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Anna Jamróz z Rumi
na Miss World 2009 BUDŻET 2010

* Radni poprawili projekt burmistrza
* Więcej pieniędzy na gimnne drogi

UCHWALONY
Wiêkszoœci¹ 13 g³osów przeciw 6, Rada Miejska Rumi przyjê³a najwa¿niejszy dla miasta
dokument. Bud¿et Rumi na rok 2010 uchwalili
radni PiS oraz radni niezale¿ni. Przeciwko g³osowali radni Gospodarnoœci i PO.
MERZE
bud¿ecie burmistrz
E. RoZanim dosz³o do g³osowania bud¿etu, radni wiêkszoœciowej koalicji wnieœli
liczne poprawki do przygotowanego przez burmistrz
projektu (ocenionego negatywnie przez wszystkie komisje merytoryczne RM).
W zmienionym i przyjêtym przez Radê Miejsk¹ dokumencie znalaz³o siê wiêcej pieniêdzy na inwestycje.
Zw³aszcza na utwardzenie
kolejnych gminnych dróg
(ponad 12 mln z³), których
budowy nie zaplanowa³a w

gala-Koñczak.
Radni przeznaczyli te¿
2 mln z³ na budowê bardzo potrzebnego kolektora
burzowego w Starej Rumi
oraz
rozpoczêcie
rozbuWna
TYM
NUMERZE
dowy dwóch szkó³: SP nr
1 oraz SP nr 6 (po 300 tys.
z³, oprócz œrodków na dokumentacjê).
Dodatkowe 50 tys. z³
pozwoli podwy¿szyæ dodatki dla nauczycieli za wychowawstwo do 125 z³.
str. 2

Kontrowersje wokół
jednego oświadczenia
Zastêpca burmistrza Rumi, Jan Domañski jeszcze jako
radny Rumi z³o¿y³ fa³szywe oœwiadczenie maj¹tkowe. Pomin¹³ fakt, ¿e od wielu ma zad³u¿enie na ponad 130 tys.
z³. Spraw¹ zaj¹³ siê komornik.
Temat ten dalej budzi wiele w¹tpliwoœci. W tej sytuacji
redakcja zapyta³a o stanowisko w tej sprawie odpowiednie
instytucje i w³adze Platformy Obywatelskiej.
str. 3
Anna Jamróz goœci³a w naszej redakcji.

REKLAMA

W TYM NUMERZE

BUDOWA RUSZY
NA WIOSNĘ

Œwiêta spêdzi³a z rodzin¹ w Rumi, pozostaj¹c wci¹¿ pod
wra¿eniem wspania³ej podró¿y do Afryki, z której wróci³a
w po³owie grudnia. W Johannesburgu, stolicy RPA Anna
Jamróz z Rumi reprezentowa³a Polskê w konkursie Miss
Œwiata. Podczas uroczystego fina³u spoœród 112 uczestniczek Miss World 2009 wybrano 16 najpiêkniejszych dziewczyn i w tej grupie znalaz³a siê œliczna rumianka!
O swojej przygodzie w Po³udniowej Afryce, a tak¿e o
dzieciñstwie w Rumi i o najbli¿szych planach Anna Jamróz opowiedzia³a Czytelnikom „Gazety Rumskiej”. str. 8

Budowa alternatywnego połączenia drogowego z Rumi do Redy
będzie realizowana
przez najbliższe trzy
lata. Inwestycja powinna ruszyć na wiosnę
tego roku, a zakończyć
się w 2012 roku. Przewodniczący rad miejskich Rumi i Redy wydali w tej sprawie
wspólne oświadczenie.

str. 5
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SAMORZĄD - BUDŻET

Konsekwentnie

Uchwalony głosami radnych PiS i niezależnych

stawiamy na JEST BUDŻET RUMI
NA KOLEJNY ROK
inwestycje
Z Piotrem Zaradnym,
przewodnicz¹cym Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej Rumi rozmawia
Anna Kuczmarska
- Panie Przewodnicz¹cy, to ju¿ czwarty i ostatni bud¿et w bie¿¹cej kadencji Rady Miejskiej.
Wszystkie poprzednie
bud¿ety by³y przygotowane w atmosferze powa¿nego sporu z burmistrz El¿biet¹ Rogal¹Koñczak. Jak siê zdaje,
ostatni bud¿et w tym sensie nie jest wyj¹tkiem?
- Istotnie. Przez ca³¹ kadencjê nie zdo³aliœmy zawrzeæ kompromisu z burmistrzem. Mo¿na powiedzieæ,
¿e mamy dwie ró¿ne wizje
miasta, ale tak naprawdê
burmistrz nigdy swojej wizji nie przedstawi³a. W
zwi¹zku z tym robimy, co
jest mo¿liwe. Raz w roku
uchwalamy bud¿et - to znaczy zapisujemy, co w naszym
mieœcie jest najwa¿niejszego do zrobienia. W poprzednich latach uda³o siê zmusiæ burmistrza do budowy
sporej iloœci ulic, chocia¿
prawie w ka¿dym przypadku rozpoczêcie inwestycji
by³o przez burmistrza ponad
miarê przeci¹gane.
- W jakim sensie przeci¹gane?
- Burmistrz zwleka³a jak
mog³a z przygotowaniem dokumentacji, spowalnia³a procedury administracyjne
zwi¹zane z uzyskaniem pozwolenia na budowê a póŸniej pomimo posiadania pozwolenia na budowê oraz zapewnienia œrodków w bud¿ecie nie og³asza³a przetargów.
- Czyli chce pan powiedzieæ, ¿e burmistrz
musia³a te drogi wykonaæ, ¿eby w jakimkolwiek stopniu zrealizowaæ
bud¿et?
- Tak to wygl¹da. W koñcu nie da siê przez cztery
lata nic nie robiæ. I tutaj, w
drogach, uda³o siê nam sporo osi¹gn¹æ, natomiast burmistrz nadal stawia skuteczny opór w przygotowaniu projektu budowy centrum miasta wraz z ratuszem oraz nie rozpoczyna
budowy kanalizacji burzowej w Starej Rumi, a tym
samym konsekwentnie
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uniemo¿liwia budowanie
kolejnych dróg w tej czêœci
miasta.
- Czy to znaczy, ¿e do
koñca kadencji te projekty nie rusz¹?
- Konsekwentnie w tym
bud¿ecie zapisaliœmy tak¿e
te dwa zadania. Co do budowy centrum wraz z ratuszem to rzeczywiœcie nie wierzê, ¿e do koñca kadencji
burmistrz cokolwiek w tej
sprawie uczyni. Jestem jednak optymist¹ je¿eli chodzi
o rozpoczêcie inwestycji budowy kanalizacji burzowej mam nadziejê, ¿e budowa
kolektora od ulicy Dêbogórskiej do kana³u Konitop Leniwy rozpocznie siê ju¿
wiosn¹. Na tê inwestycjê
posiadamy pozwolenie na
budowê. Dalsza zw³oka w
¿aden sposób nie bêdzie mog³a byæ uzasadniana, tak jak
dotychczas „przeci¹gaj¹cymi
siê procedurami administracyjnymi”.
- Czy burmistrz mo¿e
nie wykonywaæ zadañ,
zapisanych w bud¿ecie?
- Powiem tak - prawo jasno mówi, ¿e nie mo¿e. Ale
jednoczeœnie jedyn¹ konsekwencj¹ nie realizowania
bud¿etu mo¿e byæ nieudzielenie absolutorium przez
Radê Miejsk¹. I tak w przypadku Rumi siê dzieje.
- Na co Rada po³o¿y³a
g³ówny akcent w tegorocznym bud¿ecie?
- Bud¿et jest prorozwojowy, to znaczy nastawiony
g³ównie na nowe inwestycje
w zakresie wspomnianych
ju¿ dróg, ale te¿ na rozbudowê Szko³y Podstawowej
nr 1 czy Szko³y Podstawowej
nr 6 - co dziwne, pomimo
wielkiego ubieg³orocznego
ha³asu, burmistrz w swoim
projekcie nie przewidzia³a
œrodków na rozbudowê szko³y nr 1. I tê poprawkê wnieœliœmy wbrew burmistrzowi.

Radni Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Klubu Rad- tu wraz z przyjêtymi ponych Niezale¿nych zmienili projekt bud¿etu Rumi prawkami, „za” byli radni
na 2010 r., zaproponowany przez burmistrz E. Ro- PiS oraz radni niezale¿ni,
galê-Koñczak. Przewodnicz¹cy Komisji Finanso- ³¹cznie z niezrzeszonym w
¿adnym klubie radnym Jawo-Bud¿etowej RM Piotr Zaradny odczyta³ na seros³awem Szrederem.
sji wnioski, zawieraj¹ce liczne poprawki. Wnioski
W uchwalonym bud¿ecie
zosta³y wiêkszoœci¹ g³osów przyjête.
wiêcej pieniêdzy, ni¿ zak³aWed³ug uchwalonego wraz z poprawkami bud¿e- da³a to burmistrz, przeznatu, dochody miasta powinny osi¹gn¹æ w tym roku czono na inwestycje (ponad
sumê 110,3 mln z³ (w projekcie burmistrz by³o 103,5 37 mln z³), a zw³aszcza na
mln z³), a wydatki utrzymaæ siê na poziomie 126,6 budowê gminnych dróg (wymln z³ (by³o 119 mln z³). Przyjêty przez wiêkszoœæ kaz ulic na s¹siedniej str. 3).
radnych dokument jest bardziej ambitny i proin- Budowane bêd¹ tak¿e drogi
westycyjny, ni¿ pierwotny dokument.
powiatowe, na czele z prowadz¹cymi do Redy ulicami:
Radni
opozycji
nie
chcieProjekt burmistrz otrzyTowarow¹ i Cegielnian¹.
li dyskutowaæ na temat buma³ negatywn¹ opiniê
Ju¿ po uchwaleniu bud¿etu, nie znaj¹c treœci powszystkich merytorycznych
d¿etu
radni wyrazili zgodê
prawek, wnoszonych przez
komisji Rady Miejskiej. Nena
przekazanie
dotacji z bukoalicyjn¹
wiêkszoœæ.
gatywnie oceni³y go równie¿
d¿etu miasta dla policji (
Zw³aszcza radny Tadeusz
kluby: PiS i Radnych Nieza2400 z³ na nagrody) oraz dla
Pi¹tkowski z Gospodarnole¿nych. Przewodnicz¹cy
stra¿y po¿arnej (100 000 z³
œci i radny Józef Chmieklubu radnych PiS Florian
na wóz stra¿acki z podnoœnilewski
z
PO
wyra¿ali
obuMosa oraz wiceporzewodnikiem, który ma stacjonowaæ
rzenie z powodu przyjêtego
cz¹cy Rady Miejskiej Jarow Rumi). W obu przypadwiekszoœci¹ g³osów (a wiêc
s³aw Muszyñski, który
kach Rada Miejska wyrazidemokratycznie)
porz¹dku
przedstawi³ stanowisko
³a zgodê na przekazanie pieobrad
i
sposobu
procedowaKRN, stwierdzili, ¿e bud¿et
niêdzy. Radni nie zgodzili
nia bud¿etu podczas sesji.
zaproponowany przez El¿siê natomiast na kolejn¹ do- To kpina z demokracji bietê Rogalê-Koñczak jest
tacjê w wysokoœci 100 tys. z³
grzmia³
radny
Chmielewski.
s³aby i zdecydowanie za ma³o
dla szpitala specjalistycznePodczas
g³osowania
w nim inwestycji.
go w Wejherowie.
wniosków oraz ca³ego bud¿ePodczas ok. pó³toragoAk.
dzinnej dyskusji, która poprzedzi³a wniesienie popraSesja budżetowa w dwóch częściach
wek i g³osowanie, podobne
Sesja bud¿etowa, na której uchwalono najwa¿niejszy dla
zdanie wyra¿ali m.in. radny
miasta dokument odby³a siê w dwóch czêœciach, w kolejne
Bogdan Formella i wiceœrody: 30 grudnia 2009 r. i 6 stycznia 2010 r. Podczas pierwprzewodnicz¹cy RM Janusz
szegoposiedzenia Rady okaza³o siê bowiem, ¿e projekt buWolañski. Podkreœlali oni
d¿etu przygotowany przez burmistrza miasta, podlegaj¹cy
brak zapisów nt. takich wa¿analizie i ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañnych inwestycji, jak budowa
sku, spotka³ siê z zastrze¿eniami ze strony tej instytucji.
ratusza i centrum, budowa
B³êdy, wskazane przez RIO zosta³y wprawdzie poprawione
kolektora burzowego w Staprzez skarbnik Celinê Pa³asz, ale now¹ jednolit¹ wersjê
rej Rumi, niektórych od dawprojektu radni otrzymali dopiero w dniu sesji. Aby móc siê z
na oczekiwanych ulic czy boni¹ zapoznaæ, przewodnicz¹cy RM przerwa³ obrady, og³aiska treningowego przy ul.
szaj¹c tygodniow¹ przerwê. Ostatecznie bud¿et Rumi
Starowiejskiej
uchwalono 6 stycznia 2010 roku.

„Tak” dla poprawionego przez wiêkszoœæ radnych bud¿etu powiedzieli wszyscy
cz³onkowie Klubu Radnych Niezale¿nych, radni Prawa i Sprawiedliwoœci oraz
niezrzeszony radny Jaros³aw Szreder. Opozyjca (Gosodarnoœæ i PO) by³a przeciwna
uchwaleniu bud¿etu w takiej formie.
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Wiceburmistrz Domański
nadal nie wyjaśnił… !

Tak piêknie wygl¹da powsta³y pod koniec minionego
roku ci¹g pieszy wzd³u¿ ulicy ¯wirki i Wigury, miêdzy
Œródmieœciem a Bia³¹ Rzek¹. W tym roku zaplanowano
budowê nastêpnego odcinka deptaku dla pieszych
wraz z zieleñcami, ³awkami i oœwietleniem.

