NR 12 (42) GRUDZIEŃ 2009

Już płoną świece na adwentowych wieńcach...

CZAS OCZEKIWANIA
Id¹ Œwiêta, o czym
przypominaj¹ nam bo¿onarodzeniowe dekoracje
i kolejne œwiece na adwentowych wieñcach.
Przed œwitem do koœcio³ów zmierzaj¹ dzieci i
doroœli, rozœwietlaj¹c
mrok lampionami.
Ju¿ czujemy zapach
choinki i smak wigilijnych przysmaków. Ju¿
cieszymy siê z bliskich
Narodzin Dzieci¹tka oraz
rodzinnych spotkañ przy
œwi¹tecznym stole.
Oby by³y jak najpiêkniejsze i pe³ne mi³oœci!

RADNI CHCĄ
DROGI DO REDY

Nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej, trzy konferencje prasowe, publikacje i programy - dużo
się ostatnio działo
wokół jednej, wspólnej
z Redą i powiatem wejherowskim, inwestycji
str. 2-3
drogowej.

W TYM NUMERZE

JEST GALERIA

Naszym Drogim
Czytelnikom
¿yczymy
Wspania³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i Pomyœlnoœci
w Nowym Roku !
REKLAMA

W TYM NUMERZE

Jak co roku w oœrodku Caritas - Centrum œw. Faustyny
w Rumi odby³ sie przedœwi¹teczny kiermasz, na
którym sprzedawano œwiece Wigilijnego Dzie³a Pomocy
Dzieciom oraz stroiki i ozdoby choinkowe, wykonane w
Warsztatach Terapii Zajêciowej. Uczestniczy w nich na
co dzieñ 40 niepe³nosprawnych podopiecznych.
Na zdjêciu: Jagoda i Dominika - wolontariuszki,
pomagaj¹ce w prowadzeniu kiermaszu.
str. 8
REKLAMA

MERZE

W listopadzie otwarto w
Rumi drugie wielkopowierzchniowe centrum
handlowe. „Galeria Rumia” przyciąga już klientów i zdobi swoją nowoczesną, kolorową bryłą
tę część miasta.

str. 7

PLAC PIĘKNY
JAK DAWNIEJ

Powstała koncepcja rewitalizacji Placu Kaszubskiego w Starej Rumi.
Miłośnicy historii miasta
chcieliby, aby to miejsce
było piękne i tętniące
życiem, jak dawniej.
Jak to zrobić?

str. 14
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SAMORZĄD - INWESTYCJE

„Tak” dla na wspólnej inwestycji z Redą
oraz z powiatem wejherowskim

Wszystko jest na
dobrej DRODZE
Planowana budowa drogi z Rumi do Redy, biegn¹ca ulicami: Towarow¹, Cegielnian¹, Leœn¹ i Drogowców do trasy krajowej nr 6, wzbudzi³a ostatnio wiele emocji i kontrowersji. Inwestycja by³a tematem gor¹cej dyskusji miêdzy
samorz¹dowcami obu miast, a tak¿e powiatu wejherowskiego, który jest inicjatorem i inwestorem budowy.
O ile wszyscy s¹ zgodni, ¿e dodatkowe po³¹czenie Rumi z Red¹ jest bardzo
potrzebne, o tyle ró¿ne s¹ zdania co do zasad finansowania inwestycji, na
któr¹ Rumia ma wydaæ najwiêcej pieniêdzy.
W³aœnie dlatego radni z
Rumi staraj¹ siê wyznaczyæ
finansowy udzia³ naszego
miasta na rozs¹dnym poziomie i oczekuj¹ wiêkszego
wsparcia finansowego ze
strony powiatu.
Jest te¿ szansa na dofinansowanie inwestycji ze
œrodków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Z³o¿ony wiosn¹ br. wniosek o dofinansowanie I etapu inwestycji (czyli ca³ej planowanej trasy z Rumi do
Redy i do drogi krajowej nr
6) znalaz³ siê na liœcie rezerwowej. Jeœli uda siê skorzystaæ z oko³o 50-procentowego dofinansowania, pieni¹dze zostan¹ zwrócone dopiero po realizacji inwestycji.

Drugi etap
Aby wzmocniæ wniosek
Reda wymyœli³a dodatkowy
tunel i stosowne ronda,
oczekuj¹c te¿ wsparcia z naszej strony. Tutaj radni powiedzieli „tak”, ale tylko na
symbolicznym poziomie 100
tysiêcy z³otych.
Wracaj¹c do pierwszego
i zasadniczego etapu inwestycji, rumscy radni deklaruj¹ chêæ budowy drogi na
terenie Rumi z w³asnych pieniêdzy (zadanie 1 - patrz
schemat na s¹siedniej stronie), a tak¿e czêœciowe sfinansowanie budowy przejaz-

du pod torami na terenie
Redy (w ramach zadania 3.
Szczegó³owo o zasadach
finansowania inwestycji
rozmawiano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Rumi, na której - podobnie
jak na poprzedzaj¹cym j¹
posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud¿etowej - goœcili
przedstawiciele w³adz Redy.

Zbyt du¿y wk³ad
naszego miasta
Wiêkszoœæ radnych
Rumi uzna³a, ¿e pierwotne
zapisy projektu i programu
inwestycji obci¹¿aj¹ Rumiê
w zbyt du¿ym stopniu - nasze miasto mia³o ponieœæ ok.
62 procent (ponad 30 mln
z³) kosztów budowy.
Obci¹¿enie Redy wynosi³o 11,8 milionów z³ (budowa ul. Leœnej w Redzie), a
powiatu wejherowskiego,
który dok³ada³ siê do inwestycji na terenie Redy - ok.
4,5 milionów z³otych.
Dlatego wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
Janusz Wolañski, w imieniu wiêkszoœci radnych
Rumi zaproponowa³ nastêpuj¹ce zmiany w zapisach:
- Rumia sfinansuje
ca³y odcinek na terenie
swoje miasta, od zjazdu z
drogi krajowej nr 6 (z ul.
Sobieskiego tu¿ przed
wiaduktem) do granicy z
Red¹, co bêdzie koszto-
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wa³o 24 miliony z³otych
(w tym 1,5 miliona z³ z
powiatu)
- Rumia wspó³finansuje, wspólnie z Red¹ i powiatem budowê najdro¿szego obiektu in¿ynieryjnego na terenie Redy tunelu pod torami kolejowymi - w wysokoœci 1/3
kosztów tego zadania.
W praktyce na kosztuj¹cy ok. 8 mln z³. przejazd pod
torami Rumia przeznaczy
blisko 3 mln z³.
Zarówno ten wniosek,
jak i propozycja wsparcia
przez Rumiê II etapu inwestycji kwot¹ 100 tys. z³ oburzy³a samorz¹dowców z
Redy, ale nie tylko. Podczas
ostrej wymiany zdañ miêdzy rumskimi i redzkimi
samorz¹dowcami, po jednej
stronie sporu stanê³a wiêkszoœæ naszej Rady Miejskiej
(cz³onkowie Klubu Radnych
Niezale¿nych i Klubu PiS),
a po drugiej - radni i burmistrz Redy oraz burmistrz
Rumi, wspierana przez radnych PO i Gospodarnoœci.

Zd¹¿yli na czas
Przedstawiciele w³adz
Redy stwierdzili, ¿e to zbyt
du¿e obci¹¿enie dla bud¿etu ich miasta. Bez wiêkszej
pomocy finansowej ze strony bogatszego s¹siada, Reda
nie jest w stanie budowaæ
drogi. Zarzucili rumskim
radnym, ¿e przez ich upór
przepadnie szansa na œrodki zewnêtrzne.
- Proponujecie dla Rumi
gorsze warunki, ni¿ dotychczasowe. To s¹ dzia³ania na
szkodê miasta! - zwróci³a siê
do radnych burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak. Uchwalone dzisiaj poprawki uniemo¿liwiaj¹ z³o¿enie
wniosku o dofinansowanie
inwestycji!
Jednak nazajutrz, po
naniesieniu poprawek, z³o¿ono ów wniosek w terminie
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku, a powiat
do³o¿y³ jeszcze ok. 1,5 mln z³.

Dużo hałasu
o dużą kasę
Z Piotrem Zaradnym,
przewodnicz¹cym Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej Rumi rozmawia
Anna Kuczmarska
- Panie przewodnicz¹cy, jestem zdumiona ha³asem (jeszcze nie wojn¹) o now¹ drogê Rumia Reda. Wiem, ¿e Rada Miejska Rumi zgadza siê na
finansowanie i budowê rumskiego odcinka i jeszcze dok³ada jedn¹ trzeci¹ kosztów tunelu w Redzie. Tymczasem w³adze Redy wydaj¹ siê wrêcz
obra¿one...
- Sam jestem zdumiony, ale tam gdzie chodzi o du¿¹
kasê, zwykle robi siê du¿o ha³asu. Ta droga nie rozwi¹zuje rumskich problemów, a jej koszty s¹ horrendalne. Tak
naprawdê jest to lekkie udogodnienie dla ruchu tranzytowego, ale z powa¿n¹ kumulacj¹ „kot³a” na wysokoœci wiaduktu w Rumi, czyli korek tylko siê nieco przesuwa.
Kusi natomiast mo¿liwoœæ dofinansowania z UE, ale
szanse s¹ raczej ma³e. Nasz wniosek jest na liœcie rezerwowej i nie ma szans na 75 procent, ale najpewniej tylko 40 procent dofinansowania.
- Mo¿e warto podj¹æ ryzyko?
- Dlatego je podejmujemy, ale na rozs¹dnym, a nie
paskarskim poziomie. Chcemy wybudowaæ w Rumi odcinek za 24 mln z³ i do³o¿yæ jedn¹ trzeci¹ kosztów tunelu
w Redzie. Moim zdaniem jest to gest wart docenienia.
Proszê mi pokazaæ drug¹ gminê, która finansuje obiekty u s¹siada - nawet gdy z nich korzysta. W ten sposób
mo¿na od nas oczekiwaæ dofinansowania Trasy Kwiatkowskiego czy autostrady A-1, nie mówi¹c o obwodnicy
pó³nocnej. Chocia¿ jesteœmy stosunkowo bogaci, to mamy
przecie¿ mnóstwo w³asnych zadañ. Nie zapominajmy, ¿e
byliœmy - inwestycyjnie, strukturalnie - najbardziej zaniedbanym miastem w Polsce w tej klasie wielkoœci. I
proszê siê nie dziwiæ, ¿e Rada Miejska pilnuje pieniêdzy
jej mieszkañców - w koñcu do tego jest powo³ana.
- No to jak rozumieæ postawê burmistrz RogaliKoñczakowej, która podobnie jak w³adze Redy
uwa¿a, ¿e Rumia powinna jeszcze do³o¿yæ do tej
inwestycji.
- W³adzom Redy, a szczególnie burmistrzowi Krzemiñskiemu, który w dalszym ci¹gu publicznie og³asza ¿e
domaga siê wiêkszych pieniêdzy od Rumi, bardzo siê dziwiê. Zreszt¹, przedstawiciele w³adz Redy zapytani, czy
byliby gotowi na podobny gest do³o¿enia do rumskich inwestycji, z których korzystaj¹ redzianie, nie dali odpowiedzi. Co do posuniêæ burmistrz Rumi, ju¿ dawno przesta³em cokolwiek rozumieæ. Jak mo¿na tak niefrasobliwie dysponowaæ pieniêdzmi w³asnych obywateli?
- Jakie pieni¹dze musielibyœmy wydaæ, gdyby
to porozumienie mia³oby realizowane wed³ug zamys³u burmistrz Rumi?
- W wariancie, ¿e dofinansowania nie ma wcale, musimy wydaæ swoje 24 miliony i jeszcze do³o¿yæ do obiektów w Redzie oko³o 10 mln z³ . Oznacza to opodatkowanie ka¿dego rumianina na ok. 250 z³.
- A tak naprawdê, czyja to jest droga? Czy to
nie jest droga rangi powiatowej?
- Tak, ma pani racjê. Tê drogê powinien wykonaæ w
ca³oœci powiat, który dok³ada ok. szeœæ milionów z³otych
do odcinka w Redzie. Tak, jakby odcinek w Rumi nale¿a³ do innego powiatu.
- Jakie jest wyjœcie z sytuacji?
- Na pewno bêdziemy szanowaæ nasze pieni¹dze i prosimy partnerów, to znaczy Redê i powiat wejherowski, o
wzajemny szacunek oraz o podniesienie swoich udzia³ów adekwatnie do przypisanych zadañ, a nie odgrywanie bajki o z³otej rybce.
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W medialnym spektaklu Reda jest dobrym, a Rumia złym bohaterem
Gdy w trosce o bud¿et
Rumi radni nie zgadzaj¹
siê na obci¹¿anie go ponad finansowe mo¿liwoœci miasta, kosztem innych gminnych inwestycji - s¹ za to ostro atakowani przez burmistrz
Rumi oraz przez dziennikarzy.
To, ¿e Reda stara siê jak
najwiêcej „wyci¹gn¹æ” od
bogatszego s¹siada mo¿na
jeszcze zrozumieæ, ale stanowisko burmistrz Rumi
trudno poj¹æ. Dziwnym
zbiegiem okolicznoœci tych
samych, co E. Rogala-Koñczak, argumentów u¿ywaj¹
niektórzy dziennikarze.
Dzieñ po zmianie regu³
finansowania inwestycji
oraz po z³o¿eniu (zgodnie z

