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WIELKI

W tej kadencji centrum nie powstanie

POST TO MIEJSCE CZEKA
NA NOWY RATUSZ

W TYM NUMERZE

NIE UDAŁO SIĘ
ODWOŁAĆ
Radnym opozycji nie
udało się odwołać z
funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Reclafa oraz
przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, Piotra Zaradnego. Akcja zakończyła
się fiaskiem, a dyskusję
na sesji jedna z radnych
nazwała haniebną.

str. 3
Wielkopostne nabo¿eñstwa i bogata liturgia Triduum Paschalnego poprzedzaj¹ najwa¿niejsze katolickie œwiêto Zmartwychwstania Pañskiego. Piszemy o
tym na str. 5.
Z czasem Wielkiego Postu wi¹¿¹ siê równie¿ ciekawe wydarzenia kulturalne.
14 marca o godz. 19 w koœciele NMP Wspomo¿enia
Wiernych mo¿na bêdzie wys³uchaæ koncertu „Muzyczne obrazy drogi krzy¿owej” w wykonaniu zespo³u
De Profundis. Poezje ks.
Jana Twardowskiego czytaæ
bêdzie Jan Nowicki.
W nastêpn¹ niedzielê, 21
marca o godz.19.30 na „Koncert Pasyjny” w wykonaniu Chóru Œw. Cecylii zaprasza parafia Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
REKLAMA

BURMISTRZ NIE
MIAŁA RACJI
W TYM NUMERZE

Wygl¹d placu przy skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej nie jest powodem do dumy. Wci¹¿ jest szansa, ¿e to miejsce zmieni siê w nowoczesne centrum.

Mimo wysi³ków radnych Prawa i Sprawiedliwoœci oraz radnych niezale¿nych, nie
ma szans na budowê centrum miasta wraz
z ratuszem w dobiegaj¹cej koñca kadencji
samorz¹du. Jednak upór i determinacja, z
jakimi radni walczyli o budowê nowoczesnego centrum wobec oporu burmistrz
Rumi, op³aci³y siê.
Przeprowadzono konsultacje spo³eczne,
okreœlono lokalizacjê inwestycji, trwaj¹ wykupy terenów pod budowê, wstêpnie okreœlono koncepcjê zabudowy tego miejsca.
Radni nie zgodzili siê na rozwa¿anie trzech

wariantów lokalizacji centrum z ratuszem.
Dlatego obecny projekt studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta uwzglêdnia tylko jedno
miejsce budowy centrum - u zbiegu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej.
- Miasto bez centrum nie mo¿e byæ miastem z w³asn¹ to¿samoœci¹. Mieszkañcy
oczekuj¹ szybkich dzia³añ - przypomina³
radny Piotr Zaradny na ostatniej sesji, której tematem przewodnim by³ stan przygotowañ do budowy centrum wraz z ratuszem.
str. 2

Burmistrz Rumi zawiadomiła Prokuraturę o
planowanej sprzedaży
powiatowej działki w
Rumi. Twierdziła, że
władze powiatu działały na szkodę miasta i
łamią prawo. Ani Prokurar ani Sąd Rejonowy
w Wejherowie nie dopatrzyli się nieprawidłowości

str. 7

E
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SPOTKANIA Z
MIESZKAŃCAMI
Radni Klubu Radnych Niezale¿nych oraz
Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej Rumi
serdecznie zapraszaj¹
Mieszkañców miasta na
spotkania.
Odbêd¹ siê one w nastêpuj¹cych terminach:
***
Szko³a Podstawowa
nr 1, ul. Koœcielna
- poniedzia³ek 15.03
***
I LO, ul. Starowiejska
- wtorek 16 marca
***
Szko³a Podstawowa
nr 6, ul. Sienkiewicza
- œroda 17 marca
***
Szko³a Podstawowa
nr 10, ul. Górnicza
- czwartek 18 marca
***
Szko³a Podstawowa
nr 9, ul. Stoczniowców
- pi¹tek 19 marca
Wszystkie spotkania
rozpoczynaj¹ siê o godz.
18.00. Zapraszamy.

Nagrody
po cichu
Prof Jan Drwal - geograf z Uniwersytetu Gdañskiego, harcmistrz Zofia
Borakowska, Ewa PoŸniak-Kilkowska -prezes
Banku Spó³dzielczego Rumia, Tadeusz Grucza- dyrygent Orkiestry Dêtej przy
parafii NMP WW, Wojciech
Grudnowski - dyrygent orkiestry i chóru przy parafii
œw. Jana z Kêt oraz tenisista Micha³ Wilamowski s¹
laureatami tegoroczych nagród burmistrz Rumi.
Gratulujemy wyró¿nionym i wyjaœniamy, ¿e brak
relacji z uroczystoœci wrêczenia nagród wynika z faktu,
¿e nas na ni¹ nie zaproszono. Informacji na ten temat
nie by³o te¿ na stronie internetowej miasta.
Ak.

Niestety, wciąż nie wiadomo kiedy

Centrum powstanie w centrum
Budowa centrum miasta z nowoczesnym ratuszem
by³a jednym z najwa¿niejszych punktów programu,
przyjêtego na tê kadencjê przez kluby rz¹dz¹cej koalicji. To jedno z kilku priorytetowych zadañ samorz¹du, m.in. obok budowy dróg gminnych. Przypomnia³ o tym przewodnicz¹cy Witold Reclaf, otwieraj¹c dyskusjê na ten temat na ostatniej sesji Rady
Miejskiej. Wiadomo ju¿, gdzie powstanie centrum,
nie wiadomo jednak, kiedy rozpocznie siê budowa.
Z pewnoœci¹ ju¿ nie w tej kadencji samorz¹du.
Przewodnicz¹cy RM wyrazi³ zadowolenie, ¿e mimo
kontrowersji w sprawie
miejsca budowy ratusza i
innych obiektów, w "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Rumi" pojawi³ siê wreszcie zapis o usytuowaniu centrum wraz z
ratuszem u zbiegu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej,
czyli w rzeczywistym centrum miasta. Sta³o siê tak
nie tylko na wniosek wiêkszoœci radnych (PiS i niezale¿nych), ale te¿ zgodnie z
postulatami i sugestiami
uczestników sesji obywatelskiej i sesji naukowej z
udzia³em architektów i
urbanistów.

Wykup dzia³ek
Burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak poinformowa³a o stanie zaawansowania prac, zwi¹zanych z

- Na pocz¹tku tej kadencji koalicja PiS i PO (obecnie
Klub Radnych Niezale¿nych) przedstawi³a spójny i
kompleksowy program rozwoju miasta, nie maj¹c niestety w³adzy wykonawczej,
aby go realizowaæ - mówi³ na
sesji Piotr Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej. - Opozycja do tej pory
takiego programu nie przedstawi³a. Jedyny program
opozycji to program popierania we wszystkim burmistrz
Rumi. Jestem przekonany,
¿e gdyby og³oszono konkurs
na najbrzydszy ratusz w Polsce, Rumia z pewnoœci¹ by
wygra³a, a jest to powód do
wstydu.
Rumia nie ma centrum,
a miasto bez centrum nie
mo¿e byæ miastem z w³asn¹
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nych obiektów po dwóch stronach skrzy¿owania ulic Starowiejskiej i D¹browskiego.
Józef Chmielewski nie
po raz pierwszy twierdzi³,
podobnie jak burmistrz
Rumi, ¿e proponowane miejsce jest za ma³e na pe³nienie
funkcji centrum. Jego daniem nikt siê jeszcze do niego nie przymierzy³ i nie wiadomo, co siê tam pomieœci.
To nieprawda. Przypominamy, ¿e takie przymiarki ju¿ siê odby³y. Sami prezentowaliœmy na naszych
³amach kilka koncepcji,
opracowanych przez biura
projektowe na zlecenie
Urzêdu Miasta. Dziêki komputerowej wizualizacji mo¿na by³o zobaczyæ, ¿e architekci ca³kiem nieŸle poradzili sobie z pomieszczeniem na
tym terenie kilku funkcji
centrum, takich jak administracja, gastronomia i kultura (urz¹d, restauracje, sala
koncertowa, dom kultury).

Na przyk³ad Gdynia

Bez centrum,
bez to¿samoœci

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 52/6, 84-230 Rumia
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2

to¿samoœci¹. Mieszkañcy
oczekuj¹ szybkich dzia³añ, a
w³adza wykonawcza to parali¿uje. Nie uchwalono dot¹d studium, poniewa¿ kolejne projekty nie odpowiadaj¹ mieszkañcom, których
reprezentujemy. My nie
chcemy, ¿eby by³o „jakoœ”,
chcemy, ¿eby by³o dobrze.

wykupem prywatnych dzia³ek, s¹siaduj¹cych z gminnym placem. Radni dowiedzieli siê, ¿e niektóre dzia³ki zosta³y ju¿ wykupione,
w przypadku innych trwa
jeszcze procedura. Jedna z
posesji objêta jest spraw¹
spadkow¹, która trwa doœæ
d³ugo.
Burmistrz podkreœli³a,
¿e warunkiem przyst¹pienia do prac, zwi¹zanych z
budow¹ centrum, jest
uchwalenie „Studium uwarunkowañ i kierunków zag
ospodarowania przestrzennego Rumi” (na tej samej
sesji projekt studium skierowano do poprawki, o czym
piszemy na str. 6).
Nic siê nie zmieœci?
Radni „Gospodarnoœci”
po raz kolejny wyrazili swoje w¹tpliwoœci co do pomys³u
budowy nowego urzêdu i in-

Jedna z koncepcji, przygotowanych w ubieg³ym roku
na zlecenie miasta.

Radny Zbigniew Rachwald przekonywa³ konsekwentnie (robi³ to ju¿ wczeœniej), ¿e ratusz wcale nie
musi, a nawet nie powinien
mieœciæ sie w centrum miasta, czego przyk³adem jest
choæby Sopot i Gdynia.
Tadeusz Pi¹tkowski,
przewodnicz¹cy klubu radnych Gospodarnoœæ stwierdzi³ w trakcie dyskusji, ¿e
chocia¿ zna Gdyniê, nie potrafi sprecyzowaæ, gdzie
znajduje siê centrum tego
miasta...
Anna Kuczmarska

Radni apelują o kontynuowanie idei budowy centrum
Radny Florian Mosa przedstawi³ stanowisko Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, której jest przewodniczacym:
Tematem dzisiejszej sesji
jest stan zaawansowania budowy centrum miasta wraz z
ratuszem przy skrzy¿owaniu
ulic D¹browskiego -Starowiejskiej (...) Wszelkie dzia³ania dotycz¹ce tego przedsiêwziêcia by³y zwi¹zane z procedowaniem odpowiednich
uchwa³, przede wszystkim z
wykupami nieruchomoœci i
gruntów. By³y one zawsze pozytywnie opiniowane przez
cz³onków Komisji Polityki
Gospodarczej (...)
W proponowanym przez
Burmistrza Miasta projekcie
studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
w pierwszej fazie jego uchwalenia wskazane by³y trzy lokalizacjê tj.obecna lokalizacja Urzêdu, teren przy
ul.Che³miñskiej - Dêbogór-

skiej oraz skrzy¿owanie ulic
D¹browskiego-Starowiejska.
Rada nie przyjê³a tego
rozwi¹zania i projekt studium wróci³ do ponownego
opracowania.Projekt uchwa³y w sprawie uchwalenia studium, przygotowany na dzisiejsz¹ sesjê, uwzglêdnia ju¿
tylko jedno miejsce lokalizacji budowy centrum na
skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej.
Kluby Radnych PiS i Niezale¿nych w swoim programie wyborczym mia³y cztery priorytety wœród, których
by³a budowa centrum Miasta.Pomimo rozlicznych
trudnoœci inwestycja budowy
centrum jest realizowana:
- przeprowadzono konsultacje spo³eczne,
- okreœlono lokalizacjê inwestycji,

- nast¹pi³y wykupy terenów pod budowê,
- wstêpnie okreœlono koncepcjê budowy Ratusza.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e
budowa centrum i Ratusza
jest inwestycj¹ kosztown¹ i
d³ugotrwa³¹, mamy nadziejê, ¿e ju¿ rozpoczêta inwestycja i ju¿ poniesione nak³ady
finansowe - bêdzie dalej realizowana w nastêpnej kadencji Rady Miejskiej.
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Radni nie odwołali dwóch przewodniczących

Haniebna dyskusja
W Komisariacie Policji fukcjonuje centrum dozoru
wizyjnego. Na oœmiu monitorach policjanci obserwuj¹
ponad 20 miejsc na terenie Rumi. Na zdjêciu st. post. M.
Wiêckowska w policyjnym centrum.

Burmistrz ogłosi dwa przetargi
- tak jak chcieli radni

A jednak można!
Radni zaakceptowali niektóre zmiany w bud¿ecie
miasta, zaproponowane przez burmistrz Rumi na
ostatniej, lutowej sesji rady miejskiej. Zgodzili siê
m.in. na przeznaczenie 200 tysiêcy z³ na przesy³ sygna³u wizyjnego do policyjnego centrum dozoru
oraz na konserwacjê urz¹dzeñ monitoringu w
Rumi. Wykonawców lub wykonawcê obu us³ug wy³oni¹ dwa odrêbne przetargi, co od dwóch miesiêcy postulowali radni wiêkszoœciowej koalicji w
Radzie Miejskiej. Burmistrz w koñcu przyzna³a
racjê radnym. Okaza³o siê, ¿e takie rozwi¹zanie
problemu jest mo¿liwe!
Jak twierdzi³y wczeœniej burmistrz E. Rogala-Koñczak oraz radca prawny Urzêdu Miasta, Anna Baranowska, rozpisanie dwóch przetargów na wspomniane
us³ugi jest niemo¿liwe, bo nie mo¿na dzieliæ zamówienia
publicznego. Mimo to, w uchwalonym w 25 lutego br. dokumencie, zmieniaj¹cym tegoroczn¹ uchwa³ê bud¿etow¹,
znalaz³ siê zapis:
„….zwiêksza siê wydatki o kwotê 200.000 z³.
Zwiêkszenie œrodków na ten cel umo¿liwi udzielenie zamówieñ publicznych:
1. na wybór operatora przesy³u wizyjnego
2. na wybór wykonawcy konserwacji kamer i
urz¹dzeñ miejskiego systemy wizyjnego…"
Przypomnijmy, ¿e radni klubów PiS i Klubu Radnych
Niezale¿nych stoczyli bataliê o zmianê sposobu wy³aniania firm, obs³uguj¹cych system monitoringu w Rumi.
Proponowane przez radnych i stosowane w innych miastach zasady og³aszania przetargów oraz finansowania
tego rodzaju us³ug mia³y prowadziæ do podniesienia ich
jakoœci. Zdaniem wiêkszoœci radnych, dotychczasowy sposób przeprowadzania przetargów na prowadzenie monitoringu w Rumi doprowadzi³ do zmonopolizowania us³ug
w tej dziedzinie przez jedn¹ firmê.
Na zwyczajnej sesji w styczniu oraz drugiej, nadzwyczajnej, zwo³anej na 8 lutego br., nie uda³o siê osi¹gn¹æ
kompromisu, mimo, ¿e wszyscy zgadzali siê z potrzeb¹
funkcjonowania monitoringu (kamery maj¹ niew¹tpliwie
wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa w mieœcie, o czym przekonywa³ m.in. komendant policji).
Burmistrz odrzuci³a wniosek radnych, odczytany na
lutowej sesji przez przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej Eugeniusza Zwarê i zapowiedzia³a wy³¹czenie ulicznych kamer. Mimo, ¿e umowa z dotychczasowym operatorem systemu monitoringu: Telewizj¹ Kablow¹ „Chopin” w Wejherowie wygas³a, sygna³u nie wy³¹czono. Operator zapewni³, ¿e bêdzie on przesy³any do koñca lutego br.
25 lutego br. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o przeznaczeniu na monitoring niezbêdnych œrodków, aby burmistrz mog³a przyst¹piæ do og³oszenia dwóch przetargów.
Procedura w tej sprawie trwa.
Ak.