Kolejne ulice do utwardzenia

Zapisane w budżecie
W tym roku radni zaplanowali budowê nie kilku, jak proponowa³a burmistrz E. Rogala-Koñczak, ale kilkanastu nowych ulic. Radni wiêkszoœciowej koalicji PiS i KRN zwiêkszyli wydatki na drogi gminne oraz rozszerzyli program inwestycji w tym zakresie, zapisuj¹c w nim nastêpuj¹ce ulice:
* Ró¿ana
- Lotnisko
* W. £okietka i J. Pi³sudskiego
- Janowo- Œródmieœcie
* K. Makuszyñskiego i J. Brzechwy
- Szmelta
* ci¹g pieszy wzd³u¿ ul. ¯wirki i Wigury
* ci¹g ulic: Mostowa, Wi¹zowa (do Borówkowej),
Borówkowa (do Che³miñskiej),
Che³miñska (do asfaltu)
- Stara Rumia
* Cmentarna
- Stara Rumia
* ³¹cznik miêdzy ulicami Katowick¹ i Filtrow¹
- Janowo
* p³k. S. D¹bka
- Zagórze
* Hetmañska, D³uga, Sêdzickiego z parkingiem
- Bia³a Rzeka
* budowa chodników i miejsc parkingowych
przy ul. ks. L. Gierosa
- Œródmieœcie
Ponadto, jak zwykle budowane bêd¹ ulice w ramach
inicjatyw spo³ecznych, czyli przy udziale finansowym
mieszkañców (m.in. Królowej Bony, £¹kowa, Dzia³kowców, Owsiana).
Teraz wszystko zale¿y od realizacji zapisów bud¿etu
przez burmistrz Rumi.

Przypomnijmy, Jan Domañski jeszcze jako radny
Rumi z³o¿y³ fa³szywe oœwiadczenie maj¹tkowe. Od
wielu jest d³u¿nikiem TUiR WARTA na ponad 130
tys. z³, a ów fakt konsekwentnie ukrywa³ w oœwiadczeniach, które z mocy prawa ka¿da osoba publiczna musi z³o¿yæ. Na pocz¹tku grudnia spraw¹ zaj¹³
siê komornik. Po opublikowaniu tego faktu przez
nasz¹ gazetê, Jan Domañski z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cego Rady Miejskiej korektê zeznania, ale tak
naprawdê nadal nie wyjaœni³ opinii publicznej ani
w³adzom swojej partii (PO) motywów swojego postêpowania. Tak¿e nie odpowiedzia³ na pytanie, jak
mo¿na mieæ kredyt budowlany w wysokoœci 350 tys.
z³, nie posiadaj¹c ¿adnej nieruchomoœci - tylko dwa
samochody jako wspó³w³asnoœæ.
Sprawa Jana Domañskiego zamiast siê wyjaœniaæ, dalej budzi wiele w¹tpliwoœci, a on sam konsekwentnie nie udziela ¿adnych odpowiedzi. W tej sytuacji redakcja zapyta³a o
stanowisko w tej sprawie
odpowiednie instytucje i
w³adze Platformy Obywatelskiej.
Marsza³ek Jan Koz³owski - pe³ni¹cy funkcjê
szefa regionalnego Platformy Obywatelskiej, przypomnia³ obowi¹zki ustawowe
radnych i stwierdzi³, ¿e:
„…W powy¿szej sytuacji, w
przypadku podejrzenia, ¿e
radny Jan Domañski sk³adaj¹c oœwiadczenie maj¹tkowe poda³ w nim nieprawdê
lub zatai³ prawdê, przewodnicz¹cy Rady Miasta mo¿e
wyst¹piæ do dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej…”.
Podobnie wypowiedzia³a siê pe³ni¹ca obowi¹zki
naczelnik Urzêdu Skarbowego w Wejherowie, Katarzyna Ciechociñska i
szef powiatowy PO, starosta Józef Reszke.
To samo potwierdzi³ Prokurator Rejonowy w Wejherowie Dariusz Witek-Po-

gorzelski, który stwierdzi³ m.in.: „wspomniany
czyn kwalifikuje siê do wszczêcia postêpowania z art.
233 §6 Kodeksu Karnego,
bowiem z³o¿enie prawdziwych oœwiadczeñ maj¹tkowych przez radnych wynika
z art. 24h ustawy z dnia
08.03.1990 roku o samorz¹dach gminnych...”.
Komisarz na Rumiê
Platformy Obywatelskiej,
eurodeputowany Krzysztof
Lisek nie skomentowa³ tej
sprawy. Warto przypomnieæ,
¿e eurodeputowany ma podobne k³opoty, tyle ¿e na
sumê kilku milionów z³.
Pose³ Platformy Obywatelskiej z Wejherowa, Jerzy
Budnik odpowiedzia³ nam,
¿e” „…Ka¿dy kto w swoim
oœwiadczeniu maj¹tkowym
œwiadomie podaje nieprawdê albo zataja prawdê, czyli
inaczej rzecz ujmuj¹c podaje nieprawdziwe dane dotycz¹ce swojej sytuacji maj¹tkowej, musi liczyæ siê z odpowiedzialnoœci¹ karn¹, a
jeœli jest cz³onkiem Platformy Obywatelskiej dodatkowo z adekwatn¹ do wagi
przewinienia kar¹ partyjn¹.
Mam jednak nadziejê, ¿e w

tym przypadku nie dosz³o do
œwiadomego z³amania prawa, a ujawnione w za³¹czonym artykule z „Gazety
Rumskiej” niejasnoœci w
oœwiadczeniu maj¹tkowym
pana Jana Domañskiego
wyjaœni on szybko i przekonywuj¹co przed powo³anymi
do tego organami pañstwowymi i samorz¹dowymi oraz
w swoim macierzystym Kole
PO.”
Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, obecna szefowa J. Domañskiego, burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak da³a mu miesi¹c
na wyjaœnienie sprawy, który w³aœnie mija.
O stanowisko w tej sprawie zapytaliœmy równie¿
przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Rumi.
- W zwi¹zku ze z³o¿on¹
przez J. Domañskiego korekt¹ oœwiadczenia, zarówno radni, jak i niektórzy
mieszkañcy pytaj¹ mnie o tê
sprawê - mówi Witold Reclaf. - Poniewa¿ nabiera ona
coraz szerszego wymiaru, w
najbli¿szych dniach zwrócê
siê do odpowiednich organów skarbowych z wnioskiem o kontrolê oœwiadczenia maj¹tkowego by³ego
radnego i wyjaœnienie, czy J.
Domañski powinien ponieœæ
konsekwencje.

REKLAMA
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Rumianie na
Kongresie

Polska +
Rumia +
Plus dla Polski plus
dla Rumi. Na sobotnim
Kongresie Za³o¿ycielskim partii Polska
Plus najliczniej z miast
pomorskich by³a reprezentowana Rumia.
Kongres odby³ siê 9
stycznia w Teatrze Buffo w
Warszawie. Jego przebieg
by³ doœæ obszernie relacjonowany w mediach. Pracami przygotowawczymi
kierowa³ rumianin, pose³
Jaros³aw Sellin. Tymczasowym szefem zosta³ pose³
Jerzy Polaczek, a pracami ko³a poselskiego kieruje Ludwik Dorn.
Nowa partia akcentuje
koniecznoœæ zakoñczenia
„walk plemiennych” i wzywa do powa¿nej debaty o
Polsce, w tym do sensownej zmiany Konstytucji.
Powa¿na debata przyda
siê tak¿e Rumi i do takiej
namawia Grzegorz Partyka, lider œrodowiska
rumskiego Polska Plus.

Spotkanie w Rumi

Co dalej
ze stocznią?
Co dalej z przemys³em
stoczniowym? Na to pytanie postara siê odpowiedzieæ przewodnicz¹cy Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”
Krzysztof Doœla na spotkaniu z mieszkañcami
naszego powiatu.
Spotkanie odbêdzie siê
25 stycznia br. o godz.
18.30 w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Starowiejskiej 4 w Rumi.

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
58 677-61-02, 58 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
58 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
telefon alarmowy 998
Jednostka R-G w Rumi
58 671-01-98
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Radni przeznaczyli 300 tysięcy zł na rozpoczęcie rozbudowy SP nr 1

To za mało - mówią rodzice
Niezadowolenie i rozczarowanie rodziców
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 wzbudzi³ projekt bud¿etu na 2010 rok, przygotowany przez
burmistrz El¿bietê Rogala-Koñczak. Mimo ubieg³orocznej akcji protestacyjnej rodziców i sympatyków szko³y (wspieranych przez burmistrz),
w projekcie zabrak³o pieniêdzy na rozbudowê
najstarszej w mieœcie placówki oœwiatowej. Przeznaczono jedynie 550 tys. z³ na przygotowanie
dokumentacji inwestycji.
Mimo zapewnieñ zastêpcy burmistrza Ryszarda Grychto³a, ¿e pieni¹dze
na rozbudowê szko³y znajd¹
siê w ci¹gu roku, prawdopodobnie ju¿ na wiosnê (z
powodu oszczêdnoœci na inwestycjach drogowych), rodzice „jedynki” czuj¹ siê zawiedzeni.
- Nie zadowalaj¹ nas
obietnice s³owne, poniewa¿
nie raz nam obiecywano poprawê warunków nauki w
tej szkole i na s³owach siê
skoñczy³o - mówi Karina
Misiarz, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1. - Chcemy,
aby zapisano czarno na bia³ym, ¿e ta potrzebna inwestycja rozpocznie siê w tym
roku. Bêdziemy o to nadal
zabiegaæ.

Z powodu z³ych warunków funkcjonowania „jedynki” i braku konkretnych planów rozbudowy szko³y, Rada
Rodziców i wspieraj¹ca j¹
grupka mieszkañców chcia³a w ub. roku odwo³aæ Radê
Miejsk¹ (plany zwo³ania referendum nie powiod³y siê).
W obecnej sytuacji, wobec
braku œrodków w bud¿ecie
na 2010 rok, przygotowanym przez burmistrz Rumi,
rodzice skierowali list do
rumskich radnych z apelem
o pieni¹dze dla szko³y.
Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców przys³uchiwa³a
siê pierwszym w tym roku
obradom Rady Miejskiej,
podczas której radni PiS i
niezale¿ni przeg³osowali poprawki do projektu bud¿etu. Zwiêkszaj¹c wydatki na

Kazimierz Duraj zaprzysiężony

Nowy radny w Rumi
Miejsce radnego Jana
Domañskiego, który z³o¿y³
mandat z powodu objêcia
funkcji zastêpcy burmistrza
Rumi, zaj¹³ w Radzie Miejskiej Kazimierz Duraj. Na
grudniowej sesji RM nowy
radny zosta³ zaprzysiê¿ony.
Na kolejnej sesji bud¿etowej wzi¹³ udzia³ w g³osowaniu nad najwa¿niejszym dokumentem dla miasta. Radny, który ponad trzy lata
temu startowa³ z listy PO, w
podejmowaniu uchwa³ bud¿etowych wspiera³ swym
g³osem kluby Platformy i
Gospodarnoœci. G³osowa³
przeciw przyjêciu wniosków,
zaproponowanych przez
wiêkszoœciow¹ koalicjê oraz
REKLAMA

przeciw uchwaleniu bud¿etu
na 2010 rok z przyjêtymi poprawkami.
Kazimierz Duraj jest rumianinem od urodzenia, ma
55 lat, pracuje w Teatrze
Muzycznym w Gdyni.

To jeden z dwóch szkolnych budynków, oddzielonych
boiskiem. W tym obiekcie mieœci siê m.in. sala gimnastyczna, œwietlica i sto³ówka.

inwestycje radni przeznaczyli m.in. 300 tys. z³ na
rozpoczêcie rozbudowy SP
nr 1. Decyzja radnych nie
zaspokoi³a jednak oczekiwañ mieszkañców Starej
Rumi i okolic.
- Naszym zdaniem ta
suma pomo¿e jedynie przygotowaæ dokumentacjê rozbudowy, poniewa¿ zapisane
w bud¿ecie 550 tysiêcy na
pewno nie wystarczy³oby na
pokrycie kosztów projektu powiedzia³a po sesji bud¿etowej Karina Misiarz. Nadal czekamy na decyzje
finansowe, które pozwol¹
rzeczywiœcie rozpocz¹æ inwestycjê.
- W zesz³ym roku przeznaczyliœmy na dokumentacjê szko³y 350 tysiêcy z³otych, co wed³ug zapewnieñ
burmistrz mia³o pokryæ ca³oœæ kosztów. Niedawno
radni dowiedzieli siê od burmistrz, ¿e dokumentacja
bêdzie znacznie dro¿sza i
dlatego w bud¿ecie miasta
na 2010 rok zaplanowa³a
dodatkowo kwotê 550 tysiêcy na zap³atê drugiej raty
za dokumentacjê - wyjaœnia
Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi.
- Natomiast mimo wczeœniejszych deklaracji bur-

mistrz „zapomnia³a” o przeznaczeniu œrodków na rozpoczêcie inwestycji. Nie dziwi mnie, ¿e po fiasku referendum, w które El¿bieta
Rogala-Koñczak osobiœcie
siê zaanga¿owa³a, nie by³a
ju¿ skora do rozpoczêcia
rozbudowy szko³y. Nie
pierwszy raz burmistrz coœ
obiecuje, a póŸniej nie dotrzymuje obietnic. Z doœwiadczenia wiem, ¿e po nag³oœnieniu tej sprawy, burmistrz ruszy do „ofensywy
medialnej”, wykorzystuj¹c
znany tygodnik i lokaln¹ telewizjê. Za chwilê oka¿e siê,
¿e to radni s¹ winni ca³ej
sytuacji, a fundusze na powy¿sze zadanie w milionowych kwotach nagle siê
znajd¹.
Dodajmy, ¿e radni zapisali w bud¿ecie nie tylko œrodki na rozpoczêcie
rozbudowy „jedynki” przy
ul. Koscielnej. Tak¹ sam¹
kwotê 300 tys. z³ Rada
Miejska przeznaczy³a na
rozpoczêcie podobnej inwestycji w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza (plus 200 tys. z³
na dokumentacjê). Obie
placówki fukcjonuj¹ w
trudnych warunkach lokalowych.
Ak.
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AKTUALNOŚCI

Nową drogą do Redy pojedziemy za trzy lata

(PO)lska Obywatelska

Budowa ruszy wiosną

Obrońcy demokracji
nie są kryształowi...

