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Jest dotacja!

W TYM NUMERZE

37 mln zł
na drogę
W minion¹ sobotê, 6
lutego w Wejherowie odby³a siê uroczystoœæ z
okazji 10-lecia powiatu
wejherowskiego. Najwa¿niejszym goœciem jubileuszu okaza³ siê wicemarsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk, który
przywióz³ powiatowi w
urodzinowym prezencie
informacjê o przyznaniu
dotacji na budowê drogi z Rumi do Redy: razem 37 mln z³otych!
Zbli¿a siê moment rozpoczêcia tej kosztownej i
najwiêkszej inwestycji drogowej w powiecie, a decyzja Zarz¹du Województwa
Pomorskiego o przyznaniu
dotacji bardzo ucieszy³a samorz¹dowców, m.in. Rumi.
Nasze miasto ma ponieœæ
najwiêksze koszty we
wspólnym przedsiêwziêciu
trzech samorz¹dów, a Rada
Miejska przeznaczy³a na
ten cel ok. 25 mln z³ (roz³o¿one na 3 lata). Zewnêtrzne wsparcie pozwoli obni¿yæ wydatki z gminnego
bud¿etu.
- Taka jak wczeœniej mówi³em, projekt przebudowy
tej wa¿nej i alternatywnej
dla „szóstki” trasy komunikacyjnej bêdzie dofinansowany. Jako w³adze powiatu zrobiliœmy wszystko, aby
przygotowaæ inwestycjê i
¿ebyœmy za trzy lata mogli
jeŸdziæ now¹ drog¹ z Rumi
do Redy - powiedzia³ Dariusz Kuczmarski, etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego.
Najwa¿niejszy dla
Rumi pierwszy etap inwestycji, roz³o¿ony na
trzy zadania, otrzyma
25 mln z³ dotacji!
Etap drugi, tzw. kolejowy realizowany na terenie Redy uzyska 12
mln z³.

ROZBUDOWA
ODSUNIĘTA

Planowana rozbudowa
Szkoły Podstawowej
nr 6 rozpocznie się później niż zakładano, ponieważ Starostwo wytknęło rażące błędy w
projekcie, złożonym
przez Burmistrza Rumi.
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W TYM NUMERZE
Przy monitorach w Komisariacie Policji zastaliœmy st. post. Martê Wiêckowsk¹.

GALA SPORTU

Nie ma zgody w sprawie monitoringu

Burmistrz wyłączy kamery?
- Jestem zaskoczony, ¿e
burmistrz odrzuci³a zasady
konkurencji i wolnego rynku - powiedzia³ na zakoñczenie poniedzia³kowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej jej przewodnicz¹cy
Witold Reclaf.
Radni wiêkszoœciowej
koalicji klubów PiS i Klubu
Radnych Niezale¿nych stoczyli bezskuteczn¹ bataliê o
zmianê sposobu wy³aniania

firm, obs³uguj¹cych system
monitoringu w Rumi. Jak
zapewnia³ wielokrotnie
przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM
Piotr Zaradny, proponowane przez radnych, stosowane w innych miastach zasady og³aszania przetargów
oraz finasowania tego rodzaju us³ug mia³y prowadziæ
do podniesienia ich jakoœci.
Ostateczna decyzja nale¿aREKLAMA

AKCJA ZIMA

³a jednak do burmistrz
Rumi, która mog³a lub nie
zaakceptowaæ wniosek radnych. Niestety, nie osi¹gniêto kompromisu mimo, ¿e
wszyscy zgadzaj¹ siê z potrzeb¹ funkcjonowania monitoringu i jego wp³ywem na
poprawê bezpieczeñstwa.
Ostatecznie burmistrz
odrzuci³a wniosek radnych
i zapowiedzia³a wy³¹czenie
ulicznych kamer.
str. 3

Magdalena Stencel,
młoda rumska tenisistka otrzymała tytuł Najlepszego Sportowca
2009 roku. Tę i inne nagrody wręczano podczas Gali Sportu w hali
MOSiR.
str. 7

SZKOŁY
OBDAROWANE

Na hali i
na basenie
Podczas nadchodz¹cych
zimowych ferii uczniów zapraszaj¹ domy kultury,
szko³y i obiekty sportowe.
W hali MOSiR przez ca³e
ferie w dni powszednie w
godz. 9.30-15.00 odbywaæ
siê bêd¹ zajêcia sportowe.
„Akcja Zima 2010” odbywaæ siê bêdzie tak¿e na krytej p³ywalni MOSiR (ul. Rodziewiczówny 8), gdzie zaplanowano szkó³kê p³ywania (nr tel. 58 679 44 09).

Trzy szkoły, w tym Salezjańskie Liceum w Rumi
i szkoła sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie zostały obdarowane przez Fundację
nauki Polskiej im. inż.
W. Zglenickiego.
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SAMORZĄD - INWESTYCJE

Pożegnano Rażące błędy w projekcie rozbudowy SP nr 6
Jana Bacha spowodują przesuniecie ważnej inwestycji
28 stycznia zmar³ w
wieku blisko 90 lat - rocznik 1920, Jan Bach wieloletni dzia³acz Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego,
faktyczny wspó³za³o¿yciel oddzia³u organizacji
w Rumi. By³ pierwszym
chor¹¿ym sztandaru
rumskiego partu ZK-P.
Jan Bach urodzi³ siê w
¯arnowcu, ale prawie ca³e
¿ycie by³ zwi¹zany z Rumi¹,
tu te¿ zosta³ pochowany - na
cmentarzu katolickim w
Starej Rumi.
¯egna³a go bardzo liczna
rodzina, liczni przyjaciele i
s¹siedzi, przedstawiciele
w³adz miasta z burmistrz
El¿biet¹ Rogala-Koñczak,
sztandar Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i
sztandar Stowarzyszenia
Ró¿añcowego.
Zmar³y zosta³ zapamiêtany jako cz³owiek niezwykle pracowity, zawsze znajduj¹cy czas na modlitwê i
ksi¹¿kê, a tak¿e na dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
GR

Dyżury w redakcji

Czekamy na
sygnały i opinie
Przypominamy, ¿e
sprawy do redakcji
mo¿na zg³aszaæ podczas dy¿urów, które odbywaj¹ siê w redakcji w
ŒRODY w godz. 14-16.
Mo¿na do nas dzwoniæ, pod nr tel. 58 71096-11 lub 0 604-105-332
lub skorzystaæ z poczty elektronicznej:
redakcja@gazetarumska.pl

Radny Duraj
jest młodszy
W styczniowej „Gazecie
Rumskiej”, napisaliœmy, ¿e
nowy radny Kazimierz
Duraj ma 55 lat. Tymczasem Kazimierz Duraj jest 53latkiem.
Za b³¹d przepraszamy.

Szkoła jeszcze poczeka
W tym roku mia³y rozpocz¹æ siê dwie d³ugo oczekiwane inwestycje w dwóch du¿ych szko³ach podstawowych. Na konieczn¹ rozbudowê placówek, a tym
samym poprawê warunków nauki i pracy, czekaj¹
nauczyciele, uczniowie i rodzice Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Szko³y Podstawowej nr 6. Jest szansa, ¿e rozbudowa „jedynki” ruszy zgodnie z planem,
ale inwestycja w „szóstce” rozpocznie siê z co najmniej kilkunastomiesiêcznym poœlizgiem. Wszystko z powodu ra¿¹cych b³êdów w przygotowanej na
zlecenie Urzêdu Miasta dokumentacji technicznej.
Projekt rozbudowy i
i uzupe³niæ o niezbêdn¹ eksprzebudowy budynku Szkopertyzê techniczn¹ oraz ana³y Podstawowej nr 6 wraz z
lizê mo¿liwoœci wykorzystaczêœciow¹ rozbiórk¹ istnienia odnawialnych Ÿróde³
j¹cych obiektów trafi³
energii. Najwa¿niejsze jed28.11.2009 r. do Starostwa
nak, ¿e konieczne s¹ zmiaPowiatowego w Wejherowie
ny w miejscowym planie
wraz z wnioskiem o wydaprzestrzennym, umo¿liwianie pozwolenia na budowê.
j¹c rozbudowê szko³y wed³ug
Inwestor, czyli Urz¹d Miapotrzeb i pierwotnych za³o¿eñ. Nie zadbano o to wczesta Rumi takiego pozwoleœniej, a teraz ca³a procedunia nie uzyska³, poniewa¿
ra spowoduje przesuniêcie
Starosta Wejherowski
inwestycji w czasie.
decyzj¹ z 15. 01. br. zobowi¹za³ gminê do usuniêNie ma winnych
cia nieprawid³owoœci i
Informacja o b³êdach w
braków w projekcie do
dokumentacji inwestycji
koñca stycznia br.
zbulwersowa³a wiêkszoœæ
Z naszych informacji wyradnych, którzy na stycznionika, i¿ burmistrz R. Grychwej sesji domagali siê od
to³ wycofa³ ze Starostwa
burmistrza wyjaœnieñ w tej
wniosek o pozwolenie na
sprawie.
rozbudowê SP 6, gdy¿ w
- Jak dosz³o do takich
wyznaczonym czasie nie jest
zaniedbañ, kto jest winny?
w stanie poprawiæ b³êdów w
- pyta³a oburzona radna
projekcie rozbudowy szko³y
Maria Bochniak, nauczyprzy ul. Sienkiewicza.
cielka SP nr 6.
- Nie szukamy winnych
Za wysoki budynek
- odpowiedzia³ zastêpca burOkaza³o siê, ¿e zapisy w
mistrza Ryszard Grychto³
dokumentacji rozbudowy
i doda³, ¿e postêpowanie w
SP nr 6 s¹ niezgodne z miejsprawie pozwolenia na rozscowym planem zagospodabudowê wstrzymano do czarowania przestrzennego.
su nowelizacji planu zagoM.in. w czêœci zaprojektowanego obiektu przekroczono
maksymaln¹ dopuszczaln¹
w planie wysokoœæ 10 metrów! S¹ te¿ inne niezgodnoœci z planem, dotycz¹ce
zapisów o ochronie drzew, a
tak¿e braki w opisie dokumentacji, kosztuj¹cej ok.
600 tysiêcy z³otych!
Projekt trzeba poprawiæ

spodarowania przestrzennego. - To od pañstwa zale¿y,
kiedy zmiany bêd¹ uchwalone. Nie powinno to potrwaæ d³u¿ej ni¿ dwa, trzy
miesi¹ce.

Czy to szanta¿?
- Dokumentacja kosztowa³a ponad 600 tysiêcy, a
nikt nie sprawdzi³ w planie,
jak mo¿na rozbudowaæ szko³ê, w dodatku nie ma winnych? - pyta³ radny Bogdan
Formella. - Teraz pan uzale¿nia rozbudowê szko³y od
uchwalenia przez nas zmian
w planie Bia³ej Rzeki, równie¿ innych zmian, nie dotycz¹cych szko³y. Czy to nie
jest szanta¿?
- Ka¿dy inwestor musi
najpierw sprawdziæ zapisy
planu, ¿eby przyst¹piæ do
inwentaryzacji - przypomnia³ radny Florian Mosa,
który jest projektantem. Moim zdaniem b³¹d by³ w
zamówieniu burmistrza, a
projektant dostosowa³ siê do
zamówienia, chocia¿ równie¿ powinien sprawdziæ zapisy miejscowego planu.
- W 2008 r. zdecydowaliœmy o realizacji tej inwestycji i przez rok nikt nie
sprawdzi³ istotnych informacji? - dziwi³ siê przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Witold Reclaf.
Ryszard Grychto³ wyjaœnia³, ¿e jeszcze nie zap³acono ca³ej sumy autorom dokumentacji. Jednak ani on,
ani skarbnik miasta, Celina Pa³asz nie umieli powiedzieæ, ile pieniêdzy wydano

dotychczas na projekt?

Nieistotny szczegó³
Burmistrz Grychto³
doda³ natomiast, ¿e niezgodnoœci projektu z planem dotyczy³y szczegó³owych zapisów, które ³atwo by³o przeoczyæ. Po prostu nikt nie
zwróci³ na nie uwagi.
- Skoro by³ to taki szczegó³, to dlaczego zauwa¿ono
go od razu w Starostwie? dziwi³a siê radna Bochniak.
- Jak widaæ, obietnice rozbudowy szko³y przez burmistrz
Rumi okaza³y siê tylko spektaklem medialnym oraz
kampani¹ przedwyborcz¹, a
my nadal pozostaniemy bez
rozbudowy.

Nic siê nie sta³o?
Uzasadnione zarzuty
radnych PiS i radnych niezale¿nych wobec burmistrza
Józef Chmielewski (radny
PO i Gospodarnoœci) nazwa³
biciem piany. Widaæ zdaniem radnego Chmielewskiego nic siê nie sta³o. Tymczasem trzy miesi¹ce, o których mówi³ burmistrz
Grychto³ mog¹ zamieniæ siê
w pó³ roku albo wiêcej. Wiadomo, ¿e procedura ponownego uzyskania pozwolenia
na budowê mo¿e trwaæ d³ugo. W tym czasie nauczyciele „szóstki” bêd¹ nadal uczyæ
dzieci w zbyt ciasnej jak na
liczbê uczniów szkole, m.in.
w pomieszczeniach piwnicznych i w zimnym baraku, w
którym urz¹dzono sale lekcyjne. Ale to przecie¿ tylko
bicie piany...
A.Kuczmarska
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Projekt rozbudowy szko³y nr 6 zak³ada, ¿e budynek bêdzie mia³ wiêcej ni¿ 10 metrów wysokoœci, a na to nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szkoda tylko, ¿e nikt tego w porê nie sprawdzi³...
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BEZPIECZEŃSTWO

Batalia o konkurencyjność i jasne zasady Policja wykorzystuje monitoring

Nie ma zgody w
sprawie kamer
Wiêkszoœæ radnych chce, aby obs³uga ulicznych kamer i wybór firm, zajmuj¹cych siê monitoringiem
opiera³y siê na jasnych, uczciwych zasadach, a system monitoringu skutecznie pomaga³ w utrzymaniu
bezpieczeñstwa. Dlatego przez trzy kolejne sesje
Rady Miejskiej cz³onkowie klubów PiS i Radnych Niezale¿nych proponowali zmiany w zasadach finansowania monitoringu, prowadzêce do poprawy jakoœci
us³ug. Temu s³u¿y³a dyskusja na sesjach i na posiedzeniu Komisji Bezpieczeñstwa RM. Temu mia³y te¿
s³u¿yæ sk³adane w imieniu koalicyjnych klubów wnioski. Nie uda³o siê osi¹gn¹æ kompromisu.
W styczniu wygas³a
umowa z dotychczasowym i
od kilku lat jedynym operatorem systemu monitoringu
w Rumi: Telewizj¹ Kablow¹
„Chopin” w Wejherowie. W
zwi¹zku z tym burmistrz
wnioskowa³a o przeznaczenie 200 tys. z³ z bud¿etu
miasta na przeprowadzenie
przetargu na przesy³anie
sygna³u w 2010 roku i konserwacjê kamer. Radni zgodzili siê na ten wydatek, ale
proponowali zmianê regu³
finansowania tych us³ug.

