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Mieszkańcy składali wnioski i pytali o ważne sprawy

W TYM NUMERZE

Radni w dzielnicach

NOWE BOISKO

Cykl spotkañ radnych Klubu Radnych
Niezale¿nych oraz radnych PiS z mieszkañcami poszczególnych dzielnic Rumi by³ okazj¹ do
rozmów, a nawet burzliwych dyskusji na temat
dzia³añ Rady Miejskiej w
mijaj¹cej kadencji oraz
zadañ, które wci¹¿ czekaj¹ na realizacjê.
Rumianie zadawali radnym pytania, mówili o swoich potrzebach oraz sk³adali pisemne wnioski.
Na ostatniej sesji wnioski mieszkañców zosta³y
przekazane do biura Rady
Miejskiej (za poœrednictwem
przewodnicz¹cego RM), sk¹d
po opracowaniu trafi¹ do
burmistrz Rumi, El¿biety
Rogali-Koñczak.
str. 4-5

Artyści z Gdańska i ...z Krakowa

Nowe boisko w Rumi
otrzymało imię kleryka
Zbigniewa Pranczka.

str. 3

SCHRONISKO
POD LUPĄ

W TYM NUMERZE
Głodne i chore psy zastali rumscy radni oraz
inspektorzy Animals w
schronisku w Małoszycach.
str. 6

ORKAN GÓRĄ

Zakazane tematy na zgromadzeniu

Muzyczna niedziela CENZURA W SM
W niedzielê 11 kwietnia o godz. 16.30 odbêdzie siê koncert „Tryptyk Rzymski” na wokalizie Ave Maria w ho³dzie
Janowi Paw³owi II w pi¹t¹ rocznicê œmierci. Na ten wspania³y koncert poœwiêcony Ojcu Œwiêtemu, w wykonaniu Teatru Otwartego z Gdañska mo¿na siê wybraæ do koœcio³a œw. Józefa i œw. Judy Tadeusza.
W niedzielny wieczór, o godz. 19.00 w hali widowiskowej MOSiR wyst¹pi z koncertem znakomity muzyk, wokalista i autor piosenek - Grzegorz Turnau z zespo³em.
REKLAMA

W dniach 13-16 kwietnia br. odbêdzie siê Walne Zgromadzenie SM „Janowo”. Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych i Statutem spó³dzielni,
jej cz³onkowie zg³osili 27 projektów uchwa³. Zarz¹d
SM przyj¹³ jedynie 4 z nich, odrzucaj¹c pozosta³e
23. Przezntujemy tematy wszystkich projektów
uchwa³. Nasi Czytelnicy mog¹ siê dowiedzieæ, o czym
nie pozowlono dyskutowaæ cz³onkom spó³dzielni na
zgromadzeniu.
str.10

Grad goli posypał się w
trzech pierwszych spotkaniach rundy wiosennej. Piłkarze Orkana Rumia spisują się dobrze.

str.15
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SAMORZĄD

Zmiany w budżecie
Burmistrz Rumi niemal na ka¿dej sesji proponuje
wprowadzenie zmian w uchwalonym na pocz¹tku
roku bud¿ecie miasta. W porz¹dku obrad Rady Miejskiej 25 marca br. znalaz³ siê równie¿ projekt uchwa³y, zmieniaj¹cej uchwalê bud¿etow. Wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê tylko na niektóre z proponowanych
zmian, zaproponowa³a te¿ w³asne poprawki. Uchwa³a
zosta³a podjêta w takim w³aœnie kszta³cie.
Na temat planów zagospodarowania mówi³ na sesji
m.in. Florian Mosa, przewodnicz¹cy Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego (w œrodku). Na
zdj. równie¿ radni: E. Zwara, A. Januszewski i S. Ptach.