O planach budowy drogi z Rumi do Redy ulicami:
Towarow¹, Cegielnian¹ oraz Leœn¹ i Drogowców w
Redzie, a tak¿e o dyskusji radnych oraz burmistrzów obu miast pisaliœmy w poprzednim wydaniu "Gazety Rumskiej". Przypomnijmy, ¿e mimo sporów na temat warunków inwestowania budowy
drogi przez trzy samorz¹dy (Powiat Wejherowski,
Rumia i Reda) partnerzy uzgodnili ostateczny program finansowy i merytoryczny inwestycji. Z³o¿ono te¿ w Urzêdzie Marsza³kowskim wnioski o jej
dofinansowanie ze œrodków unijnych. Powracamy
do tematu, aby poinformowaæ Czytelników, co dalej dzieje siê w sprawie tej inwestycji.
Okazuje siê, ¿e jak zwykle najtrudniej pokonaæ trudnoœci biurokratyczne. Jak siê
dowiedzieliœmy w Starostwie
Powiatowym (Powiat Wejherowski jest g³ównym inwestorem budowy drogi), gdy
zakoñczono etap uzgodnieñ
miêdzy samorz¹dami, rozpoczêto nie³atwe rozmowy z
przedstawicielami kolei. Dotyczy³y one zgody na zajêcie
na czas inwestycji gruntów
wzd³u¿ torów kolejowych
oraz niektórych obiektów
technicznych.
Planowana droga biegnie, jak widomo, wzd³u¿
szlaku kolejowego, a w
dwóch miejscach przebiega
pod torami (podziemnym tunelem), co wymaga zezwolenia ze strony zarz¹dców terenów i obiektów. Kolej podzielona obecnie na ró¿ne
spó³ki, mia³a problem z wypracowaniem ostatecznej
decyzji, kto ma wyraziæ zgodê na zajêcie terenów przebiegaj¹cych pod i przy budowanej drodze. Uda³o siê to
jednak ostatecznie ustaliæ.
- Musimy poczekaæ mniej
wiêcej miesi¹c na zgodê zarz¹du spó³ki kolejowej w
Warszawie, której podlegaj¹
nieruchomoœci. PóŸniej uzyskamy pozwolenie na realizacjê inwestycji i bêdzie
mo¿na og³osiæ przetarg. Niestety, przeprowadzenie koniecznej procedury zajmie
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
Fotografia okazjonalna:
zdjęcia ślubne oraz
weselne, urodziny,
chrzciny, bankiety,

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

502 178 344

ok. trzy miesi¹ce. Myœlê, ¿e
wiosn¹ bêdziemy mogli ruszyæ z budow¹ drogi - wyjaœnia Dariusz Kuczmarski,
etatowy cz³onek Zarz¹du
Powiatu. - Jest to najwiêksza i najkosztowniejsza inwestycja drogowa na terenie
powiatu i w samej Rumi,
dlatego nie mo¿emy sobie
pozwoliæ na zmarnowanie
tego projektu.
Zgodnie ze wstêpnym
kosztorysem, budowa drogi
wyniesie ponad 50 mln z³otych, a obiektów technicznych (tunele, ronda, przejœcia podziemne) - ponad 20
mln z³otych. Jest szansa na
uzyskanie 50-procentowego
dofinansowania inwestycji,
w czym obieca³ pomóc trzem
samorz¹dom wicemarsza³ek
Mieczys³aw Struk.
Przypomnijmy, ¿e rumscy radni od pocz¹tku deklarowali sfinansowanie w ca³oœci budowy drogi na terenie Rumi (ok. 24 mln z³otych) oraz dofinansowanie
budowy przejazdu pod torami na terenie Redy.
Na sesji Rady Miejskiej,
radni Klubu Radnych Niezale¿nych oraz Prawa i
Sprawiedliwoœci przyjêli w
sprawie budowy drogi stosowne uchwa³y.

- Jestem przekonany, ¿e
zarówno dla nas, dla s¹siedniej Redy, jak i powiatu ta
inwestycja jest strategiczna
- mówi Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi. Nowe po³¹czenie bêdzie s³u¿yæ nie tylko mieszkañcom
Rumi, jak niektórzy b³êdnie
twierdz¹. T¹ drog¹ bêd¹ jeŸdziæ mieszkañcy Rumi,
Redy, Wejherowa, a tak¿e
innych miejscowoœci powiatu, dlatego Rumia nie mog³a siê zgodziæ na zbyt du¿e,
jak pierwotnie zak³adano,
obci¹¿enie miejskiego bud¿etu. I tak nasz wk³ad finansowy jest najwiêkszy.
Musimy pamiêtaæ o inwestycjach na drogach gminnych. Dlatego konsekwentnie i jak siê okaza³o skutecznie walczyliœmy o lepsze warunki finansowania budowy
tej drogi przez Rumiê - dodaje wiceprzewodnicz¹cy J.
Muszyñski.
Budowa bardzo potrzebnego (ze wzglêdu na zat³oczon¹ i przeci¹¿on¹ drogê
krajow¹ nr 6) po³¹czenia
drogowego z Rumi do Redy
bêdzie realizowana przez
najbli¿sze trzy lata. Inwestycja powinna siê zakoñczyæ w 2012 roku.
MC.
Poniewa¿ w mediach pojawi³y siê nieprawdziwe informacje o rzekomym konflikcie, który mo¿e doprowadziæ do zerwania porozumienia przez partnerów inwestycji (za win¹ obarczano Rumiê), przewodnicz¹cy samorz¹dów dwóch miast wydali
oœwiadczenie. Zosta³o ono
odczytane na wspólnym posiedzeniu rad miejskich
Rumi i Redy.

Oświadczenie Przewodniczących
Rad Miejskich Rumi i Redy
Przed paru laty nasze miasta wraz z powiatem wejherowskim podjê³y opracowania pionierskiego i partnerskiego projektu budowy po³¹czenia drogowego Towarowa/Cegielniana-Leœna/
Drogowców.
Pomimo trudnoœci i wysokich kosztów budowy uda³o siê wypracowaæ wspólny wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego.
W tej sytuacji niezrozumia³a jest dla nas negatywna wrzawa, która jakoby przekreœla dobr¹
wolê wszystkich stron do wspó³pracy.
Wyra¿amy zdziwienie, ¿e niektóre media dokona³y opacznej interpretacji stanowiska Rady
Miejskiej Rumi i w³adz Redy.
Oœwiadczamy, ¿e wierzymy ¿e Rady obu miast
bêd¹ kontynuowa³y dobros¹siedzk¹ wspó³pracê.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Redy - Kazimierz Okrój
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi - Witold Reclaf

Obronimy demokracjê, choæbyœmy mieli wrzeszczeæ, szaty
rozrywaæ, piêœciami wygra¿aæ, bo my wiemy najlepiej, jesteœmy m¹drzy ¿e a¿ strach i poparcie ludu mamy - tak
twierdzili wyznawcy teorii pseudodemokratycznych, g³oszonych przez przewodni¹ si³ê narodu (PZPR). Kto ¿y³ w tych
tragicznych dla naszego pañstwa czasach wie, o czym mowa.
Niestety, nie wszystko co z³e odesz³o w przesz³oœæ i zapomnienie. „obroñcy demokracji” rodem z PRL nadal s¹ wœród
nas i g³osz¹ swoje teorie. To ci¹gle ci sami ludzie, tylko
przewodnie si³y narodu siê zmieni³y.
Rumia jest w tym wzglêdzie dobrym przyk³adem. To w
naszymi mieœcie pos³owie Lisek i Budnik, marsza³ek Koz³owski, radni Domañski, Chmielewski, Kubina, Pi¹tkowski, itd. wdra¿aj¹ now¹ (PO)lsk¹ demokracjê. Pose³ Lisek
(teraz europose³) wspierany przez „naszego” pos³a Budnika, pod p³aszczykiem obrony demokracji zlikwidowa³ demokratycznie utworzon¹ rumsk¹ Platformê i powo³a³ nowe
struktury, z³o¿one w czêœci z ludzi spolegliwych, bez inwencji i w czêœci z cz³onków by³ych pezetpeerowskich struktur.
Demokrata i libera³ spod znaku PO - K. Lisek, zastrasza³
radnych i wymusza³ na nich decyzje.
Kryszta³owe oblicze demokraty Liska ma jeszcze inn¹
rysê. Prokurator krajowy skierowa³ do przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie europos³owi immunitetu. Ma to zwi¹zek z zamiarem przedstawienia
mu zarzutu pope³nienia przestêpstwa o charakterze gospodarczym. Prokuratura Okrêgowa w Koszalinie prowadzi
œledztwo, w którym bada operacje finansowe miêdzy spó³k¹
Campus, za³o¿on¹ przez Krzysztofa Liska, a Polskim Stowarzyszeniem Kart M³odzie¿owych. Przez kilka lat prezesem obu by³ Lisek. Œledczy maj¹ zastrze¿enia do decyzji
finansowych, jakie podejmowa³ jako prezes Campusu i stowarzyszenia. Aby podreperowaæ bêd¹c¹ w kiepskiej kondycji spó³kê, mia³ przekazywaæ jej pieni¹dze stowarzyszenia
(udziela³ spó³ce po¿yczek i kupowa³ jej akcje). W ten sposób
do spó³ki mia³ wyprowadziæ nawet 2 mln z³.
Marsza³ek Koz³owski zamiast wspieraæ rozwój Rumi,
tak jak ka¿dego innego miasta województwa pomorskiego,
zajmuje siê politycznymi rozgrywkami. Popiera³ wszystkich,
którzy zwalczali koalicjê wiêkszoœciow¹ i „pierwsz¹” Platformê. Zamiast byæ arbitrem, powodowa³ spory w Radzie i
konflikty z burmistrz miasta, a jako szef wojewódzkiej PO
chcia³ zmusiæ radnych do zerwania koalicji, strasz¹c ich
wyrzuceniem z PO.
Lokalni „nowi” demokraci to od wielu lat te same osoby. Co jakiœ czas zmieniaj¹ barwy i regularnie wyg³aszaj¹
teorie wy¿szoœci „swojej” demokracji nad innymi. J. Domañski zmieni³ ju¿ barwy parokrotnie, za ka¿dym razem
wywo³ywa³ k³ótnie i zdradza³ dotychczasowych przyjació³.
Radny Chmielewski (Gospodarnoœæ i PO zarazem) kolejn¹
kadencjê udaje bojownika o demokracjê. Wtóruj¹ mu wypróbowani towarzysze z frontu walki (o wolnoœæ i demokracjê), radni Kubina, Rachwald, Pi¹tkowski. Teorie s¹
nadal takie same tylko przewodnia si³a siê im zmieni³a od lewa do prawa, jak komu pasuje.
Teraz wyra¿aj¹ oburzenie, ¿e demokracja jest (podobno) ³amana, ale jeszcze niedawno gdy wespó³ dzier¿yli w³adzê w Rumi gromili przeciwników, tupali i buczeli, gdy
g³os zabiera³ np. radny Knop, odcinali g³os w mikrofonach,
szydzili z wypowiedzi, nazywali niedouczonymi g³upkami.
Ówczesny przewodnicz¹cy Rady (Chmielewski) sygnalizacj¹
œwietln¹ regulowa³ czas wypowiedzi (opozycja najczêœciej
otrzymywa³a czerwone œwiat³o, Gospodarnoœæ - zielone). To
ich zdaniem by³a w³aœnie demokracja.
Jak bardzo marzy siê im powrót do starych i wypróbowanych ju¿ metod. Do boju wiêc towarzysze walki o wolnoœæ i demokracjê!
Kibic
OG£OSZENIE

WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY
o pow. 106 metrów kw. w centrum miasta:
Rumia, ul. Abrahama 15.
Tel.: 0 504-018-628
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WYDARZENIA

Parafia św. Jana z Kęt w Rumi świętowała 25. rocznicę powstania

Księża, wierni i świątynia
Jak to siê zaczê³o

W uroczystej mszy œw. pod przewodnictwem ks. biskupa Ryszarda Kasyny, wzi¹³ udzia³ m.in. ks. infu³at Albin
Potracki, ks. dziekan W³odzimierz Koz³owski i by³y proboszcz janowskiej parafii ks. Stanis³aw Megier, a tak¿e
proboszczowie innych parafii w Rumi. Na zdjêciu poni¿ej: parafianie ofiarowali ks. biskupowi dary.