Niezdrowy monopol
Zdaniem wiêkszoœci radnych, sposób przeprowadzania przetargów na prowadzenie monitoringu w Rumi
doprowadzi³ do zmonopolizowania us³ug w tej dziedzinie przez jedn¹ firmê.
- W niektórych du¿ych
miastach przeprowadzane
by³y trzy osobne przetargi:
na zakup urz¹dzeñ do monitoringu, na przesy³ sygna³u, a tak¿e na konserwacjê
kamer - mówi³ Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji
Finansowo-Bud¿etowej RM.
- Przetargi mog¹ wygraæ ró¿ne podmioty, z po¿ytkiem
dla skutecznego funkcjonowania monitoringu. Uwa¿am, ¿e burmistrz Rumi powinna og³osiæ przynajmniej
dwa przetargi - na przesy³
sygna³u oraz na konserwacjê urz¹dzeñ. Doprowadzi to
do wiêkszej konkurencyjnoœci, a w konsekwencji do lepszej jakoœci us³ug.
Odrzucony wniosek
Postulat dotycz¹cy og³oszenia dwóch przetargów na
us³ugi zwi¹zane z monitoringiem (i zabezpieczenia na
ten cel œrodków) znalaz³ siê
we wniosku, który na sesji
28 stycznia w imieniu klubów radnych PiS i KRN, z³o¿y³ Piotr Zaradny. Na czas
przygotowania przetargów,
radni zaproponowali podpi-

sanie umowy z TK „Chopin”
do 31 marca br. i przeznaczenie na ten cel 45 tys. z³.
Wniosek ten spotka³ siê
ze sprzeciwem zastêpcy burmistrza Ryszarda Grychto³a (pod nieobecnoœæ burmistrz E. Rogali-Koñczak) i
radca prawnego magistratu,
Anny Baranowskiej, która poinformowa³a, ¿e nie
mo¿na dzieliæ zamówienia
publicznego na dwa oddzielne przetargi. Doda³a te¿, ¿e
zobowi¹zanie burmistrza do
okreœlonych zasad og³oszenia przetargu jest przekraczaniem uprawnieñ radnych, poniewa¿ nale¿y to do
kompetencji burmistrza.
Bez kompromisu
Radny P. Zaradny apelowa³ o akceptacjê przynajmniej pierwszej czêœci wniosku (przeznaczenie 45 tys. z³
na monitoring do koñca
marca i podpisanie na ten
czas umowy z TK Chopin),
jednak burmistrz Grychto³
nie zgodzi³ siê na jakikolwiek kompromis.
Wobec wspomnianej opinii prawnej wniosek wiêkszoœci radnych nie zosta³
poddany pod g³osowanie,
g³osowano natomiast projekt zmiany bud¿etowej,
wniesiony przez burmistrza.
Projekt, mówi¹cy o przeznaczeniu 200 tys. z³ na tegoroczny monitoring, nie zosta³ przez Radê przyjêty.
Nowa propozycja
Sytuacja powtórzy³a siê
na nadzwyczajnej sesji, zwo³anej na wniosek burmistrz
Rumi na 8 lutego.
Burmistrz E. RogalaKoñczak tym razem osobiœcie przedstawi³a znany ju¿
projekt zmian w bud¿ecie,
dotycz¹cy 200 tys. z³ na monitoring, natomiast radni
dwóch koalicyjnych klubów
przedstawili nowy, zmieniony wniosek. Podtrzymali
propozycjê podpisania

umowy z TK „Chopin” do
31 marca br. i przeznaczenia na ten cel 45 tys.
z³. Kolejne 45 tysiêcy
proponowali przeznaczyæ na przesy³ sygna³u
(przez operatora, który
wygra przetarg) od 1
kwietnia do 31 grudnia
2010 r. Na konserwacjê i
modernizacjê kamer w
tym samym okresie od 1
kwietnia do 31 grudnia
br. radni chcieli przeznaczyæ 90 tys. z³, a dodatkowe 20 tys. z³ - na poprawê jakoœci obraz.
Wniosek koalicyjnych
klubów, odczytany na sesji
przez przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa Rady
Miejskiej Eugeniusza
Zwarê, nie zosta³ zaakceprtowany przez burmistrz
El¿bietê Rogala-Koñczak
t³umaczy³a, ¿e posiada opiniê prawn¹ swojego prawnika A. Baranowskiej, wed³ug
której nie mo¿na dzieliæ zamówienia publicznego.
Ró¿ne opinie prawne
Radni - wnioskodawcy
nie zgadzaj¹ siê z opini¹, ¿e
nie mo¿na og³osiæ dwóch
przetargów, poniewa¿ konsultowali tê sprawê z prawnikami.
- Prawo pozwala na dzielenie zamówieñ publicznych
- stwierdzi³ Eugeniusz
Zwara, powo³uj¹c siê na
opinie prawników w swoim
dawnym zak³adzie pracy
(gdyñskim porcie).- Trzeba
tylko chcieæ, a przecie¿
wszystkim nam zale¿y na
monitoringu, bardzo potrzebnym w mieœcie.
- Nie wiem, dlaczego w
Rumi nie mo¿na, a w innych
miastach mo¿na - dziwi³ siê
Piotr Zaradny, który na
wczeœniejszej sesji zapyta³,
dlaczego przy uruchamianiu
sieci informatycznej w urzêdzie mo¿na by³o og³osiæ jeden
przetarg na zakup komputerów i drugi - na zakup oprogramowania, chocia¿ jedno
bez drugiego nie mo¿e funkcjonowaæ. Jednak na to pytanie mecenas A. Baranowska nie odpowiedzia³a.
Wobec odrzucenia wniosku wiêkszoœci, Rada Miejska
ponownie nie przyjê³a projektu uchwa³y burmistrz. E. Rogala -Koñczak zapowiedzia³a,
¿e kamery zostan¹ wkrótce
wy³¹czone.
Ak.

22 kamery, 8 monitorów
Rozmowa z nadkom. IRENEUSZEM SZMUR£O,
komendantem Komisariatu Policji w Rumi
- Czy funkcjonuj¹cy w
Rumi od 2005 roku monitoring pomaga w utrzymaniu bezpieczeñstwa w
mieœcie?
- System monitoringu z
pewnoœci¹ spe³nia swoje zadanie, o czym œwiadczy statystyka przestêpstw i wykroczeñ. Od czasu zamontowania kamer na ulicach Rumi
liczba tych zdarzeñ systematycznie spada³a: w 2005 r.
by³o ich 1421, a w 2006 r. 1037, w 2007 - 741, 2008 687, a w roku 2009 - 698.
Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e monitoring wp³ywa
na poprawê bezpieczeñstwa
w Rumi. Zw³aszcza, ¿e w tym
czasie liczba mieszkañców
wzros³a o ponad tysi¹c osób,
z 43 562 do 44 625.
- Czy zdarzy³o siê, ¿e
obraz z kamer pozwoli³
na wykrycie lub udaremnienie przestêpstwa?
- By³o szereg takich
przypadków. Wymieniê
choæby udaremnienie kradzie¿y samochodu z parkingu MOSiR oraz w³amania
do pomieszczeñ tego oœrodka. Potencjalnych sprawców
zauwa¿yliœmy dziêki kamerze na ul. Dêbogórskiej. Kiedy indziej policjanci dostrzegli próbê kradzie¿y portfela
mê¿czyŸnie na przystanku
autobusowym. Dziêki kamerom udaremniono kradzie¿
roweru na ul. Kombatantów
i rur z ogrodnictwa na Pomorskiej, zatrzymano osobê, posiadaj¹c¹ œrodki odurzaj¹ce. Bywa, ¿e wykorzystujemy obraz z kamer,
przechowywany na twardym dysku przez ok. dwa tygodnie, w zwi¹zku ze zg³oszeniem kradzie¿y, w³amania czy rozboju.

Dziêki nagraniu zdobywamy cenne informacje lub
materia³ dowodowy. Co wa¿ne, kamery ustawione s¹ w
newralgicznych miejscach
przy dworcu, szko³ach, stadionie.
- Czy monitoring bywa
zawodny? S¹ opinie, ¿e
mimo kamer, policjanci
nie wszystko widz¹.
- Ka¿dy system i sprzêt
ma pewne mankamenty. Po
zmroku, w miejscach s³abo
oœwietlonych obraz z kamer bywa niewyraŸny. Po
drugie kamery s¹ tak zaprogramowane, ¿e wykonuj¹ pewien obrót. W tym
momencie coœ wa¿nego
mo¿e umkn¹æ uwadze i
unikn¹æ zarejestrowania.
Po trzecie, oficer dy¿urny i
jego zastêpca nie s¹ w stanie jednoczeœnie obserwowaæ oœmiu monitorów, pokazuj¹cych wymiennie obraz z 22 kamer. Sam czêsto bywam w centrum monitoringu. Gdy przez chwilê skupiê siê na jednym monitorze, nie widzê, co siê
dzieje w innych miejscach.
Mimo to zapewniam, ¿e
monitoring bardzo pomaga
nam w pracy.

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
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ROZMAITOŚCI

Ta nominacja nie spełnia standardów

Spotkanie z przewodniczącym NSZZ „Solidarność”

Czyściutki jak łza? Jak pomóc stoczniowcom?
Rumska w³adza samorz¹dowa ju¿ zapomnia³a, co oznacza wykazywanie siê wysokimi standardami w rz¹dzeniu.
Jest to zreszt¹ cecha nie tylko lokalnej w³adzy, bo ta w
Warszawie od dawna kpi sobie z ludzi i za nic ma tzw.
wysokie standardy. Rychu, Zdzichu, Miro i inne osoby ze
szczytów w³adzy s¹ tego przyk³adem, ale przecie¿ w Rumi
ta¿ mamy siê czym „pochwaliæ”.
Jan Domañski, który jako zastêpca burmistrz E. Rogali-Koñczak kieruje sprawami oœwiaty i spraw spo³ecznych
w Rumi, budzi wiele kontrowersji. Pomijaj¹c jego postawê
polityczn¹ oraz zachowanie wobec by³ych kole¿anek i kolegów klubów koalicyjnych i politycznych, pozostaje pytanie:
czy taka osoba powinna piastowaæ wysok¹ funkcjê w administracji samorz¹dowej? Ju¿ wiadomo, ¿e w oœwiadczeniu maj¹tkowym nowy zastêpca burmistrza od paru lat
mija³ siê (delikatnie mówi¹c) z prawd¹.
Czy to oznacza, ¿e J. Domañski jest ju¿ „czysty jak ³za”.
Czy informacje zawarte w jego oœwiadczeniach maj¹tkowych zosta³y omy³kowo zamieszczone czy mo¿e by³y celowo
pomijane? Zw³aszcza, ¿e J. Domañski jest doœwiadczonym samorz¹dowcem, sprawuj¹cym od wielu ró¿ne funkcje w gminie i powiecie: w Radzie Miejskiej oraz Zarz¹dzie
Powiatu, a poza tym przez wiele lat by³ wicedyrektorem
liceum. Brak doœwiadczenia w tych sprawach nale¿y odrzuciæ, bo co roku musia³ sk³adaæ takie oœwiadczenia.
Innego rodzaju w¹tpliwoœci i zdziwienie budzi sprawa
posiadania tak du¿ego obci¹¿enia finansowego. Jak to siê
bowiem sta³o, ¿e osoba pozbawiona jakiegokolwiek maj¹tku
na papierze (maj¹tek odrêbny - 0), nie maj¹c domu, mieszkania, dzia³ek, pieniêdzy, itp., mog³a zad³u¿yæ siê w banku
NORDEA na kwotê oko³o 355 tysiêcy z³otych. Ka¿dy wie, ile
warunków trzeba spe³niæ (ile wskazaæ zabezpieczeñ), aby
uzyskaæ du¿o mniejszy kredyt. Czy ktoœ kto posiada jedynie
dwa samochody marki Fiat (jako wspó³w³asnoœæ), móg³by
uzyskaæ tak du¿y kredyt? Zdziwienie jest tym wiêksze, ¿e
powszechnie wiadomo w mieœcie, ¿e J. Domañski przez wiele lat prowadzi³ biznes, doœæ czêsto zmienia³ dobre samochody, mieszka w du¿ym domu przy ul. Ceynowy, a nieopodal
wybudowa³ dom z mieszkaniami na wynajem.
I trzecia sprawa, która poddaje w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ
wyboru J. Domañskiego jako osoby godnej, kompetentnej,
odpowiedzialnej i poza wszelkimi podejrzeniami do kierowania sprawami samorz¹du. To kolejne du¿e zad³u¿enie finansowe (niewykazywane w oœwiadczeniach maj¹tkowych przez
wiele lat) powsta³e przez zas¹dzenie wyroku na rzecz WARTA
S.A. na kwotê oko³o 130 tys.z³. W styczniu br. TUiR WARTA
zwróci³o siê do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Rumi z
proœb¹ o wyst¹pienie do Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej o kontrolê oœwiadczenia maj¹tkowego J. Domañskiego.
To ju¿ nie s¹ przelewki, bo komornik otrzyma³ nakaz
œci¹gniêcia tych nale¿noœci. Na razie zamierza zaj¹æ wynagrodzenie, chocia¿ to za ma³o na pokrycie takich zad³u¿eñ. Tylko co komornik mo¿e jeszcze zabraæ, skoro J. Domañski jest biedny jak myszka, a mieszka pewnie (i jeŸdzi)
w dwóch fiatach.
Kibic
REKLAMA
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Co dalej z przemys³em
stoczniowym - taki tytu³
nosi³o spotkanie z przewodnicz¹cym Regionu
NSZZ
„Solidarnoœæ”
Krzysztofem Doœl¹, zorganizowane w Rumi dla
mieszkañców powiatu
wejherowskiego.
Spotkanie prowadzi³ wicestarosta Grzegorz Gaszta, a uczestniczy³ w nim
m.in. pose³ Zbigniew Kozak z PiS.
Grzegorz Gaszta przedstawi³ zebranym informacje
z Powiatowego Urzêdu Pracy w Wejherowie. Wynika z
nich, ¿e w naszym powiecie
straci³o pracê a¿ 1400 stoczniowców, ale nie wszyscy zarejestrowali siê w urzêdzie
(zarejestrowanych jest ponad 800 bezrobotnych by³ych stoczniowców z Gdyni).
Zarówno wicestarosta, jak i
g³ówny bohater spotkania,
Krzysztof Doœla, mówili o
tym, ze program zwolnieñ
monitorowanych okaza³ siê
pora¿k¹. Zwalniani stoczniowcy mieli otrzymywaæ
oferty pracy, tymczasem
proponuje siê im jedynie