Studium do poprawki
Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ 44 proc. powierzchni Rumi. Plany, które s¹ w opracowaniu dotycz¹ kolejnych 51 proc. powierzchni. Jeœli uda siê uchwaliæ do koñca 2010 roku
planowane dokumenty, w tym równie¿ studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju miasta, a¿ 87 procent powierzchni Rumi zostanie objêtych miejscowymi planami. Takie informacje przekaza³a radnym
i mieszkañcom Dorota £awrynowicz, kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki UM. Mówi³a o tym podczas sesji, której g³ównym tematem by³y w³aœnie plany przestrzenne.
Florian Mosa, przewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego mówi³ w swoim wyst¹pieniu o nowych planach miejscowych oraz zmianach do
istniej¹cych planów, które Rada Miejska uchwali³a w ostatnim roku. Nieie uda³o siê uchwaliæ bardzo wa¿nego studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania miasta. Wiêkszoœæ radnych nie zaakceptowa³a projektu tego dokumentu, poniewa¿ burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie
uwzglêdni³a wszystkich poprawek, o które wnioskowali
radni i mieszkañcy miasta.
Spór dotyczy lokalizacji zbiornika retencyjnego na
Szmelcie oraz terenów zalesionych, które mog³yby byæ przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne (pisaliœmy o tym
w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”). Burmistrz
Rumi twierdzi, ¿e planowany zbiornik w rejonie ul. œw.
Józefa jest konieczny, a na zmianê przeznaczenia terenów
leœnych nie zgadza siê ich w³aœciciel, czyli Lasy Pañstwowe. Radni wiêkszoœciowej koalicji postuluj¹ przeniesienie
zbiornika poza tereny mieszkaniowe albo rezygnacjê z jego
budowy. Twierdz¹ te¿, ¿e czêœæ gruntów leœnych na terenie
Szmelty jest w³asnoœci¹ gminy, która mo¿e zmieniæ ich
funkcjê na mieszkaniow¹, bo takie s¹ potrzeby miasta.
Lasów wokó³ i tak mamy pod dostatkiem.
Na argumenty burmistrz, ¿e studium przygotowuj¹ fachowcy, którym nale¿y zaufaæ, przewodnicz¹cy RM Witold
Reclaf przypomnia³ odrzucony przez starostê wejherowskiego projekt rozbudowy Szko³y Podstawowej nr 6 w Rumi.
Przygotowali go w³aœnie fachowcy, którym zap³acono 200
tys. z³. i którym miasto zap³aci jeszcze drugie tyle. Z powodu niezgodnoœci z zapisami miejscowego planu teraz trzeba go poprawiaæ i odwlec rozbudowê szko³y.
Na tej samej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o koniecznoœci dokonania zmian w projekcie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ak.
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Radni zaakceptowali
przeznaczenie dodatkowych
300 tys. z³ na przebudowê
skrzy¿owania ulic Gdañskiej i Dêbogórskiej, realizowane w ramach inicjatyw
spo³ecznych (przy udziale finansowym inwestora pobliskiego osiedla). Pieni¹dze te

pochodz¹ z oszczêdnoœci na
innych inwestycjach w ramach lokalnych inicjatyw
spo³ecznych.
O 2,5 mln z³ ( a nie o 4,5
mln jak proponowa³a burmistrz) zwiêkszono wydatki
na wyp³aty odszkodowañ za
grunty przejête na potrzeby

budowy dróg (na podstawie
decyzji odszkodowawczych,
wydanych przez Starostwo).
Radni nie zgodzili siê na
zwiêkszenie niektórych wydatków, ale zamierzaj¹ wróciæ do tematu po uzyskaniu
dodatkowych informacji
burmistrza miasta.
Dotyczy to m.in. zwiêkszenia wydatków na oczyszczanie miasta oraz na odœnie¿anie (przybywa utwardzonych ulic), na utrzymanie zieleni oraz na konserwacjê i remonty urz¹dzeñ
oœwietlenia miasta.
Ak.

Miasto może finansować
dom kultury w Janowie
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej wniós³ pod obrady rumskiego samorz¹du sprawê przejêcia
przez miasto spó³dzielczego Domu Kultury "Janowo". Przewodnicz¹cy
odczyta³ na sesji i podda³
pod g³osowanie oœwiadczenie w tej sprawie, które zamieszczamy obok.
Wiêkszoœæ popiera projekt finansowania i organizowania dzia³alnoœci janowskiej placówki przez miasto,
dlatego oœwiadczenie zosta³o przyjête.
Przeciw wspomnianemu
pomys³owi protestowali radni Gospodarnoœci i PO. Tadeusz Pi¹tkowski oraz Józef Chmielewski nazwali
oœwiadczenie prób¹ zamachu na dzia³alnoœæ prywatnej placówki SM „Janowo”.
W rewan¿u (a mo¿e raczej w odwecie) obaj radni
z³o¿yli wniosek o ...przejêcie prywatnego domu pana
Reclafa na dzia³alnoœæ ogniska pracy pozaszkolnej dla
m³odzie¿y, uzasadniaj¹c to
popraw¹ bud¿etu rodziny
pana Reclafa oraz sytuacji
trudnej m³odzie¿y.
Co ma piernik do wiatraka, czyli spó³dzielczy (nie
prywatny!) dom kultury do
prywatnego domu, nie wiadomo, ale trudno doszukiwaæ siê sensu w zachowaniach radnych Piatkowskiego i Chmielewskiego.
Zabawne, ¿e ci sami radni podczas innych obrad
Rady Miejskiej stwierdzili,
¿e to radni z PiS oraz Klubu Radnych Niezale¿nych
robi¹ z sesji cyrk!
Napisane odrêcznie na
kartce oœwiadczenie w for-

mie uchwa³y - choæ kuriozalne i niepowa¿ne - zosta³o
poddane pod g³osowanie.
Popar³o je tylko trzech radnuych (obok wnioskodawców - Aleksander Kubina). Pozostali radni byli
przeciwni lub wstrzymali
siê od g³osu.