Trzy konferencje
terminem) w Urzêdzie Marsza³kowskim wniosku o dofinansowanie drugiego etapu, reporter „Dziennika Ba³tyckiego” napisa³: „Radni
rozbili inwestycjê”. Chodzi
oczywiœcie o radnych z
Rumi, bo w medialnym
przedstawieniu w kilku aktach (by³o parê podobnych
publikacji oraz programów
w lokalnych mediach) Reda
jest dobrym, a Rumia z³ym
bohaterem.
„Goniec Rumski” donosi³,
¿e Rada Miejska Rumi stara³a siê zablokowaæ budowê
drogi (?), ale do tego nie do-

- Bardzo nam zależy na tej drodze. Jestem
optymistą i mam nadzieję, że ją zbudujemy
- mówił radny Piotr Zaradny. - Bardzo dużo
inwestujemy w infrastrukturę powiatową i
chemy to robić, ale nie możemy zapominać o drogach gminnych.
- Współpracujemy z samorządem redzkim i
będziemy rozmawiać, nie tylko na temat tej
inwestycji - dodał przewodniczący Reclaf.

sz³o, poniewa¿ Reda „uratowa³a inwestycjê”.
Przeciwko takim informacjom zaprotestowali rumscy radni, wysy³aj¹c do redaktora naczelnego „Polska
- Dziennik Ba³tycki” oœwiadczenie w tej sprawie i domagaj¹c siê przeprosin. Poinformowali o tym dziennikarzy lokalnych mediów na
konferencji prasowej w
Urzêdzie Miasta.
Piotr Zaradny odczyta³
pismo do „Polska-DB”, podpisane przez przewodnicz¹cego RM Witolda Reclafa,
a potem obaj oraz wicepre-

wodnicz¹cy RM Jaros³aw
Muszyñski odpowiadali na
pytania dziennikarzy.
Godzinê póŸniej konferencjê prasow¹ zwo³a³a w
swoim gabinecie burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak, nie wpuszczaj¹c na
ni¹ kilku zainteresowanych
radnych opozycji. Wyproszona z gabinetu burmistrz radna Maria Bochniak nie
kry³a oburzenia, tym bardziej, ¿e wczeœniejsza konferencja, zwo³ane przez kluby
radnych KRN i PiS odbywa³a siê przy podniesionej kurtynie. Uczestniczyli w niej

- Nie czas na wojnę. Trzeba znaleźć sposób
na sfinansowanie tego zadania - przekonywała burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. Najważniejsze, żeby rozmawiać. Większy
wkład finansowy Rumi to nie jest prezent
dla Redy, to jedyny sposób na budowę drogi. Trzecie zadanie to pole do rozmów. Może
powinniśmy sfinansować jedna trzecią tego
zadania, a nie tylko przejazdu pod torami?

zarówno radni, jak i burmistrz oraz inni urzêdnicy.
Tego samego dnia, ale
du¿o wczeœniej na konferencjê w Urzêdzie Miasta w Redzie zaprosi³ dziennikarzy
burmistrz tego miasta,
Krzysztof Krzemiñski.
We wszystkich spotkaniach - obok dziennikarzy lokalnych mediów - uczestniczy³ radny powiatowy Roman Knop, zwolennik budowy drogi. Radny wyjaœnia³
powody, dla których Rumia
walczy o zmianê regu³ finansowania inwestycji, a tak¿e
wskazywa³ na potrzebê wiêkszego zaanga¿owania finansowego powiatu wejherowskiego (do czego dwa dni póŸniej przekona³ Zarz¹d Powiatu i Starostê).
Ak.

- Nie chcę zaogniania konliktu, to spotkanie
ma na celu przekazanie jak najwiecej informacji - mówił burmistrz Krzysztof Krzemiński. - Porozumienie co do jej realizacji jest
trójstronne, musimy siąść do stołu w trójkę
i rozmawiać o szczegółach. Nie możemy
działać wycinkowo.
Na pytanie, czy Rumia powinna dać więcej
pieniędzy, odpowiedział stanowczo: Tak.
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Dobry interes naszych sąsiadów

Czy Domański złożył fałszywe oświadczenie?

Rumia nie jest dojną krową

Znowu nowy zastępca

Có¿ wspólnego z tym po¿ytecznym zwierzêciem mo¿e
mieæ nasze miasto? Ano bardzo du¿o. Tak jak w przypadku wykorzystywania tego spokojnego ssaka, nap³ywowi
przedsiêbiorcy oraz s¹siedzi Rumi chcieliby korzystaæ z
rumskich mo¿liwoœci i gospodarczego potencja³u. W myœl
zasady: „wydoiæ” ile siê tylko da z bogatego s¹siada.
I nie o mleko tutaj chodzi, ale o du¿e pieni¹dze. Co
ciekawe i zarazem zdumiewaj¹ce, zainteresowanych takimi dzia³aniami popiera nadgorliwie burmistrz Rumi!
Przyk³adem „dojenia” miasta przez innych jest chocia¿by remont wojewódzkiej ulicy I Dywizji Wojska Polskiego,
do którego Rumia do³o¿y³a parê milionów z³otych, ale te¿
kosztowne remonty ulic powiatowych z w³asnych rumskich
pieniêdzy. Ostatni przyk³ad to budowa drogi z Rumi do
Redy (Towarowa/Cegielniana-Leœna/Drogowców), na któr¹
sk³adaj¹ siê trzy samorz¹dy: Rumia, Reda i powiat wejherowski, a marsza³ek województwa mo¿e zwróci czêœæ kosztów inwestycji.
Zdaniem naszych partnerów oraz burmistrz E.RogalaKoñczak, Rumia powinna wybudowaæ drogê na terenie
naszego miasta (to oczywiste), ale tak¿e czêœæ drogi i techniczne obiekty na terenie Redy (chyba ¿art). Burmistrz twierdzi, ¿e to œwietna i korzystna dla miasta koncepcja, bo…Rumia jest bogatsza. Tego samego zdania jest burmistrz Redy,
który uwa¿a, ¿e droga jest przecie¿ dla mieszkañców Rumi.
Panie burmistrzu, mo¿e pan zapomnia³ to ma byæ droga dwukierunkowa, prowadz¹ca tak¿e w kierunku Trójmiasta. Bêd¹ z niej korzystaæ mieszkañcy Redy, ale te¿
Wejherowa oraz innych gmin powiatu wejherowskiego i puckiego. Mo¿e oni tak¿e powinni wspó³finansowaæ budowê?
Burmistrz obrazi³ siê na radnych z Rumi, bo broni¹c
jak lwy rumskiego bud¿etu nie chcieli daæ Redzie paru
milionów z³ na dodatkow¹ ulicê, tunele, ronda. Co za bezczelnoœæ! Wredni radni chc¹, ¿eby Reda wybudowa³a sobie
drogi, ronda i tunele sama! W takim tonie zagrzmia³a znana lokalna gazeta, w której burmistrz Redy stwierdzi³, ¿e
rumscy radni zniweczyli piêcioletnie przygotowywania, a
przecie¿ Redy nie staæ na zrobienie drogi w³asnymi œrodkami. Œwietne i przekomiczne zarazem.
Po pierwsze: jak siê nie ma mo¿liwoœci (pieniêdzy) to
nie mo¿na wymyœlaæ inwestycji nie do zrealizowania. Po
drugie: jakim prawem w³adze s¹siedniego miasta roszcz¹
sobie prawo do dysponowania pieniêdzmi z rumskiego bud¿etu i próbuj¹ wyznaczaæ zadania inwestycyjne do wykonania. Po trzecie: jak chcesz byæ traktowany powa¿nie,
traktuj powa¿nie innych, zw³aszcza bogatszych s¹siadów.
Rumia na budowê potrzebnej sk¹d in¹d drogi ma wydaæ
24 mln z³ na odcinek w Rumi i mia³a do³o¿yæ ok. 6 mln do
inwestycji w Redzie. Tymczasem Reda wydaæ ma ponad 11
mln, a powiat wejherowski tylko ok. 4,5 mln z³. Marsza³ek
sk³ada jedynie obietnice, bez pokrycia w bud¿ecie województwa i na papierze. To jest rzeczywiœcie „œwietny interes” dla
wszystkich, oprócz Rumi. Powiat na wybudowanie swojej
drogi wyk³ada projekt i najmniej pieniêdzy, Reda rozwi¹zuje problem komunikacyjny na terenie miasta czêœciowo
za pieni¹dze Rumi, marsza³ek „ucieka” wy³¹cznie w obietnicê wyborcz¹, a Rumia - nie rozwi¹¿e problemu korków
na „szóstce”, ale za to wyda najwiêcej, kosztem potrzebnych inwestycji gminnych. Przy takiej hojnoœci w najbli¿,
szych latach
¿adna gminna ulica nie powstanie.
Oburzaj¹ce, ¿e wszyscy wokó³ „wieszaj¹ psy” na naszych radnych, kpi¹ i obra¿aj¹. Media z „Dziennikiem Ba³tyckim” i wejherowsk¹ telewizj¹ na czele, rzuci³y siê do
garde³ radnych. Gorliwie (a nawet nadgorliwie) broni¹cym racji Redy i podwa¿aj¹cym autorytet radnych Rumi,
ca³y czas kibicuje im (jeœli nie podpowiada?) burmistrz
Rogala-Koñczak, która powtarza publicznie te same nierzetelne i krzywdz¹ce dla Rumi informacje!
Walkê radnych o kondycjê miejskiego bud¿etu i zabiegi
o uczciwe zasady finansowania inwestycji nazwano …sporem politycznym (?!). Nikt nie zastanawia siê jednak, bo i
po co, nad logik¹ przedsiêwziêcia i szczegó³ami uzgodnieñ, skoro wszyscy znaj¹ ju¿ winnego i ¿¹daj¹ jego krwi.
Wiadomo, ¿e najlepiej siêgaæ do kieszeni bogatszego s¹siada i za jego pieni¹dze budowaæ inne miasto, jednak
tym razem Rumia nie chce byæ dojn¹ krow¹.
Kibic

Jan Domañski, radny
Platformy Obywatelskiej, zosta³ ju¿ szóstym
w tej kadencji (R. Grychto³, T. Wiœniewski, I. Romanowska, A. Czaplicki,
K. Selke) zastêpc¹ burmistrz El¿biety RogaliKoñczak.
Nowy wiceburmistrz zast¹pi³ na tym stanowisku
Krzysztofa Selke, który odszed³ po pó³torarocznej pracy. Tak jak poprzednik bêdzie
zajmowa³ siê oœwiat¹, kultur¹ i sprawami spo³ecznymi.
J. Domañski z³o¿y³ mandat radnego. Zatem tymczasowo Rada Miejska liczy 20
radnych.
Znany tygodnik w informacji o nowym zastêpcy zamieœci³ nastêpuj¹c¹ wypowiedŸ burmistrz Rumi: „...Jedynym kandydatem by³
Jan Domañski, z którym
znamy siê ju¿ od 80 lat...”.
To wprawdzie chochlik drukarski i zapewne chodzi³o o
lat osiem, ale i tak burmistrz
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zapomnia³a, ¿e znaj¹ siê co najmniej 16 lat. Ju¿ wówczas byli
w jednym klubie Rady Miejskiej (wczeœniejsza „Gopodarnoœæ”), ale Jan Domañski ów
klub zdradzi³ „dla chleba”.
Najbardziej znany jest z
rokoszu w rumskiej Platformie Obywatelskiej, który zakoñczy³ siê rozstaniem z
wszystkimi kolegami.
Ofertê na konkurs na stanowisko zastêpcy burmistrza
J. Domañski z³o¿y³ niemal 8
lat temu, po zakoñczeniu kadencji radnego powiatowego.
Niew¹tpliwie by³o to najd³u¿ej rozpatrywane podanie...
Zgodnie z ustaw¹, ka¿dy
radny i urzêdnik publiczny
sk³ada pod rygorem Kodeksu Karnego stosowne
oœwiadczenie maj¹tkowe,
publikowane w internecie. Z
oœwiadczenia wynika, ¿e
radny Domañski nie dysponuje ¿adnymi nieruchomoœciami, a jednoczeœnie posiada kredyt budowlany na
kwotê 350 tys. z³ (w oœwiadczeniu trzeba podaæ wszyst-

kie kredyty i zad³u¿enia).
Tu¿ po nominacji jego pobory zosta³y zajête przez komornika na kwotê ponad 100
tys. z³ - d³ug wymagalny od
wielu lat, który naturalnie
winien znajdowaæ siê w
oœwiadczeniu maj¹tkowym,
a œwiadomoœæ tego faktu Domañski potwierdzi³ podpisem. Kodeks karny w tym
przypadku przewiduje karê
pozbawienia wolnoœci do lat
trzech.
Poproszony przez gazetê o
wyjaœnienia - J. Domañski odmówi³. Jego szefowa, burmistrz
E. Rogala-Koñczak natomiast
odpowiedzia³a, ¿e jako urzêdnik
Domañski ma czas 30 dni na
z³o¿enie oœwiadczenia i do tej
pory tego nie zrobi³.