szkolenia. W sumie ok. 800
by³ych pracowników Stoczni Gdynia znalaz³o zatrudnienie, ale na w³asn¹ rêkê.
Przewodnicz¹cy Regionu
NSZZ mówi³ o negocjacjach,
prowadzonych przez zwi¹zkowców z przedstawicielami
rz¹du. Chodzi m.in. o przy
znanie zwalnianym zasi³ków, do których na razie nie
maj¹ prawa. Dzia³acze "Solidarnoœci" postuluj¹ wyp³acanie zasi³ków, aby mo¿na
by³o przetrwaæ najtrudniejszy okres poszukiwania pracy. Drugim postulatem jest
objêcie by³ych pracowników
stoczni programem europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Obecnie rz¹d przygotowuje wniosek o uruchomienie tych
œrodków.
Niektórzy uczestnicy
dyskusji zarzucali zwi¹zkowcom niedostateczn¹
obronê zwalnianych stoczniowców. Z sali, z ust by³ych
stoczniowców pada³y gorzkie s³owa i zarzuty, zarówno pod adresem rz¹du, który nie wywi¹za³ siê z zobowi¹zañ, jak i samych zwi¹z-

kowców, którym nie uda³o
siê wywalczyæ lepszych warunków dla by³ych pracowników najwiêkszego gdyñskiego przedsiêbiorstwa.
Najwiêkszy problem ze znalezieniem nowej pracy maj¹
osoby po 50 roku ¿ycia.
Podczas spotkania rozmawiano te¿ o przysz³oœci
przemys³u stoczniowego, o
sprzeda¿y stoczniowego maj¹tku, a tak¿e o trudnym
po³o¿eniu wielu firm, powi¹zanych z przemys³em stoczniowym. G³ównym problemem na dzisiaj pozostaje
jednak pomoc tysi¹com
zwolnionych z pracy stoczniowców, m.in. z Rumi.
Ak.

Program „Mój biznes”
Ofertê dla by³ych pracowników Stoczni Gdynia S.A.,
objetych programem zwolnieñ, przygotowa³ m.in. Powiatowy Urz¹d Pracy w Gdyni. W ramach projektu „Mój
biznes” mo¿na rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, korzystaj¹c z doradztwa, szkolenia oraz dotacji.
Tel. 58 620-49-54, 621-11-61.

Przewodnicz¹cy Krzysztof Doœla na spotkaniu w sali I LO w Rumi.

Były sekretarz PZPR nowym szefem PO

Wszystko dla „dobra miasta”
Kiedy w listopadzie ub.
roku Jan Domañski - przewodnicz¹cy ko³a Platformy
Obywatelskiej w Radzie
Miejskiej z³o¿y³ mandat radnego i zosta³ wiceburmistrzem, pozosta³ wakat na
tym stanowisku. A¿ dwa
miesi¹ce trzyosobowy, „odnowiony” klub PO zastanawia³ siê nad wyborem nowego przewodnicz¹cego.
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej podano
informacjê, i¿ nowym szefem
PO w Radzie zosta³ Aleksander Kubina, a do wystêpowania w imieniu klubu upowa¿niono radnego
Józefa Chmielewskiego prezesa SM Janowo.
Interesuj¹ce jest t³o tej-

historii. Okazuje siê bowiem, i¿ Aleksander Kubina to wieloletni, prominentny dzia³acz „nieboszczki”
partii PZPR, w której na
szczeblu lokalnym piastowa³
wysokie stanowisko sekretarza POP PZPR. W latach
dziewiêædziesi¹tych Aleksander Kubina, jak i Józef
Chmielewski byli "ojcami
za³o¿ycielami" ugrupowania, jak twierdzili niezale¿nego i wolnego od wszelkiego partyjniactwa, które nazywa³o siê najpierw „Zasady nie Uk³ady”, a póŸniej
„Gospodarnoœæ”.
Dzisiaj obaj deklaruj¹
sympatiê i zwi¹zki z now¹
w³adz¹. Przyznaj¹ siê z
dum¹ do swej nowej partii

(choæ zaledwie kilkanaœcie
miesiêcy temu do niej wst¹pili), która jak na razie ma
du¿e poparcie sonda¿owe. Ale
co siê stanie gdy s³upki poparcia bêd¹ spadaæ? Wtedy
zapewne wspomnieni radni
PO w Rumi i jednoczeœnie
cz³onkowie w³adz SM „Janowo” bêd¹ szukaæ nowej przewodniej partii, pozostaj¹c
wierni swym nadrzêdnym
zasadom, czyli przede wszystkim w³adza i ...kasa.
Obaj radni s¹ jednoczeœnie cz³onkami klubu PO
oraz klubu radnych „Gospodarnoœæ”, co jest swoistym
ewenementem w skali kraju. Ale czego siê nie robi dla
„dobra miasta” i walki z
uk³adami.
GR
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* Podniósł sie poziom wody w rzece * Straż Miejska walczyła z lodem

Niebezpieczna Zagórzanka
Uci¹¿liwoœci i problemy, zwi¹zane z zim¹ mo¿na by
wyliczaæ d³ugo. S³u¿by miejskie, firmy, zak³ady komunikacji i mieszkañcy miasta - wszyscy maj¹ wiêcej k³opotów i wiêcej pracy, zwi¹zanej z odœnie¿aniem, ogrzewaniem, uruchamianiem samochodów
i poruszaniem siê po zaœnie¿onych oraz œliskich ulicach. Do d³ugiej listy zimowych problemów trzeba
dodaæ zagro¿enia, zwi¹zane z podniesieniem siê poziomu Zagórskiej Strugi oraz zwi¹zane z tym nie³atwe dzia³ania udra¿niaj¹ce rzekê.
Wraz z du¿ym spadkiem
ce. Zespó³ Zarz¹dzania Krytemperatury, odnotowanym
zysowego uruchamia wówpo 10 stycznia, woda w p³yczas ciê¿ki sprzêt. S¹ jednak
n¹cej przez Rumiê rzece zamiejsca, takie jak przestrzeczê³a zamarzaæ. Spowodonie pod mostami, przepustawa³o to, ¿e nadmiar wody w
mi i k³adkami gdzie koparki
Zagórzance wystêpowa³ z jej
nie mog¹ dotrzeæ. Musia³
brzegów. 18 stycznia w kiltam dotrzeæ cz³owiek. Dlateku miejscach woda gwa³towgo 26 stycznia br. jeden ze
nie siê spiêtrzy³a. W kilku
stra¿ników ubrany w kommiejscach w mieœcie, wzd³u¿
binezon nurka wypo¿yczabrzegów rzeki pojawi³y siê
ony z Jednostki Ratowniczoworki z piaskiem. W tej syGaœniczej w Rumi, brodz¹c
tuacji do dzia³ania przyst¹w lodowatej rzece, rozbija³
pili stra¿nicy miejscy, którzy
lód toporem. Jednoczeœnie
przez ca³y czas monitoruj¹
pracowa³ ciê¿ki sprzêt oraz
szczególnie niebezpieczne
stra¿nicy z bosakami. Ak.
miejsca.
- Aby zapobiec wylaniu
Urzędnicy, strażnicy i strażacy
rzeki, unikn¹æ podtopieñ i
Stan wody w rzece kontroluje i nadzoruje dzia³aj¹cy w
zapewniæ bezpieczeñstwo
imieniu burmistrza miasta Zespó³ Zarz¹dzania Kryzymieszkañcom, a tak¿e ochrosowego. W jego sk³ad wchodzi naczelnik Wydzia³u Geodeniæ prywatne i komunalne
zji, Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa oraz kierowmienie, stra¿nicy rozbijali
nik Referatu Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania Kryzysowego.
lodowe zatory przy pomocy
W strukturach Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowebosaków i specjalnych trzygo dzia³a Grupa Monitorowania Prognoz i Analiz, kiemetrowych grabi - informurowana przez komendanta Stra¿y Miejskiej w Rumi. W
je Roman Œwirski, komenramach tych zadañ Stra¿ przez ca³¹ zimê sprawdza stan
dant Stra¿y Miejskiej w
rzeki, by na czas zapobiegaæ jej wylewom. W sytuacjach kryRumi. - Kiedy jednak mróz
zysowych, kiedy stan wody w Zagórskiej Strudze osi¹ga stany
przekracza minus 15 stopni,
alarmowe, podejmowane s¹ akcje, zwi¹zane z udra¿nianiem
lód jest tak gruby, ¿e bosaki
rzeki. W sytuacjach szczególnie trudnych wzywana jest na
okazuj¹ siê niewystarczaj¹pomoc Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza.

Gdy poziom wody niebezpiecznie siê podnosi³ zastosowano ciê¿ki sprzêt, ale i tak nie oby³o siê bez pomocy
ludzi. Stra¿nicy miejscy skuwali lód bosakami i grabiami, a jeden z nich, wyposa¿ony w topór, walczy³ z
lodem bezposrednio w wodzie.

Problemy z oczyszczaniem rumskich ulic

Parkujace na ulicach samochody utrudniają odśnieżanie
Do uci¹¿liwoœci, zwi¹zanych z d³ug¹ i ostr¹
zim¹ nale¿¹ problemy z poruszaniem siê po zaœnie¿onych ulicach miasta. Nie wszêdzie na czas
doje¿d¿aj¹ p³ugi i piaskarki, nie wszyscy w³aœciciele prywatnych posesji wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku oczyszczania chodników. Mieszkañcy Rumi,
m.in. nasi Czytelnicy twierdz¹, ¿e ulice s¹ odœnie¿ane bardzo ró¿nie - niektóre lepiej, inne gorzej
lub wcale, a walkê ze œniegiem utrudniaj¹ parkuj¹ce wzd³u¿ chodników samochody. Jak sobie radz¹
z tym problemem w³adze miasta? Czy nie mo¿na,
jak zasugerowa³ jeden z mieszkañców, zmieniæ na
czas zimy organizacji ruchu, np. stawiaj¹c po jednej stronie ulic znaki zakazu postoju?
Ró¿nice w skutecznoœci oczyszczania, o których mówi¹ mieszkañcy byæ mo¿e wynikaj¹ z faktu, ze miasto odœnie¿aj¹ dwie firmy.
- Na potrzeby przetargu na odœnie¿anie miasta Gmina zosta³a podzielona na trzy rejony - informuje burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak.
- W wyniku przetargu zawarto umowê z Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunalnych, które obs³uguje teren miasta na prawo od drogi krajowej nr
6 (jad¹c od Gdyni w kierunku do Wejherowa) i
teren komunikacji miejskiej przy dworcu PKP (w
sumie dwa rejony) oraz umowê z firm¹ ,,Jagan"

p. Jacka Kalinowskiego, która obs³uguje teren
miasta na lewo od drogi krajowej.
Jak nas poinformowa³a burmistrz Rumi, w
ubieg³ym tygodniu rozpoczêto wywo¿enie œniegu
z miejsc, gdzie jego iloœæ w znacznym stopniu
utrudnia komunikacjê piesz¹ lub samochodow¹.
Burmistrz E. Rogala-Koñczak potwierdza, ¿e samochody parkuj¹ce wzd³u¿ ulic niejednokrotnie
utrudniaj¹ prace przy odœnie¿aniu. Takie sytuacje zg³aszaj¹ urzêdnikom firmy odœnie¿aj¹ce
miasto.
- Faktem jest, i¿ przy tak du¿ych opadach œniegu jakie maj¹ miejsce w tym roku, jest problem z
miejscami postojowymi, czêsto jednak wystarczy
zdrowy rozs¹dek mieszkañców, aby nie parkowaæ
po dwóch strona ulicy i pozostawiæ miejsce na
przejazd p³ugów - mówi burmistrz Rumi. - W
niektórych przypadkach musi interweniowaæ
Stra¿ Miejska. Natomiast zmianê organizacji ruchu na czas zimy, co zaproponowa³ Pañstwa czytelnik, uwa¿am za ca³kiem bezzasadn¹.
Jak siê dowiedzieliœmy od komendanta Stra¿y miejskiej, Romana Œwirskiego, stra¿nicy
kontroluj¹ odœnie¿anie chodników, a w razie
stwierdzenia zaniedbañ przy prywatnej posesji,
stosuj¹ pouczenia.