Pomys³ odwo³ania przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Witolda Reclafa oraz przewodnicz¹cego Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej , Piotra Zaradnego od pocz¹tku by³ skazany na niepowodzenie. Obaj radni s¹ cz³onkami Klubu Radnych PiS, który wraz z Klubem Radnych Niezale¿nych tworzy wiêkszoœciow¹ koalicjê w Radzie
Miasta. Mimo to radni opozycji postanowili przeprowadziæ procedurê, zwi¹zan¹ z pozbawieniem
obu panów ich funkcji. Wiêkszoœæ radnych twierdzi, ¿e chodzi³o raczej o zamieszanie i medialne
przedstawienie.
Józef Chmielewski i bezczelne. Radny, który na
(PO i Gospodarnoœæ) zarzu- sesjach wypowiada siê barca³ Piotrowi Zaradnemu, ¿e dzo czêsto i bardzo d³ugo,
przekracza swoje kompe- zarzuci³ W. Reclafowi niedotencje, m.in. nie udzielaj¹c puszczanie go do g³osu (?!).
- Ta funkcja pana przeg³osu radnym na posiedzerasta, nie zas³uguje pan na
niach komisji.
takie miano - grzmia³ J.
Nietrafione
Chmielewski, by³y przeargumenty
Nie zgodzi³ siê z tym Ja- wodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Radni Prawa i Sprawieros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy RM. Przy- dliwoœci oraz Klubu Radpomnia³, ¿e przewodnicz¹- nych Niezale¿nych mówili o
cy Zaradny odbiera³ g³os tym, ¿e Piotr Zaradny jest
tylko przypadkach, gdy ktoœ zawsze starannie i merytoobra¿a³ innych radnych, a rycznie przygotowany do
zdarza³o siê to w³aœnie J. sesji oraz komisji. Podkreœlali, ¿e przewodnicz¹cy
Chmielewskiemu.
- Ze zdumieniem i obu- bardzo dobrze radzi sobie z
rzeniem przyj¹³em argu- organizowaniem pracy Komenty dwóch radnych opo- misji Finansowo-Bud¿etozycji, argumenty œmieszne, wej RM.
nietrafione, po prostu nieprawdziwe - powiedzia³ Janusz Wolañski, drugi wiceprzewodnicz¹cy Rady. Widaæ, ¿e chodzi³o tylko o
zaistnienie medialne.
W podobnym tonie, w
obronie Piotra Zaradnego
wypowiada³a siê Witold
Reclaf.

Ta funkcja
pana przerasta!
W odpowiedzi radny
Chmielewski zaatakowa³
przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, twierdz¹c, ¿e jego
zachowanie jest aroganckie

Wojewoda oddali³
skargi opozycji
Radni PiS i KRN przypominali te¿, ¿e radni opozycji wysy³ali skargi do wojewody na przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, ale wojewoda nie dopatrzy³ siê ¿adnych nieprawid³owoœci w
prowadzeniu posiedzeñ ani
w kierowaniu Rad¹ Miejsk¹
przez Witolda Reclafa.
To oczywiœcie nie przekonywa³o autorów projektów projektów uchwa³ o odwo³anie przewodnicz¹cych.
- Skoñczmy tê haniebn¹
dyskusjê! - zaapelowa³a
wreszcie Joanna ¯urek.
Tajne g³osowanie
Powo³ano komisjê skrótacyjn¹, przyniesiono na
salê urnê i przeprowadzono
tajne g³osowanie nad dwoma projektami. W g³osowaniach czterech radnych wypowiedzia³o siê za odwo³aniem Witolda Reclafa i Piotra Zaradnego z pe³nionych
przez nich funkcji
Piotr Zaradny zaznaczy³, ¿e nie g³osowa³ w sprawie swojego odwo³ania.
Ak.

Tylko trzy uchwały opozycji!
Witold Reclaf,
przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
W tej kadencji opozycja
zaproponowa³a trzy projekty uchwa³, w tym dwa projekty uchwa³ w sprawie odwo³ania przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej i jeden projekt w sprawie odwo³ania
przewodnicz¹cego Komisji
Bud¿etowo-Finansowej.
Czekam na inicjatywy uchwa³odawcze radnych opozycji, s³u¿¹ce rozwojowi naszego miasta.

REKLAMA
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Chamy i aroganci

Idą, idą wybory
Szybkim krokiem zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Widaæ to i czuæ tu i ówdzie, bo emocje bior¹ górê nad zdrowym rozs¹dkiem. Ka¿dy chce jak najszybciej zaistnieæ na
rumskim podwórku. Jedni chc¹ jeszcze coœ zrobiæ, uchwaliæ, wybudowaæ drogê, za³ataæ dziury, posprz¹taæ ba³agan.
Inni staraj¹ sie jedynie przeciwnikom do³o¿yæ, kopn¹æ w
kostkê, wytarmosiæ za uszy, obrzuciæ obelg¹ - ale tak, ¿eby
wszyscy widzieli, najlepiej przed kamerami telewizji! Przecie¿ ludzie szybko zapomn¹ o wybudowanym chodnika, ale
zapamiêtaj¹, ¿e wroga nazwano kanali¹ i chamem.
Radny Józef Chmielewski chce byæ traktowany jak œwiêta krowa. On mo¿e wszystko, wie najlepiej, jest najm¹drzejszy. Reszta radnych to bezczelni aroganci. Bior¹c za
przyk³ad to zachowanie w „codziennym czynie” naszej polskiej i lokalnej demokracji mo¿na stwierdziæ, ¿e siêgnêliœmy dna. Okazuje siê, ¿e byle arogant, ignorant, polityczny
ba³amut i partyjna chor¹giewka mo¿e byæ wszystkim, kim
tylko zapragnie. Mo¿e byæ prezesem, radnym, przewodnicz¹cym, biznesmenem, itp. Nie mo¿e byæ jedynie „porz¹dnym goœciem”, ale akurat to nie jest mu potrzebne do kariery.
Taki jest wizerunek naszej polskiej siermiê¿nej demokracji, a mo¿e chamokracji rodem z peerelowskiej budowy.
Jak nie potrafisz z kimœ rozmawiaæ to nazwij go chamem,
a mo¿e i ch………. , i sprawa za³atwiona.
Nie ma siê co dziwiæ, ¿e bardziej normalni w obyciu,
stali w pogl¹dach politycznych, moralnie ukszta³towani
obywatele nie chc¹ babraæ siê w takim paskudztwie. Nie
chc¹ startowaæ w wyborach, bo czuj¹ wstrêt do œwiêtych
krów, wybranych ponoæ z woli ludu.
Jaka g³êboka niechêæ do ludzi o innych przekonaniach
politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, itp. tkwi w J.
Chmielewskim skoro z tak¹ pasj¹ potrafi atakowaæ innych
radnych, w tym przypadku W. Reclafa i P. Zaradnego i
zarzucaæ im dzia³anie na szkodê miasta, aroganctwo, bezczelnoœæ.
- Ta funkcja pana przerasta, nie zas³uguje pan na takie
miano - atakuje Chmielewski Reclafa, a w domyœle s³ychaæ: ja siê i tylko ja siê nadajê! Tu nie chodzi o merytoryczn¹ dyskusjê o tym czy przewodnicz¹cy W. Reclaf i P.
Zaradny s¹ merytorycznie dobrzy czy Ÿli, ale o przepuszczenie przez ordynarny polityczny magiel swoich przeciwników przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami.
Podczas dyskusji i g³osowania nad odwo³aniem dwóch
przewodnicz¹cych, na sali obrad nie by³o ju¿ publicznoœci,
by³y natomiast kamery lokalnej telewizji, które rejestrowa³y to medialne przedstawienie. Tym bardziej i mocniej J.
Chmielewski atakowa³.
Nie mówi³ nic o budowaniu dróg, hal sportowych, ³ataniu dziur, porz¹dku na ulicach, problemach mieszkañców
Rumi. Mija kolejna kadencja samorz¹du. a J. Chmielewski i jego kompania nie zg³osili w takich sprawach ¿adnej
uchwa³y, ale za to dwie dotycz¹ce odwo³ania przewodnicz¹cych Reclafa i Zaradnego. Bo nie o uchwa³y tu chodzi,
nie o mieszkañców i rozwój miasta, ale o to, aby za wszelk¹
cenê dokopaæ Reclafowi i Zaradnemu.
Kibic

Błędy w kosztownej dokumentacji rozbudowy szkoły

Plan będzie zmieniony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje siê Szko³a Podstawowa nr 6 zostanie poprawiony tak, aby inwestycja mog³a rozpocz¹æ siê jak najszybciej. Rada
Miejska jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do zmiany planu, a gdy poprawki zostan¹ naniesione i zaakceptowane przez radnych,
bêdzie mo¿na ponownie z³o¿yæ w Starostwie Powiatowym dokumentacjê inwestycji. To najszybszy
sposób naprawienia b³êdów, do których dosz³o przy
opracowywaniu wartego kilkaset tysiêcy z³otych
projektu rozbudowy placówki.
O problemach, zwi¹za- ³o¿y³a projekt uchwa³y o
nych z t¹ dokumentacj¹ pi- przyst¹pieniu do zmian
saliœmy szeroko w poprzed- fragmentu planu, obejmuj¹nim numerze „Gazety”. cego teren SP nr 6.
Radni jednog³oœnie przyPrzypomnijmy, ¿e starosta
wejherowski zakwestiono- jêli te uchwa³ê, poniewa¿
wa³ projekt inwestycji, po- wszystkim zale¿y na jak
niewa¿ nie by³ on zgodny z najszybszym przyst¹pieniu
zapisami miejscowego planu do bardzo potrzebnej inwezagospodarowania prze- stycji. Warunki lokalowe w
strzennego dla Bia³ej Rzeki. jednej z najwiêkszych szkó³
W tej czêœci Rumi usytuowa- i jedynej w mieœcie placówna jest Szko³a Podstawowa ce integracyjnej dla m³odszych uczniów, s¹ bowiem
nr 6.
bardzo z³e. Z powodu braku
Wa¿ne szczegó³y
Zapisy w planie dopusz- sal lekcyjnych dzieci ucz¹
cza³y przeprowadzanie re- siê m.in. w baraku obok
montów i modernizacji, bez szko³y; maj¹ te¿ zajêcia w
mo¿liwoœci rozbudowy bu- zaadaptowanych pomieszdynku szko³y. Trzeba by³o czeniach piwnicznych.
Kontrowersje
zatem zmieniæ plan, czego w
porê nie zrobiono. Mimo to
niewyjaœnione
autorzy projektu zachowali
W czasie dyskusji na sew nim zapisy, niezgodne z sji radni próbowali wyjaprzepisami.
œniæ, dlaczego dosz³o do raNa styczniowej sesji bur- ¿¹cych b³êdów w projekcie
mistrz Ryszard Grychto³ rozbudowy szko³y i dlaczet³umaczy³ m.in., ¿e chodzi³o go nikt nie ponosi za to odo szczegó³y, które mog³y powiedzialnoœci? Tym barumkn¹æ uwadze projektan- dziej, ¿e koszt dokumentatów i urzêdników. Radna cji wynosi 400 tys. z³, a poMaria Bochniak zwróci³a ³owê z tego ju¿ zap³acono
uwagê na fakt, ¿e te szcze- wykonawcy projektu.
gó³y nie umknê³y uwadze
Radni dziwili siê, dlaczeurzêdników powiatowych.
go burmistrz oraz jej zastêpCiasno w szkole
ca udzielali sprzecznych inRadni obawiali siê, ¿e formacji w tej sprawie.
- Okaza³o siê, ¿e niezgodd³uga procedura wprowadzenia zmian w planie opóŸ- noœci projektu z planem by³o
ni o kilka lub o kilkanaœcie a¿ dziewiêæ - mówi³ Witold
miesiêcy rozbudowê szko³y. Reclaf. - Pan Grychto³ poByæ mo¿e jednak opóŸnienie wiedzia³ nam, ¿e nikt nie
nie bêdzie tak du¿e. Na lu- zauwa¿y³ b³êdów, z kolei
towej sesji burmistrz przed- burmistrz Rogala-Koñczak

twierdzi, ¿e urzêdnicy wiedzieli o tych zapisach i sporz¹dzili notatkê s³u¿bow¹ w
tej sprawie. Kto z pañstwa
mija siê z prawd¹? Dlaczego z³o¿yliœcie w Starostwie
dokumentacjê, skoro wiedzieliœcie o b³êdach?

To nie my!
- To nie my, tylko wykonawca projektu sk³ada dokumenty - t³umaczy³a burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak. - W styczniu br.
albo nawet w grudniu ub.
roku mo¿na by³o zmieniæ
plan, dziêki czemu w lutym
by³by on zgodny z projektem. Nie by³o b³êdu ¿adnego urzêdnika!
Poniewa¿ przewodnicz¹cy Reclaf nadal pyta³ burmistrza Grychto³a o jego wczeœniejsze sprzeczne wyjaœnienia, zdenerwowana burmistrz odpowiedzia³a:
- Pan burmistrz jest
moim pracownikiem, a nie
pana, wiêc proszê z pytaniami zwracaæ siê do mnie!