Do trzech razy sztuka
Nie jest pewne, kto rozpocz¹³ to dogadywanie siê
niegdysiejszych przeciwników, ale pomys³ kie³kowa³ w
paru g³owach od pewnego
czasu. Jak zwykle na scenie
pojawili siê J. Chmielewski,
J. Domañski, E. RogalaKoñczak, M. Grzenia, A. Kubina, parê nieznanych „pionków” oraz Jan Koz³owski,
szef pomorskiej Platformy
Obywatelskiej i pose³ Jerzy
Budnik, tak¿e z Platformy
Obywatelskiej.
Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e pakt zawarto
w po³owie listopada, gdy w
Rumi z robocz¹-partyjn¹ wizyt¹ zjawili siê w³aœnie Jan
Koz³owski i Jerzy Budnik.
Pose³ z Wejherowa swoimi ostatnimi wizytami w
Rumi wieszczy jedynie k³opoty, bo wywo³uje spory i
k³ótnie. To m.in. dziêki jego
zabiegom stare struktury
Platformy wymieniono na
nowe, z³o¿one z Gospodarnoœci i w³adz SM Janowo. Natomiast marsza³ek Rumi raczej nie lubi, a przynajmniej
kilku jej mieszkañców i wykorzystuje ka¿d¹ okazjê, aby
siê „odwdziêczyæ” za pracê

przedstawicieli naszego miasta we w³adzach wojewódzkich. A wiêc co siê zdarzy³o,
¿e dzia³acz nowej PO, Jan
Domañski zosta³ wiceburmistrzem? Czy to uk³ad czy
…kochanie?
Kochania nie ma i nigdy
nie by³o. Jeœli nawet zdarzy³y drobne przypadki mi³osnych uniesieñ, to raczej temat dla tabloidów. Skupimy
siê nad drugim przejawem
aktywnoœci, czyli uk³adem.
J. Domañski, niegdyœ zaciek³y przeciwnik E. RogaliKoñczak (o czym œwiadczy³y
jego s³owa i dzia³ania), w³aœnie zosta³ zastêpc¹ burmistrz Rumi.
To zaskakuj¹ce, skoro w
2002 r. po rozpoczêciu urzêdowania E. Rogali-Koñczak,
jego oferta z³o¿ona w ramach
konkursu na zastêpcê burmistrza zosta³a odrzucona.
Gdy po kolejnych wyborach w 2006 r. kluby koalicyjne zaproponowa³y J. Domañskiego na tê w³aœnie
funkcjê, sam zrezygnowa³,
deklaruj¹c opozycjê wobec
burmistrz (szczerze mówi¹c,
¿e Ona te¿ Go wówczas nie
chcia³a). Trzecie podejœcie do

objêcia wa¿nej funkcji w
urzêdzie okaza³o siê skuteczne, bo cel zosta³ jasno okreœlony: przy poparciu przedstawicieli „przewodniej si³y
narodu” szeroka koalicja nowej Platformy z Gospodarnoœci¹ i w³adzami SM Janowo, wspieraj¹ca obecn¹
burmistrz w wyborach samorz¹dowych. Po wygranych
wyborach, wszystkie wa¿ne
stanowiska bêd¹ rozdzielone
wed³ug zas³ug, a miasto zostanie „uporz¹dkowane”.
To mo¿e siê udaæ, skoro
wszyscy wywodz¹ siê z tego
samego pnia, czyli osiedlowej
Gospodarnoœci. Wszak J. Domañski (tak jak wiêkszoœæ
bohaterów tej uk³adanki)
stawia³ pierwsze kroki w samorz¹dzie jako aktywny
dzia³acz …Gospodarnoœci (!),
aby póŸniej przeskoczyæ do
Solidarnoœci, AWS i PO.
By³ wszêdzie tam, gdzie
by³a w³adza. Zawsze na fali,
zawsze z pr¹dem.
Podobnie jak kilku innych dzia³aczy rumskiej Gospodarnoœci, staraj¹cych siê
pod zmienionym szyldem
powróciæ na lokalny szczyt.
Kibic na bis
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SAMORZĄD

Projekt burmistrz budzi zdziwienie i zastrzeżenia radnych

Projekt budżetu

PRZYMIARKI BUDŻETU

Negatywne
opinie

Bud¿et na 2010 rok, który radni uchwal¹ jeszcze w tym miesi¹cu (przyjêcie tego dokumentu zaplanowano na 30 grudnia br.), jest obecnie przedmiotem konsultacji i dyskusji na posiedzeniach wszystkich sta³ych komisji Rady Miejskiej. W ramach koniecznej procedury, radni zapoznaj¹ siê z projektem
bud¿etu, przygotowanym przez burmistrz miasta.
Na tym etapie przygotowañ radni maj¹ ju¿ wiele spostrze¿eñ i zastrze¿eñ do proponowanych przez
burmistrz E. Rogala-Koñczak. Niektóre zapisy bud¿etu wzbudzaj¹ w¹tpliwoœci b¹dŸ kontrowersje, inne
po prostu budz¹ zdziwienie wobec wczeœniejszych zapewnieñ i decyzji.

Obiecanki-cacanki, czyli burmistrz nie
zaplanowała rozbudowy szkoły nr 1

Co z budową ul. Szancera, Brzechwy,
Hetmańskiej i innych gminnych dróg?

W projekcie bud¿etu miasta na 2010 rok burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak nie przewidzia³a œrodków na
rozpoczêcie rozbudowy Szko³y Podstawowej 1, a jedynie
na sporz¹dzenie dokumentacji tej inwestycji. To zaskakuj¹ce wobec zdecydowanego poparcia burmistrz dla rodziców uczniów, domagaj¹cych siê tej inwestycji.
Przypomnijmy, ¿e kilka miesiêcy temu czêœæ Rady Rodziców SP nr 1 wspólnie z dyrekcj¹ i przy poparciu E. Rogali-Koñczak chcia³a odwo³aæ Radê Miejsk¹, za to, ¿e proponowa³a w³aœnie w 2010 roku przeznaczyæ œrodki na dokumentacjê rozbudowy szko³y. Wed³ug Rady Miejskiej nierealne by³o udŸwigniêcie czterech inwestycji oœwiatowych
na raz, jednak rodzice popierani przez grupê mieszkañców Rumi postulowali przygotowanie dokumentacji w 2009
roku i rozpoczêcie rozbudowy w 2010 roku,
Okazujê siê teraz, ¿e pieni¹dze przeznaczone na
projekt rozbudowy burmistrz przesuwa na rok 2010,
tak jak wczeœniej proponowa³a to Rada Miejska! Po
co wiêc by³a ta ca³a burza?
- Dla ka¿dego mieszkañca miasta zorientowanego w
pracy samorz¹du od pocz¹tku by³o wiadomo, i¿ burmistrz
prowadzi grê polityczn¹ aby zdyskredytowaæ radnych stwierdzi³ radny Andrzej Januszewski, szef Komisji
Oœwiaty RM. Wielka szkoda, i¿ wykorzystano do tej gry
rodziców, nauczycieli, a nawet dzieci z SP 1. Nie po raz
pierwszy burmistrz co innego mówi, a co innego robi, psuj¹c wizerunek miasta..

W projekcie bud¿etu burmistrz E. Rogala-Koñczak nie
zaproponowa³a budowy ¿adnej nowej drogi gminnej! Wyj¹tek stanowi propozycja budowy ul. Czêstochowskiej, tam
gdzie buduje deweloperskie bloki Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Janowo”, której prezes Józef Chmielewski jest zarazem radnym i prominentnym dzia³aczem PO.
Co ciekawe, burmistrz proponuje radnym zaci¹gniêcie
du¿ego kredytu na ponad 20 mln z³. Przypomnijmy, ¿e na
tegorocznych spotkaniach z mieszkañcami Szmelty, Zagórza, Bia³ej Rzeki burmistrz zapewnia³a, ¿e je¿eli Rada Miejska zgodzi siê na zaci¹gniêcie kredytu to wybuduje m.in.
ulice Szancera, Makuszyñskiego, Brzechwy, Skarpow¹, p³k.
D¹bka, Hetmañsk¹ i D³ug¹.
Teraz okazuje siê, ¿e o budowie tych ulic w projekcie
bud¿etu nie ma mowy. To siê nazywa (PO)-gospodarnoœæ!
Poproszony o komentarz przewodnicz¹cy Komisji Gospodarczej RM, Florian Mosa stwierdzi³ :
- Pani burmistrz potrafi ³adnie mówiæ ludziom na zebraniach to, co chc¹ us³yszeæ, a nastêpnie robi coœ innego.
Z niepokojem obserwujê, z jakim trudem przychodzi burmistrz budowanie nowych dróg gminnych, nie mówi¹c ju¿
o budowie centrum miasta wraz z ratuszem. I dlatego jest
taka ró¿nica zdañ w relacjach burmistrz - radni. Na ka¿dej sesji stanowczo opowiadamy siê za kompleksow¹ budow¹ dróg oraz budow¹ centrum miasta i domagamy siê
realizacji tych inwestycji, a niektóre media wraz z pani¹
burmistrz nazywaj¹ to „awantur¹” czy „k³ótni¹”.

„Nie” dla mieszkańców osiedla ks. L. Gierosa, „tak” dla SM Janowo
We wrzeœniu w imieniu
Klubu Radnych Niezale¿nych i PiS, radny Andrzej
Januszewski z³o¿y³ wniosek o zapewnienie w bud¿ecie na 2010 rok œrodków finansowych na u³o¿enie nowych chodników oraz na
budowê nowych miejsc parkingowych na osiedlu ks.
Lucjana Gierosa (dawniej
Zawadzkiego). Bardzo szyb-

ko radny otrzyma³ odpowiedŸ, podpisan¹ przez zastêpcê burmistrza Ryszarda Grychto³a.
Burmistrz stwierdzi³, i¿
z powodu zmniejszenia dochodów gminy u³o¿enie nowych chodników oraz budowa miejsc postojowych musi
zostaæ prze³o¿ona na lata
nastêpne.
- Odnoszê wra¿enie, i¿

osiedle ks. Gierosa traktowane jest przez burmistrza
jako osiedle drugiej czy
trzeciej kategorii - stwierdzi³ radny Januszewski, zaskoczony tak¹ odpowiedzi¹.
- Co dziwne, w projekcie bud¿etu miasta znajduj¹ siê
du¿e œrodki finansowe na
wspieranie zadañ, które nie
nale¿¹ do kompetencji gminy, takich jak dofinansowa-

nie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, natomiast
brakuje œrodków dla osiedla, na którym od kilkudziesiêciu lat mieszka starsze
pokolenie rumian. Nie
mogê siê z tym zgodziæ i
bêdê gor¹co namawia³ radnych, aby podczas uchwalania bud¿etu znaleŸæ pieni¹dze na inwestycje w rejonie
ul. ks. Lucjana Gierosa.

W ubieg³ym tygodniu,
dok³adnie 2 grudnia br. odby³o siê posiedzenie Komisji Finansowo-Bud¿etowej
Rady Miejskiej, na które zaproszono przewodnicz¹cych
wszystkich merytorycznych
komisji rumskiego samorz¹du.
Wczeœniej na posiedzeniach poszczególnych komisi dyskutowano o projekcie
bud¿etu miasta na 2010
rok, przedstawianym przez
burmistrz Rumi.
Podczas spotkania przewodnicz¹cy - w imieniu
cz³onków swoich komisji skorzystali z mo¿liwoœci
sk³adania wniosków do projektu bud¿etu. Co najwa¿niejsze, po kolei informowali te¿ o opiniach, wystawionych dokumentowi przez te
kilkuosobowe gremia .
Prawie wszystkie komisje zaopiniowa³y negatywnie projekt bud¿etu na 2010 rok, podkreœlaj¹c w uzasadnieniu,
¿e zbyt ma³o pieniêdzy
przeznaczono w nim na
budowê kolejnych gminnych dróg!
Uzasadniaj¹c negatywn¹ ocenê, przewodnicz¹cy komisji merytorycznych
wskazywali te¿ m.in. na niezapalanowanie bardzo potrzebnej inwestycji, jak¹ jest
budowa kolektora sanitarnego w Starej Rumi. Uniemo¿liwia to budowê ulic w
tej dzielnicy, a dok³adnie
zaprojektowanie kanalizacji
burzowej. Cz³onkowie Komisji Bud¿etowej wskazali te¿
m.in. na brak pieniêdzy na
podwy¿kê dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
oraz na budowê boiska trenigowego dla pi³karzy.
Ak.