- Najczêœciej pouczenia s¹ skuteczne - twierdzi komendant Œwirski. - Mandaty karne stosowane s¹ sporadycznie, do tej pory wymierzono je
tylko dwóm osobom, które na pouczenia nie zareagowa³y. W przypadku nieodœnie¿onych chodników gminnych dy¿urny Stra¿y Miejskiej powiadamia odpowiedni wydzia³ Urzêdu Miasta, a gdy
urz¹d nie pracuje - bezpoœrednio firmy odpowiedzialne za odœnie¿anie.
Patroluj¹cy miasto stra¿nicy powiadamiaj¹
dy¿urnego równie¿ o miejscach, gdzie pryzmy œniegu zawê¿aj¹ „œwiat³o” jezdni tak, ¿e mijanie siê
pojazdów staje siê niebezpieczne. Dy¿urny powiadamia Urz¹d Miasta lub firmy odœnie¿aj¹ce, a pryzmy œniegu zostaj¹ wywiezione. Jeœli stoj¹ce samochody utrudniaj¹ ruch albo odœnie¿anie, a w
danym miejscu nie ma zakazu zatrzymywania,
stra¿nicy prosz¹ mieszkañców o przestawienie aut
w inne miejsce. M.in. mieszkaniec ul. Abrahama
by³ posiadaczem trzech pojazdów, które nie mieœci³y siê na posesji. Po interwencji Stra¿y Miejskiej w³aœciciel usun¹³ z ulicy dwa pojazdy i obieca³, ¿e przestawi równie¿ trzeci.
- W tym miejscu nie ma zakazu zatrzymywania, wiêc stra¿nicy mog¹ jedynie za³atwiæ sprawê
polubownie - wyjaœnia R. Œwirski.
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UROCZYSTOŚĆ

Samorządowcy uczcili ubiegłoroczny jubileusz powiatu wejherowskiego

Pieniądze na inwetycje
najlepszym prezentem
W sali wejherowskiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 uroczyœcie (choæ z opóŸnieniem) obchodzono 10-lecie powiatu wejherowskiego. Na uroczystoœci nie zabrak³o rumskich samorz¹dowców,
którzy podobnie jak przedstawiciele w³adz s¹siedniej Redy, mieli szczególny powód do radoœci. Obecny na jubileuszu wicemarsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk poinformowa³ o przyznaniu wielomilionowej dotacji na budowê drogi z
Rumi do Redy, w tym na budowê niezbêdnych przejazdów pod torami kolejowymi . Starosta Józef Reszke dziêkowa³ w imieniu powiatu wejherowskiego,
który jest inwestorem budowy tej wa¿nej trasy.
Tego urodzinowego prezentu (o szczegó³ach piszemy na str. 1) nie przebi³
¿aden inny, ale upominków,
¿yczeñ i kwiatów z okazji jubileuszu by³o du¿o wiêcej.
Przekazywali je staroœcie
wejherowskiemu Józefowi
Reszke przedstawiciele
miast i gmin powiatu.
Od organizatorów uroczystoœci wszyscy jej uczestnicy otrzymali jubileuszowe
wydawnictwo pt. „Ksiêga
dziesiêciolecia. Organizacja i dzia³alnoœæ powiatu wejherowskiego w
latach 1999-2009”.
Najwa¿niejsze wiadomoœci, zawarte w tej obszernej
ksi¹¿ce zaprezentowano na
ekranie. Miros³aw Lademann, autor wydawnictwa
i prezentacji multimedialnej, przypomnia³ nie³atwe
czasy tworzenie struktur powiatowych. Przypomnia³
starostê pierwszej kadencji,
Grzegorza Szalewskiego,
radnych powiatowych i
cz³onków kolejnych zarz¹-

dów powiatu. Przedstawi³
te¿ osi¹gniêcia samorz¹du
powiatowego, czyli realizowane projekty, inwestycje i
inne przedsiêwziêcia, s³u¿¹ce mieszkañcom tego najwiêkszego w województwie
pomorskim powiatu.
Przypomniano równie¿
m.in. sylwetkê wychowanego w Luzinie prof. Gerarda Labudy - jedynego Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego. Co wa¿ne, profesor zawsze podkreœla³ swoj¹ przynale¿noœæ do
Ma³ej Ojczyzny.
O Ma³ej OjczyŸnie w nieco szerszym, regionalnym
rozumieniu mówi³ marsza³ek Mieczys³aw Struk,
podkreœlaj¹c takich wartoœci, takich jak tradycja, wiedza, aktywnoœæ obywatelska
oraz kapita³ ludzki. Mówi³
te¿ o koniecznoœci tworzenia
dobrych warunków dla m³odych zdolnych mieszkañców, aby zapobiec ich emigracji. Podkreœli³ wreszcie,
jak wa¿na jest wspó³praca

Na jubileuszowym spotkaniu nie zabrak³o samorz¹dowców z Rumi. Na zdjêciu, w
pierwszym rzêdzie radni powiatowi: £ucja S³owikowska i siedz¹cy obok Janusz
Zab³ocki, a tak¿e Roman Knop (pierwszy z prawej). W g³êbi Tadeusz Ptach, radny
pierwszej kadencji oraz Lucyna Oglêcka, obecna radna. Obecny by³ te¿ radny Rady
Powiatu Ludwik Bach i burmistrz Rumi, El¿bieta Rogala-Koñczak.

we wszystkich dziedzinach,
zw³aszcza miêdzy samorz¹dem, biznesem i nauk¹.
Jedynie wyst¹pienie pos³a Jerzego Budnika kontrastowa³o z mi³¹ atmosfer¹
uroczystoœci i odbiega³o od
innych wypowiedzi. Zapewne pod wp³ywem emocji
zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cymi
siê wyborami samorz¹dowymi i prezydenckimi, pose³
rozpocz¹³ agitacjê polityczn¹ na rzecz rz¹dz¹cej
partii - PO, której jest cz³onkiem. Przekonywa³ do g³osowania na obecn¹ koalicjê.

Na niestosownoœæ tej
agitacji zwróci³ uwagê radny powiatowy z Rumi, Janusz Zab³ocki. Na sali zasiedli bowiem samorz¹dowcy o ró¿nych pogl¹dach politycznych i przynale¿noœci
do partii, którzy pracuj¹ i
dzia³aj¹ w powiecie wejherowskim.
Sukcesy powiatu, jak
podkreœlano wielokrotnie w
wypowiedziach, to zas³uga
ró¿nych ludzi pracuj¹cych
na rzecz rozwoju tej czêœci
Pomorza i jej mieszkañców.
Ak.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia ślubna
zdjęcia ślubne oraz
weselne, urodziny,
chrzciny, bankiety...

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

502 178 344
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Wœród uczestników uroczystoœci mo¿na by³o dostrzec samorz¹dowców z Rumi :
Dariusza Kuczmarskiego (Zarz¹d Powiatu) oraz Witolda Reclafa i Janusza Wolañskiego (Rada Miejska Rumi).

Co warto wiedzieć
o powiecie
Powiat wejherowski powsta³ 1 stycznia 1999 roku,
w ramach reformy samorz¹du terytorialnego (by³ to powrót do struktur powiatowych, zlikwidowanych w
1975 r.). Starost¹ pierwszej
kadencji by³ Grzegorz Szalewski, mieszkaniec Rumi.
Powiat sk³ada siê z siedmiu gmin wiejskich (Szemud, Luzino, Gniewino,
£êczyce, Linia, Choczewo i
gmina Wejherowo) oraz
trzech miast: Wejherowa,
Redy i Rumi.
Powierzchnia powiatu
wynosi 1 277 km kw. i na
terenie gminy Choczewo ma
dostêp do morza.
Liczba mieszkañców powiatu wejehrowskiego wynosi obecnie 187 369 i od
pocz¹tku funkcjonowania
powiatu w 1999 r. wzros³a o
ok. 20 tysiêcy osób (d ziesiêæ
lat temu by³o 169 357
mieszkañców).
Powiat wejherowski ma
herb z czarnym gryfem kaszubskim w koronie na ¿ó³tym tle oraz flagê o podobnych barwach i symbolach.
Patronk¹ powiatu jest Matka Bo¿a Wejherowska,
której kult ma ponad 350letni¹ tradycjê.
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SPORT

Zaszczytne tytuły i statuetki dla najlepszych zawodników i trenerów

Sparingi na obozie

GALA RUMSKIEGO SPORTU

Orkan
wygrywa

Najlepszym Sportowcem Rumi 2009 roku zosta³a tenisistka MAGDALENA STENCEL (nominowani równie¿ Rafa³ Siemaszko - pi³ka no¿na i Maciej Kubiak
triatlon), a tytu³ Najlepszego Trenera Roku otrzyma³ JERZY SKROBECKI, trenuj¹cy rumskie siatkarki (nominowano tak¿e Benedykta Króla - biegi
na orientacjê i Micha³a Pasiecznego - rugby).
Najlepsz¹ Dru¿yn¹ Roku s¹ podopieczne J. Skrobeckiego, zawodniczki I-ligowego zespo³u siatkarek EC Wybrze¿e TPS Rumia.
Te i inne zaszczytne tutu³y w dziedzinie sportu przyzna³a Kapitu³a, powo³ana przez burmistrz Rumi, a
statuetki i nagrody ufundowane przez sponsorów
wrêczano 23 stycznia podczas Gali Sportu w hali
widowiskowo-sportowej MOSiR w Rumi.
Konkurs zorganizowano po raz 16., ale po raz pierwszy bez wieñcz¹cego go tradycyjnego Balu Sportu i
bez plebiscytu mieszkañców. A szkoda...

Kapitu³a konkursu na najlepszego sportowca i trenera
Rumi przyzna³a tytu³ Najlepiej Zapowiadaj¹cego siê Zawodnika M³odego Pokolenia a¿ trzem m³odym sportowcom.
Tytu³ otrzymali (na zdjêciu od lewej): JAKUB CISKOWSKI - lekkoatleta (rekordzista Europy w skoku w dal w
swojej kat. wiekowej); triatlonista ADAM G£OGOWSKI
z UKS „Tri-Saucony”, zawodnik Kadry Narodowej Juniorów oraz ROBERT NIEWIEDZIA£A z UKS „Siódemka”,
cz³onek Kadry Polski Juniorów w biegu na orientacjê.
Wyró¿nienie specjalne
za osi¹gniêcia sportowe
2009 roku otrzymali: ANDRZEJ G£¥BA£A - zawodnik armwrestlingu (si³owanie na rêkê) zdobywca
4 z³otych medali w 2009 r.
na Mistrzostwach Polski
oraz MICHA£ WILAMOWSKI z TKKF „Orze³”,
zwyciêzca Grand Prix Wybrze¿a w tenisie ziemnym.
Wyró¿nienie specjalne
dla sportowca niepe³nosprawnego otrzyma³a ALICJA EIGNER - mistrzyni
Polski w grze pojedynczej w
tenisie sto³owym, zajmuj¹ca 3 miejsce w kwalifikacji
Mistrzostw Œwiata w Korei
w roku 2010.
Za wspieranie dzia³alnoœci sportowej w Rumi
uhonorowano statuetkami
kilka firm, a tak¿e Radê
Miejsk¹ Rumi i Urz¹d
Miasta - m.in. za budowê
obiektów sportowych oraz
organizowanie imprez.

Wyró¿nienie Specjalne otrzyma³y dziewczêta z zespo³u
SPINKI (na zdjêciu powy¿ej wiêkszoœæ grupy) - Mistrzynie
Œwiata i Europy w tañcu nowoczesnym, trenuj¹ce w rumskim MOSiR. Choreografem grupy jest RENATA URBANIK-SIWIEC, a menad¿erem DOROTA PUCHOWSKA.
Wyró¿nienie Specjalne za Wieloletni¹ Dzia³alnoœæ Sportow¹ na terenie Rumi otrzyma³y trzy kluby:
UKS „Siódemka” przy Gimnazjum nr 4, TKKF
„Orze³” oraz Szkolny Zwi¹zek Sportowy Rumia. Nagrody odbierali ich szefowie: BENEDYKT KRÓL, ANDRZEJ SZELEZNIAK I JAROS£AW MAMROT.

To tylko czêœæ bohaterów Gali Sportu - zawodników, trenerów oraz mecenasów
sportu, uhonorowanych nagrodami. Nie objêliœmy obiektywem wszystkich nagrodzonych, ale wszystkim serdecznie gratulujemy! Na naszym zdjêciu stoj¹ m.in.
siatkarki z Najlepszej Dru¿yny TPS oraz Alicja Eigner, tenisistka sto³owa. Pierwszy
z lewej, z przodu - Andrzej G³¹ba³a, najsilniejszy master i grand master w Polsce.