8 grudnia minionego roku w koœciele œw. Jana z
Kêt obchodzono nie tylko œwiêto Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Popo³udniowa
uroczysta msza œw. mia³a charakter dziêkczynny
za 25 lat funkcjonowania parafii w Janowie. Ksiê¿a i wierni modlili siê równie¿ w intencji ludzi, którzy przyczynili siê do powstania parafii oraz piêknego koœcio³a, zbudowanego wiele lat póŸniej.
duszpasterza mia³o miejsce
O tym jak powstawa³a
29 maja 2004 r.
œwi¹tynia u zbiegu ulic
Ks. proboszcz przypoStoczniowców i Katowickiej
mnia³ te¿ inne wa¿ne fakty
mówi³ m.in. jej g³ówny buz historii parafii, zw³aszcza
downiczy, ks. proboszcz i
moment jej powstania i wydziekan W³odzimierz Kodzielenia obszaru, z czasem
z³owski, który dziêkowa³
powiêkszonego. Ks. Koz³owwszystkim - projektantom,
ski przypomnia³ pierwszy
ekipom budowlanym, rzeœlub i pierwszy pogrzeb, a
mieœlnikom, parafianom,
tak¿e pierwsz¹ uroczystoœæ
pracuj¹cym przy tej inweprymicyjn¹. W czerwcu
stycji oraz darczyñcom, bez
1990 r. mszê œwiêt¹ prymiktórych pomocy koœció³ nie
cyjn¹ odprawi³ ks. Adam Zemóg³by powstaæ.
lewski, pierwszy kap³an z
Budowa koœcio³a œw.
janowskiej parafii
Jana z Kêt trwa³a dok³adnie
szeœæ lat i jeden dzieñ. Uroczyste rozpoczêcie inwestycji
z udzia³em ks. arcybiskupa
Tadeusza Goc³owskiego
odby³o siê 28 maja 1998
roku, a jeszcze bardziej podnios³e poœwiêcenie nowej
œwi¹tyni przez tego samego

Ks. W³odzimierz Koz³owski wspomnia³ ksiê¿y, którzy
w tej parafii pracowali,
zw³aszcza by³ych proboszczów (niektórzy goœcili na
uroczystoœci). Dziêkowa³ te¿
w³adzom miasta, zawsze
przychylnym parafialnym
inicjatywom, m.in. budowie
koœcio³a w Janowie.

O historii parafii, zwi¹zanej z rozbudow¹ spó³dzielczego osiedla w Janowie,
mówi³ te¿ ks. biskup Ryszard Kasyna, który przewodniczy³ jubileuszowej
mszy œwiêtej. Ksi¹dz biskup
z³o¿y³ duszpasterzom oraz
parafianom jubileuszowe
¿yczenia. A. Kuczmarska

10 sierpnia 1984 r. biskup che³miñski Marian
Przykucki zleci³ ks. Andrzejowi Miszewskiemu
„zorganizowanie oœrodka
duszpasterskiego w Rumi,
dla osiedla Janowo”. 8 listopada 1984 r. Kuria Biskupia w Pelplinie wyst¹pi³a do
Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku o wyra¿enie zgody
na utworzenie oddzielnej
parafii w Janowie, a 19 listopada otrzyma³a pozytywn¹ odpowiedŸ.
7 grudnia 1984 r. biskup M. Przykucki wyda³
dekret eryguj¹cy parafiê
pod wezwaniem œw. Jana
z Kêt w Rumi.
W grudniu 1984 r. ks.
Miszewski zamieszka³ w
Rumi Janowie, w zaadaptowanej pracowni ogrodniczej
pañstwa Zab³ockich. Msze
œw. odprawia³ w koœciele
NMP Wspomo¿enia Wiernych. 20 maja 1985 r. ks. Miszewski zosta³ oficjalnie proboszczem nowej parafii. 16
czerwca tego roku odprawi³
pierwsz¹ mszê œw. pod
drewnian¹ wiat¹ z o³tarzem
przy ul. Stoczniowców. Postawiono tam trzy tunele
ogrodnicze, które chroni³y
wiernych przed deszczem i
wiatrem. Dziêki darowiŸnie
pañstwa Zelewskich parafia
sta³a siê w³aœciciclem terenu, na którym rozpoczêto
budowê kaplicy .
2 lutego 1986 r. ks. Andrzej Miszewski odprawi³
pierwsz¹ mszê œwiêt¹ w budynku. Pierwszym wikariuszem by³ wóczas ks. Stanis³aw Bach.

Parafialne
Echo Janowa
Pierwszy numer „Echa
Janowa" ukaza³ siê w grudniu 1993 roku.
Inicjatorem i redaktorem naczelnym parafialnej
gazetki by³ ks. Andrzej Sowiñski, który do lipca 2006
roku pe³ni³ obowi¹zki wikariusza w parafii œw. Jana z
Kêt w Rumi Janowie.
Obecnie redaktorem naczelnym pisma jest ks. Wojciech Lange.
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Na jubileuszowej mszy dziêkczynnej nie zabrak³o parafian, czyli mieszkañców dzielnicy Janowo.

Gazeta Rumska, nr 1 (43), styczeń 2010

Ksiądz Marek Chmielewski z Rumi

AKTUALNOŚCI

Festiwal Świetojański i inne koncerty w kościołach

Inspektor w Pile Rumskie kolędowanie
Salezjanin, ksi¹dz Marek Chmielewski zosta³ inspektorem Inspektorii œw. Wojciecha w Pile. Dla mieszkañców Rumi, zw³aszcza nale¿¹cych do dwóch salezjañskich parafii jest to powód do dumy, poniewa¿ nowy inspektor prowincji jest rumianinem.
Wprawdzie ks. Marek
Chmielewski urodzi³ siê w
1962 r. w Gdyni, ale mieszka³ z rodzin¹ i wychowywa³
siê w Rumi Zagórzu. Jest wychowankiem parafii pw. Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych (obejmuj¹cej wówczas m.in. Zagórze)
i rumskiego Oratorium. Jest
kolejnym wyró¿niaj¹cym siê
kap³anem i salezjaninem z
naszego miasta, który piastuje zaszczytn¹ funkcjê.
Ksi¹dz Chmielewski
odby³ nowicjat w latach
1980-1981, a w latach 19811983 studia filozoficzne. W
latach 1984-1988 studiowa³
teologiê. 25 maja 1988 r. w
L¹dzie nad Wart¹ przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie.
W 1995 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora teologii duchowoœci salezjañskiej na Universita'Pontificia Salesiana w Rzymie.
Ks. Marek Chmielewski
jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Mi³oœników Historii Salezjañskiej i Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.
Od roku 1998 jest te¿
cz³onkiem Rady Programowej „Magazynu Salezjañskiego Don Bosco” oraz re-

dakcji „Seminare”. Od roku
1995 jest wyk³adowc¹ duchowoœci salezjañskiej w L¹dzie i w nowicjacie w Swobnicy. W minionych latach
pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji, by³ m.in. opiekunem postnowicjatu w L¹dzie, wikariuszem dyrektora oraz dyrektorem wspólnoty formacyjnej i domu zakonnego w
L¹dzie, a tak¿e radc¹ inspektorialnym i delegatem
inspektora. Jako delegat inspektorii uczestniczy³ w 25.
i 26. Kapitule Generalnej w
Rzymie.
Ksi¹dz Marek Chmielewski bêdzie sprawowa³
stanowisko inspektora prowincji pilskiej przez kolejne szeœæ lat.
Informacje i zdjêcie ks.
M. Chmielewskiego pochodzi ze strony internetowej:
www.pila.salezjanie.pl

Kaszubski Chór „Rumianie” œpiewa³ kolêdy podczas festiwalu „Œwietojañskie
Kolêdowanie” w koœciele œw. Jana z Kêt.

Przepiêkne szopki w
rumskich koœcio³ach i
rozbrzmiewaj¹ce w nich
kolêdy co roku tworz¹
wspania³y klimat Bo¿ego
Narodzenia, umilaj¹c
nam wszystkim zimowy
czas. Œwiêta Rodzina,
Trzej Królowie, a zw³aszcza Dzieci¹tko w ¿³óbku
przypominaj¹, ¿e to przychodz¹cy na œwiat Jezus,
a nie wszechobecny Œwiêty Miko³aj jest g³ównym
bohaterem Œwi¹t.

Na uliczne iluminacje zabrakło pięniędzy i woli

Rumianie uratowali klimat świąt
W s¹siedniej Gdyni i niedalekim Wejherowie mo¿na podziwiaæ piêkne dekoracje œwi¹teczne. W
pierwszym przypadku na Skwerze Koœciuszki i
Œwiêtojañskiej, w drugim - na pl. Wejhera i deptaku rozwieszono kolorowe œwiate³ka i inne elementy, zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. Takie dekoracje ma wiêkszoœæ miast i miasteczek, a nawet niektóre wsie. Niestety, nie ma ich zupe³nie Rumia.
Gdyby o dekoracje domów, balkonów i ogrodów nie
zatroszczyli siê sami mieszkañcy, nasze miasto w
grudniu by³oby szare, ponure i smutne.
Po raz kolejny Urz¹d
stêpca burmistrza R. GrychMiasta z burmistrz na czele
to³ wyjaœnia³ w jednej z ganie zadba³ o œwi¹teczn¹ dezet, ¿e w Rumi nie ma odpokoracjê ulic, t³umacz¹c to
wiedniego miejsca w postaoszczêdnoœciami. Podobnie
ci centralnego placu na któzreszt¹, jak niezorganizowarym mo¿na by umieœciæ
nie w tym roku miejskiego
œwi¹teczne gad¿ety.
Sylwestra na stadionie i Du¿o w tym racji, bo
bardzo popularnego wœród
mimo wysi³ku radnych, womieszkañców. Wielu z nich w
bec oporu burmistrz Rumi nie
sylwestrow¹ noc zmierza³o
dosz³o do rozpoczêcia budowy
samochodami do Gdyni, gdzie
centrum miasta. Nie mniej
nie oby³o siê bez integruj¹cej
œwiate³ka mog³yby zawisn¹æ
mieszkañców zabawy, wspólna drzewach przy ul. Staronych ¿yczeñ i fajerwerków...
wiejskiej (np. od DH „AbraWracaj¹c do bo¿onaroham” do parku), a na skwedzeniowych iluminacji, zarze przy skrzy¿owaniu ul.

Starowiejskiej i D¹brwskiego
mog³a stan¹æ ustrojona i
rozœwietlona choinka, której
nie by³o w te œwiêta nawet
przed Urzêdem Miasta.
Samym urzêdem nie ma
siê co chwaliæ i mo¿e lepiej
skryæ go w ciemnoœci, jednak
nadanie œwi¹tecznego charakteru odcinkowi ul. Starowiejskiej by³oby wskazane.
Sytuacjê ratowali mieszkañcy Rumi, tworz¹c klimat i atmosferê œwi¹t.
Szkoda, ¿e nie wiedzieliœmy o grudniowych drastycznych oszczêdnoœciach Urzêdu, bo chêtnie pomoglibyœmy
poszukaæ sponsora, który zadba³by o odpowiednie iluminacje miejskie. Tak jak firma „E. Wedel” zatroszczy³a
siê o girlandy lampek, rozwieszone nad warszawskim
Nowym Œwiatem. Mieszkañcom stolicy zrobi³o siê cieplej
i przyjemniej.
Tylko pozazdroœciæ...

W niemal wszystkich
koœcio³ach odbywa³y siê
ostatnio koncerty kolêd w
wykonaniu rumskich chórów: Œw. Cecylii i Lira oraz
Orkiestry Dêtej z parafii
NMP Wspomo¿enia Wiernych.
W koœciele œw. Jana z
Kêt w Janowie przez kilka
pierwszych dni nowego roku
kolêdy œpiewa³o a¿ siedem
chórów! W ramach VII edycji Festiwalu „Œwiêtojañskie Kolêdowanie”, wyst¹pi³ m.in. gospodarz i organizator imprezy - Chór
Œwiêtojañski pod dyr.
Wojciecha Grudnowskiego, Chór Rumianie -pod
dyr. Marzeny Graczyk, a
tak¿e zespo³y z Gdyni,
Gdañska, Wejherowa i Lêborka. W Œwiêto Trzech
Króli w Janowie w ramach
„Œwiêtojañskiego Kolêdowania”, zagra³ Stromski

Band. Gwiazd¹ Festiwalu
by³ tegoroczny laureat Miêdzynarodowego Festiwalu
Piosenki Religijnej - Kameralny Chór Zamkowy z
Ostródy - pod dyr. A. Kowalskiego.
Mimo, ¿e w minion¹ niedzielê zakoñczy³ siê liturgiczny okres Narodzenia
Pañskiego, w najbli¿sz¹ niedzielê 17 stycznia zaplanowano jeszcze jeden znakomicie zapowiadaj¹cy siê
koncert. W koœciele œw. Józefa i Judy Tadeusza w Zagórzu wyst¹pi Polski Chór
Kameralny pod dyrekcj¹
Jana £ukaszewskiego.
Muzycy zaprezentuj¹
rumskiej publicznoœci kolêdy z ró¿nych stron œwiata.
Pocz¹tek o godz. 19.00.
A. Kuczmarska
Do tematyki bo¿onarodzeniowej powracamy równie¿ na str. 15.