REKLAMA
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AKTUALNOŚCI

Alfa romeo zderzyła się czołowo z ciężarową scanią

TRAGEDIA NA DRODZE
Czo³owe zderzenie samochodu osobowego z ciê¿arówk¹ skoñczy³o siê tragicznie. W wypadku, który
mia³ miejsce we wtorek 8 grudnia na ul. I Dywizji
Wojska Polskiego w Rumi, zgin¹³ 36-letni mê¿czyzna.

W mglisty, pochmurny
ranek, tu¿ po godzinie 9.00
pracownicy funkcjonuj¹cych w pobli¿u firm us³yszeli potê¿ny huk.
Kilka sekund wczeœniej
jad¹cy w kierunku Rumi
samochód alfa romeo, z
nieustalonych dot¹d przyczyn zjecha³ na lewy pas
ruchu i zderzy³ siê czo³owo z ciê¿arówk¹ marki
scania z przyczep¹. Zarówno sam pojazd, jak i przyczepa za³adowane by³y
¿wirem. Kierowca alfy romeo zgin¹³ na miejscu zdarzenia. Kierowca scanii by³
trzeŸwy.
Jak nas poinformowa³
w dniu wypadku asp.
sztab. Wies³aw Krause z
Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie, funkcjonariusze policji prowadzili
czynnoœci pod nadzorem
Prokuratora oraz z udzia³em bieg³ych.

W akcji ratowniczej i zabezpieczaj¹cej miejsce zdarzenia brali udzia³ rumscy
stra¿acy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w
Rumi. M.in. wykorzystuj¹c
specjalistyczny sprzêt,
musieli wydobyæ cia³o kierowcy, zakleszczone w rozbitym samochodzie.
- Stra¿acy uczestniczyli w akcji przez oko³o piêæ
godzin - informuje Jaro-

s³aw Szreder, dowódca
JR-G.
Naoczni œwiadkowie
mówi¹, ¿e alfa najpierw jecha³a w stronê Kazimierza, a po chwili zawróci³a.
Auto zjecha³o na lewy pas
i z impetem, wed³ug
œwiadków - bez hamowania, wjecha³o w scaniê.
Kierowca scanii gwa³townie hamowa³, ale bez
skutku. By³o ju¿ na to za
póŸno...
To by³ trzeci wypadek
w tym samym miejscu w
ci¹gu ostatnich 2-3 lat.

Tak wygl¹da³ samochód osobowy po zderzeniu z
wy³adowan¹ ¿wirem ciê¿arówk¹.

Więcej taksówek
Na listopadowej sesji Rady Miejskiej dyskutowano m.in.
o liczbie licencji na prowadzenie taksówki na terenie Rumi.
W naszym mieœcie zarejestrowanych jest 100 taksówek,
ale kolejne osoby zdaj¹ egzaminy i s¹ zainteresowane prowadzeniem tego rodaju dzia³alnoœci. Burmistrz zaproponowa³a,
aby w 2010 r zwiêkszyæ liczbê licencji o 10.
Zapytane o opiniê w tej sprawie dwa stowarzyszenia taksówkarskie ustosunkowa³y siê negatywnie do projektu zwiêkszania liczby licencji, ale opinie Federacji Konsumentów oraz
Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Gdyni by³y pozytywne.
Radny Jaros³aw Muszyñski zaproponowa³, aby ze
wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie zwiêkszyæ liczbê licencji do 115, ale zmuszony by³ wycofaæ swój wniosek. Okaza³o
siê bowiem, ¿e w razie przeg³osowania takiej propozycji, trzeba jeszcze raz przeprowadziæ ca³¹ procedurê, co mog³oby uniemo¿liwiæ podjêcie uchwa³y o zwiêkszeniu liczby licencji. W
tej sytuacji Rada zgodzi³a siê na 110 licencji taksówkarskich w 2010 roku
Ak.

Podatki bez zmian
Przepraszam radnych oraz Czytelników „Gazety Rumskiej” za to, ¿e w listopadowym wydaniu miesiêcznika znalaz³a siê b³êdna informacja pt. „Podatki i sklepy z alkoholem” (str. 2).
Wbrew temu, co napisa³am, radni nie podnieœli stawek podatku od nieruchomoœci. Wiêkszoœci¹ g³osów
radnych PiS i KRN po raz kolejny Rada Miejska nie przyjê³a projektu uchwa³y w tej sprawie, zaproponowanego przez
burmistrz Rumi.
W naszym wydaniu interenetowym (www.gazetarumska.pl) znalaz³a siê poprawna informacja o tym, ¿e radni
zgodzili siê jedynie na niewielk¹, 3,5-procentow¹ podwy¿kê stawek dzier¿awy gminnych gruntów.
Przepraszam za b³¹d.
Anna Kuczmarska

POŻEGNANIA

Odeszła lekarka i nauczycielka
W ostatni¹ sobotê, 5
grudnia br. pochowano
doktor Miros³awê Rydzewsk¹, która zmar³a w
wieku 74 lat.
Doktor Rydzewska,
chocia¿ mieszka³a w Gdyni, jej zawodowe ¿ycie
przez ca³e d³ugie lata by³o
zwi¹zane z Rumi¹. Pracowa³a m.in. w oœrodku zdrowia przy ul. Derdowskiego.
Jako wspania³ego lekarza pediatrê pamiêtaj¹ j¹
nawet dzisiejsi 60-latkowie.
REKLAMA

,,Odesz³aœ tak szybko, ¿e
ani uwierzyæ, ani siê pogodziæ" - z g³êbokim ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ o
nag³ej, niespodziewanej
œmierci naszej kole¿anki.
Magda Kapa³a od trzech lat
przebywa³a na zas³u¿onej
emeryturze. Wczeœniej przepracowa³a 25 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego, najpierw w Szkole Podstawowej nr 4, nastêpnie w
Gimnazjum nr 2.
PrzyjaŸnie nastawiona do œwiata potrafi³a zdobyæ
pos³uch nawet wœród tzw.

trudnej m³odzie¿y. To dziêki
niej uczniowie po raz pierwszy poznawali zasady gry w
unihokeja - dyscypliny rozwiniêtej przez Lidiê Lipiñsk¹.
Anga¿owa³a siê w ¿ycie
szko³y. Wziê³a m.in. czynny
udzia³ w nadaniu imienia
naszemu gimnazjum (przygotowa³a piêkny album z tej
uroczystoœci).
Pomaga³a i wspiera³a
swoich wychowanków. By³a
tak¿e serdeczn¹ kole¿ank¹,
której nam bêdzie teraz brakowa³o.
D. Kuchta

Paweł Falkowski

Rumianin i
społecznik
W wieku 82 lat odszed³
na zawsze Pawe³ Falkowski, wieloletni mieszkaniec
Rumi. P. Falkowski by³ fundatorem, m.in. pomnika H.
Derdowskiego i J. Wybickiego, stoj¹cego od kilku lat u
zbiegu ulic ich imienia, a
tak¿e pomnika J. Hallera w
Pucku.
By³ te¿ aktywnym cz³onkiem Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika Jana
Paw³a II w Rumi.
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Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Rumi

WITOLDOWI RECLAFOWI
Wyrazy ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Rady Miejskiej Rumi
radni Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci
oraz Klubu Radnych Niezale¿nych

Panu Witoldowi Reclafowi
Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Rumi
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

Mamy
sk³adaj¹ radni Rady Powiatu
Wejherowskiego z Rumi:
£ucja S³owikowska, Lucyna Oglêcka,
Dariusz Kuczmarski, Roman Knop,
Ludwik Bach, Janusz Zab³ocki,
i Leszek Winczewski.
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WYDARZENIA

Pierwszy prawdziwie wielkomiejski obiekt w naszym mieście

GALERIA RUMIA OTWARTA
Galeria Rumia - drugie du¿e centrum handlowe w naszym mieœcie
funkcjonuje od 19 listopada, budz¹c zainteresowanie klientów i mediów. Inwestor i w³aœciciel obiektu - firma Polimeni International z USA, pozyska³a lubiane i popularne
marki z kilku bran¿. W
centrum, uroczyœcie
otwartym m.in. przez prezesa firmy - Vincenta Polimeni, funkcjonuje ponad 80 sklepów i innych
placówek, m.in. gastronomicznych.
- Jesteœmy zadowoleni,
poniewa¿ pomimo kryzysu
uda³o nam siê wynaj¹æ ok.
80 procent powierzchni handlowej - powiedzia³ na spotkaniu z dziennikarzami
Karol Kalicki, wiceprezes Polimeni International. - Gdy podejmowaliœmy
decyzjê o budowie galerii
handlowej w Rumi, inni rezygnowali z podobnych inwestycji w Trójmieœcie. My
jednak postawiliœmy na Rumiê, wiedz¹c ¿e w tym rejonie takiej galerii brakuje. To
jedno z najm³odszych miast
na Pomorzu i kraju, w którym ¿yj¹ m.in. ludzie m³odzi i aktywni zawodowo.
Galeria Rumia ma byæ
miejscem przyjaznym dla
klientów, czemu s³u¿y dogodna lokalizacja i dobra komunikacja wewnêtrzna. Pomocne dla goœci, korzystaj¹cych
z parkingu ma byæ jego zró¿-

Przejściowe
problemy?

W dniu otwarcia do nowego centrum przyby³o wielu mieszkañców Rumi.

nicowanie kolorystyczne.
Wystarczy zapamiêtaæ czy
zostawiliœmy samochód na
„zielonym” czy „pomarañczowym” poziomie. Parking
mieœci 440 samochodów
W centrum nie brakuje
atrakcji dla dzieci, a tak¿e
okazji do zabawy dla ca³ej
rodziny (m.in. minigolf).
Co ciekawe, w przysz³ym
roku w Galerii Rumia (a
dok³adnie nad ni¹) ma powstaæ kilka sal kinowych
oraz sala koncertowa.
A. Kuczmarska

Aby zmniejszyæ problemy komunikacyjne w rejonie ruchliwej ul. Sobieskiego, zmodernizowano skrzy¿owanie tej drogi z ul. Sabata. Przeniesiono przejœcie
dla pieszych, dobudowano
dodatkowe pasy ruchu dla
skrêcaj¹cych. Mimo to
mieszkañcy miasta, zw³aszcza Zagórza i Szmelty maj¹
problem z przejazdem t¹
tras¹. Najgorzej jest w tzw.
godzinach szczytu - w rejonie wspomnianego skrzy¿owania, a tak¿e s¹siedniego
wiaduktu tworz¹ siê korki.
Zdaniem wiceprezesa Polimeni, po otwarciu centrum
handlowego i w pierwszych
tygodniach jego funkcjonowania to typowe zjawisko.
- Kiedy klienci naucz¹
siê korzystaæ z miejsc parkingowych i dojazdów do
nich, ruch powinien wróciæ
do normy - mówi K. Kalicki. - Wiadomo, ¿e trasa z
Gdyni do Wejherowa zawsze
by³a bardzo ruchliwa i problematyczna. Nasi klienci
maj¹ do dyspozycji dogodny
parking, do którego mo¿na
dojechaæ zarówno od strony
ul. Sabata, jak i od ul. Kombatantów.
Na razie trzeba uzbroiæ
siê w cierpliwoœæ, bo przed
nami okres przedœwiatecznych zakupów, a wiêc tak¿e
wiêkszego ruchu na drogach.

Korki na Sobieskiego nie tylko w dniu otwarcia Galerii
Sznur samochodów, poruszaj¹cych siê ¿ó³wim tempem, ciagn¹³ siê od strony
Redy, ulic¹ Grunwaldzk¹ i
Sobieskiego, poprzez wiadukt do skrzy¿owania z ul.
Sabata. Tak by³o w dniu
otwarcia Galerii Rumia.
Korki tworzy³y siê te¿ na pasie ruchu w kierunku Redy.
Tak dzieje siê równie¿ w
inne dni, zw³aszcza popo³udniami. Kierowcy czêsto
stoj¹ w korkach na wiadukcie, na ul. Sobieskiego oraz
na Sabata.
Niektórzy twierdz¹, ¿e
to po czêœci wina Ÿle zsynchronizowanych œwiate³ na
skrzy¿owaniu, w po³¹czeniu
ze zwiêkszonym ruchem aut
oraz z remontem wiaduktu
w Gdyni.
Tak czy inaczej, na razie
nie jest dobrze...
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W Centrum św. Faustyny Caritas w Rumi

REHABILITACJA I SZTUKA

Zajêcia w pracowni plastycznej....

... i w pracowni wikliniarskiej.