Podczas 10-dniowego
obozu w Niechorzu pi³karze Orkana Rumia rozegrali seriê sparingów pokonuj¹c m.in. 2:0 I-ligow¹
Pogoñ Szczecin.
W treningach i spotkaniach kontrolnych dru¿yny z
Rumi uczestniczy³ ju¿ Jacek
Manuszewski.Doœwiadczony obroñca jeszcze jesieni¹
2009 roku broni³ barw Lechii
Gdañsk.
Obóz przygotowawczy
Orkana trwa³ od 14 do 23
stycznia. W pierwszym meczu podopieczni Bogus³awa Oblewskiego i Grzegorza Niciñskiego ulegli
0:2 (0:0) Flocie Œwinoujœcie.
Nastêpnie pokonali 2:0
(1:0), wystêpuj¹c¹ w najsilniejszym sk³adzie, walcz¹c¹
o awans do ekstraklasy dru¿ynê Pogoni Szczecin, a na
koniec obozu zdetronizowali IV-ligowe Wybrze¿e Rewal, wygrywaj¹c a¿ 10:0
(4:0). W zwyciêskim pojedynku z Pogoni¹ bramki dla
Orkana zdobyli Micha³
Smarzyñski i Roland Kazubowski.
- Ten czas nie by³ zmarnowany - oceni³ obóz trener
Oblewski. - Zespó³ zyska³
wartoœciowo przede wszystkim na dojœciu dwóch doœwiadczonych pi³karzy. Tworzy nam siê doœæ ciekawy i
interesuj¹cy zespó³. Dla nas
oczywiœcie sparing wygrany
z Pogoni¹ jest bardzo wa¿ny, ale nie ma jakiegoœ „hurra” optymizmu. Najwa¿niejsza jest przecie¿ walka o
punkty w lidze.
Kolejnym rywalem pi³karzy z Rumi w sobotê 30
stycznia by³ drugoligowy Jeziorak I³awa, z którym Orkan wygra³ 2:1. Trzy dni
pó¿niej Orkan zmierzy³ siê
z wystêpuj¹cym w M³odej
Ekstraklasie zespo³em Lechii Gdañsk. W zimowej scenerii, na boisku w Gdañsku
przypominaj¹cym lodowisko
jedynego gola zdoby³ w 75
minucie Grzegorz Niciñski. Da³o to rumskiej dru¿ynie kolejne zwyciêstwo w
grach kontrolnych.
Planowany na 6 lutego w
Gdyni mecz Orkana z III-ligow¹ Wd¹ Œwiecie z uwagi
na z³y stan boiska zosta³ odwo³any. Kolejnym rywalem
Orkana by³a I-ligowa w grudzi¹dzka Olimpia. Spotkanie odby³o siê w œrodê, 10
lutego, ju¿ po oddaniu gazety do druku.
Tomasz Miks
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STUDNIÓWKI
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Maturzyści na parkiecie
W karnawale bawi¹ siê przede wszystkim maturzyœci. Nic w tym dziwnego, skoro styczeñ i luty to czas
tradycyjnych studniówek, na ogó³ organizowanych
z rozmachem i poza szko³¹. Obok tradycyjnego poloneza, na parkietach króluje muzyka disco i znane
przeboje, a tak¿e gor¹ce rytmy latynoamerykañskie.
Najwiêcej tego rodzaju zabaw odbywa siê w hotelu „Faltom”, gdzie ze wzglêdu na wielk¹ salê, bawi¹ siê maturzyœci z Trójmiasta, Rumi i Wejherowa. W³aœnie tam 16 stycznia odby³a siê studniówka rumskiego I LO im. Ksi¹¿¹t
Pomorskich, z której zdjêcia prezentujemy u góry i obok.
Zabawa rozpoczê³a siê pokazem poloneza, przygotowanego przez poszczególne klasy. Kwiaty dla wychowawców,
wspólne zdjêcia oraz wystêp artystyczny maturzystów to
kolejna studniówkowa tradycja. Natomiast zarówno w dziedzinie strojów wieczorowych, jak i tañców panuje dowolnoœæ i du¿a swoboda. M³odzie¿ prezentowa³a siê barwnie i
elegancko, a co najwa¿niejsze - bawi³a siê znakomicie i
kulturalnie.
Podobnie by³o 29 stycznia na studniówce II LO im. J.
K.Korzeniowskiego w sali balowej Hotelu „Falko” w
Rumi. Dzieñ póŸniej, w tej samej sali i równie dobrze bawili siê maturzyœci Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Obie studniówki w „Falko” by³y zarówno tradycyjne, jak i pe³ne atrakcji.
Ak.
Zdjêcia wy¿ej: Tak bawili siê w „Faltomie” maturzyœci z I LO.
Zdjêcia u do³u: Studniówka II LO w sali hotelu „Falko”.
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Fot. A. Kuczmarska
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HANDEL I ROZRYWKA

* Rozpoczęła się rozbudowa „Galerii” * Będą nowe sklepy * Pociąg już kursuje

KINO W TYM ROKU
O tym, ¿e w Rumi otwarte zostanie kino zapewniaj¹
inicjatorzy i organizatorzy przedsiêwziêcia: POLIMENI - w³aœciciel „Galerii Rumia” oraz MULTIKINO. Obie firmy podpisa³y umowê w sprawie uruchomienia Multikina w centrum handlowym w
Rumi, a o szczegó³ach poinformowa³y na konferencji prasowej. Budowa kina na najwy¿szej kondygnacji „Galerii” ju¿ siê rozpoczê³a. Bêdzie przebiega³a
w ekspresowym tempie, poniewa¿ otwarcie placówki zaplanowano w czwartym kwartale 2010 roku!
- Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e dyrekcja Multikina zdecydowa³a siê na
wspó³pracê z nami - stwierdzi³ na spotkaniu z dziennikarzami prezes Zarz¹du Polimeni International, Vincent Polimeni. - Liczymy
na du¿e zainteresowanie
mieszkañców Rumi i s¹siednich miast, zarówno kinem,
jak i galeri¹ handlow¹.
- W Rumi powstanie
kino z piêcioma salami, które pomieszcz¹ jednorazowo
850 widzów - informowa³
Mariusz Kryñski, dyrektor regionalny Multikina. Bêdzie to 23. placówka tej
sieci w Polsce i siódma na
Pomorzu, budowana z

myœl¹ o mieszkañcach
Rumi, Redy, Wejherowa,
Pucka, a tak¿e s¹siednich
miejscowoœci. S¹dzimy, ¿e z
kina bêd¹ równie¿ korzystaæ
gdynianie.
M. Kryñski doda³, ¿e
Multikino w Gdyni (Silver
Screen) jest najliczniej odwiedzanym kinem w Trójmieœcie. Od pocz¹tku dzia³alnoœci goœci³o ok. milion
widzów. Bywa, ¿e chêtnych
na seanse filmowe jest wiêcej ni¿ miejsc. Tym bardziej
uznano ¿e drugie kino w tej
czêœci Trójmiasta jest bardzo potrzebne.
Multikino w Rumi bêdzie obiektem nowoczesnym, prezentuj¹cym filmy

Podczas konferencji prasowej od lewej siedz¹: Mariusz Kryñski - dyrektor regionalny Multikina S.A., Karol Kalicki - wiceprezes Polimeni, Vincent Polimeni - prezes i
w³aœciciel firmy, Michael Polimeni - wiceprezes oraz Anna KaŸmierczak z Yellow
Group w Gdyni, firmy wspó³pracuj¹cej z Polimeni.

m.in. w wersji 3D. Bêdzie
wyposa¿one we foyer z kasami i barami oraz kawiarniê. Co wa¿ne, placówka
bêdzie mog³a byæ wykorzystywana równie¿ jako centrum szkoleniowo-konferencyjne, m.in. dla lokalnych
przedsiêbiorców.

Przewiduje siê, ¿e rocznie z nowego Multikina korzystaæ bêdzie od 250 do 300
tysiêcy widzów.
Na spotkaniu w „Galerii
Rumia” rozmawiano te¿ o
negocjacjach prowadzonych
z potencjalnymi najemcami
niewykorzystanych dot¹d

pomieszczeñ sklepowych.
Wkrótce w centrum zostan¹
otwarte nowe placówki.
Ju¿ teraz uruchomiono
atrakcjê dla najm³odszych
bywalców „Galerii” - wspania³y kolorowy poci¹g, wo¿¹cy dzieci w holu na najni¿szej kondygnacji.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

Lokomotywa i wagoniki kursuj¹ na najni¿szym poziomie „Galerii”, odje¿d¿aj¹c ze
stacji co kilkanaœcie minut, w godz. 11-19.
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Pochówki zmarłych tylko w
likwidowanych grobach

Brakuje miejsc
na cmentarzu
Na Cmentarzu Komunanym przy ul. Górniczej w
Rumi brakuje nowych miejsc pochówku! Zmarli
chowani s¹ obecnie w miejscach z tzw. odzysku,
czyli po zlikwidowanych starych i opuszczonych
przez rodzinê grobach.
Bezpoœrednim powodem tych problemów nie jest ostra
zima, która wprawdzie utrudnia przygotowanie miejsc
pochówku, ale pracownicy cmentarza sami radz¹ sobie z
tym zadaniem. Gorzej, ¿e nie zosta³y przygotowane na
czas nowe kwatery.
W miarê wykorzystania terenu cmentarza na kolejne
groby, sukcesywnie oddawane s¹ do u¿ytku nowe kwatery. Ich odpowiednim przygotowaniem zajmuje siê firma,
wy³oniona w przetargu. Czy¿by tym razem nie og³oszono
go na czas?
Z tym pytaniem zwróciliœmy siê do naczelnik Wydzia³u
Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska, Katarzyny Bieliñskiej. Odpowiedzi udzieli³a nam
jednak sama burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, przesy³aj¹c j¹ poczt¹ elektroniczn¹. W piœmie od burmistrz czytamy: W chwili obecnej pochówki na cmentarzu komunalnym odbywaj¹ siê w miejscach po likwidowanych starych grobach. Taka sytuacja bêdzie mia³a
miejsce do czasu odbioru nowej kwatery grzebalnej.
Szybkie nadejœcie mroŸniej i œnie¿nej zimy uniemo¿liwi³o zakoñczenie prac we wczeœniejszym terminie.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e miejsc po starych grobach
wystarczy do czasu oddania nowej kwatery do u¿ytku.
Ak.

KOMUNIKAT

Zginął owczarek długowłosy
W Rumi zagin¹³ m³ody ponad piêciomiesiêczny owczarek niemiecki, d³ugow³osy. Pies ma w uchu tatua¿: L 216.
W³aœciciele prosz¹ tymczasowego opiekuna o kontakt.
Za odnalezienie i oddanie czworono¿nego przyjaciela rodzinie czeka wysoka nagroda w wysokoœci 1500 z³.
Kontakt tel. 510-110-151

Własność lokalu to akt notarialny i księga wieczysta

Nie czas spoczywać na laurach
Po wejœciu w ¿ycie z dniem 30 grudnia 2009 r. nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
(ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r.) nast¹pi³o uspokojenie nastrojów wœród spó³dzielców, którzy - z ró¿nych powodów - nie zd¹¿yli siê jeszcze uw³aszczyæ,
tzn. nie podpisali aktów notarialnych i nie maj¹
ksi¹g wieczystych dla swoich mieszkañ. Mimo i¿ niedawn¹ decyzj¹ Parlamentu skoñczy³a siê grabie¿
spó³dzielców, nie powinni oni „spoczywaæ na laurach”, lecz sk³adaæ wnioski o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci mieszkañ. Mo¿e siê bowiem okazaæ,
¿e ktoœ znów bêdzie d¹¿y³ do zmiany tej ustawy.
Wspomniany wczeœniejszy niepokój by³ wynikiem
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008
r., który zobowi¹za³ Sejm
m.in. do zmiany finansowych warunków przekszta³ceñ praw do lokali zarówno
lokatorskich jak i w³asnoœciowych. Ten wyrok nie zapad³ jednog³oœnie - na 14
sêdziów TK piêciu zg³osi³o zdanie odrêbne, nie godz¹c siê na niekorzystne dla
spó³dzielców zmiany.

Ju¿ raz zap³acili
O prawie cz³onków spó³dzielni do w³asnoœci „po
kosztach” mo¿e œwiadczyæ
jedno z uzasadnieñ sêdzi
TK: „ Lokale spó³dzielcze
by³y wiêc - i s¹ nadal budowane - w ca³oœci ze œrodków
ich cz³onków. Oczekiwanie,
¿e cz³onek spó³dzielni, za pieni¹dze którego lokal mieszkalny zosta³ wybudowany,
bêdzie dodatkowo musia³
uiœciæ na rzecz spó³dzielni
jakiœ „ekwiwalent” czy te¿
„odszkodowanie”, by uzyskaæ
tytu³ w³asnoœci do tego lokalu, jest ewidentnie bezpodstawne. Nie sposób w zwi¹z-

ku z tym nie zaznaczyæ, ¿e
upowszechniane przez media informacje o rzekomym
uw³aszczeniu siê cz³onków
spó³dzielni „za z³otówkê”
kosztem maj¹tku spó³dzielni, s¹ nierzetelne, wprowadzaj¹c w b³¹d spo³eczeñstwo
i sk³ócaj¹ spó³dzielców miêdzy sob¹”.

Zarz¹d utrudnia³
Dochodzenie do pe³nej
w³asnoœci mieszkañ, od pocz¹tku wejœcia w ¿ycie ustawy uw³aszczeniowej w 2001
r., napotyka³o i nadal napotyka na du¿e utrudnienia za strony zarz¹dów
spó³dzielni.
W najwiêkszej SM „Janowo” w Rumi, droga do
uw³aszczenia cz³onków wiod³a poprzez procesy s¹dowe,
pocz¹wszy od 2003 roku,
kiedy to Zarz¹d Spó³dzielni
zamierza³ bezprawnie obci¹¿yæ cz³onków ubiegaj¹cych
siê o odrêbn¹ w³asnoœæ
mieszkañ wysokimi op³atami za docieplanie.
Nastêpnie w 2005 roku
Zarz¹d próbowa³ narzuciæ
cz³onkom uw³aszczenie siê w
ramach 51-budynkowej nie-

LIST DO REDAKCJI

Przyjaciele zwierząt bezsilni wobec ludzi bez serca
Jedni ludzie pomagaj¹
zwierzêtom, inni je krzywdz¹
i têpi¹. Tê smutn¹ prawdê
potwierdza przykra sprawa,
opisana w liœcie do redakcji.
Korespondencjê otrzymaliœmy w styczniu poczt¹
elektroniczn¹ od mieszkañców wie¿owca przy ul. Krakowskiej 10 w Rumi Janowie. Autorzy informacji nades³ali te¿ zdjêcia. Jedno z
nich zamieszczamy wraz z
listem. Oto jego treœæ:
Jad¹c codziennie R-k¹
do Gdyni widzê plakat z has³em „Pomó¿ kotom ze stoczni”. S¹ równie¿ inne has³a
np. „Pomó¿ kotom przetrwaæ
zimê” .
Znam wielu „Wielkich
Ludzi” którzy wszelkimi dostêpnymi sposobami pomagaj¹. W Rumi Janowie na
ul. Krakowskiej 10 ustawio-
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no tej zimy budkê dla kotów
od stowarzyszenia ANIMALS oraz bardziej skromne budki od mieszkañców
bloku. By³o wielu mieszkañców, którzy akceptowali tak¹
formê pomocy, ale nie wszyscy zrozumieli … i po prostu postanowili wszystkie
koty otruæ.
13 stycznia mieszkañcy
znaleŸli cztery martwe koty,
le¿¹ce wewn¹trz kocich
domków. Trzy koty prze¿y³y, ale ich los jest nadal niepewny.
Jesteœmy wszyscy tym
wydarzeniem wstrz¹œniêci i
zbulwersowani, poniewa¿
wiemy, ¿e „Stosunek do
zwierz¹t jest miar¹ cz³owieczeñstwa”.
Z powa¿aniem
„Kociarze”
z ul. Krakowskiej 10

Pewnego styczniowego poranka w budkach dla kotów
znaleziono martwe zwierzeta. O zdarzeniu powiadomiono policjê.

ruchomoœci z ponad 3000
mieszkañ, co narusza³o
uprawnienia cz³onków jako
przysz³ych w³aœcicieli,
zw³aszcza w zakresie sprawowania zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹.