Nie ma winnych
- Okazuje siê, ¿e nie ma
winnych, chocia¿ rzekomo
wszyscy wiedzieli o b³êdach.
Dziœ sprawê próbuje siê zamieœæ pod dywan - stwierdzi³ radny Bogdan Formella. - Czy wykonawca dokumentacji nie musi przestrzegaæ prawa? W umowie
na pewno zapisano, kto ponosi odpowiedzialnoœæ.
- Za wykonanie dokumentacji zap³aciliœmy tylko
pierwsz¹ ratê, nie by³o ¿adnego ³amania prawa - powiedzia³a burmistrz Rumi. - Nie
mogliœmy przewidzieæ, ¿e
plan nie zostanie uchwalony. Postaramy siê, aby zmiany zosta³y wprowadzone
szybko. Poniewa¿ chodzi tylko o jedn¹ kartê terenu, zrobimy to w³asnymi si³ami
Urzêdu, nie anga¿uj¹c biura projektowego.
GR.

OGŁOSZENIE

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

SPRZEDAM
MIESZKANIE
2-POKOJOWE
60 metrów kw.
w³asny piec gazowy
Rumia,
ul. ¯wirki i Wigury

58 671-63-26
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Urząd Kontroli Skarbowej zbada
oświadczenie Jana Domańskiego
Nie ma jeszcze odpowiedzi Urzêdu Kontroli
Skarbowej w Gdañsku w
sprawie kontroli oœwiadczenia maj¹tkowego by³ego
radnego Jana Domañskiego, obecnie zastêpcy burmistrza Rumi.
Wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli skierowa³ do dyrektora UKS
zgodnie ze swoim obowi¹z-

kiem, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Rumi, Witold
Reclaf.
W piœmie z 18.01. br.
przewodnicz¹cy prosi³ o zbadanie sprawy „ze wzglêdu
na podejrzenie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, oœwiadczeñ maj¹tkowych z³o¿onych przez Pana
Jana Domañskiego jako
radnego Rady Miejskiej

Rumi w latach 2006-2009”.
Jak ju¿ informowaliœmy,
J. Domañski nie ujawni³ zad³u¿enia na ponad 100 tysiêcy z³, o które niedawno
upomnia³ siê komornik. Dopiero w grudniu 2009 r., po
publikacjach prasowych na
ten temat, J. Domañski z³o¿y³ korektê oœwiadczenia
maj¹tkowego, ujawniaj¹c to
zobowi¹zanie.

Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Gdañsku,
Ma³gorzata Bogumi³ poinformowa³a „Gazetê Rumsk¹”,
¿e podleg³a jej instytucja nie
wszczyna postêpowania z
chwil¹ z³o¿enia wniosku o
kontrolê, ale „w miarê mo¿liwoœci”.
Natomiast „...za³atwienie sprawy wymagaj¹cej postêpowania dowodowego powinno nast¹piæ bez zbêdnej
zw³oki, jednak nie póŸniej
ni¿ w ci¹gu miesi¹ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania...”.
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WIELKI POST

Przed nami najważniejsze święta katolickie

Szczególne dni
Trwa Wielki Post, przygotowuj¹cy nas do najwa¿niejszego œwiêta katolickiego
- Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego. Zanim nadejdzie Wielkanoc, powinniœmy siê wyciszyæ, zbli¿yæ do Boga poprzez udzia³ w nabo¿eñstwach wielkopostnych, przez modlitwê, a tak¿e osobiste wyrzeczenia.
Najwa¿niejszym okresem w tym czasie jest Wielki Tydzieñ, a w nim nabo¿enstwa odprawiane podczas trzech dni, poprzedzaj¹cych niedzielê wielkanocn¹.
O przypomnienie liturgii Triduum Paschalnego, poprosiliœmy ks. Andrzeja Gierczaka, proboszcza parafii œw. Antoniego i b³. Edmunda Bojanowskiego w Rumi.

WIELKI CZWARTEK

***
mówili, ¿e umar³eœ
dwa tysi¹ce lat temu
a przecie¿
konasz nieprzerwanie
w miliardach krzy¿y
nagrobnych i przydro¿nych
na wie¿ach koœcio³ów
na zakoñczeniach ró¿añców

W ten dzieñ obchodzimy
ustanowienie przez Jezusa
Chrystusa Eucharystii i sakramentu kap³añstwa, dziêki któremu pod dziœ dzieñ
mo¿e byæ sprawowana liturgia. To dzieñ szczególnie
wa¿ny dla ka¿dego kap³ana.
W Wielki Czwartek we
wszystkich koœcio³ach odbywaj¹ siê msze œw. na pami¹tkê ostatniej wieczerzy, a w
katedrze oliwskiej specjalna
msza œw. dziêkczynna pod
przewodnictwem metropolity gdañskiego dla wszystkich kap³anów.

rym nie s¹ odprawiane msze
œw., a po uroczystej adoracji
krzy¿a wiernym udzielana
jest komunia œw.
W koœciele mo¿na us³yszeæ tylko dŸwiêk drewnianych ko³atek, bowiem na
czas od modlitwy „Chwa³a
na wysokoœci Bogu” w Wielki Czwartek a¿ do tej samej
modlitwy podczas mszy œw.
w Wielk¹ Sobotê w koœcio³ach milkn¹ organy i inne
instrumenty. Milcz¹ te¿ ministranckie dzwonki i gong,
zast¹pione przez wspomniane ko³atki.

WIELKA SOBOTA
przyklejony do cienkich ³añcuszków
jesteœ najbli¿ej serca
i ¿eby krzy¿ poczuæ
nie wystarczy siê prze¿egnaæ
trzeba go wzi¹æ na plecy
Adelina Œniadach

Ten piêkny wiersz Adeliny Œniadach, m³odej poetki
z Rumi, publikowaliœmy na naszych ³amach dwa lata temu.
Przypominamy go w czasie, kiedy dŸwigany przez Chrystusa Œwiêty Krzy¿ nabiera szczególnego znaczenia.
Zdjêcie pochodzi z koœcio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych, gdzie na czas Wielkiego Postu powsta³a taka symboliczna dekoracja.

Droga Krzyżowa nie tylko w kościele

W Rumi i w Wejherowie
We wszystkich rumskich koœcio³ach w pi¹tki odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej, a w niedziele Gorzkie ¯ale. Wszêdzie te¿ trwaj¹ lub odbêd¹ siÊ
wkrótce wielkopostne Rekolekcje.
Wiêkszoœæ parafii w ostatnich tygodniach Postu, m.in.
w Wielki Pi¹tek, organizuje Drogê Krzy¿ow¹ poza koœcio³em. Wówczas procesja kap³anów i wiernych z Krzy¿em przechodzi ulicami parafii. Tak jest m.in. w parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtgo, NPP Wspomo¿enia Wiernych oraz w pararfii Œw. Józefa i Judy Tadeusza.
Rumianie uczestnicz¹ te¿ w liturgii Drogi Krzy¿owej
w szczególnym miejscu, jakim jest Kalwaria Wejherowska. Przypomnijmy, ¿e nabo¿eñstwa na kalwarii, prowadzone przez wejherowskich franciszkanów, odbywaj¹
siê w ka¿dy pi¹tek, przez ca³y Wielki Post. Procesja rusza o godz. 16.00 sprzed koœcio³a œw. Anny (klasztor).
Uczestnicy odwiedzaj¹ kolejno 14 barokowych kaplic stacji drogi krzy¿owej, po³o¿onych na wzgórzach. Pokonuj¹ takie same odleg³oœci, jakie przemierza³ Pan Jezus
podczas swojej ostatniej drogi w Jerozolimie.
W Wielki Pi¹tek odbywa siê tam teatralne Misterium
Mêki Pañskiej, ale nie tylko wtedy w Kaszubskiej Jerozolimie pojawiaj¹ siê t³umy p¹tników.

WIELKI PI¥TEK
To najszczególniejszy
dzieñ w Wielkim Poœcie, upamiêtniaj¹cy Mêkê Pañsk¹.
We wszystkich parafiach o
godz. 15, czyli w godzinie
konania pana Jezusa na
krzy¿u, odprawiana jest
droga krzy¿owa i liturgia
adorowania Krzy¿a Œwiêtego. Dzieñ, w którym skupiamy uwagê na tajemnicy
Krzy¿a i adorujemy Jezusa
w jego grobie. Po tej liturgii
a¿ do rozpoczêcia liturgii
Wielkiej Soboty klêka siê
pod krzy¿em.
Obowi¹zuj¹cy tego dnia
post œcis³y pomaga w wyciszeniu i skupieniu siê na
wydarzeniach Golgoty. To
jedyny dzieñ w roku, w któ-

Pan Jezus le¿y w grobie.
W koœcio³ach kontynuowana jest adoracja przy grobie Pañskim. Panuje cisza
i skupienie, trwa rozmyœlanie nad dzie³em odkupienia, które dokona³o siê na
Krzy¿u. PóŸnym popo³udniem w parafiach trwaj¹
przygotowania do liturgii
Wigilii Paschalnej, która
rozpoczyna siê po zachodzie
s³oñca. Wigilia Paschalna
to serce Wielkiego Postu.
Do œwi¹tyñ wnoszona
jest œwieca-pascha³, która
jest symbolem Chrystusa
Zmartwychwsta³ego. Œwiêcona jest woda, któr¹ pokropieni wierni wyznaj¹ wiarê
i wyrzekaj¹ siê z³a . Piêkne
jest bogactwo czytañ, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. W³aœnie wtedy,
podczas uroczystego „Chwa-

Ks. Andrzej Gierczak,
proboszcz parafii œw. Antoniego Padewskiego i b³.
E. Bojanowskiego w Rumi
- Bia³ej Rzece

³a na wysokoœci Bogu” rozbrzmiewaj¹ dzwonki i organy. Po 40 dniach Wielkiego
Postu rozbrzmiewa radosne
Alleluja.
W Wielk¹ Sobotê œwiêcone s¹ pokarmy na stó³ wielkanocny.

NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Wielkanoc w koœcio³ach
rozpoczyna uroczysta Rezurekcja. Poprzedza j¹ procesja z najœwiêtszym Sakramentem i figur¹ Jezusa
Zmartwychwsta³ego przy
uroczystym œpiewie wielkanocnych pieœni. W wiêkszoœci koœcio³ów procesja rozpoczyna siê o brzasku.
Wszyscy uwielbiaj¹
zmartwychwsta³ego Pana,
daj¹c wyraz wiary w swoje
zmartwychwstanie.

REKLAMA

Ta rzeŸba ukrzy¿owanego
Chrystusa znajduje w
przedsionku koœcio³a
NMP Wspomo¿enia
Wiernych w Rumi.
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KONTROWERSJE

Studium do ponownego rozpatrzenia

Uwagi radnych
nie uwzględnione
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodanów oraz rygorystycznymi
rowania przestrzennego jest wa¿nym dokumenzasadami, obowi¹zuj¹cymi
tem, okreœlaj¹cym kierunki rozwoju miasta, m.in.
na obszarze Trójmiejskiego
nowe obszary przeznaczone na rozwój ró¿nych
Parku Krajobrazowego.
funkcji (mieszkaniowej, us³ugowej, rekreacyjnej).
Sporny zbiornik
Po raz kolejny w tej kadencji pod obrady Rady
Punktem spornym jest
Miejskiej trafi³ projekt nowego studium, przygote¿ od dawna planowana
budowa zbiornika retentowany przez burmistrza. Projekt nie zosta³ zacyjnego na Szmelcie i jego
akceptowany, poniewa¿ burmistrz nie uwzglêdusytuowanie.
ni³a uwag radnych, wynikaj¹cych z wniosków
Mieszkañcy tej dzielnicy
mieszkañców.
protestuj¹
przeciw takiemu
Nadal
lasy
i
pola
W dwóch sprawach (na
rozwi¹zaniu, poniewa¿ od
Nie ma natomiast zgody
piêæ spornych) nie uda³o siê
kilkudziesiêciu lat nie wyosi¹gn¹æ porozumienia, burmistrza na zmianê zastêpowa³o tam zagro¿enie
wobec czego projekt stu- pisów, dotycz¹cych funkcji
powodziowe, natomiast wieniektórych
terenów
leœnych
dium zosta³ skierowany do
le argumentów przemawia
i
rolnych
na
terenie
Szmelponownego opracowania
przeciw budowie zbiornika.
przez burmistrza Rumi. cie. Radni postulowali, aby
Skoro jednak musi on
Oznacza to, ¿e nadal obo- zmieniaj¹c funkcje na
powstaæ, mieszkañcy postumieszkaniow¹
dopuœciæ
tam
wi¹zuje dotychczasowy doluj¹ zbudowanie go w innym
budownictwo jednorodzinkument.
miejscu, z dala od zabudone, poniewa¿ lasów wokó³ i
Niektóre uwagi, zg³oszowy mieszkaniowej.
tak jest pod dostatkiem, a
ne przez mieszkañców, zoBurmistrz twierdzi, ¿e
rozwijaj¹ce
siê
miasto
posta³y uwzglêdnione w ca³oten obiekt jest niezbêdny dla
trzebuje
nowych
terenów
œci lub czêœciowo albo nie
utrzymania bezpieczeñstwa
mieszkaniowych.
uwzglêdnione wcale. Na sei ochrony przeciwpowodzioSwoj¹ decyzjê burmistrz
sji dyskutowano i g³osowawej, a wybrana lokalizacja
t³umaczy³a
odmownymi
pino kolejno rozstrzygniêcia
przy ul. œw. Józefa nie budzi
smami
z
dyrekcji
Lasów
uwag, nieuwzglêdnionych
jej zdaniem zastrze¿eñ.
Pañstwowych, które s¹ w³aprzez burmistrza.
Ak.
œcicielem niektórych tereJedna lokalizacja
Burmistrz uwzglêdni³a
wniosek radnych o zlikwidoPiotr Zaradny,
wanie zapisu o trzech waprzewodnicz¹cy
riantach lokalizacji cenKomisji Finansowotrum, pozostawiaj¹c jedn¹
Bud¿etowej Rady
obowi¹zuj¹c¹ wersjê. CenMiejskiej
trum wraz z ratuszem ma
- Wypada podziêkowaæ
powstaæ u zbiegu ulic D¹burmistrz El¿biecie Rogabrowskiego i Starowiejskiej.
li-Koñczak za zapis w stuCzêœciowo zosta³y te¿
dium, sytuuj¹cy centrum
uwzglêdnione uwagi dotymiasta z ratuszem w jedcz¹ce wprowadzenia wy³¹cznym konkretnym miejscu.
nie zabudowy jednorodzinUlokowanie budowy centrum i ratusza u zbiegu ulic
nej w niektórych czêœciach
D¹browskiego i Starowiejskiej koñczy d³ugotrwa³e dysmiasta oraz zachowania
kusje w tej sprawie i jest krokiem do przodu.
us³ugowych funkcji pewSzkoda, ze dalej musimy siê spieraæ o Szmeltê.
nych obszarów.