Przygotowania do kiermaszu trwa³y te¿ na zajêciach
przyrodniczo-gospodarczych.
REKLAMA
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Od kilku lat na wielu polskich sto³ach wigilijnych
pojawiaj¹ siê œwiece sprzedawane w ramach akcji charytatywnej Caritas „Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom” (w tym roku pod has³em „B¹dŸmy œwiadkami mi³oœci”). Wiele rumskich domów
ozdobi¹ po raz kolejny przepiêkne dekoracje, wykonane w Centrum œw. Faustyny, czyli oddziale
Caritas w Rumi. Zarówno wigilijne œwiece, jak i
œwi¹teczne stroiki oraz inne przedmioty mo¿na
by³o kupiæ na niedzielnym kiermaszu we wspomnianym oœrodku przy ul. ks. L. Gierosa.
tystycznymi i prezentacj¹
Grudniowy kiermasz w
spektakli teatralnych. Jedrumskim centrum Caritas
no z naszych przedstawieñ
jest znanym i oczekiwanym
bêdzie mo¿na obejrzeæ 20
wydarzeniem. Wszystkie
grudnia o godz. 17 w holu
piêkne rzeczy, ciesz¹ce siê
Galerii Rumia, gdzie rówwielkim zainteresowaniem
nie¿ sprzedajemy œwiece wimieszkañców miasta, zogilijne. Sztuka sta³a siê ulusta³y wykonane w Warszbion¹ form¹ terapii i rehatatach Terapii Zajêciowej
bilitacji osób niepe³noprzez osoby niepe³nosprawsprawnych, które dziêki tene, pod okiem i z pomoc¹
rapii rozwijaj¹ siê i maj¹
instruktorów.
coraz wiêksze mo¿liwoœci.
Osiem pracowni
S¹ wœród nich prawdziwe
G³ównym celem funkcjotalenty.
nowania Warsztatów TeraBasen i konie
pii Zajêciowej jest rehabiliJak informuje dyrektor
tacja spo³eczno-zawodowa
M. Pa³ubicka, dziêki wspardla m³odzie¿y i doros³ych
ciu i bardzo dobrej wspó³uczestników o specyficzpracy ze Starostwem Ponych potrzebach. W oœmiu
wiatowym w Wejherowie
pracowniach WTZ w Rumi,
oraz z Powiatowym Cenm.in. plastycznej, wikliniartrum Pomocy Rodzinie, a
skiej, teatralnej i tkackiej,
tak¿e dziêki œrodkom z bupracuje w sumie 40 osób.
Rozwijanie talentów d¿etu miasta, oœrodek w
Rumi rozszerza ofertê,
- Warsztaty Terapii Zaurozmaica i wzbogaca zajêjêciowej s¹ pomyœlane jako
cia dla podopiecznych.
etap przejœciowy w drodze
Uczestnicy warsztatów kodo osi¹gniêcia umiejêtnoœci
rzystaj¹ z hipoterapii w
zawodowych - mówi Marzestadninie koni w Redzie, z
na Pa³ubicka, dyrektor
zajêæ na basenie w hotelu
Centrum œw. Faustyny w
„Faltom” oraz wyje¿d¿aj¹
Rumi. - W poszczególnych
na turnusy rehabilitacyjne
pracowniach uczestnicy nado Jastrzêbiej Góry. Na co
bywaj¹ umiejêtnoœci przydzieñ maj¹ spotkania z lodatne w codziennym ¿yciu.
goped¹ oraz socjoterapeut¹,
Oœrodek mo¿e pochwaliæ siê
a tak¿e z ksiêdzem.
sukcesami uczestników na
Odruch serca
konkursach o randze ogól- Spotkania o charaktenopolskiej i miêdzynarodorze teologicznym, prowadzowej, a tak¿e wystawami ar-

ne s¹ przez kap³ana z zaprzyjaŸnionej parafii œw. Józefa i Judy Tadeusza, podobnie jak spotkania z naszymi seniorami w Domu Pobytu Dziennego - dodaje
Marzena Pa³ubicka. Ksiê¿a prowadz¹ te spotkania charytatywnie, pomagaj¹c nam w codziennej pracy.
A jeœli ju¿ mowa o dzia³alnoœci charytatywnej, musze
wspomnieæ o wspania³ych
wolontariuszach, zw³aszcza
z rumskich szkó³, w których
dzia³aj¹ ko³a wolontariatu
albo ko³a „Caritas”. Sta³ymi wolontariuszami, s¹ rodzice uczestników warsztatów,
ale równie¿ inne osoby, pragn¹ce bezinteresownie im pomagaæ. Spotykaj¹ siê z niepe³nosprawnymi w ich domach albo wspieraj¹ nas w
oœrodku. Bardzo im jesteœmy
wdziêczni za ten prawdziwy
odruch serca.

Od trzynastu lat
Oœrodek Caritas w
Rumi to têtni¹ca ¿yciem
placówka. Zarówno uczestnikom warsztatów, jak i kilkudziesiêciu seniorom z
Dziennego Domu Pobytu,
umo¿liwia codzienne spotkania w gronie ¿yczliwych
i pomocnych ludzi, porozmawiania i wspierania siê
nawzajem.
W przysz³ym roku Caritas Archidiecezji Gdañskiej
obchodziæ bêdzie 20-lecie
dzia³alnoœci. Powsta³y 13
lat temu oœrodek Caritas w
Rumi by³ pierwsz¹ placówk¹ specjalistyczn¹ w
strukturach organizacji.
Z ca³¹ pewnoœci¹ jest te¿
wa¿n¹ i potrzebn¹ instytucj¹ w mieœcie.
tekst i zdjêcia:
Anna Kuczmarska
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GALERIA RUMIA
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Sejm zdecyduje na jakich warunkach

Właściciele mieszkań muszą płacić czynsz!

Czas się uwłaszczyć

Groźba eksmisji bez lokalu

Jest nadzieja, ¿e po 29 grudnia 2009 r. bêdzie mo¿na siê
uw³aszczyæ tak jak dotychczas, tj. „po kosztach”. Zadecyduje o tym Sejm jeszcze w tym miesi¹cu. ZRÓB SOBIE
PREZENT NA GWIAZDKÊ!
Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe nie jest Twoj¹ w³asnoœci¹ !!! W ksiêdze wieczystej jako w³aœciciel figuruje Spó³dzielnia, a to znaczy, ¿e mo¿e na Twoje konto braæ kredyt,
wcale nie pytaj¹c o zgodê. W przypadku upad³oœci (oby takowej nigdy nie by³o!) tracisz dach nad g³ow¹. Ma³o? W przypadku chêci sprzeda¿y swojego mieszkania bêdziesz mia³
utrudniony zbyt (wielu nabywców nie chce ju¿ mieszkañ
spó³dzielczych w³asnoœciowych), poza tym cena takiego lokalu mo¿e byæ du¿o ni¿sza.
Radzimy wybraæ siê do Spó³dzielni i z³o¿yæ odpowiedni
wniosek jeszcze dziœ.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych,
Obrony Praw Cz³onków Mieszkañców Spó³dzielni
oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi

Fundusz remontowy za wysoki

Wszystkie pieniądze
do jednego wora
Op³aty czynszowe w SM
„Janowo” by³y podzielone na
tzw. eksploatacjê podstawow¹ ( w 2008 r. 1 z³ za metr
kw. i fundusz remontowy
1,45 z³/ m kw. powierzchni
u¿ytkowej mieszkania.
Rada Nadzorcza SM „Janowo” uchwali³a, ¿e od stycznia 2009 r. te dwa sk³adniki
czynszu po³¹czono w jedn¹
pozycjê w wysokoœci 2,50 z³.
Zapozna³am siê z protoko³em uchwa³y RN i dowiedzia³am siê, ¿e odpis na fundusz
remontowy wynosi 80 gr za
m kw., a wiêc mniej ni¿ poprzednio.
Z prostych obliczeñ wynika, ¿e na eksploatacjê podstawow¹ p³acimy a¿ 1,70 z³
za m kw., a wiêc Rada Nadzorcza uchwali³a 70-procentow¹ podwy¿kê.
Na moje pisma z pytaniami w tej sprawie, kierowane
do Zarz¹du i Rady Nadzorczej, nie otrzymywa³am merytorycznych odpowiedzi.
Grupa aktywnych spó³dzielców wk³ada³a do skrzynek
pocztowych i rozdawa³a spó³dzielcom druki ankiet, które mo¿na by³o z³o¿yæ w sekretariacie spó³dzielni, aby
zobligowaæ zarz¹d do wykazania faktycznych op³at.
Dziêki temu w kwietniu br.
dowiedzieliœmy siê ¿e na
kwotê 2,50 z³ za m kw. sk³ada siê: 0,80 z³ - na odpis na
fundusz remontowy oraz
1,70z³ - na eksploatacjê i
koszty prac realizowanych
przez ekipê remontow¹.
Przypomnê, ¿e obowi¹zuj¹ca stawka eksploatacji
podstawowej to 1,05 z³/ m
kw., a wiêc pozosta³a kwota 0,65 z³ to koszty prac realizowanych przez ekipê
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remontow¹. P³acimy co
miesi¹c 80 gr. za m kw. na
remonty plus 65 gr za m
kw. za prace remontowe!
To absurd!
Uwa¿am, ¿e kwota 0,50
z³ za m kw. na fundusz remontowy jest sum¹ wystarczaj¹c¹ i nie powinna byæ
wy¿sza. W innych spó³dzielniach, m.in. w s¹siedniej
Gdyni cz³onkowie p³ac¹
mniej. Podobnie powinna
zostaæ obni¿ona stawka eksploatacji podstawowej z
obecnej kwoty 1,05 z³ za m
kw. do kwoty 0,35-0,50 z³/ m
kw., tak jak w innych spó³dzielniach czy wspólnotach.
Moim zdaniem fundusz
remontowy to Ÿród³o pozyskania pieniêdzy na inne
cele ni¿ wspomniany fundusz . Dzieje siê tak zw³aszcza w spó³dzielniach, w których powstaj¹ nowe budynki. W nowych budynkach
SM „Janowo” s¹ pustostany,
które wszyscy spó³dzielcy
musz¹ utrzymywaæ.
Ustawa o spó³dzielniach
nakazuje, aby fundusz remontowy p³acony przez
mieszkañców danego budynku zosta³ przeznaczony
na wydatki w tym domu, a
spó³dzielcy powinni byæ informowani na co i dlaczego.
Zarz¹d SM „Janowo” za
przyzwoleniem Rady Nadzorczej nie stosuje zapisów
ustawy, wrzucaj¹c op³aty z
funduszu remontowego do
„jednego wora”. Spó³dzielcy
nie s¹ na bie¿¹co informowani, co siê z tym funduszem siê dzieje.
Danuta Michalczewska
mieszkanka osiedla
SM „Janowo”

Ustawa o ochronie lokatorów nie dotyczy osób,
które sta³y siê w³aœcicielami mieszkañ spó³dzielczych. W razie wyroku o eksmisji gmina nie musi
zapewniæ im mieszkania, tak jak w wypadku eksmisji lokatorów mieszkañ spó³dzielczych. Dlatego
trzeba regularnie op³acaæ czynsz i fundusz remontowy, aby nie ponosiæ surowych konsekwencji.
Wszyscy spó³dzielcy
maj¹ obowi¹zek ponosiæ
koszty eksploatacji i utrzymania swojego mieszkania
oraz czêœci wspólnych nieruchomoœci, w której mieszkaj¹. Dodatkowo musz¹
utrzymywaæ inne nieruchomoœci, stanowi¹ce mienie
spó³dzielni: budynek Zarz¹du, pomieszczenia dzia³u
technicznego, remontowego
oraz lokale handlowo-us³ugowe, na których wynajêcie
nie ma chêtnych. Wszyscy
p³acimy równie¿ comiesiêczne stawki funduszu remontowego (w SM Janowo najwy¿sze w województwie pomorskim), z którego w du¿ej czêœci op³acamy prezesów, kierowników, pracowników, a tak¿e 11 cz³onków
Rady kultury, z którego korzystaæ mo¿e ka¿dy, zupe³nie za darmo. Tylko MY

musimy za to p³aciæ niebagateln¹ kwotê ok. 110 z³
rocznie na ka¿dego w³aœciciela mieszkania. Dom kultury i gazeta kosztuje cz³onków spó³dzielni ok. 500 tys.
z³ rocznie. Zarz¹d twierdzi,
¿e te wydatki pokrywane s¹
z dochodów z dzia³alnoœci
gospodarczej. A czemu nie
przeznaczyæ ich na przyk³ad
na obni¿enie czynszu i funduszu remontowego?!
Czy chcesz czy nie
chcesz, czy korzystasz z DK
SM „Janowo” czy nie, to p³aciæ musisz! Zaleg³oœci w
op³atach czynszowych nios¹
powa¿ne konsekwencje, z
utrat¹ mieszkania w³¹cznie!
Przepisy nie okreœlaj¹
dok³adnie ile musi wynosiæ
d³ug z tytu³u niep³acenia
czynszu. Tak wiêc spó³dzielnia mo¿e w ka¿dym momencie wyst¹piæ do s¹du z po-

wodu zaleg³oœci czynszowych. Mo¿e to byæ nawet
100 z³otych. Gdy uzyska
prawomocne orzeczenie o
eksmisji, ma prawo udaæ siê
do komornika. I mo¿emy
przestaæ byæ w³aœcicielem
mieszkania.
Spó³dzielnia musi zapewniæ nam wprawdzie
tymczasowe pomieszczenie
(nie mo¿na nikogo eksmitowaæ na bruk), ale przepisy
w tej sprawie s¹ bardzo nieprecyzyjne. Mo¿e nawet takowe wynaj¹æ dos³ownie na
dwa dni, ¿eby komornik
mia³ dok¹d przeprowadziæ
eksmisjê...
Musimy regularnie
op³acaæ czynsz oraz wszelkie dodatki nadzwyczajne.
Nie zalegajmy z ¿adnymi
op³atami na rzecz spó³dzielni, bo taki obowi¹zek ci¹¿y
na w³aœcicielach mieszkañ.
Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych Obrony
Praw Cz³onków Mieszkañców Spó³dzielni oraz
Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi

Heppening
przed sesją
Przed listopadow¹ sesj¹
Rady Miejskiej, przy wejœciu do budynku Urzêdu
Miasta, cz³onkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych, Obrony Praw
Cz³onków Mieszkañców
Spó³dzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych Miasta
Rumi prezentowali du¿y
transparent-baner, który
trzymali w rêkach. Mogli go
zobaczyæ radni i mieszkañcy, wchodz¹cy do urzêdu.
Na ka¿dej sesji dzia³acze tego stowarzyszenia - A.
Skucha i K. ¯arnowski prezentuj¹ te¿ plansze z ró¿-

nymi krytycznymi has³ami,
skierowanymi do niektórych radnych oraz do burmistrz Rumi.Krytycznie
odnosz¹ siê zw³aszcza do

radnych, zwi¹zanych z kierownictwem Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Janowo” J. Chmielewskiego oraz T.
Pi¹tkowskiego.
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PRAWO - POLEMIKI, PORADY

Radny Chmielewski lekceważy mieszkańców miasta

Pytanie pozostało bez odpowiedzi
23 czerwca 2009r. poprzez Biuro Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Miasta
Rumi, skierowa³am do radnego p. Józefa Chmielewskiego, jednoczeœnie prezesa SM „Janowo” w
Rumi, pismo wraz z kopi¹
do wiadomoœci przewodnicz¹cego Rady Miasta p. Witolda Reclafa.
Do dzisiaj nie otrzyma³am ¿adnej odpowiedzi na
moje pytania.
Poniewa¿ radny p.
Chmielewski niejednokrotnie powtarza, ¿e dzia³a zawsze zgodnie z prawem,
warto zapytaæ, czy nieudzielaj¹c mieszkance miasta odpowiedzi na pismo
przez ponad piêæ miesiêcy,

rzeczywiœcie dzia³a równie¿
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa?
Czy radny nie lekcewa¿y w ten sposób mieszkañca, który ma prawo zadawaæ przedstawicielom w³adzy samorz¹dowej pytania
i oczekiwaæ na nie wyczerpuj¹cych odpowiedzi.
Czy¿by odpowiedŸ na
tak nieskomplikowane pytanie nastrêcza³a radnemu
trudnoœci?
El¿bieta Ró¿ycka
Obok zamieszczamy
treœæ pisma, które E. Ró¿ycka prawie szeœæ miesiêcy temu (23.06.2009 r.)
skierowa³a do radnego Józefa Chmielewskiego.

LISTY DO REDAKCJI

Czuję się pokrzywdzony
Nasz Czytelnik, d³ugoletni mieszkaniec Rumi
przys³a³ nam do wiadomoœci „List otwarty”, skierowany do Prokuratury Okrêgowej w Gdañsku, z
proœb¹ o jego opublikowanie. Poni¿ej zamieszczamy
ten list oraz wyjaœnienie Prokuratora Rejonowego
w Wejherowie, którego poprosilismy o komnetarz.
Pragnê wyraziæ swój ¿al
wiekiem, tym bardziej zdai niezadowolenie z pracy
rzyæ mi siê mo¿e pomy³ka
Prokuratury Okrêgowej w
w treœci pisma do urzêdu
Wejherowie, któr¹ we wrzeczy innej instytucji. W zaœniu 2008 roku powiadomiwiadomieniu do Prokuratu³em o pobiciu mnie, ale pory z dat¹ 22.09. 2008 r. nastêpowanie w mojej sprawie
pisa³em, ¿e pobicie mia³o
zosta³o umorzone. Moim
miejsce 24.09.2008 r., a w
zdaniem Prokuratura prarzeczywistoœci do zdarzenia
cuje Ÿle, nie rozpatruj¹c
dosz³o miesi¹c wczeœniej,
spraw wnikliwie i rzetelnie.
24.08.2008 r. Mój b³¹d jest
24 sierpnia 2008 r. zooczywisty, poniewa¿ wed³ug
sta³em brutalnie pobity,
daty w zawiadomieniu - do
czego nastêpstwem by³y
pobicia musia³oby dojœæ w
ró¿ne dolegliwoœci. Sprawdwa dni po powiadomieniu
ca tego czynu pozosta³ bezo tym fakcie Prokuratury w
karny tylko dlatego, ¿e w
Wejherowie, co jest absurzawiadomieniu do Prokuradem.
tury pope³ni³em b³¹d w daTymczasem Prokuratucie. Jestem starszym cz³ora Okrêgowa w Wejherowie,
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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

Pan Józef Chmielewski
radny Rady Miasta Rumi
Podczas jednej z niedawnych sesji Rady Miasta Rumi
publicznie wypowiedzia³ Pan opiniê - czyni¹c t¹ wypowiedzi¹ wyraŸn¹ aluzjê do obecnych na sesji cz³onków SM
„Janowo” w Rumi - ¿e skorzystali oni z 97-procentowej
bonifikaty za wykup gruntów od gminy Rumia w zwi¹zku
z uw³aszczeniem, a kwestionuj¹ to prawo w stosunku do
innych wykupuj¹cych mieszkania w Spó³dzielni.
Jako prezes Spó³dzielni ma Pan orientacjê co do tego, ile
p³acili cz³onkowie Spó³dzielni za metr kw. gruntu w zwi¹zku z wyodrêbnieniem lokali mieszkaniowych - by³a to stawka 0,087 z³ za metr kw. powierzchni u¿ytkowej mieszkania,
a zatem na przyk³ad dla mieszkania o powierzchni 62,09 m
kw. koszt tego wyniós³ zaledwie 135,05 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym jako mieszkanka Miasta Rumi,
która ma prawo znaæ pe³n¹ prawdê w kwestiach dotycz¹cych lokalnej spo³ecznoœci bez jakichkolwiek niedomówieñ
- oczekujê od Pana publicznego wyjaœnienia, czy nabywaj¹cy mieszkania w SM „Janowo” w Rumi w nastêpnych latach (po wykupie gruntu od gminy Rumia 27.10.2004 r. )
p³acili za ten grunt równie¿ symboliczn¹ kwotê.
bior¹c pod uwagê datê pobicia 24 wrzeœnia, umorzy³a dochodzenie (Postanowienie z 30 paŸdziernika 2008
roku), twierdz¹c, ¿e obra¿enia naruszy³y czynnoœci narz¹dów cia³a na okres nie
trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 7 dni. Z
tego powodu czyn ten nie
zawiera znamion przestêpstwa, œciganego z oskar¿enia publicznego.
Jednoczeœnie dostarczy³em do Prokuratury dokumentacjê lekarsk¹, œwiadcz¹c¹ o powa¿nych nastêpstwach zdrowotnych i zawieraj¹c¹ daty, które œwiadczy³y o tym, ¿e moje dolegli-

woœci i leczenie trwa³o d³u¿ej ni¿ 7 dni. Mimo to postêpowanie umorzono. Prokuratura Okrêgowa w
Gdañsku, do której z³o¿y³em
za¿alenie, w piœmie z
30.01.2009 roku podtrzyma³a decyzjê Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.
Czujê siê pokrzywdzony
takim traktowaniem, zw³aszcza umorzeniem dochodzenia
przez wejherowsk¹ Prokuraturê Rejonow¹. Ucierpia³o
moje zdrowie, nie mówi¹c ju¿
o prze¿ytych przykroœciach i
stresie, a sprawca pobicia pozostaje nadal bezkarny.
Hilary Majkowski

Oto fragmenty pisma z Prokuratury Rejonowej,
które otrzymaliœmy w odpowiedzi na nasz¹ proœbê:
(...) Uprzejmie informujê, ¿e w toku postêpowania powo³ano bieg³ego lekarza medycyny, który po analizie akt
sprawy i zgromadzonej w nich dokumentacji dotycz¹cej stanu zdrowia pokrzywdzonego, w wydanej przez siebie opinii
uzna³, ¿e odniesione przez pokrzywdzonego obra¿enia naruszy³y czynnoœci narz¹dów cia³a na okres poni¿ej 7 dni.
Na podstawie tego ustalenia nale¿a³o zakwalifikowaæ zdarzenie jako czyn z art. 157 § 2 kk.
Poniewa¿ wystêpek taki jest œcigany z oskar¿enia prywatnego (zgodnie z art. art. 157 § 4 kk.), dochodzenie w
sprawie zosta³o umorzone. Podjêta przez prokuratora decyzja nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pan Hilary Majkowski wniós³ przeciwko sprawcy przestêpstwa prywatny
akt oskar¿enia (...).
Odnosz¹c siê do zarzutu, ¿e pope³niony przez pokrzywdzonego b³¹d co do daty pope³nienia przestêpstwa stanowi³
powód umorzenia dochodzenia, pragnê podkreœliæ, ¿e taka interpretacja podjêtej w sprawie decyzji merytorycznej jest ca³kowicie b³êdna i niezasadna.
Pozostaje faktem, ¿e pan Hilary Majkowski w pisemnym doniesieniu o pope³nieniu przestêpstwa sporz¹dzonym
z dat¹ 22.09.2008 wskaza³ 24.09.2008 r. jako datê pope³nienia przestêpstwa. (...)
Pope³niony ewentualnie b³¹d w tym zakresie nie mia³
znaczenia przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu dochodzenia, albowiem jej wydanie, co wykazano powy¿ej, opar³o siê g³ownie na dowodzie z opinii bieg³ego lekarza.
Prokurator Rejonowy
w Wejherowie
Dariusz Witek-Pogorzelski

Na czele Izby

Zaszczytna
funkcja
rumianina

Dr Roman Budziñski znakomity chirurg, pracuj¹cy na co dzieñ w
Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w
Wejherowie, zosta³ prezesem Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Gdañsku.
Mi³o nam o tym poinformowaæ, poniewa¿ nowy, 47letni prezes pomorskiej izby
jest od dzieciñstwa mieszkañcem Rumi.
Now¹ zaszczytn¹ funkcjê otrzyma³ w wyniku g³osowania 150 delegatów
Zjazdu Okrêgowej Izby Lekarskiej. Wczeœniej, przez
12 lat dr Budziñski pe³ni³
funckjê rzecznika odpowiedzielnoœci zawodowej.
Dr Roman Budziñski
specjalizuje siê w operacjach
z zastosowaniem technik
ma³oinwazyjnych. Jest równie¿ autorem wielu prac naukowych.
Gratulujemy wyboru na
tak zaszczytne stanowisko i
¿yczymy wytrwa³oœci w nie³atwej pracy podczas czteroletniej kadencji.
Ak.

W Janowie

Jubileusz
parafii
7 grudnia 1984 r. biskup che³miñski Marian
Przykucki wyda³ dekret
eryguj¹cy parafiê pod
wezwaniem œw. Jana z
Kêt w Rumi, w dzielnicy
Janowo.
W tym tygodniu, dok³adnie 8 grudnia, w koœciele œw. Jana z Kêt w
Rumi Janowie odby³a siê
uroczysta msza œw.
dziêkczynna z okazji 25lecia parafii.
Poniewa¿ nasza gazeta
w tym czasie zosta³a wys³ana do druku, relacjê z uroczystoœci zamieœcimy w nastêpnym wydaniu.
Ak.
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HARCERSKI FESTIWAL PIOSENKI W JANOWIE

Licealiści na pokładzie

„Sobiegranie” w
krainie baśni bajek

Morskie opowieści

Harcerze nie tylko grali i œpiewali, ale te¿ ogl¹dali swoje kole¿anki i kolegów na scenie.