Wygrane procesy
Oba wspomniane spory
s¹dowe zakoñczy³y siê wygran¹ spó³dzielców. Fakt, ¿e
uw³aszczenie w SM „Janowo” realizowane jest aktualnie zgodnie z celem ustawy uw³aszczeniowej (w dotychczasowej M-I), jest wynikiem zdecydowanej postawy spó³dzielców, którzy nie
dali siê zastraszyæ, mimo
szkalowania, dyskredytowania i oœmieszania.

Nie mag¹ narzucaæ
Koñcowym
etapem
uw³aszczenia jest podpisanie aktu notarialnego. Spó³dzielca, jako strona umowy
o odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania, ma takie same
uprawnienia jak spó³dzielnia, która nie ma prawa narzucania jednostronnie treœci tego aktu. Przed jego
podpisaniem cz³onek spó³dzielni powinien domagaæ
siê wyjaœnienia niezrozumia³ych dla niego zapisów.
W³asnoœæ mieszkania
nie zwalnia spó³dzielców
z obowi¹zku interesowania siê funkcjonowaniem
spó³dzielni, a zw³aszcza
wykorzystywaniem s¹
funduszy. Jednym s³owem
sprawdzajmy, „na co id¹”
nasze pieni¹dze.
Kontrole pod lup¹.
Rok 2010 bêdzie okresem
prac sejmowych nad doskonaleniem przepisów prawa
spó³dzielczego. Spó³dzielcy z
Pomorza, m.in. z Rumi pozostaj¹ w kontakcie z pos³ami,
przekazuj¹c im swoje doœwiadczenia. Uwa¿amy, za
konieczne pilne uregulowanie kwestii kontroli w spó³dzielniach mieszkaniowych.
Obecne kontrole przeprowadzane przez zwi¹zki rewizyjne, w których spó³dzielnie
s¹ zrzeszone, s¹ niewiarygodne, poniewa¿ kontrolowane spó³dzielnie op³acaj¹ uzale¿nionych od nich lustratorów. Zwi¹zki rewizyjne s¹ bowiem utrzymywane z pieniêdzy cz³onków SM. Trudno
zatem oczekiwaæ od organu
kontroluj¹cego obiektywnej
oceny dzia³alnoœci kontrolowanych jednostek.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych, Obrony
Praw C³onków i Mieszkañców Spó³dzielni oraz
Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi.
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SAMORZĄD RUMI

INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ RUMI
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Plan i tematyka sesji
KOMISJI STAŁYCH RM:
Rady Miejskiej Rumi
na 2010 rok
Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji
Komisja Sportu , Rekreacji i Promocji na swoich posiedzeniach zajmowa³a siê m.in. nastêpuj¹cymi sprawami i tematami:
- opiniowanie projektów uchwa³,
- opiniowanie i zapoznawanie siê ze sprawami kierowanymi do komisji,
- zapoznanie siê z koncepcj¹ zagospodarowania terenu SALOSU,
- zapoznanie siê z koncepcj¹ zagospodarowania terenu przy ul. Starowiejskiej w Rumi, przeznaczonego na
boisko treningowe oraz boisko wielofunkcyjne,
- informacja o og³oszonych konkursach w zakresie
sportu,
- informacja o istniej¹cych urz¹dzeniach i placach
zabaw oraz planowanych nowych inwestycjach w tym
zakresie,
- opiniowanie i zapoznawanie siê z wynikami konkursów sportowych,
- dzia³alnoœæ i zajêcia prowadzone na basenie w Rumi
(spotkanie komisji na basenie odby³o siê wspólnie z komisj¹ zdrowia Rady Miejskiej),
- informacja i przedstawienie dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
- wspó³praca Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
z klubami i organizacjami pozarz¹dowymi,
- zapoznanie siê z funkcjonowaniem boiska budowanego w ramach Orlik 2012,
- informacja o wykonaniu sal gimnastycznych na terenie Rumskich szkó³ (zasady i regu³y korzystania i wynajêcia sal gimnastycznych u w szko³ach)
- informacja o prowadzonych zajêciach sportowych
pozalekcyjnych w szko³ach (SKS, godziny w ramach profilaktyki, inne),
- informacja z wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze 2009,
- informacja o dzia³alnoœci organizacji i klubów sportowych na terenie naszego miasta.
Na spotkanie komisji zostali zaproszeni przedstawiciele klubów i organizacji.
Komisja kierowa³a wnioski i opinie do Burmistrza
Miasta.
Przygotowano na podstawie sprawozdania przewodnicz¹cego Bogdana Formelli z dzia³alnoœci komisji w 2009 roku
.

- przyjęte uchwałą nr LXV/441/2009 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2009 roku

MIESIĄC

Bogdan Formella - przewodnicz¹cy Komisji
Sportu, Rekreacji i
Promocji Rady Miejskiej

LUTY

Stan zaawansowania budowy centrum miasta wraz ratuszem przy
skrzy¿owaniu ulic: D¹browskiego Starowiejskiej

MARZEC

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta
Informacja z realizacji strategii
miasta

KWIECIEÑ

Absolutorium
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki
spo³ecznej w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci MOPS
w Rumi

MAJ

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami i programu
ochrony œrodowiska

CZERWIEC

Oœwiata i wychowanie w mieœcie
Informacja o dzia³alnoœci szkó³ i gimnazjów samorz¹dowych
Informacja o dzia³alnoœci przedszkoli samorz¹dowych

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

SIERPIEÑ

Informacja z wykonania bud¿etu za
pierwsze pó³rocze 2010r.
Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y
Miejskiej w Rumi

WRZESIEÑ

Inwestycje miejskie

SKŁAD
KOMISJI:
Bogdan Formella przewodnicz¹cy komisji
Jaros³aw Szreder zastêpca przewodnicz¹cego
Edyta Borek
- cz³onek komisji
Wies³awa Serema
- cz³onek komisji
Tadeusz Pi¹tkowski
- cz³onek komisji
Wiêkszoœæ comiesiêcznych posiedzeñ komisji
odby³a siê w Urzêdzie
Miasta Rumi.
Trzy posiedzenia wyjazdowe odby³y siê w
Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Rum, w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ul.
Stoczniowców oraz na
basenie p³ywackim w
Rumi.

Terminy dy¿urów Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej Rumi
Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf
- przyjmuje interesantów w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. od 17.00 do 18.00

Wiceprzewodnicz¹cy RM Jaros³aw Muszyñski
- przyjmuje interesantów w drugi poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. od 16.00 do 17.00

Wiceprzewodnicz¹cy RM Janusz Wolañski
- przyjmuje interesantów w trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. od 16.00 do 17.00
Dy¿ury odbywaj¹ siê w Biurze Rady Miejskiej w Urzêdzie Miasta przy
ul. Sobieskiego 7.

TEMAT

PAZDZIERNIK Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych za rok
2009
Informacja Burmistrza Miasta o
wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych pracowników samorz¹dowych za rok 2009.

Sesje otwarte dla mieszkańców
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi informuje, ¿e sesje samorz¹du s¹ otwarte dla
mieszkañców i ka¿dy zainteresowany mo¿e
przys³uchiwaæ siê obradom i obserwowaæ ich
przebieg. Sesje odbywaj¹ siê zawsze w ostatni czwartek miesi¹ca, o godz. 13.00 w sali obrad Urzêdu miasta przy ul. Sobieskiego 7.
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Licealiści poznają
najnowszą historię
„Tu siê wszystko zaczê³o” - projekt pod tak¹ nazw¹
realizowany jest w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. J.K. Korzeniowskiego w Rumi. Poniewa¿ rok
szkolny 2009/2010 og³oszony zosta³ Rokiem Historii Najnowszej, dyrekcja i nauczyciele rumskiego
liceum postanowili zainteresowaæ uczniów wydarzeniami z ostatnich trzydziestu lat, ze szczególnym
uwzglêdnieniem historii regionalnej.

Marek Zawadzki, prezes fundacji, prezentuje zasilacze i generatory dla szkó³ œrednich.

Fundacja Nauki Polskiej przekazała dary szkołom

Pieniądze i sprzęt
Nie po raz pierwszy byliœmy œwiadkami przekazania sprzêtu laboratoryjnego rumskim i wejherowskim szko³om przez Fundacjê Nauki Polskiej im. in¿.
Witolda Zglenickiego w Rumi. Prezes Fundacji, rumianin Marek Zawadzki przekaza³ placówkom urz¹dzenia przydatne w nauce fizyki oraz pieni¹dze na
zakup innego sprzêtu. Jedn¹ z obdarowanych placówek jest Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
w którym odby³a siê ma³a uroczystoœæ z udzia³em
m³odzie¿y, dyrekcji i nauczycieli szko³y oraz goœci.
Obecni byli m.in. Krystyna Pajura - cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego, Grzegorz Gaszta wicestarosta wejherowski,
Janusz Wolañski - wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi i Andrzej Januszewski - przewodnicz¹cy
Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej Rumi.
- Mamy oœwiatê na bardzo dobrym poziomie, ale
potrzebujemy wiêkszej wizualizacji - powiedzia³ ks.
Marek Woœ, dyrektor Zespo³u Szkó³ Salezjañskichgospodarz spotkania.- Chodzi o to, ¿eby m³odzie¿ mog³a dotkn¹æ i zobaczyæ, ¿eby
uczy³a siê nie tylko teorii, ale
te¿ praktyki. Potrzebujemy
sojuszników, takich jak pan
Marek Zawadzki, który od
kilku lat ubogaca nasz¹ pracowniê. Z nowoczesnego
sprzêtu korzystaj¹ g³ównie
uczniowie klas matematyczno-fizycznych.
- Wiemy, ¿e wspó³czesne
szko³y borykaj¹ siê z brakiem sprzêtu laboratoryjnego i innych urz¹dzeñ, a przecie¿ m³odzie¿ jest nasz¹
przysz³oœci¹ i musimy dbaæ
o jej dobre wykszta³cenie powiedzia³ Marek Zawadzki, który przybli¿y³
uczestnikom spotkania
dzia³alnoœæ Fundacji Nauki
Polskiej oraz postaæ jej pa-

12

trona, geologa i nafciarza,
pu³kownika in¿yniera W.
Zglenickiego, zmar³ego w
1904 roku. In¿. Zglenicki
nale¿a³ do najwiêkszych polskich mecenasów nauki i
oœwiaty.
Marek Zawadzki zaprezentowa³ zakupiony przez
Fundacjê sprzêt: zasilacze
laboratoryjne, generatory
funkcyjne i sterowniki programowalne, a tak¿e p³ytki
do æwiczeñ. Wiêkszoœæ tych
urz¹dzeñ trafi³o do Technikum Elektrycznego w Wejherowie, natomiast dwa zasilacze pozosta³y w Salezjañskim Liceum w Rumi.

Rumskie SLO otrzyma³o
równie¿ prawie 14 tys. z³ na
zakup dodatkowego sprzêtu.
Z kolei 8 tys. z³ przekazano
Szkole Podstawowej Sióstr
Zmartwychwstanek w Wejherowie. Wiadomo, ¿e pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na tablice interaktywne.
Prezes Fundacji Nauki
Polskiej us³ysza³ wiele s³ów
uznania i podziêkowania,
ale sam równie¿ dziêkowa³
rumskim radnym za niedawne decyzje. G³osami
wiêkszoœci radnych, w bud¿ecie na 2010 r. przeznaczono 45 tys. z³ na uruchomienie w Rumi nowoczesnej pracowni automatyki, elektroniki i robotyki, która bêdzie prowadzi³a zajêcia dla zainteresowanej m³odzie¿y.
Zorganizowana przez
Fundacjê Nauki Polskiej pracownia ma rozpocz¹æ dzia³alnoœci we wrzeœniu br. w
Domy Kultury SM „Janowo”.
Ak.