Oba sporne punkty projektu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
dotycz¹ piêknie po³o¿onej Szmelty.
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A mieszkań
nadal nie ma...
Rozmowa z radnym
Stanis³awem Ptachem,
przewodnicz¹cym Komisji Mieszkaniowej
Rady Miejskiej Rumi
- Rada Miejska przeznaczy³a 400 tys. z³otych
na zakup dwóch mieszkañ komunalnych, nie
zgadzaj¹c siê z pomys³em burmistrz Rumi,
która chcia³a te mieszkania budowaæ. Radni
t³umaczyli s³usznie, ¿e
tak bêdzie szybciej i taniej. Jednak mimo, ¿e na
lokale czekaj¹ rodziny,
bêd¹ce w szczególnie
trudnej sytuacji mieszkaniowej, mieszkañ nie
przyby³o…
- Przez minione trzy lata
burmistrz nie potrafi³a znaleŸæ odpowiedniej oferty i
kupiæ dwóch dwupokojowych mieszkañ, chocia¿ na
rynku mieszkaniowym
ofert nie brakuje. Co wiêcej,
nie brakuje promocji, bonifikat i preferencyjnych cen.
Komisja Mieszkaniowa
otrzyma³a do akceptacji tylko jedn¹ ofertê, która nie
by³a atrakcyjna cenowo.
Naszym zdaniem mo¿na by³o kupiæ mieszkania
taniej.
- Jak pan s¹dzie, dlaczego burmistrz nie kupi³a mieszkañ? Czy mo¿na podejrzewaæ, ¿e El¿bieta Rogala-Koñczak
chcia³a udowodniæ radnym swoje racje? Chcia³a pokazaæ, ¿e lepiej by³o
budowaæ domy komunalne ni¿ kupowaæ lokale na wolnym rynku?
- Sprawa jest dziwna i
niepokoj¹ca. Po pierwsze,
mijaj¹ trzy lata od przeznaczenia œrodków na zakup
mieszkañ, a nie widaæ w tej
dziedzinie ani specjalnej
troski ani skutecznych dzia³añ burmistrz E. RogaliKoñczak. Po drugie, kwota
400 tys. z³otych w ci¹gu minionego ci¹gu roku stopnia³a do zera. Burmistrz
zmniejszy³a œrodki na ten
cel o 200 tys. z³otych, które
poch³onê³y kolejne og³oszenia, które nie przynios³y
efektu. Pozosta³e 200 tys.
z³otych burmistrz przesunê³a na inne cele: a to na
ekspertyzê domu przy ul.
Abrahama 16, który zosta³
potem sprzedany i by³o to
bezcelowe, a to na remonty
dwóch mieszkañ przy ul. ks.

Gierosa i D¹browskiego,
wreszcie na rozbiórkê budynku przy ul. Lipowej.
- I nic ju¿ nie zosta³o?
- Po zbilansowaniu, powinno zostaæ kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych kwoty celowo ukierunkowanej na zakup mieszkañ komunalnych. W¹tpliwoœci co do brakuj¹cych pieniêdzy nie potrafi³ wyjaœniæ zastêpca burmistrza, Ryszard Grychto³.
- Proszê powiedzieæ,
czy potrzeby w tej dziedzinie rosn¹?
- Niestety tak, poniewa¿
spo³eczeñstwo ubo¿eje.
Wp³ywa na to z pewnoœci¹
wzrost bezrobocia w kraju,
a tak¿e w powiecie wejherowskim. W Rumi obserwujemy systematyczny wzrost
bezrobocia, na co du¿y
wp³yw na upadek stoczni.
Prawie 200 zwolnionych
stoczniowców to mieszkañcy naszego miasta. Spoœród
1 534 (o 779 wiêcej ni¿
przed rokiem) bezrobotnych
na terenie Rumi tylko 278
osób ma prawo do zasi³ku.
Wszystko to przyczynia
siê do wiêkszego ubóstwa i
zwi¹zanych z tym problemów, m.in. mieszkaniowych. Bez dostatecznej liczby mieszkañ komunalnych
nie mo¿emy realizowaæ wyroków s¹dowych i eksmisji.
Czas finansowej prosperity
miasta min¹³ i nie waham
siê stwierdziæ, ¿e obecnie jesteœmy w zapaœci w dziedzinie budownictwa komunalnego.
Powiatowy Urz¹d Pracy
organizuje szkolenia i poradnictwo zawodowe, a tak¿e prace interwencyjne.
Niestety liczba ofert pracy
zmala³a o po³owê, co nie jest
dobr¹ prognoz¹ na przysz³oœæ.
- Dziekuje za rozmowê
Rozmawia³a
A. Kuczmarska

KONTROWERSJE
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* Spór o działkę z parkingiem zakończony * Wszystko zgodnie z prawem

Burmistrz przegrała z powiatem
W maju ub. roku starosta i radni powiatu wejherowskiego postanowili sprzedaæ dzia³kê w Rumi,
u zbiegu ul. Derdowskiego i Mi³osza. Burmistrz
Rumi zaprotestowa³a przeciw planowanej sprzeda¿y, poniewa¿ miasto wybudowa³o tam parking
dla pacjentów ambulatorium. Zarzucaj¹c w³adzom
powiatowym dzia³ania na szkodê naszego miasta,
burmistrz z³o¿y³a przeciwko powiatowi zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej. Ani prokuratur ani S¹d Rejonowy w Wejherowie nie dopatrzyli
siê naruszenia prawa przez w³adze powiatu, które mog¹ sprzedaæ swoj¹ w³asnoœæ. Jest to zrozumiale tym bardziej, ¿e od pocz¹tku nikt nie zamierza³ likwidowaæ parkingu dla pacjentów.
W budynku przy ul. Derdowskiego 24 w Rumi, którego w³aœcicielami s¹ cztery prywatne osoby i prowadzona jest tam dzia³alnoœæ
s³u¿by zdrowia przez cztery
ró¿ne podmioty, funkcjonuje m.in. ambulatorium. Placówka przyjmuje pacjentów
wieczorami, w nocy oraz w
dni wolne. Pomieszczenia
ambulatorium, niegdyœ w³asnoœæ powiatu, zosta³y nieodp³atnie przekazane miastu, które na swój koszt zaadoptowa³o je na potrzeby
placówki medycznej.

Umowa miasta
z powiatem
Z myœl¹ o korzystaj¹cych
z ambulatorium mieszkañcach Rumi, za pieni¹dze z
bud¿etu miejskiego (ok. 185
tys. z³) wybudowano czêœæ
parkingu obok wejœcia do
placówki. Powsta³ on na
dzia³ce nale¿¹cej do powiatu, na podstawie zawartej w
2006 r. umowy miasta z powiatem wejherowskim o
nieodp³atnym u¿yczeniu
tego terenu na okres 20 lat.
Przez ten czas dzia³k¹ zarz¹dza gmina Rumia.
Uchwa³a Rady Powiatu
Wejherowskiego z 26 maja
2009 roku, dotycz¹ca sprzeda¿y dzia³ki u zbiegu ulic
Derdowskiego i Mi³osza bardzo nie spodoba³a siê burmistrz Rumi.
El¿bieta Rogala-Koñczak uwa¿a, ¿e podjêcie decyzji o sprzeda¿y jest niestosowane (tak pisze w piœmie
do starosty). 24 lipca ub. r.
skierowa³a doniesienie do
prokuratury, w którym zarzuci³a Radzie Powiatu dzia³anie na szkodê miasta, nara¿enie Rumi na straty finansowe w wysokoœci kilkuset tysiêcy z³otych oraz b³¹d
w zapisach uchwa³y.
Radni powiatowi podjêli uchwa³ê o sprzeda¿y dzia³ki niezabudowanej, tymczasem miasto zbudowa³o tam
parking. Zdaniem bur-

mistrz Rumi, gdyby powiatowa dzia³ka zosta³a sprzedana, pieni¹dze wydane na
parking zosta³yby zmarnowane.

Dziwna kalkulacja
i zarzuty
Wprawdzie na wspomnian¹ inwestycjê miasto
wyda³o ok. 180 tys. z³ , ale
ewentualne straty burmistrz oszacowa³a na ponad
300 tys. z³otych. Doliczy³a
bowiem pieni¹dze, wydane
na budowê wejœcia do ambulatorium i adaptacjê pomieszczeñ, które miasto
otrzyma³o od powiatu za
darmo! Tak napisa³ autor
tekstu w „Goñcu Rumskim”
(z 8 sierpnia ub. roku), który napisa³: „Rumia zainwestowa³a w dzia³kê 350 tys.
z³. Jak twierdz¹ w³adze
miasta, decyzja o jej sprzeda¿y narazi gminê na stratê tych pieniêdzy”.
Trudno zrozumieæ tê kalkulacjê, podobnie jak zarzuty o zmarnowanych pieni¹dzach, skoro parking zgodnie z przeznaczeniem s³u¿y³
i s³u¿y pacjentom ambulatorium. Nikt nie zamierza
tego zmieniaæ. Tym bardziej,
¿e zgodnie z umow¹ z powiatem, to gmina Rumia zarz¹dza s¹siaduj¹c¹ z ambulatorium dzia³k¹.
Przysz³y w³aœciciel (np.
miasto, które te¿ mo¿e stan¹æ do przetargu) bêdzie
musia³ tê umowê respektowaæ.

Prokurator i s¹d
- Uchwa³a podjêta przez
Radê Powiatu jest skandaliczna - twierdzi³a burmistrz
Rumi w jednej z wypowiedzi prasowych.
Rada Powiatu na sesji w
sierpniu ub. r. podtrzyma³a
jednak chêæ zbycia w przetargu dzia³ki, zmieniaj¹c jedynie zapisy dotycz¹ce zabudowy terenu. Chodzi bowiem rzeczywiœcie o sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej. Ta poprawka nie za-

Dzia³ka przy ul. Derdowskiego i Mi³osza przylega do budynku, w którym mieœci
siê ambulatorium (wejœcie od parkingu), a tak¿e gabinety lekarskie i zabiegowe,
prowadzone przez cztery ró¿ne podmioty.

koñczy³a jednak konfliktu.
El¿bieta Rogala-Koñczak w piœmie z 26.08.2009
r. domaga³a siê bowiem od
starosty sprzeda¿y dzia³ki w
trybie bezprzetargowym i z
97-procentow¹ bonifikat¹.
Twierdzi³a ponadto, ¿e o
uchwale (tej z 26 maja) dowiedzia³a siê zbyt póŸno,
aby w przewidzianym terminie zaskar¿yæ j¹ do wojewody pomorskiego. Dlatego
z³o¿y³a zawiadomienie do
prokuratora.
- Mogê to t³umaczyæ jedynie jakimœ dziwnym rozgor¹czkowaniem bo trudno daæ
wiarê innym powodom. Zarzucanie powiatowi dzia³ania na niekorzyœæ Rumi i
pope³nienie przestêpstwa
jest niepowa¿ne - stwierdzi³
Dariusz Kuczmarski, etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu, reprezentuj¹cy w nim
Rumiê.
24 sierpnia ub.r. prokurator wszcz¹³ postêpowanie w tej sprawie, a 30
wrzeœnia umorzy³ œledztwo.
Burmistrz Rumi z³o¿y³a
za¿alenie od tego postanowienia. Rozpatrywa³ je S¹d
Rejonowy w Wejherowie,
który postanowieniem z 22
grudnia 2009 r. podtrzyma³
decyzjê Prokuratury. Podobnie jak prokurator, s¹d
nie dopatrzy³ siê naruszenia prawa przez w³adze powiatowe.
Prawie rok trwa batalia
o mo¿liwoœæ sprzeda¿y przez

powiat dzia³ki przy ul. Derdowskiego i Mi³osza.

Pieni¹dze
na inwestycje
Gdyby sprzedano j¹
wczeœniej, uzyskane pieni¹dze przeznaczone zosta³yby
na konkretne cele inwestycyjne w Rumi.
Jeszcze w pierwszej kadencji powiatu ustalono
(radn¹ powiatow¹ by³a w
tym czasie E. Rogala-Koñczak), ¿e po sprzeda¿y przez
powiat nieruchomoœci po³o¿onej na terenie gminy powiatu wejherowskiego pie-

ni¹dze bêd¹ wykorzystane
na rzecz tej gminy. Tak ma
byæ i w tym przypadku.
Pieni¹dze maj¹ zasiliæ
rozbudowê dwóch powiatowych szkó³ w Rumi: I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
(Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz w czêœci
budowê sali sportowej przy
rumskiej „zawodówce” (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2) przyz ul.Grunwaldzkiej.
Jednak rozpoczêcie tej
inwestycji burmistrz te¿
utrudnia.
GR.

Wykonamy uchwałę Rady Powiatu
Józef Reszke
starosta
wejherowski
- Cieszê siê, ¿e dzia³ania
Rady Powiatu by³y zgodne
z prawem. Co do tego zarówno Prokuratura Rejonowa, jak i S¹d Rejonowy w
Wejherowie by³y zgodne.W
takiej sytuacji Zarz¹d Powiatu jest zobowi¹zany do
wykonania uchwa³y Rady
Powiatu w sprawie sprzeda¿y dzia³ki w Rumi. Interesy
gminy Rumia zostan¹ jak najbardziej zabezpieczone, poniewa¿ obowi¹zuje umowa miêdzy powiatem a miastem.
Jeœli dzia³ka zostanie sprzedana, bo na razie nie wiadomo, czy ktoœ bêdzie zainteresowany jej nabyciem, nowy
w³aœciciel bêdzie musia³ respektowaæ te zobowi¹zania.
Jest o tym mowa we wspomnianej ubieg³orocznej uchwale Rady Powiatu Wejherowskiego.
Dlatego funkcjonowanie parkingu pozostaje niezagro¿one, a miasto nie poniesie ¿adnych strat.
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MŁODZIEŻ

Nie odstraszyła ich sroga zima

NOCNY RAJD

MroŸn¹ i œnie¿n¹ noc¹ z 5 na 6 marca, w ciemnym lesie
za wejherowskim szpitalem mo¿na by³o spotkaæ grupy piechurów, ogniska, konie i najró¿niejsze postaci z historii i
kultury. Byli tam m.in. powstañcy, carscy ¿o³nierze, Cyganie, Indianie i mieszczanie z dawnego Gdañska. Zasypanymi bia³ym puchem drogami w rejonie podwejherowskiego
K¹pina wêdrowa³o ok. 140 gimnazjalistów, wykonuj¹c ró¿ne emocjonuj¹ce zadania. Na trasy X Fabularyzowanego
Nocnego Rajdu wyruszy³o 11 grup z Rumi i Mrzezina.
Imprezê przygotowali dzia³acze Stowarzyszenia Mi³oœników Turystyki „W³óczykij” w Rumi, przy wspó³pracy grupy pedagogów zajmuj¹cych siê turystyk¹ w naszym mieœcie, instruktorów PTTK w Gdañsku i zaprzyjaŸnionych osób z ca³ego Trójmiasta (wszyscy pracuj¹ na zasadzie wolontariatu). X Rajd Nocny nie mia³ jednego tematu. Poniewa¿ by³a to impreza jubileuszowa, po³¹czono w
niej tematy z poprzednich rajdów, takie jak XIX wiek na
Alasce, w zakonie Templariuszy, losy Polaków po powstaniu styczniowym, X wieków historii Gdañska, pocz¹tki
chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich czy Potop Szwedzki.
- Organizatorzy tworz¹ fabu³ê i wcielaj¹ siê w postacie
historyczne, a na bazie wydarzeñ historycznych konstruuj¹ grê. Tym razem jest to akcja antyterrorystyczna, udaremniaj¹ca zaw³adniêcie œwiatem przez szalonego naukowca - wyjaœnia Ewa Krasna, prezes SMT „W³óczykij”. Staramy siê ukazaæ tak¿e ¿ycie codzienne, wierzenia, sztukê, naukê poszczególnych kultur. Pragniemy zachêciæ m³odzie¿ do aktywnego trybu ¿ycia z akcentem na œwiadom¹
turystykê. Wspólne wykonywanie zadañ, pokonywanie
trudnoœci i przeszkód wymagaj¹cych wspó³pracy, maj¹ grupê zintegrowaæ.
Atrakcj¹ dla uczestników rajdu by³a na pewno akcja z
u¿yciem mostu linowego, przejazd wozem drabiniastym,
podró¿ konno, a tak¿e degustacje potraw. Jak zwykle nie
by³o ³atwo, ale emocji nie brakowa³o. Uczniowie wracali
nad ranem do domów zmêczeni, przemoczeni i zapewne
zmarzniêci, ale pe³ni niezapomnianych wra¿eñ.
Ak.