Tegoroczne Hercerskie
Spotkanie z Piosenk¹ „Sobiegranie” by³o tematycznie
zwi¹zane z krain¹ baœni i
bajek. Niezale¿nie od tematu prezentacji, jak zwykle
by³o du¿o dobrej muzyki i
dobrej zabawy. Jak powiedzia³ jeden z jurorów, rozdzielenie nagród by³o niezwykle trudne, poniewa¿ w
tym roku nast¹pi³ prawdziwy wysyp talentów.
Organizatorem dwudniowej imprezy, która odby³a siê w Domu Kultury
SM „Janowo” by³ zespó³
„Siebiewarci"” i Hufiec ZHP
w Rumi. W imprezie uczestniczy³o ok. 200 osób.

Najlepszy zespó³ powy¿ej 15 lat - Muszelki.

Wyniki festiwalu:
SOLIŒCI M£ODSI
I miejsce:
Nicola Organiœciak
II miejsce:
Natalia Rudyk
III miejsce:
Karolina Kowalczuk
SOLIŒCI STARSI
I miejsce ex aequo:
Klaudia Kostrubiec
i Abigail Kocur
II miejsce:
Agnieszka Majk
III miejsce ex aequo:
Zuzanna Roœ
i Daniel Ostaszewski
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- Nasi uczniowie bardzo
ceni¹ sobie te zajêcia tym
bardziej, ¿e - mówi Lucyna Penkowska, wicedyrektor II LO. - W tym roku
liczna grupa licealistów
wraz z opiekunami mia³a
okazjê uczestniczyæ w rejsach po Ba³tyku szkolno-badawczym statkiem „Horyzont II". Morsk¹ Alma Mater reprezentowa³a pani dr
Agata Cichocka, nauczyciel akademicki, jednoczeœnie oddany przyjaciel i pedagog naszego liceum, nauczaj¹ca integracji europejskiej. Dr Cichocka pe³ni³a
honory domu wraz z komendantem „Horyzontu II” kpt.
¿.w. Marcinem Grzechem
i starszym oficerem Szymonem Brzósk¹, wyk³adowc¹
Akademii Morskiej.
Podczas zwiedzania statku najwiêksze zainteresowanie licealistów wzbudzi³
mostek kapitañski. Zajêcia,
w których uczestniczy³a
m³odzie¿ pozwoli³y na obserwacjê manewrów statku,
da³y wgl¹d w pracê nawigatora i umo¿liwienie wyrobienia zdania o perspektywach
przysz³ego zawodu po ukoñczeniu morskiej uczelni.
Niesamowite wra¿enie
wywar³y na m³odzie¿y opowieœci za³ogi o podró¿ach na
Spitsbergen z zaopatrzeniem dla Polskiej Stacji Polarnej, na Szetlandy Po³udniowe oraz na Wyspê Króla Jerzego, gdzie mieœci siê
Polska Stacja Arktyczna.
Uczniowie dowiedzieli siê
REKLAMA

Zwyciê¿czynie w kategorii 11-15 lat - zespó³ Etta.

ZESPO£Y 11-15 LAT
I miejsce: Etta
II miejsce:
Etaropolanie
III miejsce: Accolada
ZESPO£Y POW. 15 LAT
I miejsce: Muszelki

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rumi to szko³a pod
patronatem Akademii Morskiej w Gdyni. W ramach
zajêæ akademickich w pracowniach gdyñskiej
uczelni odbywaj¹ siê m.in. lekcje nautyki z elementami nawigacji, prowadzone przez wyk³adowców
Akademii Morskiej. Tradycj¹ sta³y siê doroczne rejsy szkolnymi statkami gdyñskiej uczelni.

Najlepsi soliœci - grupa starsza.

Licealiœci na pok³adzie
statku „Horyzont II”.

te¿ o prowadzonych tam
badaniach na l¹dzie i otaczaj¹cych go wodach, o morskich przygodach.
- Ciep³e przyjêcie, serdeczna atmosfera i przyjazny klimat, którym za³oga
otoczy³a naszych uczniów
zaowocowa³y wspania³ymi
wynikami - dodaje dyrektor
Penkowska. - M³odzie¿ wróci³a zauroczona morzem,
oczarowana jego romantyk¹, pod wra¿eniem jego
surowego piêkna… Nic
dziwnego! To bakcyl, który
przenika cz³owieka w myœl
sentencji Ryszarda Liskowackiego „Nie odejdziesz
st¹d, bo z morza nie ma ju¿
powrotu”.
Wielu z naszych uczniów
zamierza w przysz³oœci studiowaæ na Akademii Morskiej w Gdyni. Bêdzie im
³atwiej podj¹æ decyzjê znaj¹ ju¿ tê uczelniê, a
pierwszy rejs maj¹ ju¿ za
sob¹.
Aleksandra Zarzycka
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

Jubileuszowa edycja

Dziewczynki z SP nr 10, laureatki I miejsca w najm³odszej grupie wykonawców, nie tylko piêknie zaœpiewa³y,
ale równie¿ zatañczy³y do kaszubskiej muzyki.

Przegląd w Dworku pod Lipami

Dru¿yna I LO w Rumi, przygotowana przez nauczyciekê Annê Grabowsk¹ odbiera
dyplom za zajêcie II miejsca z r¹k cz³onka Zarz¹du Powiatu, Dariusza Kuczmarskiego.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi - we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie - zorganizowa³o fina³ dziesi¹tej edycji konkursu, który zachêca m³odzie¿ do poznawania swojego regionu i swojej Ma³ej Ojczyzny.
Zespo³y ze szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu
wejherowoskiego, które bra³y udzia³ w finale olimpiady

musia³y m.in. przedstawiæ
prezentacje na temat: „ Kaszuby z czasów naszych
dziadków, a Kaszuby dzi-

Uczennice rumskiego ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego zajê³y IV miejsce.

siejsze”. Uczestnicy konkursu rozwi¹zywali równie¿ testy z pytaniami na temat
historii, kultury i tradycji.
Najlepsza okaza³a siê
dru¿yna z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Sobieskiego w Wejherowie.
Drugie miejsce zajêli uczniowie I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskiech w Rumi, a
trzecie - Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Wejherowie (tzw. Samochodówka). Uczeñ tej szko³y - Adam Hebel by³ nalepszy w rywalizacji indywidualnej.Uczennice rumskiego
ZSP nr 2 im. Hipolita
Roszczynialskiego zajê³y
czwarte miejsce.
Dyrektor I LO w Rumi
Janusz Wolañski podziekowa³ uczestnikom olimpiady, cz³onkom jury - Jerzemu Hoppe, Ludwikowi
Bachowi i Tomaszowi
Fopke, a tak¿e g³ównej organizatorce olimpiady Ma³gorzacie Zych. Ak.

Kaszubskie pieśni
znane i lubiane
Przegl¹d Piosenki „Kaszebsko Piesnia 2009”, który
odby³ siê w Dworku pod Lipami w Rumi, mia³a na celu popularyzacjê pieœni kaszubskich wœród dzieci i m³odzie¿y. W
konkursie, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury i
Rumski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wziê³y
udzia³ zespo³y ze szkó³ podstawowych oraz z gimnazjów, œpiewaj¹ce w wiêkszoœci po kaszubsku.
Jury ocenia³o wykonawców w trzech grupach wiekowych.Najlepszych wykonawców nagrodzono dyplomami i
upominkami.
W kategorii m³odszych klas szkó³ podstawowych pierwsze miejsce przyznano zespo³owi ze Szko³y Podstawowej
nr 10 pod kierunkiem Haliny Groth, a drugie miejsce zajê³a grupa pod kierunkiem Ewy Kreft i Katarzyny Naczk, równie¿ z SP nr 10 w Rumi.
W kategorii klas IV-VI ze szkó³ podstawowych I miejsce
zajêli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 6 pod kierunkiem Marii Ropelli, a wyró¿nienie otrzyma³a grupa z SP
nr 9, przygotowana przez Marzenê Taube.
W kategorii gimnazjów, najlepsze okaza³y siê dziewczêta z Gimnazjum Salezjañskiego, przygotowane przez
Annê Bronowick¹. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ z Gimnazjum nr 4 po kierunkiem Ma³gorzaty Arendt.

Licealistka z Rumi w popularnym programie TVP 2

Ewelina Hinc wykorzystała szansę
Ewelina Hinc - utalentowana m³oda mieszkanka
Rumi zwyciê¿y³a w jednym
z odcinków programu „Szansa na sukces”. W telewizyjnej „dwójce”, mogliœmy zobaczyæ i us³yszeæ jak Ewelina
piêknie zaœpiewa³a piosenkê
Piotra Szczepanika i jak
dobrze radzi³a sobie przed
kamerami, m.in. swobodnie
rozmawiaj¹c z Wojciechem
Mannem.
Ewelina, która jest uczennic¹ gdyñskiego liceum, ma
ju¿ na swoim koncie wiele
sukcesów w konkursach wokalnych oraz w przedstawie-

niach teatralnych. Jeszcze
jako uczennica Gimnazjum
nr 1 w Rumi i cz³onkini zespo³u pod kierunkiem Beaty
Awsiukiewicz, zdobywa³a
laury w konkursach równych
szczebli.
Ewelina zajê³a m.in. I
miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Kompozytorów Polskich „Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e”, a tak¿e w Powiatowym Konkursie Poezji
Œpiewanej. Zwyciê¿y³a te¿ w
Wojewódzkim Konkursie Jêzyka Angielskiego za najlepsz¹ piosenkê angielskojêzyczn¹.

Przed ponad rokiem zajê³a II miejsce w Konkursie
Talentów Wokalnych w Wejherowie, który zwyciê¿y³a
inna rumianka - Karolina
Arczewska z I LO.
Oprócz œpiewania Ewelina Hinc interesuje siê teatrem
i w tej dziedzinie równie¿ odnosi sukcesy. Œwiadcz¹ o tym
choæby recenzje z tegorocznego czerwcowego przedstawienia Teatru Junior dzia³aj¹cego przy Teatrze Muzycznym
w Gdyni, gdzie Ewelinê chwalono za niezwyk³¹ ekspresjê
prezentacji nie³atwej piosenki”Orszaki dworaki”.

Uczennice Gimnazjum Salezjañskiego w Rumi œpiewa³y
kaszubskie pieœni najlepiej i najpiekniej, pokonuj¹c
inne gimnazjalne zespo³y.

Festiwal kolęd i turniej scrabble
Miejski Dom Kultury organizuje kolejny grudniowy
Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora MDK - pocz¹tek 12 .12 od godz. 11.00.

Dom Kultury SM „Janowo” zaprasza na V Festiwal Kolêd dla uczniów
szkó³ podstawowych - 18
grudnia od godz. 11.00.
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BOŻE NARODZENIE

Kaszubska kolęda
Ta pastora³ka, ma³o dziœ znana ludowa kolêda posiada kilka bardzo podobnych wersji, zale¿nie od regionu
Kaszub, utrzymanych w tym samym klimacie. Kaszubska kolêda ma na pewno ponad sto lat - w 1911 r. opublikowa³ j¹ w swej ksi¹¿ce Izydor Gulgowski.
Bardziej popularna by³a przed wojn¹.
Sam w dzieciñstwie s³ysza³em niektóre jej fragmenty,
jednak nigdy w ca³oœci.
Jest cudownie prosta, bardzo swobodna i bardzo serdeczna. Bije z niej wiara, goœcinnoœæ, oferta dobrej kuchni z bogactwem potraw - gdyby siê tylko Jezus na Kaszubach narodzi³!
Kolêda jest nieod³¹cznym elementem Wigilii i Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, wraz z op³atkiem i choink¹ tworzy
klimat mi³oœci i ciep³a domowego ogniska
WESO£YCH ŒWI¥T!
Ryszard Hinc

¯ebës sa najich Kaszëbach rodzy³,
nié tak bës tam bé³, Jezulu, g³odzy³.
Wszëtko bë delë Cë, bësme le mielë Ce,
z Józw¹, z Panienk¹, Nôswi¹tsz¹ Nënk¹.
A tu nick ni môsz, Jezu, co szmakô.
Kaszëbi dadz¹ niebëlejako
do picô, jedzeniô i czim sa bawieniô,
z wójta pospo³u bës sôd³ do sto³u.
Tak Të jest zamiarz³i w ¿ëdowsczim kraju,
miô³bës cep³o w chëczë u naju,
b?kadosc je drzewa w lasu kol Wejrowa,
na rozgrzéweczka wódczi szklóneczka.
Na frisztëk miô³ës tineczka mléka,
kuchë i précle s¹, tasczi od Nécla s¹,
a stó³ nakrëti, baftamë szëti.
Na môltëch miô³ës kaszê jaczmian¹,
roso³ocziem ¿ó³tim tlësto podlón¹
a bënë z g¹sën¹ i përzn¹ jarzënë,
z imbiéra flacczi, niez³é przësmacczi.
I zajaczëna z t³ëst¹ cze³bas¹,
miô³bës, Môlëchny, nielëchn¹ pasz¹,
piwa tucholszczégo abo kosczérsczégo
miô³bës po uszë, lubi³bës z dëszë.
A na wieczerza z nolesnikamë
jag?dë z Borów, klosczi z szpérkamë,
zez nowi bulewczi pliñce ë stôrnéwczi,
od Kartiz grzëbë a ze Wdzydz rëbë.
Nie p³aczë, Jezu, bo ¯ëdë w ko³o.
Prziñdzë do Kaszëb, b¹dze wieso³o,
frantówczi spiéwómë, szépra zatuñczimë,
a téj mdzesz zycher p³akô³ od smiéchu.
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W ten szczególny, świąteczny czas
Życzenia Pomyślnosci, Zdrowia
oraz Wspaniałych
Świąt Bożego Narodzenia
składają Mieszkańcom Rumi
Wiesław Szczygieł
Przewodniczący
Rady Powiatu
Wejherowskiego