REKLAMA

R.H., Ak
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ROZMOWA MIESIĄCA

Roztańczona, gościnna i gorąca Afryka

EGZOTYCZNA PODRÓŻ ANI
Z Ann¹ Jamróz, Miss Polski 2009, uczestniczk¹
grudniowego konkursu Miss Œwiata 2009 w
Republice Po³udniowej Afryki rozmawia Anna
Kuczmarska
- Uroczysty fina³ Miss
World odby³ siê w Johannesburgu w RPA 12
grudnia, ale razem z innymi uczestniczkami
konkursu spêdzi³a pani
w tym kraju ca³y miesi¹c. Czy czas wype³nia³y wam g³ównie przygotowania do gali, czy uda³o siê bli¿szej poznaæ ten
egzotyczny kraj?
- Próby odbywa³y siê tylko w tygodniu poprzedzaj¹cym wybory, a wczeœniej organizatorzy zafundowali
nam wiele atrakcji. Bardzo
siê ucieszy³am z mo¿liwoœci
zobaczenia tego zak¹tka
œwiata. Mia³am szczêœcie, ¿e
wybory odbywa³y siê tym
razem w RPA, a nie na przyk³ad w Polsce, co ju¿ mia³o
miejsce. Dziêki temu prze¿y³am wspania³¹ przygodê.
JeŸdzi³yœmy po kraju, by³yœmy nawet na safari, gdzie
widzia³yœmy dzikie zwierzêta, m.in. lwy, s³onie i sympatyczne surykatki. Odwiedza³yœmy ró¿ne instytucje,
od wizyt w szko³ach po spotkanie z prezydentem RPA.
Wszêdzie wzbudza³yœmy
entuzjazm, poniewa¿ w tym
kraju wybory Miss s¹ bardzo popularne. Najpiêkniejsza mieszkanka RPA traktowana jest jak prawdziwa
gwiazda, a reprezentantki
innych krajów ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem.
Zauwa¿y³am, ¿e to nie tylko goœcinny, ale te¿ bardzo
roztañczony naród. W wielu miejscach pojawia³a siê

muzyka i wszyscy tañczyli,
od dzieci po doros³ych.
- Gdzie mieszka³yœcie?
- Nocowa³yœmy w najlepszych hotelach w kilku miastach, a serwowane jedzenie
by³o pyszne!
- Wolno wam by³o jeœæ
bez ograniczeñ, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zadbania o figurê?
- Oczywiœcie! Nikt nas
przy stole nie pilnowa³ ani
nie kontrolowa³. Niektóre
dziewczyny przyznawa³y
siê, ¿e przyty³y podczas tego
miesi¹ca. Jedynym ograniczeniem by³ zakaz samodzielnego opuszczania hotelu. Wyje¿d¿a³yœmy tylko na
zorganizowane wycieczki i
spotkania, zawsze w grupach. ZaprzyjaŸni³am siê z
kilkoma dziewczynami, najbardziej z Miss Nowej Zelandii, Kenii, Malezji i Filipin.
- Gdy nadszed³ najwa¿niejszy moment wyborów, bardzo siê pani
denerwowa³a?
- Nie. Na Miss World panowa³a sympatyczna atmosfera. Nie by³o powodów do
napiêæ i stresów. Tylko
pierwsze wyjœcie na scenê
kosztowa³o mnie trochê emocji i nerwów, potem ju¿ by³am spokojna. Bardzo siê
ucieszy³am, gdy w kolejnym
etapie wyborów us³ysza³am
s³owa „Miss Poland!”. Znalezienie siê w wybranej przez
jurorów szesnastce by³o dla
mnie du¿ym wyró¿nieniem i
mi³ym zaskoczeniem.
- Du¿o odwagi wyma-

Ania z Zielonej Doliny
Anna Jamróz, studentka prawa na Uniwersytecie
Gdañskim, absolwentka I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich,
w tym roku skoñczy 22 lata. Od urodzenia mieszka w
Rumi. Dzieciñstwo spêdzi³a na piêknej Szmelcie, poœród
ogrodów i lasu. Choæ wiêc nie jest to „Ania z Zielonego
Wzgórza”, z ca³¹ pewnoœci¹ „Ania z Zielonej Doliny”.
Nasza Miss z sentymentem wspomina lata szkolne,
spêdzone najpierw w Szkole Podstawowej nr 7, a potem w Gimnazjum nr 4. Zw³aszcza ulubion¹ pani¹ dyrektor Danutê Sosnowsk¹, dziêki której zakosztowa³a
krajoznawczych wêdrówek z klubem „W³óczykij”. Ania
wspomina te¿ mile swoj¹ klasê humanistyczn¹ w I LO.
Ania Jamróz zdecydowanie lubi Rumiê, z której nie
zamierza siê wyprowadzaæ (chyba, ¿e gdzieœ po s¹siedzku), lubi morze, kino i ksi¹¿ki, zw³aszcza thrillery psychologiczne (ostatnio prozê Harlana Cobena). Kocha
wszystko, co jest zwi¹zane z latami szeœædziesi¹tymi filmy, modê, muzykê.
S³ynna rumianka bêdzie mia³a wkrótce swoj¹ stronê internetow¹: www.annajamroz.pl
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Podczas wycieczek zdarza³y siê takie mi³e spotkania.

ga³o zg³oszenie siê do
konkursu Miss Polski?
- Muszê wyjaœniæ, ¿e nie
zg³osi³am siê do konkursu
sama. Mia³am nie najlepsz¹
opiniê o tego rodzaju imprezach i nie zamierza³am braæ
w nich udzia³u. Usilnie namawia³ mnie jednak pan
Gerhard Parzutka von Lipiñski, prezes konkursu
Miss Polski, który wypatrzy³
mnie na pokazie w Galerii
Ba³tyckiej w Gdañsku.
D³ugo siê zastanawia³am. Stwierdzi³am jednak, ¿e
ludzie, którzy boj¹ siê opinii
innych nic w ¿yciu nie osi¹gaj¹. Postanowi³am spróbowaæ i jestem zadowolona.
Oprócz korzyœci materialnych, zyska³am wiele wspania³ych prze¿yæ i doœwiadczeñ.
- Jako panuj¹ca Miss
Polski ma pani zapewne
ró¿ne propozycje...
- Owszem, sporo siê dzieje, dlatego w tym roku akademickim wziê³am urlop na
uczelni. Biorê udzia³ w imprezach i akcjach charytatywnych. Wspólnie z Krzysztofem Ibiszem, bêdê prowadziæ Targi Œlubne we Wroc³awiu, potem wybieram siê na
pokazy do Niemiec. O kolejnych przedsiêwziêciach dowiadujê siê z miesi¹ca na
miesi¹c.

Z archiwum A. Jamróz

Ania Jamróz z nowymi egzotycznymi kole¿ankami.
Z archiwum A. Jamróz

- Przyjecha³a pani do
nas nowym samochodem, wygranym w konkursie. To auto ma charakterystyczny wygl¹d.
- To Ford Ca Grand Prix,
czerwony z bia³ym pasem.
Odebra³am go dopiero po
œwiêtach, wiêc je¿d¿ê od
niedawna.
- Czy w rodzinnej
Rumi jest pani rozpoznawalna?
- Na ogó³ tak. Spotykam
siê przy tym z mi³ymi reakcjami mieszkañców. Oprócz
niektórych ma³o sympatycznych wpisów na stronach internetowych, którymi na szczêœcie ma³o siê
przejmujê, wszyscy moi
znajomi, a nawet nieznane

mi osoby, gratulowali mi
sukcesu. To bardzo mi³e.
- Najbardziej chyba
ciesz¹ siê rodzice?
- Oczywiœcie, zw³aszcza
mój kochany Tata, który
ca³y czas mnie wspiera.
Mama oczywiœcie te¿ siê cieszy, ale podchodzi do tego z
wiêkszym dystansem.
Zreszt¹, oprócz rodziców,
mam wsparcie ze strony
starszej siostry i szwagra,
mojego ch³opaka i ca³ej rodziny, nie tylko w Rumi.
Wszystkim jestem za to
wdziêczna.
- My równie¿ jeszcze
raz gratulujemy sukcesu i dziêkujemy za rozmowê.
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GALERIA RUMIA
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KONTROWERSJE

SYGNAŁY
Oblegany parking
Przy ulicy Sobieskiego
powsta³ du¿y obiekt handlowy. Mimo, i¿ „Galeria Rumia” posiada w³asne miejsca
parkingowe (ok. 400!), korzystaj¹cy z jej us³ug klienci
zostawiaj¹ samochody tak¿e
na parkingu przed Urzêdem
Miasta. Ju¿ wczeœniej nie
by³o ³atwo tu zaparkowaæ,
jednak obecnie sytuacja
znacznie siê pogorszy³a.
Zmotoryzowani interesanci UM maj¹ k³opot. Czêsto znalezienie miejsca postojowego trwa d³u¿ej ni¿ za³atwienie sprawy w urzêdzie.
To problem, który zdaniem
naszych Czytelników wymaga pilnego rozwi¹zania.
R.Hinc
Sygna³y i opinie mo¿na przekazywaæ telefonicznie pod nr 58 710-9611 lub e-mailem pod adresem: redakcja@gazetarumska.pl.
Dy¿ury reportera w
redkacji przy ul. Pi³sudskiego 52/6 odbywaj¹ siê
w œrody w godz. 14-16.
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Ulica Lipowa - utwardzona, ale nie pozbawiona problemów

Mieszkańcy skarżą się na realizację
długo oczekiwanej inwestycji

Dojœcie do mostka na Zagórzance oraz dalszy odcinek to
œliska i niebezpieczna równia pochy³a. Pokonuj¹ j¹
codziennie, m.in. w drodze do koœcio³a, do szko³y i na
zakupy, liczni mieszkañcy Starej Rumi i Lotniska.

Spalasz śmieci? To źródło dioksyn!

Szkodliwe dymy nad miastem
Du¿e koszty zwi¹zane z ogrzewaniem domów, d³ugi, trwaj¹cy nawet do szeœciu miesiêcy okres grzewczy sprawiaj¹, ¿e coraz czêœciej do domowych pieców trafiaj¹ ró¿ne odpady. Spalanie œmieci sta³o
siê popularnym sposobem obni¿enia kosztów ogrzewania, tym bardziej ¿e œmieci s¹ zawsze pod rêk¹.
Niestety, takie postêpowanie jest bardzo niebezpieczne. Unosz¹cy siê z kominów dra¿ni¹cy dym
mo¿e nam wszystkim zaszkodziæ.
Do domowych pieców
trafiaj¹ gazety, magazyny,
kartony, plastikowe butelki,
opakowania po produktach
spo¿ywczych, kosmetykach
i artyku³ach chemicznych.
WyobraŸnia ludzka jest bardzo bogata w pomys³y - dlaczego by nie wrzuciæ do pieca starych mebli, ubrañ, butów a nawet opon! Tymczasem palenie drewna meblowego jest szczególnie niebezpieczne, poniewa¿ lakiery i farby u¿ywane do ich
konserwacji zawieraj¹ chlorowane fenole, jak równie¿
metale ciê¿kie g³ównie I klasy, takie jak rtêæ.
Czy zdajemy wiêc sobie
sprawê, jak bardzo sobie i
innym szkodzimy? Chyba
nie, a powinniœmy! Spalanie
œmieci jest bardzo niebezpieczne. Podczas spalania
wydzielaj¹ siê szkodliwe dla
naszego organizmu zwi¹zki,
takie jak metale ciê¿kie,
dioksyny, zwi¹zki o dzia³aniu dra¿ni¹cym, rakotwórczym i teratogennym. Nale¿y zwróciæ na to uwagê po-
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niewa¿ nasze dzia³ania
szkodz¹ nie tylko nam ale i
otoczeniu, naszym dzieciom
jak równie¿ przysz³emu pokoleniu.
Ka¿dy z nas s³ysza³ o
problemie, jakim jest zanieczyszczone
powietrze,
zw³aszcza w du¿ych aglomeracjach na ca³ym œwiecie.
Mo¿na by zapytaæ, jaki jest
sens w naszych dzia³aniach
proekologicznych i prozdrowotnych, skoro wielkie kot³ownie i spalarnie œmieci s¹
dla nas wiêkszym zagro¿eniem ni¿ domowe piece.
Otó¿ tylko pozornie, poniewa¿ piece w du¿ych zak³adach posiadaj¹ wysokie
kominy i filtry, a temperatura spalania jest bardzo
wysoka, przez co szkodliwoœæ jest na ogó³ znikoma.
Natomiast nasze ma³e paleniska nie generuj¹ tak wysokich temperatur, budynki
i kominy s¹ niskie, a w dodatku nie posiadaj¹ filtrów.
Problem nasila siê w
okresie jesienno-zimowym,
zarówno ze wzglêdu na sezon

grzewczy, jak i sprzyjaj¹ce
rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczeñ czynniki. Nale¿¹
do nich g³ównie: niska temperatura oraz du¿a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza.
Osiedla domków jednorodzinnych i starych kamienic z tradycyjnym ogrzewaniem s¹ wiêc prawdziw¹
bomb¹ ekologiczn¹. Ich
mieszkañcy zatruwaj¹ samych siebie, s¹siadów, a
tak¿e przechodniów.
Co nale¿y zrobiæ, kiedy
podejrzewamy, ¿e s¹siad
spala œmieci? Mo¿na powiadomiæ o tym Stra¿ Miejsk¹.
Jeœli uda siê przy³apaæ winowajcê, grozi mu mandat
do 500 z³, a w skrajnych
przypadkach nawet wniosek
do s¹du. Niestety, zazwyczaj
trucicielom spalanie œmieci
uchodzi na sucho, bo przecie¿ wielu z nas pali œmieci.
Agnieszka Pesta