W jednym z punktów na trasie na uczestników rajdu czekali Cyganie i ich konie.
Mo¿na by³o razem z nimi ogrzaæ siê przy ognisku.
Fot. Anna Kuczmarska

Jak widaæ grupa z Gimnazjum nr 4 w Rumi zabezpieczy³a siê przed œniegiem i
mrozem.

REKLAMA

KUPON
Studio
Fryzjerskie
ul. Wybickiego 1
(róg Mickiewicza)
- us³ugi fryzjerskie
- pielegnacja d³oni
Klienci, którzy
przyjd¹ z tym kuponem, mog¹ skorzystaæ z rabatu w wysokoœci 15-20 proc. w
zale¿noœci od us³ugi.
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Nowy
sklep
w Rumi
od poniedzia³ku
do soboty
od 10.00 do 24.00

ul. Pi³sudskiego 52/S1
(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Wybickiego)

ZAPRASZAMY
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MIASTO

Radni jednogłośnie uchwalili zmiany, które pomogą uzyskać dotację

SZANSA DLA STAREJ RUMI
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Rumi 15 lutego jednog³oœnie przyjêto
uchwa³ê, wprowadzaj¹c¹ zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rumi. Wymagane przez Urz¹d Marsza³kowski
poprawki zwiêkszaj¹ szansê na uzyskanie dofinansowania realizacji programu. Bez œrodków zewnêtrznych nie mo¿na odnowiæ i o¿ywiæ zaniedbanych
miejsc o historycznym znaczeniu. Takich, jak Plac Kaszubski w Starej Rumi.
Celem programu jest
o¿ywienie spo³eczne i gospodarcze Rumi poprzez rewitalizacjê wybranych obszarów, zdegradowanych pod
wzglêdem materialnym,
spo³ecznym i ekonomicznym. Chodzi nie tylko o podniesienie estetyki miasta, a
tak¿e o aktywizacjê gospodarcz¹ mieszkañców oraz
instytucji maj¹cych im w
tym pomóc.
Poniewa¿ w programie
mowa m.in. o rozwoju turystyki i rekreacji, wa¿na jest
równie¿ ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególnoœci najstarszego rumskiego zabytku ruin koœcio³a z cmentarzem.
Ten obiekt le¿y na terenie
jednego z trzech obszarów,

wyznaczonych do rewitalizacji, nazwanego ogólnie
Placem Kaszubskim, ale
obejmuj¹cym wiekszy fragment Starej Rumi. Sam
plac, stanowi¹cy dawniej
centrum wsi Rumia, ma odzyskaæ dawny blask i staæ
siê miejscem spotkañ mieszkañców.
O historycznym znaczeniu placu oraz o koncepcji
jego rewitalizacji pisaliœmy
na naszych ³amach, ale
przypomnijmy, ¿e chodzi
m.in. o odnowienie starych
kamienic, zmianê nawierzchni na brukow¹, wymianê ulicznych lamp na
stylowe latarnie, a tak¿e o
odrestaurowanie zieleni i
stworzenie miejsc dla spacerów i wypoczynku.

Dzia³ania, dotycz¹ce odbudowy i renowacji zabytków obejm¹ odbudowê XVwiecznego koœcio³a przy ul.
Koœcielnej, uporz¹dkowanie
grobów na cmentarzu i renowacjê nagrobków, wybudowanie alejek, ustawienie
stylowych latarni, nasadzenie drzew i krzewów.
Koszty realizacji ca³ego
projektu oszacowano na ponad niebagateln¹ sumê 11
mln z³, ale dotacja z funduszy unijnych mo¿e przekroczyæ 7 mln z³. Teraz wszystko zale¿y od decyzji Urzêdu
Marsza³kowskiego, który
koordynuje Regionalny Program Operacyjny. W ramach tego programu przyznawane s¹ pieni¹dze m.in.
na rewitalizacjê.
Ak.

Co to jest rewitalizacja?
Rewitalizacja - kompleksowy, wieloletni proces
przemian przestrzennych, technicznych, spo³ecznych
i ekonomicznych, inicjowany przez samorz¹d lokalny. S³u¿y wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej funkcji i stworzenie warunków do jego rozwoju.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rumi jest kompleksowym dokumentem przeciwdzia³ania degradacji wyznaczonych obszarów oraz zapobiegania marginalizacji okreœlonych
grup spo³ecznych. Wskazuje zadania inwestycyjne
oraz dostêpne Ÿród³a finansowania.
W Rumi wyznaczono trzy obszary rewalitalizacji:
- rejon ulicy Reja; Plac Kaszubski (z odcinkami ulic:
Dêbogórskiej, Lipowej, Mostowej, Koœcielnej, Chopina, Bukowej, Œwiêtope³ka, Cmentarnej, Spó³dzielczej
i Subis³awa) oraz rejon ulic: Kombatantów, Szkolna,
Zakole i M³yñska.

Wykonanie nowej nawierzchni ul. Lipowej (s¹siaduj¹cej z Placem Kaszubskim) mo¿e byæ potraktowane
jako realizacja programu rewitalizacji, objêta dofinansowaniem.

Ocalić od zapomnienia

Najstarszy zabytek w
Rumi - ruiny XV-wiecznego koœcio³a wraz ze
starym cmentarzem - ma
szansê na rekonstrukcjê.
Fot. A. Kuczmarska

MARIA BOCHNIAK,
przewodnicz¹ca Komisji
Kultury Rady Miejskiej
Rumi
- Cieszê siê bardzo, ¿e
rewitalizacja Placu Kaszubskiego zaczyna nabieraæ realnych kszta³tów, tym bardziej, ¿e wnioski w sprawie
przewrócenia blasku i historycznego wygl¹du temu
miejscu wnieœli mieszkañcy
Rumi na sesji obywatelskiej. Komisja Kultury od
pocz¹tku wspiera to przedsiêwziêcie, którego realizacja jest mo¿liwa dziêki przyst¹pieniu naszego miasta
do „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Obszarów
Miejskich”.
Na niedawnej nadzwyczajnej sesji Rada Miejska
jednog³oœnie uchwali³a poprawki do tego programu.
Teraz pozostaje nam trzymaæ kciuki o maksymalne
dofinansowanie. Z pewnoœci¹ Starej Rumi, najstar-

szej dzielnicy, nale¿y siê odnowienie i szczególna dba³oœæ z naszej strony.
Poprzez realizacjê tego
programu, mo¿emy ocaliæ od
zapomnienia obiekty o du¿ej wartoœci historycznej,
ale przede wszystkim - jak
zak³ada program, o¿ywiæ
wa¿ne, ale niestety zaniedbane miejsce.
Rewitalizacja przyczyni
siê docelowo do podniesienia atrakcyjnoœci ca³ego
miasta, a to przecie¿ bardzo
wa¿ne.
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Odnawialne źródła energii

Pompy kontra piece
Ostra zima oznacza wiêksze rachunki za ogrzewanie. Niektórzy posiadacze pieców wêglowych chc¹c
zmniejszyæ koszty, spalaj¹ œmieci, ale takie praktyki, jak pisaliœmy w ostatnim numerze „Gazety”,
nie sprzyjaj¹ œrodowisku i szkodz¹ naszemu zdrowiu. Lepiej poszukaæ innych rozwi¹zañ, zastanowiæ siê nad d³ugofalow¹ inwestycj¹ z wykorzystaniem alternatywnych metod pozyskiwania energii.
Takim rozwi¹zaniem s¹
Inwestycja w odnawialpompy ciep³a oraz kolektory
ne Ÿród³a energii jest dzias³oneczne, dziêki którym
³aniem d³ugofalowym, wiêc
mo¿emy kontrolowaæ iloœæ
nie nale¿y siê zra¿aæ, je¿eli
pozyskiwanej energii. Kolekpoczekamy na zwrot kosztory s³oneczne oraz pompy
tów inwestycji nawet do 10
ciep³a wykorzystuj¹ darlat. I tak siê op³aci, a przymow¹ energiê, zmagazynosz³e pokolenia bêd¹ nam za
wan¹ wokó³ nas. Energiê s³oto dodatkowo wdziêczne.
neczn¹ mo¿emy pozyskaæ z
Pompy ciep³a nie musz¹
pok³adów zgromadzonych w
byæ regularnie poddawane
pod³o¿u skalnym, w gruncie,
przegl¹dom. Przeciêtnie
w wodzie powierzchniowej i
mog¹ pracowaæ bezawaryjgruntowej oraz w powietrzu.
nie nawet do 25 lat. S¹ ciZród³a energii odnawialnej
che, dziêki czemu ma³o
s¹ na bie¿¹co uzupe³niane.
uci¹¿liwe. Wybór najbarUmo¿liwiaj¹ ogrzanie podziej optymalnej pompy
mieszczeñ i wody na w³asny
cieplnej uzale¿niony jest od
u¿ytek. Korzystaj¹c z pomp
warunków lokalnych. Dlateprzyczyniamy siê do ochrogo decyduj¹c siê na takie
ny œrodowiska poprzez
rozwi¹zanie trzeba skorzyzmniejszenie emisji dwutlenstaæ z pomocy specjalistów.
ku wêgla oraz innych szkoPompy oraz kolektory s³odliwych zwi¹zków.
neczne mo¿na ³¹czyæ z ka¿Faktem jest, ¿e tego rodym dodatkowym Ÿród³em
dzaju inwestycje i technolociep³a, nie dzia³aj¹ one ingie nie s¹ tanie. Istniej¹ jedwazyjnie.
nak instytucje, które pomaJak nas poinformowa³a
gaj¹ zainteresowanym w
Katarzyna Bieliñska, nauzyskaniu dofinansowania
czelnik Wydzia³u Polityki
Gospodarczej, Mieszkanioinwestycji. Promuj¹ dzia³awej i Ochrony Œrodowiska
nia proekologiczne z wykoUrzêdu Miasta w Rumi,
rzystaniem przyjaznych dla
urz¹d od kilku lat promuje i
œrodowiska noœników energii

wspiera dzia³ania, maj¹ce na
celu stosowanie przyjaznych
dla œrodowiska systemów
grzewczych. Mieszkañcy
oraz wspólnoty mieszkaniowe, które zamierzaj¹ stosowaæ pompy ciep³a, kolektory
s³oneczne lub inne systemy
grzewcze, zastêpuj¹ce tradycyjne piece wêglowe mog¹ z
pomoc¹ Urzêdu Miasta uzyskaæ dofinansowanie przedsiêwziêcia.
O mo¿liwoœci uzyskania
dotacji na proekologiczne inwestycje mo¿na dowiedzieæ
siê osobiœcie w urzêdzie, telefonicznie pod numerami
58 679-65-60, 679-65-03
wspomnianego wydzia³u (
lub na stronie internetowej:
www.um.rumia.pl: INFORMATOR - Ochrona Œrodowiska
Agnieszka Pesta
Instytucje, dofinansuj¹ce inwestycje z pompami ciep³a:
* Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
* Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
* Fundacja „Eko Fundusz”
* Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego
* Mechanizm Finansowy
EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Dworzec to wstyd
O brudzie i zaniedbaniach na rumskim dworcu kolejowym lokalne gazety pisz¹ od kilku lat - bez skutku. Mimo
to, na proœbê naszych Czytelników przypominamy problem,
który przynosi wstyd mieszkañcom (zw³aszcza przed przyjezdnymi z innych miejscowoœci), gospodarzowi obiektu czyli PKP, ale te¿ w³adzom miasta, które s¹ wobec tego
wszystkiego bezradne.
Brudno jest wewnatrz i wokó³ dworca, a tak¿e w tunelu
i na peronie. Zniszczone okna, drzwi i elementy wystroju wszystko nadaje siê tylko do wymiany, chocia¿ zabrudzone
lampy w holu mo¿na by porz¹dnie wyszorowaæ.
Zaniedbana jest te¿ stacja SKM w Janowie - m.in.
rdzewieje tam i niszczeje metalowa konstrukcja schodów.
Pasa¿erowie coraz bardziej obawiaj¹ siê o bezpieczeñstwo!