Józef Reszke
Starosta
Wejherowski

Radni
Rady Powiatu
Wejherowskiego

Niech Gwiazda Betlejemska
rozœwietla grudniowy mrok,
Niech p³yn¹ce ze ¯³óbka ³aski
dodadz¹ Wam si³y i nadziei

Wszystkiego co najlepsze
z okazji Bo¿ego Narodzenia
¿ycz¹ Mieszkañcom
naszego miasta
Pe³nomocnik PiS w Rumi - Janusz Zab³ocki
oraz radni Prawa i Sprawiedliwoœci

Szczęśliwych, Ciepłych, Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
Łask Bożych, Miłości i Zdrowia
oraz Pomyślności w Nowym Roku
życzą
mieszkańcom Rumi
radni Klubu Radnych
Niezależnych RM

REKLAMA

POGOTOWIE
KRAWIECKO-KUŒNIERSKIE
* REGENERACJA FUTER I SKÓR
* NAPRAWY, POPRAWKI, PRZERÓBKI
Rumia, ul. Sabata 2C - przy skrzy¿owaniu
z ul. Sobieskiego, w pobli¿u nowej
Galerii Rumia.
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DYŻURY
Tematy i sprawy mo¿na zg³aszaæ osobiœcie lub
telefonicznie, podczas dy¿urów w redakcji przy ul.
Pi³sudskiego 52/6 (wejœcie ko³o solarium) w
œrody w godz. 14-16.
Tel.: 58 710-96-11.
redakcja@gazetarumska.pl
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HISTORIA

REWITALIZACJA PLACU KASZUBSKIEGO - CZAS NA DYSKUSJĘ

Jak przywrócić mu blask?
Powsta³ projekt koncepcyjny zagospodarowania
Placu Kaszubskiego - to pierwszy krok w kierunku rewitalizacji tego historycznego miejsca w
Rumi. Czy i kiedy na kanwie tego projektu powstanie projekt wykonawczy? Czy w³adze miasta podejm¹ to wyzwanie? Czy znajd¹ siê œrodki na jego
realizacjê? Pozostaje te¿ pytanie, jak¹ pomoc otrzymaj¹ prywatni w³aœciciele budynków maj¹cy
uczestniczyæ w projekcie rewitalizacji. Jest pewne, ¿e ten najstarszy rumski plac zas³uguje, aby
przywróciæ mu dawn¹ œwietnoœæ, a tak¿e wartoœæ
historyczn¹ i artystyczn¹ obiektom, utracon¹
wskutek ró¿nych okolicznoœci.
Aby Plac Kaszubski zas³u¿y³ na miano „rumskiej
starówki” nale¿y w miarê
wiernie odtworzyæ dawny
obraz tego miejsca - zarówno na podstawie dostêpnych
materia³ów historycznych,
jak i rozmów z d³ugoletnimi
mieszkañcami.

Bruk i stare drzewa
Istotne znaczenie bêdzie
mia³a nawierzchnia - powinien to byæ stary bruk. Elewacje budynków z odtworzonymi historycznymi detalami - szczególnie dotyczy to
budynku nr 9 z piêknym
frontem ,widocznym na starych pocztówkach (prezentowaliœmy je m.in. w naszej
gazecie) oraz ciekaw¹ werand¹ od strony rzeki, któr¹
bywalcy placu pamiêtaj¹
sprzed lat. Wa¿nym elementem jest zieleñ - piêkny jest
buk i stare lipy, a tak¿e zielone ogrody.

Ogród nad rzek¹
Niezbêdne s¹ nowe nasadzenia, bo kilka starych
lip w ostatnich latach zniknê³o z placu.
Teren za budynkiem nr.
11 wymaga uporz¹dkowania - dawnej by³ tam park i
ogród w³aœcicieli budynku,
wszystko to otacza³ kana³
rzeki. S³u¿y³ on do regulacji
iloœci wody, która napêdza³a urz¹dzenia m³yna, a gdy

m³yn nie pracowa³ tylko tym
kana³em sp³ywa³a woda ze
stawu.

Wie¿a i latarnie
Na wie¿y transformatorowej z 1932 r. po jej wyremontowaniu powinna znaleŸæ siê tablica konserwatorska i tablica informacyjna o
obiekcie (ostatnio wyrwano
metalowe drzwi i wrzucane
s¹ tam œmieci). Uzupe³nieniem bêd¹ stylowe ³awki, latarnie, ¿eliwne barierki mostu, a tak¿e odpowiednie
ogrodzenia, tabliczki z numeracj¹ domów oraz forma
rzeŸbiarska.

Stary m³yn
Plac Kaszubski by³
oœrodkiem ¿ycia spo³ecznego, politycznego i narodowego (pisaliœmy na ten temat
w poprzednich wydaniach
"Gazety Rumskiej") . Aby
przywróciæ mu znaczenie,
nale¿y moim zdaniem poczyniæ kilka zdecydowanych
kroków, o których koncepcja
nie wspomina.
Pierwszym by³oby przeniesienie Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Stra¿y Po¿arnej w inne miejsce i rozebranie dobudowanych do
historycznego budynku m³yna pomieszczeñ Zajmowany
od lat przez stra¿aków zabytkowy obiekt, czyli dawny m³yn, warto przeznaczyæ

Dziêki niedawnej budowie ul. Lipowej, ta czêœæ Placu Kaszubskiego zyska³a now¹
nawierzchniê. Pozosta³a czêœæ, nie tylko z powodu nawierzchni, wygl¹da du¿o gorzej.

na funkcje kulturalnooœwiatowe.
Plac przed m³ynem, tak
jak dawniej powinien byæ
otwarty, co daje mo¿liwoœæ
ró¿norakiego zagospodarowania.
Wzd³u¿ ci¹gu pieszego
od Placu Kaszubskiego do
Placu Wolnoœci (skwer
przed SP nr 1) sta³ budynek
szachulcowy, który móg³by
zostaæ odbudowany z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ
handlow¹, kawiarniê itp. zamiast proponowanego w
opracowaniu pawilonu obok
stacji transformatorowej.

Scenka rodzajowa
zamiast g³azu
Skwer, który powstanie
po wybudowaniu ci¹gu jezdnego i pieszego jest moim
zdaniem zbyt ma³y, aby
zmieœciæ na nim stoliki i
krzes³a, ³awki, latarnie, zieleñ, pomnik. Ze wzglêdu na
ruch samochodów bêdzie tu
du¿y ha³as. W tym miejscu
powinna siê znaleŸæ tylko
odpowiednia forma rzeŸ-
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Stacja transformatorowa
Wie¿ê transformatora na Placu Kaszubskim oddano do
u¿ytku w 1932 r., co mia³o zwi¹zek z budowan¹ lini¹ elektryczn¹ z Gdyni przez Pierwoszyno i Dêbogórze do Rumi.
Pobudowana na podstawie kwadratu o boku 238 cm,
wie¿a ma wysokoœæ oko³o 7 m. Z przodu posiada metalowe
drzwi o wysokoœci 205 cm i 140 cm szerokoœci. Nadpro¿e
drzwi z odwróconej ceg³y ma wysokoœæ 12 cm.
Wy¿ej, z przodu jest okno o wymiarach 90 na 55 cm
(metalowe). Z lewej strony umieszczono metalowe drzwi o
wysokoœci 130 cm i szerokoœci 110 cm, osadzone na wysokoœci 55 cm od gruntu. Do wysokoœci 240 cm ceg³a jest
nieotynkowana. Spad dachu na praw¹ stronê, woda z dachu odprowadzana jest rynn¹, rura spustowa zamontowana jest po prawej stronie wie¿y, bli¿ej chodnika.
U góry umieszczone s¹ stalowe konstrukcje (ramy) z
izolatorami.
R.H.

biarska - jednak nie g³az, bo
to obcy element w historycznym klimacie placu. Uwa¿am ¿e powinna to byæ scena rodzajowa, zwi¹zana z
¿yciem codziennym mieszkañców i funkcj¹ budynków.
Takie wyrzeŸbione scenki i
postaci zdobi¹ obecnie wiele miast Europy.
Tematów nie brakuje
Patrz¹c choæby na naszych s¹siadów, warto przypomnieæ ods³oniêt¹ kilka lat
temu rzeŸbê na Placu Kaszubskim w Gdyni. Popularna ³aweczka z par¹ Kaszubów, nie jest wzorem zastrze¿onym. Z funkcj¹ dawnego m³yna wi¹¿¹ siê wozy,
konie, woŸnice, pracownicy
m³yna, taczki, worki zawsze
tu obecne. Obok funkcjonowa³a piekarnia, a nieopodal
szko³a, wokó³ której biega³y
dzieci. To mog³oby byæ tematy rzeŸbiarskie.

Kostki brukowe
z nazwiskami
Po rozbiórce dawnego
budynku stra¿y i otaczaj¹cych go blaszaków powstanie
miejsce, gdzie mo¿na postawiæ kilka ³awek. Nie widzê
potrzeby kopania w tym
miejscu i tworzenia tam zatoki, co przewiduje koncepcja. Do zagospodarowania na
miejsce wypoczynku, jest teren nad rzek¹, wzd³u¿ ci¹gu
pieszego na Plac Wolnoœci.
Aby zapewniæ mieszkañcom udzia³ w rewitalizacji placu, trzeba stworzyæ
mo¿liwoœæ i zaproponowaæ
ufundowanie ka¿demu
chêtnemu kostki brukowej
z nazwiskiem, które to
kostki nastêpnie zosta³yby
u³o¿one (umieszczone) w
bruku na placu.

Projekt koncepcyjny zak³ada otworzenie wizerunku dawnego Placu Kaszubskiego, jednak nie proponuje odtworzenia wszystkiego
wiernie. Wprowadza te¿
nowe elementy. Niektóre,
powsta³e w ostatnich latach
budynki przewiduje do rozbiórki, lecz pozostawia to
wszystko, co powsta³o wokó³
budynku stra¿y (m³yna).
Moim zdaniem usuniêcie
dobudówek jest konieczne,
aby mo¿na mówiæ o pe³nej
rewitalizacji.

Czas na dyskusjê
mieszkañców
Niezbêdne jest te¿ odtworzenie kana³u rzeki biegn¹cego kiedyœ za budynkiem nr 11, od wjazdu na
plac z ulicy Koœcielnej do
rzeki, oraz mostku, umo¿liwiaj¹cego (tak jak dawniej)
przejœcie z Placu Kaszubskiego na Plac Wolnoœci.
Autor opracowania pisze, ¿e obraz Rumi jest „chaotyczny i bez³adny” - z tym
stwierdzeniem siê zgadzam
, jednak zale¿y nam chyba
wszystkim, by by³o inaczej.
Do momentu gdy koncepcja przekszta³ci siê w
projekt budowlany, jest czas
na dyskusjê. Zapraszamy do
niej Czytelników gazety, bêdzie nam mi³o us³yszeæ i poznaæ Pañstwa opinie na temat rewitalizacji Planu Kaszubskiego i ruchu samochodów w obrêbie placu.
Ryszard Hinc
Autor jest wieloletnim
mieszkañcem Rumi, by³ym
radnym i spo³ecznikiem, a
przede wszystkim znawc¹ i
mi³oœnikiem historii miasta
i jego kaszubskich tradycji.
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Prawdziw¹ ucztê muzyczn¹ zafundowa³ zgromadzonej w rumskiej hali MOSiR publicznoœci zespó³
„Raz, Dwa, Trzy”, goszczc¹cy w listopadzie w Rumi.
Muzycy zaprezentowali piosenki Adama Nowaka i innych cz³onków grupy, a tak¿e Agnieszki Osieckiej i
Wojciecha M³ynarskiego.
Wspania³y koncert, który obejrza³o i wys³ucha³o ok.
800 widzów, zorganizowa³
Miejski Oœrodek Sportu i
Rekreacji, w ramach obchodów 55-lecia Rumi.
Fani którzy kupili p³ytê zespo³u, mogli liczyæ na
podpisy muzyków na ok³adce kr¹¿ka.
REKLAMA
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