Po wielu miesi¹cach budowa ulicy Lipowej w Starej Rumi dobieg³a koñca. Tak d³uga budowa stwarza³a szereg utrudnieñ mieszkañcom tej ulicy, jak te¿
okolic i na pewno by³a to droga inwestycja, nie tylko
ze wzglêdu na czas budowy. W trakcie realizacji inwestycji mieszkañcy starali siê przekazywaæ do Urzêdu Miasta swoje uwagi, i interweniowaæ, gdy zauwa¿yli istotne b³êdy. Skar¿¹ siê jednak na brak porozumienia i zrozumienia ich problemów - a przecie¿
mieszkaj¹ tu od lat i potrafili wskazaæ wiele pozytywnych rozwi¹zañ. Nie tak buduje siê spo³eczeñstwo obywatelskie...
Oto kilka uwag i spostrze¿eñ, które nasunê³y siê podczas budowy ulicy Lipowej:
- niektóre nowe s³upy energetyczne pierwotnie postawiono na œrodku chodnika, by je nastêpnie przesun¹æ, co
od pocz¹tku wywo³a³o zdziwienie mieszkañców.
- przesuniêty zosta³ p³ot nieruchomoœci dzier¿awionej
przez Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych, jednak nie na tyle by chodnik mia³ w tym miejscu prawid³ow¹
szerokoœæ. Podobnie wygl¹da dalszy odcinek, przylegaj¹cy
do dzia³ki gminnej.
- dojœcie z ulicy Lipowej do mostka i przejœcie na ulicê
Chopina to dzisiaj równia pochy³a, bardzo œliska zim¹ i niebezpieczna. Powtórzono poprzedni b³¹d, gdy po artyku³ach
w „Gazecie Rumskiej” poœpiesznie, w tygodniu przedwyborczym podniesiono mostek i wykonano niefortunne dojœcie do niego. To dojœcie powinno byæ stopniowane, a latarnia oœwietlaj¹ca to miejsce powinna byæ zawsze sprawna.
- dziwi brak nowej nawierzchni na ³¹cznikach od ul. I
Dywizji WP do Lipowej - te ³¹czniki to tak¿e ulica Lipowa.
- garby na jezdni, czyli progi spowalniaj¹ce zosta³y wykonane w nienajlepiej wybranych miejscach. - jeden z nich
powinien byæ bli¿ej ³¹cznika gdzie od ul. I Dywizji WP, przez
ul. Lipow¹ i Chopina do ul. Koœcielnej przechodz¹ licznie
mieszkañcy (w tym wiele dzieci), zmierzaj¹cy do koœcio³a,
szko³y, przedszkola, po zakupy lub na przystanek autobusowy. Spowolnienie ruchu w tym miejscu poprawi³oby bezpieczeñstwo mieszkañców.
- pnie kilku lip z powodu wysokiego poziomu ulicy zosta³y zasypane nawet do wysokoœci ok. jednego metra.
Mieszkañcy maj¹ w¹tpliwoœci, czy to prawid³owe postêpowanie i czy nie zaszkodzi ono starym drzewom? Przy okazji budowy ulicy mo¿na by³o posadziæ, tam gdzie to mo¿liwe nowe, m³ode lipy, bo coraz ich przy ulicy Lipowej mniej.
- gdy doje¿d¿amy ulic¹ Mostow¹ do Lipowej z zamiarem skrêtu w lewo, to mamy bardzo ograniczon¹ widocznoœæ z prawej strony - mo¿e lustro poprawi sytuacjê?
Przy okazji budowy ulicy Lipowej utwardzono gruntowy odcinek ulicy Partyzantów, od I Dywizji WP do Lipowej.
Ten przyk³ad krótkiego co prawda odcinka ul. Partyzantów pokazuje pewn¹ rzeczywistoœæ: gdy w³adze mówi¹ o
wybudowaniu ulicy, czêsto okazuje siê, ¿e powsta³ tylko
krótszy lub d³u¿szy jej odcinek. Tak jest np. z ulic¹ Lipow¹
( brak utwardzonych ³¹czników), Œwiêtope³ka, Ró¿ana.
Stara, historyczna, przedwojenna ulica Koœcielna te¿
ma nieutwardzony, gruntowy odcinek. Mieszkañcy tej czêœci ulicy zwrócili siê do w³adz z proœb¹ o tymczasowe utwardzenie nawierzchni poprzez u³o¿enie p³yt "jumbo". Urz¹d
Miasta odpowiedzia³, ¿e p³ytami bêd¹ utwardzane drogi
gruntowe, prowadz¹ce do dróg nowobudowanych, by nie
nanosiæ na nie piasku, jednak nie dotyczy to ul. Koœcielnej.
Tu przecie¿ zaistnia³a taka sytuacja, nowo budowana ul.
Mostowa przecina ul. Koœcieln¹ i z nieutwardzonego jej odcinka nanoszony jest piasek.
Jestem przekonany, ¿e w Starej Rumi, jak i w dzielnicy
Lotnisko, bardzo oszczêdnie buduje siê drogi. Dla przypomnienia Lotnisko ma 55 lat i najwy¿szy czas, aby to dostrze¿ono i poprawiono mieszkañcom standard ¿ycia, buduj¹c ulice. Powtarzaj¹ to m.in. radni wiêkszoœciowej koalicji, walcz¹c z burmistrz Rumi o realizacjê kolejnych inwestycji drogowych. Dziêki ich determinacji kilka ulic doczeka³o siê nowej nawierzchni.
Ryszard Hinc
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Sejm jednomyślny wobec spraw spółdzielców

Członkowie spółdzielni apelują

Uwłaszczenie nadal
tylko „po kosztach”

Władze miasta powinny
prowadzić spółdzielczy
Dom Kultury „Janowo”

18 grudnia 2009 r. Sejm RP 389 g³osami pos³ów wszystkich partii uchwali³
zmiany do Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Zmiana ustawy nast¹pi³a w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 17.12.2008 r. , który
nak³ada³ obowi¹zek dodatkowych op³at w przypadku przekszta³cenia zarówno mieszkañ lokatorskich, jak i w³asnoœciowych.
W art. 1 [1] wprowadzono bardzo istotny zapis: „spó³dzielnia mieszkaniowa
nie mo¿e odnosiæ korzyœci maj¹tkowych kosztem swoich cz³onków, w szczególnoœci z tytu³u przekszta³ceñ praw do lokali”. Oznacza to, ¿e zarz¹dy spó³dzielni nie mog¹ pobieraæ od cz³onków ¿adnych innych op³at ni¿ te, które w
sposób korzystny dla spó³dzielców zosta³y zapisane w ustawie. (art. 12,
art.17.14). Nie jest to wprawdzie symboliczna z³otówka, jak zwykli mawiaæ i
pisaæ niektórzy dziennikarze, ale koszty przekszta³cenia mieszkania w odrêbn¹ w³asnoœæ s¹ naprawdê niewielkie.Obejmuj¹ tylko niezbêdne rozliczenie cz³onków ze spó³dzielniami.
pobieraj¹c dodatkowe, niei¿ nie ma ¿adnych przeszkód
Kto chce siê staæ autenuzasadnione op³aty w
prawnych. Zgodnie z ustaw¹
tycznym w³aœcicielem lokazwi¹zku z przekszta³ceniem
o spó³dzielniach mieszkalu (lokatorskiego lub w³aprawa do mieszkania.
niowych, lokator mo¿e w
snoœciowego) musi- tak jak
takiej sytuacji z³o¿yæ pozew
Od pocz¹tku
dotychczas - z³o¿yæ wniosek
do s¹du z ¿¹daniem przeniedo spó³dzielni.
2010 roku
sienia na siebie w³asnoœci
Szeœæ miesiêcy
Znowelizowana w grudlokalu, a koszty s¹dowe poZgodnie z nowelizacj¹, w
niu ustawa wesz³a w ¿ycie
krywa spó³dzielnia.
ci¹gu szeœciu miesiêcy od
z dniem 30.12.2009 r., a wiêc
Wyrok s¹du zastêpuje
daty z³o¿enia wniosku spó³od pocz¹tku nowego roku
oœwiadczenie woli spó³dzieldzielnia bêdzie musia³a
mo¿na sk³adaæ wnioski do
ni i upowa¿nia lokatora do
przekszta³ciæ status mieszspó³dzielni o przekszta³ceza³o¿enia ksiêgi wieczystej
kania w pe³n¹ w³asnoœæ.
nie praw spó³dzielczych do
oraz wpis do niej prawa w³aLokator musi uregulolokali we w³asnoœæ (mieszsnoœci.
waæ ewentualne bie¿¹ce zakania lokatorskiego lub w³aAkt notarialny
d³u¿enie z tytu³u op³at za
snoœciowego).
mieszkanie oraz zwi¹zane z
i ksiêga wieczysta
Korzystne warunki
budow¹ lokalu, a tak¿e poSpó³dzielcy musz¹ paSkorzystaj¹ z tego ci
kryæ koszt wynagrodzenia
miêtaæ o istotnej ró¿nicy:
spó³dzielcy, którzy do tej
notariusza.
przed przekszta³ceniem
pory z powodu ró¿nych proOd 1 stycznia 2010 r. jest
w³aœcicielem mieszkania loblemów prawnych czy spadto kwota 329 z³, tj. jedna
katorskiego, jak równie¿
kowych nie mogli zrealizoczwarta minimalnego wynaw³asnoœciowego jest spó³waæ swojego prawa do w³agrodzenia za pracê plus 6 z³
dzielnia. Dopiero po tzw.
snoœci. Wprowadzona w
za ka¿d¹ stronê wypisu aktu
uw³aszczeniu nale¿y ono do
¿ycie nowelizacja ustawy o
notarialnego, 60 z³ za za³ospó³dzielcy, co jest zapisane
spó³dzielniach mieszkanio¿enie ksiêgi wieczystej oraz
(potwierdzone) w akcie nowych oznacza wiêc, ¿e mimo
200 z³ za wpis prawa w³atarialnym oraz w ksiêdze
niekorzystnego dla spó³snoœci.
wieczystej.
dzielców wyroku Trybuna³y
Nowelizacja zwolni³a
Istotne jest - co dostrzeKonstytucyjnego z grudnia
spó³dzielców z kosztów s¹gli i podkreœlali pos³owie ,
2008 roku, przekszta³cenia
dowych w przypadku, gdy
¿e spó³dzielnia mieszkanios¹ w dalszym ci¹gu realizospó³dzielnia nie przekszta³wa ma s³u¿yæ swoim cz³onwane na warunkach koca statusu lokalu, pomimo,
kom, a nie zarabiaæ na nich
rzystnych dla spó³dzielców.
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

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych,
Obrony Praw Cz³owieka i Mieszkañców Spó³dzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych Miasta
Rumi

Spó³dzielcy, je¿eli
macie pytania lub w¹tpliwoœci zwi¹zane z
przekszta³ceniem na
pe³n¹ w³asnoœæ swojego lokalu, prosimy o
kontakt.
S³u¿ymy rad¹ i pomoc¹. Kontakt do Stowarzyszenia:
tel. 0 501-710-210

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych, Obrony
Praw Cz³owieka i Mieszkañców Spó³dzielni oraz
Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi, które posta³o kilka miesiêcy temu z inicjatywy grupy mieszkañców osiedla SM „Janowo" zwróci³o siê niedawno do
Rady Miejskiej Rumi z apelem o prowadzenie spó³dzielczego Domu Kultury przy ul. Pomorskiej 11 .
Pismo, skierowane do rumskich radnych, publikujemy poni¿ej:
Wielu mieszkañców - cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Janowo liczy, ¿e i tym razem Radni konsekwentnie zdeklaruj¹ gotowoœæ Miasta do prowadzenia i w konsekwencji
pe³nego finansowania Spó³dzielczego Domu Kultury „Janowo”. Mog³oby to nast¹piæ w ramach stosowanej umowy
zawartej przez Gminê Rumia w Zarz¹dem SM Janowo.
Oczywistym jest, ¿e w tej kwestii musieliby wypowiedzieæ
siê cz³onkowie-w³aœciciele spó³dzielni. A mog¹ to uczyniæ
tylko podczas Walnego Zgromadzenia, które musi odbyæ siê
do czerwca 2010 roku.
To co uczyniono podczas tegorocznego WZ by³o ¿enuj¹c¹ kpin¹ z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, przepisów praw
obowi¹zuj¹cych w naszym Kraju. Zmanipulowano projekt
uchwa³y wniesiony przez grupê cz³onków-w³aœcicieli SM
Janowo, naruszono postanowienia Statutu SMJ. Zarz¹d nie
odniós³ siê do propozycji RM.
Trwa postêpowanie prokuratorskie w tej sprawie.
Tocz¹ siê tak¿e procesy wytoczone przez cz³onków-w³aœcicieli spó³dzielni w S¹dzie Apelacyjnym w Gdañsku dotycz¹ce uniewa¿nienia Walnego Zgromadzenia oraz kilku
uchwa³, podjêtych podczas WZ. Tocz¹ siê te¿ procesy (cywilny i karny) o naruszenie dóbr osobistych, tak¿e dobrego
imienia dwojga cz³onków S M Janowo w trakcie obrad WZ.
W pe³ni zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e kryzys odbija
siê tak¿e na wp³ywach naszego Miasta. Dlatego proponujemy, ¿eby termin ewentualnego porozumienia Miasta z SM
Janowo dotycz¹cego dalszej dzia³alnoœci SDK mia³ swój
pocz¹tek od 1 wrzeœnia 2010 roku. By³oby ono niew¹tpliwie korzystne dla ponad 4100 cz³onków-w³aœcicieli SM oraz
ich rodzin. Obni¿y³yby znacznie op³aty czynszowe, zwiêkszy³oby pulê œrodków na remonty i bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ SM.
Budynek Domu Kultury pozosta³by w³asnoœci¹ spó³dzielców, dzia³a³by nadal na rzecz ca³ej rumskiej - i nie tylko spo³ecznoœci. Jesteœmy pewni, i¿ to co napisa³ Przewodnicz¹cy RM Rumi w swoim piœmie do WZ SM Janowo z
20.IV.2009 roku: „....Mogê Pañstwa zapewniæ, i¿ do³o¿ylibyœmy wszelkich starañ, aby Dom Kultury Janowo prezentowa³ wysoki poziom dzia³alnoœci i by³ otwarty zarówno dla
osób doros³ych , jak równie¿ dla dzieci i m³odzie¿y” by³oby
w pe³ni realizowane ku po¿ytku naszego rumskiego dobra
publicznego.

Do Siego Anno Domini 2010 ¿yczy Cz³onkom Mieszkañcom SM „Janowo” oraz Mieszkañcom Rumi
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych,
Obrony Praw Cz³owieka i Mieszkañców
Spó³dzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych
Miasta Rumi.