Kolektory słoneczne coraz popularniejsze
Rozmowa z Jaros³awem Neumannem, specjalist¹
eksploatacji instalacji przemys³owych
le lat. Poza aspektem eko- Dlaczego warto zainnomicznym, za kolektorami
teresowaæ siê kolektoras³onecznymi przemawia
mi s³onecznymi?
aspekt ekologiczny, ponie- W niedalekiej przywa¿ nie emituj¹ do atmossz³oœci trzeba bêdzie na
fery CO2.
wiêksz¹ skalê wykorzystyW Europie prym w tej
waæ energiê pochodz¹c¹ ze
dziedzinie wiod¹ Niemcy,
Ÿróde³ odnawialnych. Tylko
którzy w najwiêkszym stoptak mo¿emy skutecznie
niu wykorzystuj¹ darmow¹
przeciwdzia³aæ rabunkowej
energiê ze s³oñca.
gospodarce tradycyjnymi
- Czy ka¿dy posiadacz
zasobami, a w konsekwendomu mo¿e korzystaæ z
cji zanieczyszczaniu œrodokolektorów, czy musz¹
wiska.
byæ spe³nione okreœlone
- Czy kolektory s³owarunki?
neczne ciesz¹ siê popu- Zestawy solarne s¹ unilarnoœci¹?
wersalne i ³atwe do instala- Z roku na rok zainterecji na ka¿dym budynku. Zasowanie roœni. W dobie
równo istniej¹ce, jak i nowowzrostu cen gazu, który jest
powstaj¹ce obiekty mog¹
najpopularniejszym palibyæ w prosty sposób uzbrowem do przygotowania ciejone w kolektory s³oneczne.
p³ej wody, kolektory s³oneczDach budynku to nie jedyne staj¹ siê alternatyw¹.
ne miejsce, w którym mo¿eJednorazowa inwestycja
my instalowaæ to urz¹dzenie
pozwala nam korzystaæ z
Mo¿na wkomponowaæ je w
darmowej energii przez wie-
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architekturê ogrodu. Podstawowym warunkiem, jest
umieszczenie kolektorów w
kierunku po³udniowym lub
po³udniowo-zachodnim, w
miejscach niezacienionych.
Ka¿dy zestaw jest przygotowywany pod k¹tem potrzeb u¿ytkownika. Iloœæ i
moc kolektorów s¹ precyzyjnie wyliczane.
- S³oñca w ci¹gu roku
mamy stosunkowo ma³o.
Czy wystarczy tej energii
na ca³y rok?
- Uzyskan¹ energiê mo¿na „magazynowaæ” w zasobniku przez parê dni. Jest
mo¿liwe magazynowanie
energii s³onecznej uzyskanej
latem, lecz wymaga to dodatkowych inwestycji i zainstalowania pompy ciep³a. System kolektorów w naszych
warunkach klimatycznych
nie jest w stanie zapewniæ
nam w stu procentach ciep³ej wody, dlatego uk³ad solarny musi byæ wspomaga-

Kolektor s³oneczny
s³u¿y do ogrzewania wody.
Odbiera energiê ciepln¹
s³oñca i przenosi j¹ do zasobnika z wod¹ u¿ytkow¹.
Energia wychwytywana jest
przez powierzchniê absorbera, a nastêpnie przekazana
do czynnika grzewczego
przep³ywaj¹cego przez g³owicê kolektora.
Czynnik transportowany jest w zamkniêtym uk³adzie przy pomocy ciœnienia
pompy solarnej.

ny przez inne Ÿród³o ciep³a.
Mo¿e to byæ grza³ka elektryczna, piec gazowy lub
inne urz¹dzenie do podgrzewu wody.
Nawet zim¹ kolektory
wstêpnie podgrzej¹ wodê, co
powoduje, ¿e przez ca³y rok
uzyskujemy oszczêdnoœci z
tytu³u posiadania kolektorów. W skali roku oszczêdnoœci mog¹ dochodziæ do 70
procent, co daje wymierne
korzyœci.
Wiêcej szczegó³ów mo¿na znaleŸæ na stronach:
www.sun-gallo.pl lub www.en-eco.pl

MIASTO I MIESZKAŃCY
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Mieszkańcy ul. Cegielnianej czerpią wodę ze studni

Osiedle M. Reja bez gospodarza?

Bez wodociągu

Błoto, dziury
i bałagan

W niektórych oddalonych od centrum rejonach Rumi
brakuje jeszcze kanalizacji sanitarnej i mieszkañcy
musz¹ korzystaæ z szamb. Jednak wiêksze uci¹¿liwoœci musz¹ znosiæ mieszkañcy ul. Cegielnianej w
Rumi Zagórzu, którzy dot¹d nie doczekali siê wodoci¹gu i czerpi¹ wodê ze studni. A ¿e studnie coraz
czêœciej wysychaj¹, bywa, ¿e wody nie ma w ogóle.
Latem mieszkañcy „poluj¹” na ni¹ w nocy, zim¹ topi¹
œnieg, a do picia i gotowania kupuj¹ wodê mineraln¹.
Czy to mo¿liwe w mieœcie, w XXI wieku? Owszem.
Problem dotyczy kilkudziesiêciu posesji przy ul.
Cegielnianej, biegn¹cej równolegle do torów kolejowych.
Nigdy nie wybudowano tam
sieci wodoci¹gowej. Maj¹ j¹
tylko mieszkañcy odcinka
ul. Cegielnianej i bocznych
ulic (Mazurska, Bia³owieska) po³o¿onych bli¿ej granicy z Red¹.

Jak za dawnych lat
W³aœciciele posesji po³o¿onych miêdzy ul. Gniewowsk¹ i Bia³owiesk¹, od
numeru 5 do 30, korzystaj¹
ze studni g³êbinowych, podobnie jak ich babcie i dziadkowie. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e dawniej wyci¹gano wodê przy
pomocy wiadra, a obecnie
wiêkszoœæ osób posiada instalacjê z pompami, dziêki
którym woda biegnie do kranów w domu. Zdarza siê jednak, ¿e krany s¹ suche, poniewa¿ stan wody w studniach obni¿a siê.
- Problem jest powa¿ny,
bo wody mo¿e nam zabrakn¹æ w ka¿dej chwili - twierdzi mieszkanka ul. Cegielnianej. - Musimy mieæ zapasy 5-litrowych butelek
wody mineralnej. Na przyk³ad ostatniej jesieni zdarza³o siê, ¿e pompa nie mog³a naci¹gn¹æ wody, wiêc o
godzinie 23 w nocy chodziliœmy z wiaderkami czerpaæ

wodê ze studni, ¿eby siê
umyæ i za³atwiæ potrzeby fizjologiczne.

Plany wstrzymano
Od kilku lat na Cegielnianej funkcjonuje kanalizacja sanitarna. Liczniki
mierz¹ spust wody, pobieranej ze studni i na tej podstawie mieszkañcy p³ac¹ rachunki za œcieki
- Niestety, bezskutecznie staramy siê o budowê
wodoci¹gu w tym zapomnianym rejonie Rumi - dodaje
inny mieszkaniec. - Kilka
lat temu urzêdnicy obiecywali nam budowê sieci wodoci¹gowej, ale potem plany inwestycji wstrzymano.

Szans¹ budowa
drogi do Redy
Te informacje potwierdzaj¹ pracownicy Wydzia³u
In¿ynierii Miejskiej Urzêdu
Miasta w Rumi.
- Znamy ten problem,
zajmujemy siê nim od ok.
trzech lat, staraj¹c siê doprowadziæ do budowy wodoci¹gu w ul. Cegielnianej - mówi
Andrzej Oglêcki, naczelnik Wydzia³u In¿ynierii
Miejskiej UM. - Budowa
wodoci¹gu w ul. Cegielnianej
jest œciœle zwi¹zana z du¿ym
projektem budowy drogi alternatywnej, ³¹cz¹cej Rumiê
i Redê poprzez budowê ul.
Cegielnianej, Towarowej i

Leœnej w Redzie. Projekt
budowy drogi alternatywnej
z uwagi na kategoriê ruchu,
zak³ada poszerzenie pasa
drogowego.

Gotowy projekt
- Wodoci¹g zosta³ zaprojektowany pod nowy uk³ad
drogowy - kontynuuje naczelnik Andrzej Oglêcki. Ze wzglêdów technicznych
jest on umieszczony poza
jezdni¹. Obecnie s¹ tam
dzia³ki prywatne, które zostan¹ przejête pod pas drogowy na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tzw. specustawy). Proces inwestycyjny
prowadzi Zarz¹d Dróg Powiatowych w Pucku i do
dnia dzisiejszego, ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problemów,
nie uzyska³ decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji - ZRID, a wiêc i prawa
w³asnoœci do dzia³ek. Aby
przyspieszyæ postêpowanie,
próbowaliœmy uzyskaæ zgodê w³aœcicieli posesji na budowê wodoci¹gu, ale okaza³o siê to nierealne - brak postêpowañ spadkowych, w³aœciciele nieosi¹galni. Jedyn¹
droga postêpowania jest
uzyskanie w pierwszej kolejnoœci decyzji ZRID, nastêpnie pozwolenia na budowê
wodoci¹gu. Jest to jedyny
s³uszny wybór dzia³ania.

To jeszcze potrwa
Budowa drogi ma siê
rozpocz¹æ wiosn¹ tego roku
i bêdzie trwa³a w sumie trzy
lata. Mieszkañcy Cegielnianej musz¹ jeszcze uzbroiæ
siê w cierpliwoœæ.
Anna Kuczmarska

Utrapieniem mieszkañców ul. Cegielnianej jest nie tylko brak wodoci¹gu, ale
równie¿ fatalna, wyboista droga, któr¹ trudno przejechaæ. Jeden i drugi problem
powinna rozwi¹zaæ inwestycja drogowa, która rozpocznie siê w tym roku.

Otrzymaliœmy list od Czytelniczki z osiedla domów komunalnych przy ul. Miko³aja Reja. Autorka, w imieniu swoim oraz innych mieszkañców skar¿y siê, ¿e na ul. Reja nie
widaæ gospodarza, a jest nim Urz¹d Miasta i Administracja Budynków Komunalnych. Oto treœæ listu:
„Jestem mieszkank¹ ul. M .Reja. Na naszej ulicy,
czy jak kto woli osiedlu, Urz¹d Miasta nie robi nic,
ale czynsze s¹ kolosalne. Chodzi nam o to, ¿eby nasze bloki by³y objête nadzorem, aby by³o u nas czysto
i schludnie a podstawowa sprawa to ¿e nasz dojazd
i dojœcie do bloku jest fatalny wrêcz tragiczny. Topimy siê w b³ocie, a samochodem to naprawdê trzeba
przebrn¹æ fataln¹ drogê (nie wspomnê o kosztach
naprawy samochodów) do w³asnego domu. Zim¹ jesteœmy skazani na samych siebie, aby odœnie¿yæ sobie drogê wyjazdu i dojœcia. Dziury s¹ makabryczne, nawet pogotowie czy stra¿ po¿arna maj¹ problem z dojazdem. Zanim dojad¹ do bloku nr 9 mijaj¹ minut, ale to nikogo nie rusza…”
W sprawie osiedla M. Reja kilkakrotnie (jeszcze w ubieg³ym roku) interweniowa³ radny Bogdan Formella. Porusza³ tê sprawê m.in. na ubieg³orocznych sesjach Rady
Miejskiej, apeluj¹c zw³aszcza o utwardzenie chodników i
dojazdów do budynków.
- Przy deszczowej pogodzie lub w czasie roztopów, wokó³
budynków gromadzi siê woda i b³oto - twierdzi radny Formella. - Widaæ moje apele nie odnios³y skutku, skoro otoczenie budynków wygl¹da na bardzo zaniedbane. Trudno
tam przejœæ lub przejechaæ samochodem. Wysypany tam
kilka lat temu destrukt nie spe³nia ju¿ swojej roli, zreszt¹
podobnie jak destrukt stosowany jako utwardzenie dróg w
innych czêœciach miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
z³o¿y³em pisemny wniosek, w którym ponownie zaapelowa³em do burmistrza i urzêdników o zainteresowanie siê
mieszkañcami ul. Reja.
Zdaniem urzêdników rumskiego magistratu, urz¹d dba
o komunalne domy przy ul. M. Reja na miarê mo¿liwoœci
finansowych miasta. Tak wynika z wypowiedzi Katarzyny Bieliñskiej, naczelnik Wydzia³u Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska UM w Rumi, której
wyjaœnienie w tej sprawie zamieszczamy poni¿ej.
Ak.

Administracja sprz¹ta i odœnie¿a
- mówi K. Bieliñska, naczelnik Wydzia³u PGMiOŒ
Urzêdu Miasta Rumi
Nieprawd¹ jest, i¿ gmina nie robi nic, aby poprawiæ
warunki zamieszkiwania w budynkach komunalnych przy
ul. M. Reja, chocia¿ oczywiœcie potrzeby znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe. Nale¿y podkreœliæ, i¿
czynsz za lokale mieszkalne w tych budynkach jest stosunkowo niski, waha siê od 2,94 z³ do 3,27 z³ za 1 m2, a
wiêc nie przekracza on 1% wartoœci odtworzeniowej budynków. W razie potrzeby wykonywane s¹ tam jednak
wszystkie pilne naprawy, a w ci¹gu ostatnich kilku lat
wyremontowano dachy niemal we wszystkich zlokalizowanych tam budynkach, na co przeznaczono dodatkowe
œrodki z bud¿etu miasta, albowiem wp³ywy z czynszów na
to nie wystarczy³y.
Ulica Reja zosta³a w roku 2005 utwardzona destruktem, ponadto kilka lat temu wzd³u¿ czêœci budynków zosta³y u³o¿one chodniki. Osiedle sprz¹tane jest na bie¿¹co
przez Administracjê Budynków Komunalnych, zaœ sama
ulica odœnie¿ana o ile zaistnieje taka potrzeba. Urz¹dzono tam plac zabaw, który jest systematycznie naprawiany, a tak¿e instalowane s¹ nowe urz¹dzenia w miejsce
zniszczonych.
Burmistrz Miasta proponowa³a rozpoczêcie w tym rejonie budowy dwóch nowych budynków komunalnych, w
trakcie której to inwestycji mo¿na by równie¿ docelowo
zagospodarowaæ ten teren, niestety jak dot¹d ta propozycja nie uzyska³a akceptacji Rady Miejskiej Rumi.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Przedstawiciele organizacji piszą
do radnych Rady Miejskiej Rumi