- Obecny rok szkolny jest szczególny, poniewa¿ maj¹
miejsce okr¹g³e rocznice wydarzeñ, od 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, przez 20-lecie powstania rz¹du
Tadeusza Mazowieckiego po 20-lecie pierwszych wyborów
samorz¹dowych. Przed nami równie¿ trzydziesta rocznica
porozumieñ sierpniowych - mówi Lucyna Penkowska,
wicedyrektor II LO. - To znakomita okazja do rozmawiania
w szkole o tym, co te daty zmieni³y w naszej rzeczywistoœci
i jakie maj¹ znaczenie w historii Polski.
Chcemy przybli¿yæ m³odzie¿y wydarzenia z najnowszej
historii, m.in. zachêcaj¹c ja do udzia³u w konkursach na
ten temat wydarzeñ, które mia³y miejsce w naszym regionie w clatach 1980-2004.
W szkole powsta³ zespó³ projektowy, wy³oniony z grona
pedagogicznego, w sk³adzie: Anna D¹browska, Agnieszka Glinka, Daniel Hadam, Aleksandra Jeœman, Anna
Król, Lucyna Penkowska, Magdalena Pyszyñska i
Aleksandra Zarzycka. Zespó³ opracowuje konkursowe zadania i organizuje ca³e przedsiêwziêcie, zwieñczone fina³em. Licealiœci wezm¹ udzia³ w konkursach: literackim, plastyczny oraz historycznym.
Uczestnicy tego ostatniego, wy³onieni w drodze eliminacji wezm¹ udzia³ w fina³owym quizie na temat najnowszej historii Polski, który odbêdzie siê 12 marca w II LO
w Rumi. Impreza zapowiada siê bardzo ciekawie i widowiskowo, m.in. z powodu wykorzystania nowoczesnego
sprzêtu multimedialnego. Konkurs historyczny bêdzie przypomina³ popularny teleturniej „Jeden z dziesiêciu”.
- Mamy doœwiadczenia w organizowaniu tego rodzaju
rywalizacji, poniewa¿ mieliœmy w szkole konkursy o tematyce unijnej, organizowane z okazji wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej - oddaje dyrektor Penkowska.
Do udzia³u w projekcie liceum zaprosi³o szko³y ponadgimazjalne z Rumi, Wejherowa i Gdyni. Swoj¹ obecnoœæ
zapowiedzia³ pomorski kurator oœwiaty, Zdzis³aw Szudrowicz oraz Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, który
wyg³osi krótk¹ prelekcjê. Goœæmi bêd¹ te¿ przedstawiciele
Akademii Morskiej, poniewa¿ fina³ projektu „Tu siê
wszystko zaczê³o” bêdzie okazj¹ do podsumowania 5-letniej wspó³pracy szko³y z t¹ uczelni¹.
Projektowi i marcowemu fina³owi przedsiêwziêcia patronuje „Gazeta Rumska”.
REKLAMA

Możesz im podarować jeden procent
Fundacja Nauki Polskiej im. in¿. Witolda Zglenickiego wspomaga szko³y - przede wszystkim techniczne, które borykaj¹ siê z brakiem sprzêtu laboratoryjnego. Fundacja przekaza³a lub poœredniczy³a w przekazaniu kilkunastu placówkom w Trójmieœcie, Rumi i Wejherowie œrodków
o ³¹cznej wartoœci ponad 63 tys. z³ na zakup nowoczesnych
urz¹dzeñ, niezbêdnych w procesie edukacji. Przekaza³a te¿
wiele przyrz¹dów, potrzebnych zw³aszcza do nauki fizyki,
takich jak napêdy elektryczne, oscyloskopy cyfrowe i analogowe, generatory funkcyjne, zasilacze laboratoryjne, przetworniki i sterowniki, a tak¿e komputery i projektory.
Jako organizacja po¿ytku publicznego, Fundacja Nauki
Polskiej w Rumi (nr KRS: 0000177013) prosi o wsparcie,
m.in. w formie 1-procentowego odpisu od podatku.
Pozyskane œrodki fundacja przeznacza w ca³oœci na zakup sprzêtu laboratoryjnego, poniewa¿ nikt w fundacji nie
pobiera wynagrodzenia.
Szczegó³y na temat fundacji na stronie internetowej:
www.zglenicki.pl oraz www.polskinobel.pl
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Rodzice uruchomili specjalistyczny gabinet w SP 1

Logopeda już przyjmuje
Profesjonalnie wyposa¿ony gabinet logopedyczny
uruchomiono w Szkole Podstawowej nr 1 dziêki Radzie Rodziców SP nr 1 oraz Stowarzyszeniu "Jedynka". Zdaniem rodziców i dyrekcji szko³y, taki gabinet jest bardzo potrzebny, poniewa¿ coraz wiêcej
dzieci wymaga pomocy logopedy, a dotychczasowy
czas pracy tego specjalisty by³ niewystarczaj¹cYy
Szkolny logopeda obejmowa³ programem zajêæ
dzieci z zerówki i nie by³ w
stanie zaj¹æ siê starszymi
uczniami, które nadal potrzebowa³y korekty wad
wymowy. Poniewa¿ poprawna wymowa wp³ywa na prawid³owy rozwój dziecka,
uczniowie pozbawieni zajêæ
logopedycznych mieli mniejsze szanse dobre wyniki w
nauce. Rodzice postanowili
zadbaæ o mo¿liwoœci swoich
dzieci, tym bardziej, ¿e na

90 przebadanych maluchów
z zerówki a¿ 39 potrzebowa³o pomocy logopedy. To
œwiadczy o rozmiarach problemu.
- Chcemy, ¿eby dzieci w
naszej szkole mog³y kontynuowaæ æwiczenia z logoped¹, a tym samym mia³y
mo¿liwoœci poprawnego rozwoju - informuje Karina
Misiarz, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej nr 1 w Rumi.
- Wspólnie ze Stowarzysze-

KONCERTY I WYSTAWY
ROSYJSKIE ROMANSE
11 lutego (czwartek) o godz 18.00 w Dworku pod Lipami odbêdzie siê koncert pt. „Ballady i romanse rosyjskie” w
wykonaniu Grzegorza Górskiego i Justyny Bronk œpiew oraz Gra¿yny Pierzgalskiej - akompaniament
(Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19)

niem „Jedynka” zebraliœmy
pieni¹dze na urz¹dzenie gabinetu logopedycznego oraz
zatrudnienie na czêœæ etatu
dodatkowego wykwalifikowanego specjalisty. Pani logopeda bêdzie przyjmowa³a
dzieci z pierwszych, drugich
i trzecich klas trzy razy w
tygodniu. Rada Rodziców i
Stowarzyszenie „Jedynka”
wspó³finansuje te zajêcia.
Rodzice dzieci, objêtych pomoc¹ specjalisty musz¹
uiœciæ niewielk¹ op³atê. W
niektórych uzasadnionych
przypadkach (w trudnej sytuacji materialnej) jest to
op³ata wrêcz symboliczna.
Gabinet urz¹dzono w
pomieszczeniach, które
udostêpni³a dyrekcja szko³y (po by³ym mieszkaniu

Karina Misiarz w nowym gabinecie logopedycznym, w
którym od 4 lutego br. logopeda prowadzi zajêcia z
uczniami najm³odszych klas.

s³u¿bowym). Zosta³y one
odnowione, umeblowane i
odpowiednio oœwietlone, a
tak¿e wyposa¿one w niezbêdne lustra.
Na potrzeby logopedy
zakupiono wart ok. 5 tys. z³
laptop z potrzebnym opro-

gramowaniem. Wszystko
razem kosztowa³o ok. 8 tysiêcy z³otych. W wyposa¿eniu pomieszczenia pomogli
te¿ sponsorzy, zw³aszcza
rumska „Castorama”, która
podarowa³a rodzicom i dzieciom kilka sprzêtów.
Ak.

Dzieci śpiewały kolędy i pastorałki

W atmosferze świąt

MUZYCZNE WALENTYNKI
„Walentynki w rytmie tanga” to tytu³ koncertu w wykonaniu Zespo³u Nowak Bend. To spotkanie zaplanowano
w niedzielê 14 lutego godz. 18.00 w Domu Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11

TENOR I BARYTON
W sobotê 27 lutego o godz. 17.00 odbêdzie siê kolejny
koncert w Dworku pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19.
Wyst¹pi¹: Krzysztof Brzoskowski - tenor, Micha³ KuŸma - baryton, Anna Zabuska - pianino.

GALERIE ZAPRASZAJ¥
Do koñca lutego mo¿na odwiedziæ trzy ciekawe ekspozycje w trzech równych galeriach.
Galeria „U Bibliotekarek” (Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11) zaprasza na wystawê Ubaldo
Magni - malarstwo, a s¹siednia Galeria SIGNUM w DK
SM „Janowo” na ekspozycjê „Obrazy muszlami malowane”. Prezentowane s¹ tam wspania³e prace z muszli Alicji
Rutkowskiej z Warszawy.
W Domu Kultury SM „Janowo” prezentowane s¹ równie¿ grafiki rumskiego artysty, Miros³awa Miadzió³ko.
Wystawê plastyczn¹ dwóch gdyñskich plastyków Micha³a Michalaka i Macieja £ysejko otwarto niedawno
w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19.

ZAJÊCIA DLA NAJM£ODSZYCH
Ze wzglêdu na rozpoczynaj¹ce siê w po³owie lutego
zimowe ferie, w obu domach kultury oragnoizowane s¹
zajêcia i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y.
REKLAMA

Piêkny koncert kolêd, pastora³ek i piosenek, zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem
odby³ sie w styczniu w Domu Kultury SM „Janowo”. Œpiewa³y dzieci z prywatnej
szko³y muzycznej i artystycznej pod kierunkiem Iwony Guberskiej, która akompaniowa³a m³odym artystom. Teraz dzieci przygotowuj¹ siê do wystêpu w Filharmonii
Ba³tyckiej w Gdañsku. Na naszym zdjêciu przy mikrofonie Filip Gesse.

Jeśli nadal będzie mróz...

Dla seniorów

Lodowisko cały tydzień

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet III Wieku w Rumi informuje s³uchaczy o zapisach na drugi
semestr 2010 roku. Zapisy
odbywaj¹ siê w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, w dniach 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24 lutego br. w
godz. 11.00-13.00.
Prosimy o zabranie ze
sob¹ indeksu. Op³ata wpisowa wynosi 20 z³ na semestr. Jest to op³ata dla
wszystkich s³uchaczy.

Utrzymuj¹c¹ siê od d³u¿szego czasu nisk¹ temperaturê
wykorzystali pracownicy Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji do zorganizowania lodowiska, które funkcjonuje od stycznia obok stadionu przy ul. Mickiewicza w Rumi.
Bezp³atna œlizgawka jest otwarta od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12.00-19.00, w soboty w godz. 10.00-19.00 oraz w
niedziele w godz. 12.00-19.00. Obiekt jest oœwietlony.
Kto ma ochotê poœlizgaæ siê po lodzie, a nie ma w³asnych
³y¿ew, mo¿e skorzystaæ z wypo¿yczalni. Wypo¿yczenie ³y¿ew
dla dzieci kosztuje 3 z³ , a dla doros³ych - 5 z³. Za 5 z³ mo¿na
te¿ naostrzyæ w³asne ³y¿wy. Wszystkie te us³ugi s¹ dostêpne od godziny otwarcia lodowiska do godz. 18.00.
Funkcjonowanie lodowiska zale¿y jednak od pogody, a œciœlej od tego, czy utrzyma siê mróz.
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ROZMAITOŚCI

Młodzi - zdolni

Z Rumi do Londynu
i egzotycznych Chin
Sara Wojewódzka z Rumi, ma 20 lat i jak wiele osób w tym wieku, jeszcze siê
uczy. Na tym koñcz¹ siê podobieñstwa do wiêkszoœci rówieœników, poniewa¿
Sara studiuj na King's College London w Londynie, gdzie uczy siê zarz¹dzania biznesem oraz …jêzyka chiñskiego.
Jak mówi Sara, pierwszy
m.in. przez inn¹ strukturê
Sk¹d siê wziê³y tak nierok zagranicznych studiów
zdañ i koniecznoœæ zapamiêtypowe zainteresowania i
by³ trudny, poniewa¿ musiatywania znaków. Najtrudjak rumianka trafi³a na lon³a przystosowaæ siê do noweniejsze jest jednak zrozudyñsk¹ uczelniê?
go œrodowiska, innego systemienie mowy Chiñczyka.
- Wybra³am tê szko³ê i
mu nauczania i oceniania. Z
- Dlatego myœlê, ¿e p³ynkierunek studiów ze wzglêbiegiem czasu przyzwyczai³a
noœæ w tym jêzyku osi¹gnê
du na mo¿liwoœæ nauki jêzydo brytyjskich warunków i
nie wczeœniej ni¿ za …dzieka chiñskiego jako czêœci
zwyczajów.
siêæ lat - mówi ze œmiechem
dyplomu - mówi Sara Wo- Gdy porównujê system
studentka. - Podejmuj¹c siê
jewódzka. - Chiny s¹ nienauczania w Polsce i tutaj, to
nauki jêzyka chiñskiego,
samowicie szybko rozwijaj¹nie wyobra¿am sobie powrowiedzia³am, ¿e bêdzie to d³ucym siê rynkiem. Po³¹czenie
tu do Polski na studia - twiergoletnia i ¿mudna praca.
nauki tego jêzyka ze studiadzi Sara. - Moi znajomi z PolFascynuje mnie jednak kulmi biznesowymi otwiera wieski dziwi¹ siê ma³ej iloœci
tura i historia Chin. Od dawle mo¿liwoœci, szczególnie w
zajêæ, opartych w du¿ym
na moim marzeniem by³o
portowym Trójmieœcie. Mam
stopniu na praktyce. Jednak
pojechaæ do tego egzotycznenadziejê, ¿e umiejêtnoœci i
bior¹c
pod
uwagê
liczbê
gogo kraju.
doœwiadczenia, które zdobydzin które spêdzam nad
Studia w Wielkiej Brytawam w biznesowej stolicy
ksi¹¿kami w domu, ¿eby
nii, da³y Sarze tak¹ mo¿liEuropy, pomog¹ mi znaleŸæ
przygotowaæ siê na cotygowoœæ. Otrzyma³a stypeninteresuj¹c¹ pracê. Na studniowe
æwiczenia,
to
myœlê,
dium programu Study Chidia w King's College Lon¿e uczê siê nie mniej, ni¿ stuna Programme i wkrótce
don dosta³am siê dziêki miêdenci w Polsce. Nauka w Lonwyruszy w dalek¹ podró¿ do
dzynarodowej maturze,
dynie opiera siê na systemaChin. Stypendium zapewnia
któr¹ zda³am w III LO w
tycznoœci,
inaczej
nie
ma
kurs jêzyka, wy¿ywienie i
Gdyni z bardzo dobrym wyszans na zdanie egzaminu.
zakwaterowanie, a tak¿e
nikiem. W gdyñskim liceum
Jêzyk chiñski na pocz¹twycieczki przez trzy tygouczy³am siê w klasie o proku wydawa³ siê Sarze doœæ
dnie. Koszty przelotu, ubezfilu menad¿erskim, a póŸprosty. Jednak póŸniej okapieczenia i wizy studentka
niej w klasie matury miêza³ siê du¿ym wyzwaniem,
musi pokryæ sama.
dzynarodowej.