Wystawy i koncert w Janowie
Dom Kultury SM „Janowo” zaprasza na wystawê „Obrazy muszlami malowane” warszawskiej artystki Alicji Rutkowskiej.
31stycznia o godz. 16.00 zaplanowano wernisa¿ kolejnej wystawy - tym razem artysty grafika z Rumi - Miros³awa Miadzió³ko.Tego samego dnia w placówce SM odbêdzie siê koncert pt. „Rockowy Karnawa³ w Janowie”,
w którym wystapi grupa BACK UP.
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Certyfikat dla Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka

Uczą, jak żyć zdrowo
„Nic nad zdrowie, ani lepszego, ani dro¿szego” pisa³ w XVI wieku Jan Kochanowski. O tym, ¿e
zdrowie jest najwa¿niejsze wiedz¹ równie¿ uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi. Od kilkunastu lat gimnazjaliœci pod opiek¹ nauczycieli podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania, promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia.
Maj¹ te¿ œwiadomoœæ zgubnych skutków stosowania niedozwolonych i niebezpiecznych u¿ywek.
promuj¹ce zdrowie i JolanOstatnim du¿ym przedty Staszewskiej emerytosiêwziêciem by³ „Tydzieñ
wanej dyrektor Gimnazjum
Profilaktyki” zorganizowanr 2, które te dzia³ania konny w szkole w dniach 3-7
tynuowa³a.
grudnia, pod has³em „¯yjê w
Najwa¿niejszym mozgodzie z natur¹”.
mentem uroczystoœci by³o
Akcjê podsumowano na
przekazanie Certyfikatu
uroczystym spotkaniu z
Szko³y Promuj¹cej Zdrowie.
udzia³em burmistrz Rumi,
Dyrektor Gimnazjum nr 2
dyrektorów rumskich gimTeresa Cebula przekaza³a
nazjów oraz Gra¿yny Woburmistrz El¿biecie Roga³oszyk, która jako dyrektor
li-Koñczak zaszczytne wydawnej Szko³y Podstawowej
ró¿nienie, które otrzyma³a
nr 4 zainicjowa³a dzia³ania

na uroczystoœci w Warszawie, z r¹k minister edukacji Katarzyny Hall. Rumskie Gimnazjum by³o jedn¹
z szeœciu szkó³ na Pomorzu,
wyró¿nionych Certyfikatem.
Uczniowie klasy III h
pod opiek¹ Beaty Kêdzierskiej przygotowali przedstawienie „Tomek i Czarny
Kruk”. Scenariusz na podstawie ksi¹¿ki G. Ortner
„Bajki na dobry sen” napisa³a Anna Król. Nie zabrak³o równie¿ nagród i dyplomów dla uczestników konkursów prozdrowotnych
oraz podziêkowañ dla
wszystkich, którzy przyczynili siê do wyró¿nienia certyfikatem naszej placówki.
Dorota Kuchta

Dyrektor Teresa Cebula wrêcza uczennicom nagrody za sukcesy w konkursach
prozdrowotnych.
Fot. D. Kuchta
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Piłkarze Orkana wrócili na boisko
5 stycznia po zimowej przerwie treningi wznowili
pi³karze Orkana Rumia. Pierwsze mecze zaplanowano w po³owie marca.
dionie bêdzie Darzbór
W dniach 14-23 stycznia
Szczecinek. Do tego czasu
wyjad¹ oni na obóz przygoOrkan rozegra seriê sparintowawczy do Niechorza.
gów maj¹c m.in. takich ryWszyscy zawodnicy na powali jak Jeziorak I³awa,
cz¹tku okresu przygotoElana Toruñ, Olimpia
wawczego przejd¹ te¿ badaGrudzi¹dz (wszyscy II
nia wydolnoœciowe.
liga), czy pierwszoligowa
Przypomnijmy, ¿e po
Flota Œwinoujœcie.
pierwszej czêœci sezonu druTerminarz meczów spa¿yna Rumi zajmuje trzecie
ringowych znajduje siê na
miejsce w tabeli, trac¹c do
stronie:www.orkanrulidera 6 punktów. Rozgrywmia.net
ki zostan¹ wznowione w poW klubie ca³y czas
³owie marca 2010 roku.
trwaj¹ poszukiwania noPierwszym rywalem pi³wych zawodników i sponsokarzy z Rumi, na ich sta-

12

rów, którzy wspomog¹ rumski zespó³ w walce o II ligê.
Do dru¿yny Orkana do³¹czy³ Grzegorz Niciñski
- wychowanek Arki Gdynia,
który w ekstraklasie rozegra³ 251 spotkañ i zdoby³
42 gole.
Niciñski bêdzie pe³ni³
rolê drugiego graj¹cego trenera. Ma na swym koncie
m.in. mistrzostwo i Puchar
Polski z Wis³¹ Kraków.
W treningach dru¿yny z
Rumi uczestniczy te¿ Ireneusz Malinowski, który
wróci³ do zespo³u po rocznej
przerwie, spowodowanej
kontuzj¹.
T. Miks

Puchar Świata
dla Spinek z Rumi
Zawody o Puchar Œwiata w tañcu wspó³czesnym, które
odby³y siê w grudniu w Miko³ajkach by³y miejscem kolejnego triumfu zespo³u Spinki z Rumi, prowadzonego przez
Renatê Urbanik-Siwiec. Dziewczêta, trenuj¹ce na co
dzieñ w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Rumi
znów okaza³y siê najlepsze i bezkonkurencyjne!
Przypomnijmy, ¿e w ub. roku Spinki wygra³y kolejno
taneczne Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy w Moskwie oraz Mistrzostwa Œwiata w Kanadzie. Podczas Pucharu Œwiata Spinki znakomicie wykona³y ten sam taniec,
którym zdoby³y z³ote medale na wspomnianych imprezach.

Biegi na orientację

„Siódemka” górą!
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” Rumia w minionym roku zdobyli 8 medali na
Mistrzostwach Polski w biegu na orientacjê. Koniec
roku i podsumowanie sezonu by³o powodem spotkania zawodników, dzia³aczy klubu i rodziców w Gimnazjum nr 4 w Rumi. Prezes klubu i trener Benedykt
Król przypomnia³ sukcesy swoich podopiecznych w
minionym roku, w Polsce i za granic¹.
Dwóch zawodników UKS
„Siódemka”: £ukasz Wiœniewski (kat. M-14) i Robert Niewiedzia³a (kat. M16) zosta³o sklasyfikowanych
na 2 miejscu w ogólnopolskim
rankingu Polskiego Zwi¹zku
Orientacji Sportowej.
R. Niewiedzia³a zosta³
równie¿ powo³any do kadry
Polski Juniorów i uczestniczy³ w Mistrzostwach Europy Juniorów. Ponadto zdoby³
srebrny medal w biegu indywidualnym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y,
a tak¿e z³oty medal w biegu
sztafetowym wraz z kolegami z klubu: P.Lipieñskim i
M.Piechowskim. Na Mistrzostwach Polski w biegu
d³ugodystansowym R.Niewiedzia³a wywalczy³ srebrny
medal. Na OOM sztafeta juniorek m³odszych w której
biega³a M. Kantecka z Rumi
tak¿e wywalczy³a z³oto.
M³odsi zawodnicy startowali
w Pucharze Najm³odszych.
£.Wiœniewski zdoby³ z³oty
medal w biegu klasycznym,
a w sprincie by³ drugi.

S. Socik zaj¹³ 3 miejsce.
M. Boguszewski zdoby³
srebrny medal. Ponadto w
Mistrzostwach Makroregionu m³odzicy zdobyli 7 medali, a w Mistrzostwach Województwa zawodnicy UKS
wywalczyli 42 medale.
W klasyfikacji Dru¿ynowego Pucharu Polski UKS
„Siódemka” zosta³ sklasyfikowany na 3 miejscu w kat.
m³odzików i na 4 miejscu w
kat. juniorów.
W Klubowych Mistrzostwach Polski klub zakoñczy³ rywalizacjê na 10 miejscu w Polsce (2 miejsce w II
lidze). Klasyfikacja jest prowadzona ³¹cznie dla seniorów i juniorów, a zawodnicy
UKS „Siódemka” to przede
wszystkim juniorzy.
Klub zaprasza wszystkich, którzy chc¹ aktywnie
spêdziæ wolny czas. Biegi na
orientacjê s¹ form¹ rekreacji
dla ka¿dego - dzieci i rodzice
wspólnie mog¹ rywalizowaæ
i bawiæ siê.
Wiêcej na stronie:
www.siodemka.rumia.pl.

Medaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (z³oto w
sztafecie ch³opców i dziewcz¹t). Ch³opcy od lewej: P.
Lipieñski, R. Niewiedzia³a, M. Piechowski - wszyscy UKS
„Siódemka”. Dziewczêta: Liñska (GKS Luzino), Morawska (Flota Gdynia) i M. Kantecka z UKS „Siódemka”.
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Z ostatniej chwili

Sukces rumskich zespołów
w wojewódzkim konkursie
W minin¹ niedzielê, 10 stycznia w gdyñskim Teatrze Miejkim odby³ siê koncert galowy Wojewódzkiego Przegl¹du
Jase³ek - Gdynia 2010. Wyst¹pi³y w nim dwa zespo³y z
Rumi, pod kierunkiem Anny Bronowickiej, które zosta³y
laureatami konkursu.
Zespó³ Gimnazjum Salezjañskiego zaj¹³ w swojej kategorii wiekowej I miejsce, natomiast m³odszy zespó³ „Bambo”, dzia³aj¹cy w Szkole Podstawowej nr 10 zdoby³ III miejsce. Gimnazjalistka Klaudia Groth oraz uczennica SP nr
10 Maja Allicon otrzyma³y nagrody indywidualne.

Gwiazdkowy spektakl dla rodziców

Gimnazjaliści na
szkolnej scenie
Najm³odsi uczniowie SP nr 6, wœród których równie¿ s¹ m.in. dzieci niepe³nosprawne, podziwiali wystêpy swoich starszych kole¿anek i kolegów.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Majkowskiego

Razem a nie obok siebie
- już od dziesięciu lat
Od dziesiêciu lat w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego
w Rumi funkcjonuj¹ klasy integracyjne. Jak nazwa wskazuje, integruj¹ siê
w nich, w czasie nauki i zabawy uczniowie sprawni oraz niepe³nosprawni.
W przystosowanym do tego budynku, który posiada m.in. windê i specjalnie
urz¹dzone ³azienki, istnieje obecnie 14 klas (oddzia³ów), do których uczêszczaj¹ m.in. niepe³nosprawni uczniowie.
Wspania³y koncert pt.
„Ka¿dy z nas jest inny” , uroczysta Rada Pedagogiczna z
prezentacj¹ multimedialn¹,
specjalne spotkanie Rady
Rodziców - to tylko niektóre elementy obchodów jubileuszu w placówce przy ul.
Sienkiewicza. To okazja do
podsumowania osi¹gniêæ
oraz pochwalenia siê sukcesami. A tcyh w „szóstce” nie
brakuje.
- Klasy intergracyjne w
szkole s¹ dla dyrekcji i nauczycieli niesamowitym
wyzwaniem, nios¹ nowe zadania, a jednoczeœnie wzbogacaj¹ nas o wspania³e doœwiadczenia - mówi Irena
Krzemiñska, wieloletnia
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6 w Rumi, jednej z
najwiêkszych placówek
oœwiatowych w mieœcie. Mimo dziesiêciu lat pracy z
dzieæmi niepe³nosprawnymi
i tak nie do koñca poznaliœmy wszystkie zadania, które przed nami stoj¹. Ka¿de
dziecko jest inne, ma indywidualne potrzeby, uczy nas
rozwi¹zywania nowych problemów. Uczniowie niepe³nosprawni pracuj¹ w ró¿nym tempie, czasem rozwi¹zuj¹ inne zadania ni¿ resz-

Tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia uczniowie
Gimnazjum nr 4 w Rumi
zaprosili rodziców i nauczycieli na mini-spektakl o tematyce œwi¹tecznej.
We wspó³czesnych jase³kach, których g³ównym bohaterem by³a wielopokoleniowa rodzina, nie zabrak³o
tradycyjnych kolêd, blasku
œwiec i choinki. By³y anio³y, diabe³ oraz policjanci-kolêdnicy. Przede wszystkim
zaœ by³o du¿o humoru, satyry, muzyki i œpiewu, co

bardzo siê spodoba³o publicznoœci.
Przedstawienie przygotowali uczniowie ró¿nych
klas (tak¿e integracyjnych),
dzia³aj¹cy na co dzieñ w ko
le teatralnym. Autork¹ scenariusza i rezyserk¹ by³a
opiekunka tego ko³a, Justyna Susdorf-Grabowska.
W przygotowaniu przedstawienia pomaga³y inne nauczycielki Gimnazjum nr 4:
Kamila Helak, Beata D¿ugan oraz Iwona Skrzoska-Dziewa³towicz.

W jubileuszowym programie wyst¹pi³ m.in. zespó³ pod
kierunkiem p. Tatiany Jaworskiej-Hinc.

ta klasy, co wymaga od nauczyciela dodatkowych
umiejêtnoœci.
Jak mówi pani dyrektor,
szko³a zatrudnia specjaliststów oraz prowadzi specjalistyczne zajêcia, pomagaj¹ce niepe³nosprawnym dzieciom.Sprawni uczniowie,
którzy dziêki obecnoœci mniej
sprawnych kole¿anek i kolegów ucz¹ siê tolerancji oraz
okazywania pomocy innym,
coraz lepiej zachowuj¹ siê
wobec rówieœników. Œwiadomoœæ, ¿e obok nas ¿yj¹ ludzie
inni, ale nie gorsi, jest w
szkole coraz wiêksza.
- Pracujemy i bawimy siê
razem, a nie obok siebie -

podkreœla dyrektor Krzemiñska. - Musimy ochraniaæ
niepe³nosprawnych uczniów,
ale nie mo¿emy trzymaæ ich
pod kloszem. Nie mo¿emy i
nie chcemy ich izolowaæ.
Dlatego nie ma w naszej
szkole dwóch grup uczniów.
Jest natomiast jedna szkolna spo³ecznoœæ i na tym w³aœnie polega integracja.
Dodajmy, ¿e piêkny
spektakl s³owno-muzyczny i
inne jubileuszowe wydarzenia przygotowane zosta³y
pod kierunkiem Hanny
Dzwonka, a oprawa muzyczna by³a g³ównie dzie³em
Marii Ropela.
Ak.