Korzystają wszyscy,
placą spółdzielcy
Na sesji Rady Miejskiej Rumi przewodnicz¹cy Witold
Reclaf odczyta³ list, skierowany do radnych, a wystosowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych,Obrony
Praw Cz³onków i Mieszkañców Spó³dzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych Miasta Rumi, Gdyñskie ForumMyœli
Wspó³czesnej Oddzia³/ Rumia - w organizacji oraz Miejski
Klub Honorowych Dawców Krwi „Rumia” w Rumi. List,
który otrzymaliœmy do wiadomoœci i zamieszczamy poni¿ej, dotyczy funkcjonowania Domu Kultury SM „Janowo”.
Oto jego treœæ:
Rada Miejska Rumi !
Szanowni Pañstwo Radni !
T¹ drog¹ zwracamy siê do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹
o pomoc, a jednoczeœnie o pilne podjêcie rozmów, dotycz¹cych przejêcia dzia³alnoœci oraz wydzier¿awienia budynku
Spó³dzielczego Domu Kultury „Janowo”przez Miasto od SM
„Janowo” z dniem 1 wrzeœnia 2010 roku, na co w tegorocznym bud¿ecie Rumi przeznaczono kwotê 150.000 z³otych
Koszty utrzymania SDK „Janowo” ponosz¹ przymusowo jak dotychczas li tylko Cz³onkowie-W³aœciciele SM „Janowo”. Natomiast w imprezach mog¹ braæ udzia³ nieodp³atnie wszyscy Mieszkañcy Rumi, jak te¿ innych okolicznych miejscowoœci. Tak wiêc Pañstwa inicjatywa jest ze
wszech miar uzasadniona. Respektuje jak te¿ pragnie realizacji zasad sprawiedliwoœci oraz w³aœciwie pojêtego
wspó³¿ycia spo³ecznego.
SDK winien s³u¿yæ ca³ej rumskiej spo³ecznoœci.
Powinien ³¹czyæ a nie dzieliæ nas mieszkañców Janowa i ca³ej Rumi.
Odmawia siê nam tak¿e mo¿liwoœci odbywania tam¿e
spotkañ, zebrañ, prowadzenia dysput obywatelskich. Przyk³adem tego s¹ irracjonalne, cyniczne pisma Zarz¹du SMJ
tego¿ w³aœnie tycz¹ce.
W pismach, bêd¹cymi odpowiedziami na nasze wnioski, Zarz¹d SM „... nie znajduje podstaw do udostêpniania pomieszczeñ DK SM „Janowo”...”. Tak odpowiedziano ostatnio na pismo MK HDK „Rumia”, odmawiaj¹c mo¿liwoœci zorganizowania tam¿e zebrania sprawozdawczo wyborczego. Bezrozumnie oraz cynicznie podkreœlono, ¿e Gmina Rumia „nie dofinansowa³a w bie¿¹cym
roku dzia³alnoœci SDK SM „Janowo”...”.Jak do tego wszystkiego maj¹ siê- tak czêsto padaj¹ce podczas sesji Rady
Miasta, w wywiadach - s³owa prezesa SMJ, radnego Józefa Chmielewskiego o moralnoœci, równym traktowaniu?
Te¿ o jego wielkiej trosce o ¿ywotne sprawy Mieszkañców
SMJ? Jak do tego maj¹ siê koszty jego horrendalnego wynagrodzenia ca 22 tys. z³ miesiêcznie?! Niewiele mniej otrzymuj¹ jego zastêpcy. S¹ ni¿sze tylko od poborów Prezydenta R P! Bo premier, ministrowie, wojewoda czy nawet burmistrz Rumi zarabiaj¹ mniej od wy¿ej wymienionych. Je¿eli takim zasadom ho³duj¹ to dlaczego dobrowolnie nie
obni¿¹ sobie pensji chocia¿ o po³owê? By³oby akurat na
ca³oroczne utrzymanie SDK „Janowo”. Przynios³oby niew¹tpliw¹ korzyœæ ca³ej rumskiej spo³ecznoœci.
Liczymy na pilne podjêcie dzia³añ przez Pañstwo Radnych...
Sekretarz Zarz¹du GFMW - Joanna Kalisz
Przewodnicz¹ca SIS - Danuta Bia³as
Sekretarz MK HDK - Andrzej Skucha
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Tajemniczy „przeciek”

Prezesi czytają
cudze listy
W wydaniu „Expressu
Powiatu Wejherowskiego” z
12-18 lutego br. ukaza³ siê
artyku³ pt.: „Prezydenci
czytaj¹ cudze listy”, który
dotyczy³ pisma rodziców
jednej z wejherowskich
szkó³, wys³anego wy³¹cznie
do Rady Miejskiej. Na pismo odpowiedzia³ wiceprezydent Wejherowa, który
nie wiadomo dlaczego by³ w
posiadaniu listu. Ta historia jako ¿ywo przypomina
zdarzenie, jakie zaistnia³o
w Urzêdzie Miasta w Rumi
w czerwcu 2008 r. Mo¿na by
je zatytu³owaæ „Prezesi czytaj¹ cudze listy”.
Otó¿ w dniu 19.06.2008
r. na rêce przewodnicz¹cego Rady Miejskiej zosta³o
z³o¿one pismo, którego nikt
nie otrzyma³ „do wiadomoœci”. Treœæ pisma dotyczy³a
odbywaj¹cych siê w³aœnie w
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” w Rumi wyborów
do Rady Nadzorczej, podczas których - w odczuciu
spó³dzielców - dochodzi³o do
wielu nieprawid³owoœci.
Spó³dzielcy mieli prawo na
nie zareagowaæ, zw³aszcza,
¿e czterech radnych jest
cz³onkami SM „Janowo”.
W dniu 24.06.2008 r. o
godz. 10:57 treœæ tego pisma zosta³a przekazana
faksem z Urzêdu Miasta
Rumia do Zarz¹du SM
„Janowo” w Rumi.
Nie przes³a³ go do
spó³dzielni adresat, czyli przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, nie zosta³o te¿
wys³ane z Biura Rady
Miejskiej.

Czekamy
na sygnały
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
710-96-11 lub komórkowy 604-105-332.
Mozna te¿ skorzystaæ z poczty elektronicznej:
redakcja@gazetarumska.pl

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹
rodzi siê kilka pytañ:
Jak to mo¿liwe, ¿e urz¹dzenie (faks), które jest w³asnoœci¹ Urzêdu Miasta i
znajduje siê pod jego piecz¹,
zosta³o wykorzystane do
przekazania informacji Zarz¹dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi?
Co ³¹czy Urz¹d Miasta z
Zarz¹dem SM „Janowo” w
Rumi?
Dlaczego Urz¹d Miasta
Rumi uczestniczy³ w tym
„przecieku”?
Komu z Urzêdu Miasta
zale¿a³o na tym, aby treœæ
pisma, którego adresatem
by³ wy³¹cznie przewodnicz¹cy Rady Miasta dotar³a do
Zarz¹du SM „Janowo”, który to z kolei przekaza³ to
pismo do S¹du w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê z powództwa cz³onków spó³dzielni spraw¹ o uchylenie uchwa³y Walnego
Zgromadzenia SM „Janowo” o wyborze Rady Nadzorczej?,
Czy wobec mo¿liwoœci
zaistnienia takiej sytuacji,
mieszkañcy Rumi mog¹
mieæ pewnoœæ, ¿e ich sprawy (z którymi zwracaj¹ siê
do Urzêdu Miasta , reprezentuj¹cego jednostkê samorz¹du terytorialnego) s¹
nale¿ycie chronione?
„Przeciek" - moda to czy
metoda na drodze do w³adzy za wszelk¹ cenê? A
mo¿e to ju¿ „prywata” w siedzibie Urzêdu Miasta?
Cz³onkowie SM
„Janowo” 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
ul. Derdowskiego 43
58 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo
-Gaœnicza w Rumi
58 671-01-98
Stra¿ Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
58 620-45-50
Pogotowie wodoci¹gowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. D¹browskiego 58
58 671-77-65
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
Poradnia Medycyny Rodzinnej „Panaceum”
ul. Katowicka 16
58 671-72-10

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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SPORT

PIŁKA NOŻNA - ORKAN RUMIA

Najlepsi sportowcy i trenerzy

Rusza runda wiosenna Rumianie wśród
W najbli¿sz¹ sobotê 13 marca o godz. 14.00 na stadionie miejskim w Rumi przy
ul. Mickiewicza rozpoczn¹ siê rozgrywki pi³karskiej III Ligi Ba³tyckiej w sezonie 2009/2010. W pierwszym meczu rundy wiosennej Orkan Rumia zmierzy siê
z zespo³em Darzbór Szczecinek. Na te i kolejne mecze rumskiej dru¿yny kierownictwo klubu Orkan, trenerzy i pi³karze zapraszaj¹ kibiców. O przygotowaniach do rozgrywek, nowych zawodnikach, sponsorach i kibicach rozmawiano na konferencji prasowej w Rumi.
Trener Bogus³aw Oblewski poinformowa³ o
przygotowaniach do sezonu,
czyli o styczniowym obozie
przygotowawczym w miejscowoœci Niechorze oraz o
meczach sparingowych.
Rumscy pi³karze wygrali
zdecydowan¹ wiêkszoœæ
spotkañ co œwiadczy o ich
niez³ej formie.
- Okres przygotowawczy
by³ bardzo d³ugi, to by³y dwa
miesi¹ce ciê¿kiej pracy - powiedzia³ trener Oblewski. Najbli¿sza liga zweryfikuje
nasze mo¿liwoœci. Jesteœmy
w czubie ligi, ka¿dy przeciwnik jest niewygodny, a do
najgroŸniejszych nale¿¹
m.in. Chojniczanka Chojnice i Rega Trzebiatów. Wierzê w zespó³, powinniœmy
daæ radê i osi¹gn¹æ cel.
- Jesteœmy dobrze przygotowani kondycyjnie i silni kadrowo - doda³ Grzegorz Niciñski, II graj¹cy
trener. - Chocia¿ mecze
bêd¹ trudne, spokojnie podchodzimy do rozgrywek.
Pi³karz i trener Grzegorz
Niciñski (poprzednio Arka
Gdynia - ekstraklasa) nale¿y do nowych zawodników
rumskiego Orkana. Oprócz
niego do zespo³u do³¹czyli
ostatnio Marcus Da Silva Brazylijczyk, graj¹cy poprzednio w klubie Zdrój Ciechocinek (III liga kujawskopomorska) i Jacek Manuszewski - poprzednio Lechia
Gdañsk (ekstraklasa). Do
dru¿yny powróci³ po kontuzji Ireneusz Malinowski.
Prezes klubu Orkan Rumia Sportowa Spó³ka Akcyjna - Tomasz Jurewicz
dziêkowa³ zarówno dotychczasowym jak i nowym
sponsorom klubu, w³adzom

nagrodzonych

Najlepszy trener Benedykt Król i jego podopieczny
Robert Niewiedzia³a - biegi na orientacjê.
Marcus Da Silva i Jacek Manuszewski - nowi zawodnicy rumskiego Orkana.

miasta, które wspieraj¹
klub (na ostatniej sesji radni przyznali Orkanowi 130
tys. z³ - dop. red), a tak¿e
wszystkim , którzy pomogli
w przygotowaniach do rozgrywek.
D³uga zima utrudni³a
treningi i uniemo¿liwi³a korzystanie z dotychczasowego boiska. Pi³karze trenowali na hali MOSiR, za co prezes Jurewicz dziêkowa³ dyrektorowi oœrodka, a w inne
dni korzystali z odœnie¿onego boiska Gimnazjum nr 4,
za co s¹ wdziêczni dyrektor
tej szko³y. Przy okazji prezes Orkana uspokoi³ mieszkañców Szmelty i korzystaj¹c¹ z boiska m³odzie¿, ¿e
zawodnicy zajmowali je tylko na czas zimowych przygotowañ do sezonu.

Tomasz Jurewicz podkreœla³ równie¿, ¿e w przygotowania do wiosennej
rundy w³¹czyli siê sami kibice, odœnie¿aj¹c p³ytê stadionu: - Mamy kilkudziesiêcioosobow¹ grupê wiernych
kibiców, z czego bardzo siê
cieszymy. Tworz¹ dobr¹ atmosferê i oprawê meczów,
chc¹ jeŸdziæ z nami na spotkania wyjazdowe.
- Klub wspiera 21 sponsorów, do których w ostatnich dniach do³¹czy³a spó³ka OPEC Gdynia oraz Alior
Bank - oddzia³ w Rumi. Jest
to pocz¹tek naszej wspó³pracy z tymi firmami - mówi
Tomasz Miks, dyrektor
sportowy Orkan Rumia
SSA. - Równie¿ pomoc ze
strony miasta ma kolosalne
znaczenie.
Ak.

Bilety na mecze w cenie 6 i 3 z³ (ulgowy dla kobiet i dzieci do 12 lat) bêd¹ sprzedawane w budynku MOSiR, na piêtrze, wejœcie po zewnêtrznych schodach. Na pierwsze spotkanie 13 marca z Darzborem
Szczecinek zapowiedziano dodatkowe ulgi dla dzieci, m³odzie¿y i rodzin oraz niespodzianki od pi³karzy i dla kibiców.

Na zdjêciu od lewej: kierownik klubu Wies³aw Retusz, dyrektor sportowy Tomasz
Miks, prezes Orkan Rumia SSA - Tomasz Jurewicz, trener Bogus³aw Oblewski,
drugi, graj¹cy trener Grzegorz Niciñski - podczas konferencji prasowej.

XXI Plebiscyt „Z³otej 10” Najlepszych Sportowców i „Z³otej 3” Najlepszych Trenerów Powiatu Wejherowskiego rozstrzygniêto niedawno w Wejherowie. Wœród laureatów znaleŸli siê rumianie.
Wœród dziesiêciu najlepszych sportowców powiatu znalaz³a siê m.in. Alicja Eigner, niepe³nosprawna tenisistka
sto³owa z Rumi, niedawno nagrodzona podczas rumskiej
Gali Sportu. Nagrodami wyró¿niono tak¿e: Rafa³a Gajewskiego, Rafa³a Karcza, Kingê Kasprzak, Piotra Kohnke, Mari¹ Maj-Roksz, Bernarda Mrzyg³ockiego, Mateusza Mûllera, Adama Oksiñskiego i Mateusza Ostaszewskiego.
Benedykt Król, trener zawodników UKS Siódemka w
Rumi, uprawiaj¹cych biegi na orientacjê otrzyma³ tytu³
najlepszego trenera powiatu. W gronie trzech najlepszych
trenerów znaleŸli siê te¿ Zbigniew Elwart i Marek Gorlikowski. Kapitu³a Plebiscytu nagrodzi³a równie¿ dziesiêciu m³odych obiecuj¹cych zawodników za ich dokonania w
sporcie. Nagrodzeni to: Robert Niewiedzia³a, Jakub Ciskowski, Jacek Dybowski, Pawe³ Gosz, Kamil Labuda, Karolina Labudda, Angelika Liñska, Marta K¹kol, Tomasz Rutkowski, Anna Zieliñska.
Dodatkowo nagrodzono trenerów za ich wieloletni¹ dzia³alnoœæ - trenera pi³karzy WKS Gryf Wejherowo, Stefana
Machaliñskiego (30 lat pracy) oraz Andrzeja Degórskiego (25 lat pracy), trenuj¹cego m³odych tenisistów m.in. na
rumskich kortach przy ul. Mickiewicza.
Wszystkim sportowcom i trenerom, zw³aszcza reprezentantom naszego miasta, serdecznie gratulujemy.
R.