Wielka Brytania i Chiny
- to dla Sary jeszcze za ma³o.
Dziewczyna uczêszcza na
zajêcia z jêzyka niemieckiego na Goethe Instytut. Stara siê o niemieckie stypendium DAAD - Deutscher
Akademischer Austausch
Dienst. Przesz³a ju¿ przez
pierwszy etap, a w maju br.
dowie siê, czy bêdzie mog³a
uczyæ siê jêzyka w Niemczech.

- Studia w Wielkiej Brytanii zobowi¹zuj¹ do ciê¿kiej
i systematycznej pracy, ale
w zamian oferuj¹ ogromne
mo¿liwoœci rozwoju i zdobycia doœwiadczenia - mówi
Sara Wojewódzka, której
marzy siê równie¿ wakacyjna praktyka w Trójmieœcie.
Mo¿e uda siê znaleŸæ firmê,
która latem przyjmie studentkê do pracy, zwi¹zanej
z kierunkiem studiów?

Języki obce i muzyka
Sara Wojewódzka uczêszcza³a do SP nr 6 oraz do
Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej w Rumi, zarówno
do podstawówki (od czwartej klasy) jak i do gimnazjum. Jako gimnazjalistka i laureatka konkursów z
jêzyka angielskiego i j. niemieckiego w województwie
pomorskim (w 2005 roku) by³a stypendystk¹ Burmistrza Rumi.
Sara ukoñczy³a tak¿e Szko³ê Muzyczn¹ I stopnia (flet poprzeczny) w Rumi, a muzyka jest dla niej
nadal bardzo wa¿na. W londyñskiej szkole gra³a nawet przez jakiœ czas w uniwersyteckiej orkiestrze.

OGŁOSZENIE PŁATNE

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE
Program wyrównywania ró¿nic
- wyposa¿enie w sprzêt rehabilitacyjny
Informujemy, ¿e Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego zawiadamia o mo¿liwoœci sk³adania wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II” - w obszarze A - wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny - którego realizatorem jest Województwo Pomorskie.
Beneficjentami programu mog¹ byæ zak³ady opieki zdrowotnej czyli szpitale, zak³ady opiekuñczy-lecznicze, zak³ady opiekuñczo-pielêgnacyjne, zak³ady rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne,
przychodnie, oœrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria, prowadzone
zgodnie z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej (ustawa z 30 sierpnia 1991 r., Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89, z póŸn. zm.).
Podstawowym warunkiem udzia³u w tym programie jest nieposiadanie:
- wymagalnych zobowi¹zañ wobec PFRON,
- zaleg³oœci w obowi¹zkowych wp³atach na PFRON,
- wymagalnych zobowi¹zañ wobec ZUS i Urzêdu Skarbowego.
Szczegó³owe zasady oraz procedury realizacji programu, a tak¿e
druki wyst¹pieñ znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.pfron.org.pl.
Informacji udzielaj¹ tak¿e pracownicy Regionalnego Oœrodka
Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego: Bo¿ena Ugowska oraz
Jadwiga B³awat pod nr tel. (58) 32-68-565 i 32-68-566.
Kompletne wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej,
ul. Okopowa 21/27, w terminie do 26 lutego 2010r.
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Ambulans i modernizacja
szpitala specjalistycznego
Wejherowski Szpital Specjalistyczny otrzyma³ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za te pieni¹dze szpital przeprowadzi modernizacje oddzia³ów specjalistycznych - Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, który m.in. zostanie powiêkszony. Zakupiony zosta³ równie¿ ambulans ratunkowy, który zast¹pi³ wys³u¿one auto z 2001 roku.

Informacja dla w³aœcicieli nieruchomoœci
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnianiu w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, Starosta Wejherowski informuje w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych w granicach administracyjnych powiatu wejherowskiego o potrzebie
sprawdzania zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
W tym celu w Starostwie w Wejherowie mieszcz¹cym siê przy ul. 3 Maja 4,
utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny. Punkt jest czynny:
- poniedzia³ek od godz. 9 do 15,
- od wtorku do pi¹tku od godz. 8 do 14.
Telefon nr. (58) 572-94-66.

Jak siê skontaktowaæ
Oto numery telefonów do niektórych wydzia³ów Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, przy ul.3 Maja 4:
Biuro Obs³ugi - 58 572-95-50; Sekretariat - 58 572-94-00;
Wydzia³ Komunikacji - rejestracja pojazdów 58 572-95-30 (do 36)
prawo jazdy - 58 572-95-24, (25, 28)
Wydzia³a Architektury i Budownictwa - 58 572-94-61 (62)
Wydzia³ Kultury i Spraw Spo³ecznych - 58 572-94-85.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej przy ulicy Kościelnej w Starej Rumi

Nasza klasa - rocznik 1920
Ciekawe zdjêcie dawnej
klasy zosta³o zamieszczone
na stronie interenetowej
www.rumia.edu.pl
Dzieje Rumi. S¹ tam materia³y autorstwa mi³oœnika
historii Rumi - Andrzeja
Sad³owskiego.
Klasowe zdjêcie udostêpni³ mu nie¿yj¹cy ju¿ mieszkaniec Rumi - œ.p. Antoni
Klawikowski. Jak podkreœla A. Sad³owski, dziêki pomocy i doskona³ej pamiêci
pana Klawikowskiego powsta³y niektóre artyku³y, dotycz¹ce Starej Rumi. Mo¿na
je znaleŸæ na wspomnianej
witrynie internetowej, bardzo chêtnie odwiedzanej
przez internautów (ponad
36 tysiêcy odwiedzin przez
niespe³na trzy lata funkcjonowania strony).
Prezentowana obok
stara fotografia przedstawia urodzonych w
1920 roku uczniów I klasy najstarszej szko³y podstawowej w Rumi, czyli
obecnej Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Koœcielnej w Starej Rumi.
Byæ mo¿e ktoœ z naszych
Czytelników rozpozna na
tym zdjêciu swoich rodziców, dziadków lub innych
cz³onków rodziny? Czekamy na informacje.

Na starym zdjêciu. obok uczniów pierwszej klasy, s¹ równie¿ nieco starsze dzieci z
klasy drugiej, której wychowawczyni¹ by³a ta sama nauczycielka - pani Sobañska (stoi
po prawej). Ch³opiec trzymaj¹cy tabliczkê z napisem kl. I to syn dyrektora Boguœ Jarzêbiñski, który jeszcze nie chodzi³ do szko³y.
Oto nazwiska uczniów, spisane na podstawie rozmowy z jednym z nich, czyli w³aœcicielem tego zdjêcia - p. A. Klawikowskim (jego nazwisko wyt³uœciliœmy).
Niektóre nazwiska brzmi¹ wprawdzie prawid³owo, ale moga mieæ b³êdna pisowniê, za
co z góry przepraszamy.
I rz¹d od lewej: Klas, nieznane dziecko, Plotzke, Konefke, Kreft, Malewski, Reclaf,
Antoœ Klawikowski, Kustusz, Tym;
II rz¹d od lewej: Hila, JóŸwiak, nieznane dziecko, Grunholc, Wittbrodt, Zalcech, Wika,
Ja¿êbiñski, Hoza, Potrykus, Trela;
III rz¹d od lewej: Klinkosz, nieznane dziecko, Wittbrot, Ja¿êbiñski, Klawikowski, Lange,
nieznane dziecko, nieznane dziecko, Klas, Koj;
IV rz¹d od lewej: Sikora, Melcer, nieznane dziecko, nieznane dziecko, Bekier, Hinc ,
nieznane dziecko, Krauze, nieznane dziecko, nieznane dziecko;
V rz¹d od lewej: Hila, Kitowski, Hening, Rutkowski, Potrykus, Klas, Plotzke, Okoñ.

Miasto na starych fotografiach

Rumia dawniej i dzisiaj - ulica Wodna
W tej rubryce pokazujemy dawn¹ i wspó³czesn¹
Rumiê na fotografiach. Jak
dawniej wygl¹da³y rumskie
place i ulice? Jak bardzo siê
zmieni³y? Mo¿ecie to Pañstwo oceniæ, ogl¹daj¹c prezentowane fotografie.
Kolejne stare zdjêcie,
udostêpnione nam przez
mieszkañca Rumi, Paw³a
Bacha, zosta³o wykonane
pod koniec lat trzydziestych
w Zagórzu. Widoczna na
nim ulica Wodna istnieje
do dzisiaj (patrz zdjêcie ni¿ej). Wlot w ulicê znajduje
siê na przeciw koœcio³a œw.
Józefa i Judy Tadeusza,
przy ul. Sabata, nad rzek¹.
Ta ma³a uliczka nieco
„zginê³a” w du¿ym mieœcie.
Sta³a siê niewielkim zau³kiem ze œcian¹ „Galerii Rumia w tle”. Na starej fotografii widaæ odrêczny dopisek. Swoje tymczasowe
miejsce zamieszkania zaznaczy³ w ten sposób m³ody ksi¹dz, który wys³a³ to

zdjêcie-pocztówkê do znajomych w pobliskiej Chyloni.
Porównanie obu ulic
Wodnych - dawnej i obecnej
- wypada raczej na niekorzyœæ tej drugiej. Chocia¿
drabiniasty wóz zast¹pi³
stoj¹cy w tym samym miejscu samochód, a stare chatki zamieniono na nowe lub
zmodernizowane budynki,
uliczka straci³a drzewa
oraz dawny klimat: wiejski,
sielski i anielski...
Jeœli ktoœ z naszych
Czytelników mo¿e udostêpniæ nam (po¿yczyæ) fotografie dawnej Rumi, tej z lat
trzydziestych, piêædziesi¹tych czy szeœædziesi¹tych bardzo chêtnie je poka¿emy
i porównamy ze wspó³czesnymi zdjêciami tych
miejsc.
Prosimy o kontakt na
redakcja@gazetarumska.pl lub pod numerami
telefonów: 58 710-96-11
albo telefon komórkowy:
604-105-332.

HISTORIA

OKRĄGŁE
ROCZNICE
Ks. Jastak zmar³
10 lat temu
W styczniu minê³a
dziesi¹ta rocznica œmierci ks. pra³ata Hilarego
Jastaka, zwi¹zanego od
1946 roku z Gdyni¹.
Ks. Jastak by dyrektorem Caritasu, a nastêpnie
przez wiele lat proboszczem
parafii NSPJ w centrum
Gdyni. Na emeryturê przeszed³ w 1984 r.
Ks. H. Jastak odprawia³
msze œw. w rocznicê tragicznego 17 grudnia 1970 r. i
otacza³ opiek¹ rodziny
ofiar.17 sierpnia 1980 r. odprawi³ historyczn¹ mszê dla
strajkuj¹cych stoczniowców
i portowców w gdyñskiej
stoczni. W stanie wojennym
wspiera³ dzia³aczy opozycyjnych, udziela³ pomocy represjonowanym.
Wœród wielu zaszczytów
posiada³ honorowe obywatelstwo Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê
14 stycznia 1999 roku. Jako
przedstawiciel ZK-P by³em
obecny na mszy i dalszych
uroczystoœciach z tym zwi¹zanych. Ksi¹dz pra³at zmar³
17 stycznia 2000 r. Zosta³
pochowany, zgodnie z ¿yczeniem przy œcianie koœcio³a
NSPJ w Gdyni, który jako
proboszcz budowa³.

90. rocznica
zaœlubin
Polska uzyska³a niepodleg³oœæ w 1918 r., a Kaszuby
i Pomorze po³¹czy³y siê z
Macierz¹ w 1920 r. Symbolem tego po³¹czenia sta³y siê
zaœlubiny Polski z morzem, dokonane przez
gen. Józefa Hallera 10
lutego 1920 r. w Pucku,
dok³adnie 90 lat temu.
Ta patriotyczna uroczystoœæ zgromadzi³a w Pucku
przedstawicieli w³adz Polski, zagranicznych parlamentów i misji wojskowych.
Obecny by³ wicepremier
Wincenty Witos, minister
Stanis³aw Wojciechowski,
delegacja parlamentu RP z
marsza³kiem Maciejem Ratajem, przyby³y delegacje
miast polskich. Licznie zgromadzili siê mieszkañcy Pucka i okolic. Gen Haller wrzuci³ do morza platynowy pierœcieñ, podpisany zosta³ Akt
zaœlubin. Poœwiêcono tak¿e
pami¹tkowy s³up z napisem:
„Roku Pañskiego 1920, 10
lutego wojsko polskie z Genera³em Hallerem na czele
objê³o na wieczyste posiadanie polskie morze”
Ryszard Hinc
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REKLAMUJ SIÊ
W „GAZECIE RUMSKIEJ”

Zasypało
na biało...
Tegoroczna zima daje siê
we znaki! Œnieg i mróz trzymaj¹ od grudnia, co jakiœ
czas zasypuj¹c wszystko
now¹ bia³¹ pierzynk¹.
Wiekszoœæ z nas z utêsknieniem czeka na ocieplenie,
ale póki co cieszmy siê przynajmniej ³adnymi widokami. Bo Rumia zim¹ wygl¹da piêknie...
Fot. A. Kuczmarska

REKLAMA
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KONTAKT: 58 710-96-110, 604-105-332
redakcja@gazetarumska.pl
Czytaj nas równie¿ na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