Malarstwo, poezja i muzyka
Wystawê malarstwa Jerzego Stachury i Zygmunta
Pa³asza mo¿na ogl¹daæ w Dworku pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi. Miejski Dom Kultury zaprasza te¿ do
Dworku na wieczór poetycki Olgi B¹kowskiej - 21 stycznia o godz. 18.00 oraz na koncert karnawa³owy - w sobotê 30 stycznia o godz 17.00.
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LUDZIE

Ojciec i pięć córek bezinteresownie oddają krew potrzebującym

SZEŚĆ GORĄCYCH SERC
I JEDNO KRYSZTAŁOWE
Rumianin Jan Konkel ma pewnoœæ, ¿e uratowa³ ¿ycie wielu osobom.
Wprawdzie nigdy nie rozmawia³ z ludŸmi, którzy dziêki niemu szczêœliwie
prze¿yli wypadek lub operacjê, ale 26 litrów oddanej krwi mówi samo za
siebie. Gdyby nie przerwa spowodowana chorob¹ i operacjami, na pewno
by³oby jej jeszcze wiêcej. Krew oddaje z przerwami od 1968 roku. Honorowo i bezinteresownie. Wœród wielu odznaczeñ otrzyma³ najcenniejsze dla
niego „Kryszta³owe Serce”, jedno z najwy¿szych wyró¿nieñ Honorowego
Krwiodawstwa. Pan Jan ma w rodzinie godnych nastêpców, poniewa¿
swoj¹ ofiarnoœci¹ „zarazi³” córki. Jedna z nich, Janina Czerwionke, jest
prezesem Miejskiego Klubu Honorowych Krwiodawców w Rumi.
Krew oddaje piêæ córek
Jana Konkela. Najwiêkszy
sta¿ ma najstarsza Sylwia,
która ma na koncie ponad
14 litrów. Nieco mniej, bo
ok. 13 litrów odda³a druga
córka - Janka. Po kilka litrów krwi odda³y m³odsze
córki: Ewa, Agnieszka i Kasia. Dorota chcia³a równie¿
do³¹czyæ do "rodzinnego klubu", ale nie mo¿e oddawaæ
krwi z powodów zdrowotnych. Z podobnego powodu
a tak¿e zbyt m³odego wieku
nie mo¿e byæ krwiodawc¹
najm³odsza córka - Monika,
uczennica I LO w Rumi.
Dzia³a natomiast w szkolnym klubie Caritas (w Gimnazjum by³a cz³onkiem klubu PCK), poniewa¿ stara siê
pomagaæ potrzebuj¹cym w
inny sposób.
Jeœli o rodzinnym klubie
krwiodawców mowa, dodajmy, ¿e nale¿¹ do niego równie¿ ziêciowie pana Jana.

ró¿ne przywileje, a tak¿e zaproszenia na wycieczki i zabawy. Wa¿ne by³a np. mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz kupowania leków
taniej.

PO¯YTECZNE
AKCJE
Obecnie przywilejów jest
mniej, ale na szczêœcie u
wiêkszoœci honorowych
krwiodawców nie os³ab³a
chêæ pomagania innym.
Przybywa równie¿ nowych
honorowych krwiodawców,
m.in. poœród m³odzie¿y.
S³u¿¹ temu akcje organizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, przez
miejskie kluby, a nawet niektóre szko³y.
Dobrym przyk³adem jest
Rumia, gdzie akcje krwio-

dawstwa organizuje przynajmniej raz w roku burmistrz miasta (ostatnia akcja mia³a miejsce w minion¹
niedzielê, 10 stycznia). Poza
tym inicjuje je Miejski Klub
Honorowych Krwiodawców,
ale tak¿e I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Uczniowie tej rumskiej
szko³y co kilka miesiêcy oddaj¹ krew w specjalnym
ambulansie gdañskiego
Centrum KiK, stacjonuj¹cym na szkolnym dziedziñcu. I bardzo dobrze, bo krew
to dar bezcenny, którego
mo¿e wkrótce potrzebowaæ
ka¿dy z nas.

SATYSFAKCJA
Z tak¹ œwiadomoœci¹
¿yje Janina Czerwionke.
Wie, ¿e ona lub jej najbli¿si
te¿ mog¹ znaleŸæ siê w trud-

nej sytuacji, zagra¿aj¹cej
¿yciu i bêd¹ wówczas potrzebowaæ krwi.
- Wierzê, ¿e jeœli sama
oddajê krew, w razie potrzeby tak¿e j¹ otrzymam,
podobnie jak cz³onkowie
mojej rodziny - mówi pani
Janka. - Jeœli ktoœ dziêki
mnie chodzi po ulicy, to
bardzo siê z tego cieszê.
Dla takiej œwiadomoœci
warto oddawaæ krew. Mam
grupê krwi zero, co pozwala przekazaæ moj¹ krew
ka¿demu potrzebuj¹cemu.

WIÊCEJ KOBIET
Pani Janka, podobnie
jaka jej starsza siostra Sylwia, zosta³a krwiodawc¹ zaraz po uzyskaniu pe³noletnioœci. Wzorem dla nich by³
tata. Chcia³y oddawaæ krew
tak jak on. Nie ukrywaj¹, ¿e
chcia³y te¿ - podobnie jak
tato, dostawaæ od czasu do
czasu upominki i inne wyró¿nienia. Dla nastolatek to
by³a du¿a frajda. Czu³y siê
doceniane, wiedzia³y, ¿e
robi¹ coœ wa¿nego.
- Wtedy w œrodowisku
krwiodawców by³o bardzo
ma³o kobiet, ale teraz proporcje siê nieco wyrówna³y
i kobieta-dawca nikogo ju¿

BY£O NAS WIÊCEJ
- Pracowa³em przez wiele lat w Fabryce Urz¹dzeñ
Okrêtowych w Rumi, gdzie
pe³ni³em funkcjê prezesa
zak³adowego klubu honorowych krwiodawców - wspomina Jan Konkel. - W latach siedemdziesi¹tych i
osiemdziesi¹tych oddawaliœmy w naszym zak³adzie
bardzo du¿o krwi, poniewa¿
klub liczy³ ponad szeœædziesiêciu cz³onków. Potem,
przede wszystkim z powodu
pierwszych obaw zwi¹zanych z pojawieniem siê wirusa HIV w latach dziewiêædziesi¹tych, liczba ta spad³a
do kilkunastu osób.
Kiedyœ zak³adowe klubu
krwiodawców by³y popularne, a ich cz³onkowie bardzo
doceniani. Z oddawaniem
krwi wi¹za³a siê nie tylko
satysfakcja, ale te¿ odznaczenia, wyró¿nienia oraz

14

nie dziwi - wspomina pani
Janka, która namówi³a do
oddawania krwi kilka kole¿anek i kolegów. - Niektórzy
z nich oddali do dzisiaj wiêcej krwi, ni¿ ja! Bardzo siê z
tego cieszê.

TO NIE BOLI
Zarówno Janina, jak i
Jan Konkel twierdz¹ zgodnie, ¿e wci¹¿ jeszcze za ma³o
jest akcji promocyjnych,
kampanii i innych dzia³añ,
zachêcaj¹cych do oddawania krwi. Zw³aszcza w szko³ach. Tylko w niektórych
placówkach dba siê o tego
rodzaju wiedzê i œwiadomoœæ wœród m³odzie¿y. Dawniej dzieci od najm³odszych
lat uczestniczy³y w specjalnych konkursach, malowa³y plakaty, uczy³y siê wierszyków na temat cennej
krwi i mo¿liwoœci oddawania jej potrzebuj¹cym ludziom - ofiarom wypadków
i chorym, trafiaj¹cym do
szpitali.
Ka¿dy z nas, jeœli tylko
nie ma przeciwwskazañ lekarza - mo¿e ratowaæ innych. Oddawanie krwi jest
bezbolesne i odbywa siê bez
uszczerbku dla zdrowia, a
krwiodawcy korzystaj¹ z corocznych bezp³atnych badañ
krwi oraz badañ lekarskich.
Co wa¿ne, mog¹ te¿ m.in.
przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika odliczaæ
oddan¹ krew od podatku.
Anna Kuczmarska

Gdzie można
oddać krew?
Najbliższy oddział Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się w
Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie
tel.: 58 677-06-08.
Centrum czynne jest
od poniedziałku do piatku w godz. 7.00-11.00
Siedziba Reginalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Gdańsku znajduje się
przy ul. Hoene-Wrońskiego 4.
tel.: 58 520-40-20.

Jan Konkel z córkami: Jank¹, posiadaczk¹ tytu³u Zas³u¿onego Honorowego Dawcy
Krwi i szefow¹ rumskiego klubu HDK oraz najm³odsz¹ Monik¹, licealistk¹. Pan Jan
prezentuje Kryszta³owe Serce, jedno z najwy¿szych odznaczeñ dla Honorowych
Dawców Krwi.

Więcej informacji na
stronie internetowej:
www.krew.gda.pl
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Spotkanie opłatkowe Prawa i Sprawiedliwości

Goście, kolędy i życzenia
Cz³onkowie i sympatycy
Prawa i Sprawiedliwoœci w
powiecie wejherowskim spotkali siê na corocznej uroczystoœci bo¿onarodzeniowej w
restauracji „Tequila” w Rumi.
Na spotkaniu goœcili pos³owie
PiS: Jolanta Szczypiñska
i Zbigniew Kozak, a tak¿e
przewodnicz¹cy Regionu
NSZZ „Solidarnoœæ” w Gdañsku Krzysztof Doœla oraz
ksi¹dz dziekan W³odzimierz Koz³owski, proboszcz
parafii œw. Jana z Kêt w
Rumi.
Ks W. Koz³owski odczyta³
fragment Pisma Œwiêtgo i poprowadzi³ wspóln¹ modlitwê.
Nie zabrak³o op³atka i tradycyjnych ¿yczeñ, œpiewania kolêd oraz przyjacielskich rozmów przy stole.

Za chwilê cz³onkowie i sympatycy PiS w powiecie
wejherowskim oraz ich goœcie z³o¿¹ sobie ¿yczenia. Na
pierwszym planie: Janusz Zab³ocki - przewodnicz¹cy
PiS w Rumi, Krzysztof Doœla - szef Regionu Gdañskiego NSZZ ”Solidarnoœæ” oraz Grzegorz Gaszta - szef
powiatowych struktur partii w Wejherowie.

Pose³ Jolanta Szczypiñska i ks. dziekan
W³odzimierz Koz³owski nie po raz
pierwszy spotykaj¹ siê na tej uroczystoœci i jak zawsze sk³adaj¹ sobie serdeczne
¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne.

Po oficjalnej czêœci uroczystoœci by³ czas
na rozmowy przy stole i na chwilê
odpoczynku. Na zdjêciu radni miejscy
Rumi (od lewej): Andrzej Januszewski,
Piotr Zaradny i Witold Reclaf.

BOŻE NARODZENIE

Harcerska Wigilia
W rumskim Domu Harcerza odby³o siê spotkanie wigilno-op³atkowe dla instruktorów, dru¿ynowych oraz dzia³aczy
Hufca ZHP w Rumi. Nie zabrak³o serdecznych ¿yczeñ i atrakcyjnej nagrody dla najlepszej dru¿yny.
Fot. Wojciech Hintzke

¯yczenia sk³adaj¹ sobie: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Witold Reclaf i przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
Hufca ZHP, Gra¿yna G¹siorek. Tu¿ za nimi: hm. Zofia
Borakowska i hm. Marek Opajdowski.

Phm. Izabela Konieczna, zastêpca komendanta Hufca
ZHP wrêcza czek w wys. 1000 z³ (ufundowany przez
komendanta Oœrodka Harcerskiego - Bogdana Formellê) przedstawicielom najlepszej dru¿yny - 24 RDCz-B.

W Domu Harcerza w Rumi

WIECZERZA DLA BEZDOMNYCH
Nie zabrak³o bo¿onarodzeniowej inscenizacji.
REKLAMA

W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w Domu Harcerza, gdzie na co dzieñ sto³uj¹ siê osoby
bezdomne i potrzebuj¹ce pomocy, zorganzowano uroczyst¹ wieczerzê. Nie zabrak³o
tradycyjnych potraw i op³atka, który na zdjêciu rozdaje Bogdan Formella.
Fot. Wojciech Hintzke
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE
Tañczy zespó³ eMBi

Wielka Orkiestra zagrała w Rumi
Jak co roku wolontariusze Wielkiej Orkiestry Œwiatecznej Pomocy pojawili siê
na ulicach Rumi, tym razem
w minion¹ niedzielê 10
stycznia. Jak co roku, miejski sztab WOŒP i centrum
akcji w naszym mieœcie mieœci³o siê w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Mickiewicza, gdzie
odbywa³y siê koncerty i licytacje gad¿etów.
Najcenniejszym przedmiotem, przeznaczonym na
aukcjê przez w³aœcicieli firmy SPECHT by³ bursztynowy wiosiorek, sprzedany za
tysi¹c z³otych. Za kwoty od
200 do 400 z³ kupiono m.in.
obraz, podarowany równie¿
przez pañstwa Specht, pi³kê, nale¿¹c¹ do zpespo³u
Spin oraz pi³kê z podpisami
rumskich siatkarek TPS.
Licytowano te¿ koszulkê
REKLAMA
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jednej z zawodniczek, Kingi
Kasprzyk.
Na scenie tañczy³y i
œpiewa³y rumskie przedszkolaki, a tak¿e zespo³y
m³odzie¿owe ze szkó³ i domów kultury. Koncerty i
zbiórkê pieniêdzy zorganizo-

wano te¿ w Domu Kultury
SM „Janowo”.
- £¹cznie w Rumi zebrano 26 tys. 120 z³, co nie jest
rekordem, ale ta suma nale¿y do najwy¿szych zebranych kwot - powiedzia³a Jolanta Król z MOSiR.

Kwiaciarnie
Janusza Zab³ockiego
RUMIA
ul. D¹browskiego 6
ul. Stoczniowców 4
tel. 58 671-70-74

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com

Fot.: Wojciech Hintzke