Terminarz rozgrywek III Ligi Bałtyckiej
na stadionie miejskim w Rumi
- RUNDA WIOSENNA
13.03, godz. 14.00 ORKAN RUMIA
- DARZBÓR SZCZECINEK
27.03, godz. 14.00 ORKAN RUMIA
- ENERGETYK GRYFINO
10.04, godz. 15.00 ORKAN RUMIA
- B£ÊKITNI STARGARD SZCZ.
24.04, godz.15.00 ORKAN RUMIA - GRYF 95 S£UPSK
01.05, godz.15.00 ORKAN RUMIA
- KOTWICA KO£OBRZEG
15.05, godz.17.00 ORKAN RUMIA
- REGA TRZEBIATÓW
29.05, godz.17.00 ORKAN RUMIA
- GRYF WEJHEROWO
06.06, godz.16.00 ORKAN RUMIA
- CHOJNICZNKA CHOJNICE
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Z Moskwy przywiozła trzy medale

Młoda fryzjerka z
Rumi na podium
Ogromnym sukcesem zakoñczy³y siê Mistrzostwa Europy we fryzjerstwie artystycznym w Moskwie dla Joanny Jakóbek z Rumi, która zdoby³a trzy br¹zowe medale
w trzech konkurencjach: fryzura dzienna kreatywna, fryzura wieczorowa oraz w klasyfikacji generalnej. To nie
pierwszy sukces utytu³owanej rumianki, zdobywaj¹cej
medale na miêdzynarodowych zawodach.
Kolejnym wyzwaniem dla Joanny bêd¹ Mistrzostwa
Œwiata w Pary¿u, w listopadzie 2010 r. Czasu na przygotowania jest sporo, ale pracy równie¿, poniewa¿ Joanna Jakubek wystartuje a¿ w czterech konkurencjach w kategorii senior damski.
Na Mistrzostwach Œwiata po raz pierwszy wystartuje
m³odszy brat Joanny, Mateusz Jakóbek, który spróbuje
swych si³ w kategorii juniorów.
Joanna oraz Mateusz s¹ na najlepszej drodze do zdobycia medali w Pary¿u. Dodajmy, ¿e fryzjerstwo to rodzinna
pasja. W tym zawodzie pracuje od wielu lat z powodzeniem mama rodzeñstwa - Krystyna Jakóbek, prowadz¹ca swój zak³ad w Rumi Janowie.
Baj.

Joanna Jakóbek z medalami przywiezionymi z Moskwy
oraz jedna z jej fryzur, nagrodzonych przez miêdzynarodowe jury.
REKLAMA

Na zdjêciu jurorzy konkursu plastycznego (za nimi konkursowe prace): dr Aleksander Widyñski z Akademii Sztuk Piêknych, Ma³gorzata Karpiñska, plastyk z Domu
Kultury SM „Janowo” i Aleksandra Jeœman, nauczyciel plastyki.

12 marca wielki finał w II Liceum Ogólnokształcącym

Tu się wszystko zaczęło…
W tych dniach, a dok³adnie 12 marca w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. J.K. Korzeniowskiego w
Rumi odbêdzie siê fina³ ciekawego konkursu pn. „Tu
siê wszystko zaczê³o…”. W tym roku szkolnym przypadaj¹ okr¹g³e rocznice kilku wa¿nych wydarzeñ,
od 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, przez
20-lecie powstania rz¹du T. Mazowieckiego po 20lecie pierwszych wyborów samorz¹dowych. Z koñcem wakacji obchodzona bêdzie 30 rocznica Sierpnia 80. Nic dziwnego, ¿e rok szkolny 2009/2010 zosta³ og³oszony Rokiem Historii Najnowszej
- Chcemy przybli¿yæ
katy oraz prezentacje mulm³odzie¿y wydarzenia z najtimedialne, w sumie 19 prac
nowszej historii, zachêcaj¹c
z szeœciu szkó³.
j¹ do udzia³u w konkursach
- M³odzie¿ przygotowa³a
- mówi Lucyna Penkowtradycyjne prace plastyczne,
ska, wicedyrektor Zespo³u
które s¹ raczej gazetkami
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
ni¿ plakatami, ale równie¿
Rumi, w sk³ad którego
nowoczesne prezentacje
wchodzi II LO.
Uczniowie kilku szkó³
ponagimnazjalnych z Rumi,
Gdyni i Wejherowa rywalizuj¹ w trzech konkursach:
plastycznym, literackim i
historycznym. Ten ostatni
zakoñczy siê fina³owym quizem w obecnoœci uczniów
szko³y i goœci.
Zanim w najbli¿szy pi¹tek odbêdzie siê wielki fina³,
w II LO pracowa³y komisje
dwóch konkursów: plastycznego i literackiego. Kilka
dni temu rozmawialiœmy z
jurorami konkursu plastycznego, oceniaj¹cymi pla-

multimedialne. Doœæ trudno
porównaæ te dwie ró¿ne formy wypowiedzi, ale staramy
siê wybraæ najlepsze prace
- mówi dr hab. Aleksander Widyñski z Akademii
Sztuk Piêknych, przewodnicz¹cy komisji konkursowej.
O wynikach konkursów
poinformujemy Czytelników w kolejnym wydaniu
„Gazety Rumskiej”, która
obok Radia Gdañsk objê³a
patronat medialny nad t¹
imprez¹.
W nastêpnym numerze z
pewnoœci¹ nie zabraknie
relacji z fina³u projektu „Tu
siê wszystko zaczê³o…” Ak.

Imprezy kulturalne w marcu
WIECZÓR Z WYSOCKIM
12 (pi¹tek) o godz. 19.00 odbêdzie sie
„Wieczór z Wysockim” - pokaz filmu orazkoncert pieœni w wykonaniu Walerego Filipowa. wszystko to w Domu Kultury SM
„Janowo” przy ul. Pomorskiej 11.
MARTYNA W JANOWIE
W tym samym miejscu 21 marca o godz.
18.00 zaplanowano spotkanie ze znan¹
podró¿niczk¹ Martyn¹ Wojciechowsk¹.

14

Bêdzie to spotkanie w Klubie podró¿niczym
„Kobieta na krañcach œwiata” .
KONCERT W DWORKU
W sobotnie popo³udnie, 27 marca o godz.
17.00 w Dworku pod Lipami (MDK, ul. Mickiewicza 19) odbêdzie siê koncert pt. „Muzyka serca i duszy”.
Wykonawcy: Marek Gerwatowski - tenor, Magdalena U³anowicz - sopran, Jakub
Ostrowski - pianino.
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Marzec 1945

Ostatnia
bitwa
65 lat temu zakoñczy³y
siê dzia³ania wojenne II
wojny œwiatowej i okupacja
niemiecka. 27 marca 1945
roku, po ok. dwóch tygodniach ciê¿kich walk w rejonie Rumi i Gdyni, Niemcy wycofali siê na Kêpê
Oksywsk¹.
W walkach na Pomorzu
zginê³o ponad 30 tys. ¿o³nierzy radzieckich i polskich.
Wielu z nich pochowano na
cmentarzu wojskowym w
£ê¿ycach. W sumie spoczywa tam ok. 4 tys. ¿o³nierzy.
W pi¹tek 26 marca zaplanowano obchody 65.
rocznicy zakoñczenia dzia³añ wojennych na terenie
Rumi. Tego dnia o godz. 8.00
œw. w koœciele Œwiêtgo Krzy¿a w Starej Rumi zostanie
odprawiona msza œw. w intencji Ojczyzny, z udzia³em
pocztów sztandarowych,
m³odzie¿y SP nr 1 i delegacji szkó³.
Po uroczystej mszy w³adze miasta, delegacje organizacji i m³odzie¿ z³o¿¹
kwiaty w miejscach pamiêci narodowej - na mogi³ach
¿o³nierskich na starym
cmentarzu, przy obelisku
przy ul. Che³miñskiej oraz
na cmentarzu w £ê¿ycach.
W uroczystoœci wezm¹
udzia³ przedstawiciele konsulatów Rosji, Bia³orusi,
Ukrainy (z udzia³em wojskowej asysty honorowej).

HISTORIA

Rumia dawniej i dzisiaj
- na Placu Kaszubskim

W tym wydaniu gazety piszemy o rewitalizacji Placu Kaszubskiego i okolic, dlatego w naszej rubryce, poœwiêconej
starym i nowym zdjêciom, prezentujemy równie¿ ten rejon Starej Rumi.
Zdjecie po lewej, które otrzymaliœmy od p.Paw³a Bacha przedstawia dom z 1905 r., jeden z najpiêkniejszych wówczas
budynków w Rumi. W latach trzydziestych na parterze mieœci³a siê piekarnia Gañskich. Po wojnie otwarto tam sklep
spo¿ywczy, a nastêpnie miêsny, który funkcjonuje do dzisiaj. W³aœcicielem budynku zosta³a rodzina Klawikowskich.
Drugie stare zdjêcie (po prawej stronie) pochodzi ze strony internetowej www.rumia.edu.pl - Dzieje Rumi, zawieraj¹cej fotografie, pocztówki i informacje, zebrane przez Andrzeja Sad³owskiego. Ta funkcjonuj¹ca od dwóch lat witryna odnotowa³a ju¿ 40 tysiêcy wejœæ. Gratulujemy i przypominamy, ¿e je¿eli nasi Czytelnicy zechc¹ nam udostepniæ
(po¿yczyæ) stare zdjêcia Rumi, równie¿ z lat powojennych, chêtnie je opublikujemy.
Ak.

Dom z pocz¹tków XX wieku, po wojnie nale¿¹cy do
rodziny Klawikowskich. Od wielu lat na parterze
mieœci siê sklep z miêsem i wêdlinami.

Nasza klasa rocznik 1920
- kto rozpoznał te dzieci?

Widok z Placu Kaszubskiego na ulicê Koœcieln¹ (w
g³êbi po lewej figura œw. Jana) w dawnej wsi Rumia.
Poni¿ej to samo miejsce obecnie - zupe³nie zmienione.

Publikacja tego zdjêcia,
które znajduje siê na portalu www.rumia.edu.pl,
wzbudzi³a zainteresowanie
Czytelników.
W lutym br. zamieœciliœmy star¹ fotografiê i nazwiska niektórych uczniów, prosz¹c o dalsze informacje na
ich temat. Zadwoni³a do nas
mieszkanka ul. Koœcielnej,
wnuczka nie¿yj¹cej ju¿
£ucji Hewelt, z domu Klawikowskiej.
Nasza Czytelniczka
mieszka³a z babci¹ i zna tê
star¹ fotografiê. Twierdzi, ¿e
w samym œrodku zdjêcia, w
trzecim rzêdzie, szósta z prawej stoi siostra jej babci Stefania Klawikowska, w
naszym materiale podpisana
jako „Klawikowski”. Tymczasem uœmiechnieta osoba
z blond czupryn¹ i prost¹
grzywk¹ to dziewczynka.
Podpisany wczeœniej Antoni Klawikowski (pierwszy
rz¹d od do³u, trzeci z prawej)
by³ kuzynem Stefanii.

Obok niego, drugi z prawek klêczy Józef Kustusz
(póŸniejszy znany piekarz i
stra¿ak-ochotnik), nale¿¹cy
do tej samej rodziny. Jego
matka Helena z domu
Klawikowska by³a siostr¹
£ucji i Stefanii. Józef chodzi³ wiêc do jednej klasy ze
swoj¹ ciotk¹ Stef¹ i jej kuzynem, a swoim wujkiem
Antonim.
Nasza Czytelniczka rozpozna³a równie¿ swoj¹ by³¹
s¹siadkê, Annê Grinholc,
po mê¿u Kas. To dziewczynka w drugim od do³u rzêdzie,
trzecia z lewej (nie licz¹c stoj¹cych ch³opców), z bia³ym
ko³nierzykiem.
¯adna z rozpoznanych
osób ju¿ nie ¿yje. Gdyby ¿y³y,
skoñczy³yby w tym roku 90
lat. Anna Kas zmar³a w
grudniu ub. roku, zaledwie
dwa miesi¹ce temu.
Dziêkujemy za informacje i prosimy o kolejne, jeœli
ktoœ rozpozna³ uczniów ze
zdjêcia: tel. 58 710-96-11.
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ZAPROSZENIE DO KINA

Rozdajemy bilety do kina naszym Czytelnikom
3. edycja BOLLYWOOD FESTIWAL
już w marcu w Multikinie w Gdyni
Ju¿ po raz trzeci firma Epelpol oraz Multikino zapraszaj¹ fanów i wielbicieli bollywoodzkiego kina do obejrzenia
najnowszych filmów tamtejszej kinematografii. Festiwal
odbêdzie siê w terminie 22-28 marca w kinach Multikino w
Gdyni i w Gdañsku. Pod has³em „Poznaj prawdziwy smak
Indii” widzowie obejrz¹ zestaw filmów pokazuj¹cych ró¿norodne oblicza wspó³czesnych Indii.
Sprzeda¿ biletów prowadzona jest tylko w kasach kina.
Ka¿dy kto zakupi karnet na 3 Bollywood Festiwal i zarejestruje siê na specjalnej stronie konkursowej ma szansê wygraæ 2-osobow¹ wycieczkê do Indii!
Bilet normalny kosztuje 19 z³ (karnet bez niedzieli 68 z³
karnet na ca³y tydzieñ 85 z³). Bilety ulgowe: 16 z³ (karnet
studencki od pon. do sob. 63 z³, z niedziel¹ - 80 z³).

Dla naszych Czytelników mamy jeden bezp³atny karnet oraz piêæ wejœciówek na dowolnie wybrane seanse festiwalowe. Dodatkowo oferujemy 5
wejœciówek na dowolnie wybrany seans (z wy³¹czeniem seansów zastrze¿onych przez dystrybutora).
Mamy te¿ pojedyñcze zaproszenie na najnowszy
film „Alicja w krainie czarów” - 3D.
Aby zdobyæ bilety trzeba zadzwoniæ do redakcji w
poniedzia³³êk 15 marca w godz. 10.00-12.00 pod nr
tel: 58 710-96-11 i odpowiedzieæ na pytanie:
W jakim kraju powstaj¹ filmy okreœlane
wspólnym mianem „Bollywood”?

Repertuar
festiwalu
22 marca, godz.18.30
NIEBO NA ZIEMI (VIDESH)
23 marca, godz.18.30
B£ÊKIT (BLUE)
24 marca, godz.18.30
W POSZUKIWANIU
RAJU (JANNAT)
25 marca, godz.18.30
RIKSZARZ (AMAL)
26 marca, godz.18.30
ODNALEZIONY NARZECZONY (DULHA MIL
GAYA)
27 marca, godz.16.00
KRÓL Z PRZYPADKU
(SINGH IS KINNG)
oraz godz.18.00
HINDUSKI SMAK MI£OŒCI ( TANDOORI LOVE)
28 marca, godz.18.00
NAZYWAM SIÊ KHAN
- specjalny pokaz przedpremierowy

REKLAMA

Kwiaciarnie
Janusza Zab³ockiego
RUMIA
ul. D¹browskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com

REKLAMUJ SIÊ
W GAZECIE RUMSKIEJ
58 710-96-11, 604-105-332
redakcja@gazetarumska.pl
www.gazetarumska.pl
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tel. 58 671-70-74

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

