbi
po prawej stronie widaæ wielorodzinne budynki przy ul.
M³yñskiej i Sabata, stoj¹ce tam do dziœ. Po lewej widoczne
s¹ zbocza Markówcowej Góry.
Obecna ulica Kamienna nie przypomina ju¿ tamtej
piaszczystej drogi. Wystarczy popatrzeæ na dolne zdjêcia,
zrobione mniej wiecej w tym samym miejscu.

Na górnym zdjêciu nie widaæ wprawdzie budynków wielorodzinnych, pochodz¹cych z lat czterdziestych, ale wystarczy przejœæ na drug¹ stronê ulicy i podejœæ nieco bli¿ej, a
widoczne na starym zdjêciu domy wy³aniaj¹ siê zza drzew.
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

Parafialny festyn

Zabawa i
integracja

REKLAMUJ SIÊ
W „GAZECIE RUMSKIEJ”
- BEZP£ATNYM LOKALNYM
MIESIÊCZNIKU W RUMI
KONTAKT: 58 710-96-110, 691-700-273
redakcja@gazetarumska.pl
Czytaj nas równie¿ na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

Mieszkañcy Bia³ej Rzeki
mieli w paŸdzierniku okazjê
do wspólnej zabawy w swojej parafii œw. Antoniego
i B³. E. Bojanowskiego.
Przed koœcio³empod tym wezwaniem, czyli na zielonych
terenach przy ul. Fredry zorganizowano Festyn Rodzinny. W bogatym programie znalaz³y siê wystêpy zespo³ów, loteria, konkursy i
poczêstunek w kawiarence
pod namiotem.
Parafialny festyn zosta³
zorganizowany we wspó³pracy z Hufcem ZHP w Rumi,
który przygotowa³ wiele
atrakcji dla uczestników.
Podczas festynu wyst¹pili ze spektaklem uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajêciowej „Caritas” w Rumi.
Mimo, i¿ jesienna pogoda nie
do koñca sprzyja³a plenerowej imprezie, wszyscy bawili siê znakomicie.
Fot. Wojciech Hintzke

W niedzielnym festynie uczestniczy³y udzia³ ca³e rodziny. Trzeba by³o tylko ciep³o siê ubraæ...

... albo rozgrzaæ siê, bior¹c udzia³ w konkursach
sprawnoœciowych.

REKLAMA

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego
Rumia, ul. Stoczniowców 4
tel.: 58 671 70 74

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6

Już od 3,50 zł/m2
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Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com