Radny J. Chmielewski, a
zarazem prezes SM „Janowo” podkreœli³, ¿e cz³onkowie spó³dzielni nie ponosz¹
kosztów utrzymania domu
kultury. Innego zdania s¹
sami zainteresowani spóldzielcy, o czym pisali m.in.
na naszych ³amach.
Ak

Oœwiadczenie Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 marca 2010 roku
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej
Rumi, stanowi¹cego za³¹cznik NR 8 do Statutu Miasta
Rumi, Rada Miejska Rumi oœwiadcza nastêpuj¹co:
Maj¹c na uwadze dzia³alnoœæ Spó³dzielczego Domu
Kultury w Rumi Janowie oraz w celu zakoñczenia dalszych sporów i rozgrywek politycznych dotycz¹cych finansowania jego dzia³alnoœci, wyra¿amy wolê przejêcia
obiektu Domu Kultury „Janowo” w drodze umowy u¿yczenia lub jego przejêcia w formie darowizny na w³asnoœæ gminy Rumia w celu prowadzenia dzia³alnoœci kulturowo-spo³ecznej przez Miasto Rumia do dnia 1 wrzesieñ 2010 roku.
W zwi¹zku z powy¿szym w tegorocznym bud¿ecie
gminy Rumia zabezpieczona zosta³a na wydatki zwi¹zane z jego prowadzeniem kwota w wysokoœci 150 000
z³otych. Po za³atwieniu wszystkich formalnoœci gmina
Rumia bêdzie w ca³oœci pokrywaæ koszty zwi¹zane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu Kultury „Janowo”, co
spowoduje znaczne obni¿enie czynszu p³aconego przez
Cz³onków - W³aœcicieli Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Wydatkowana dotychczas ka¿dego roku na dzia³alnoœæ Spó³dzielczego Domu Kultury kwota w wysokoœci
oko³o 400 000 z³otych, œci¹gana obowi¹zkowo z czynszu, mog³aby byæ przeznaczona na cele s³u¿¹ce wy³¹cznie Spó³dzielcom. Wyra¿amy tak¿e nadziejê, i¿ to spowodowa³oby zakoñczenie podtrzymywanych niepotrzebnie podzia³ów rumskiej spo³ecznoœci, która pragnie przecie¿ ¿yæ w mieœcie ludzi sobie ¿yczliwych.
Zwracamy siê z apelem do Burmistrza Miasta, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du SM
„Janowo” o podjêcie pilnych dzia³añ maj¹cych na celu mo¿liwie szybkie za³atwienie tej niew¹tpliwie wa¿nej spo³ecznie sprawy, nie tylko dla Cz³onków- W³aœcicieli SM „Janowo”, ale tak¿e wszystkich mieszkañców naszej Rumi.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf

Gazeta Rumska, nr 4 (46), kwiecień 2010

AKTUALNOŚCI

BABCI NA ZŁOŚĆ
Z Piotrem Zaradnym, przewodnicz¹cym Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej rozmawia Anna Kuczmarska
- Panie przewodnicz¹cy, w³aœnie siê toczy procedura dorocznej oceny
pracy burmistrza w
zwi¹zku z wykonaniem
bud¿etu za 2009 rok. Sygna³y, jakie do nas p³yn¹
s¹ znowu niepokoj¹ce.
Jak dowiedzia³a siê gazeta, wszystkie komisje negatywnie oceni³y realizacjê zadañ gospodarczych
w mieœcie. Czy pan potwierdza ten niepokój?
- No niestety, burmistrz
ju¿ przy uchwalaniu bud¿etu na 2009 rok „odgra¿a³a
siê”, ¿e nie ma zamiaru pewnych zadañ wykonaæ i tu s³owa jakby dotrzyma³a. Ze
sprawozdania El¿biety Rogali- Koñczak wynika, ¿e zadania bud¿etowe nie zosta³y
zrealizowane. Zanosi siê
wiêc, ¿e burmistrz Rumi po
raz kolejny nie otrzyma absolutorium, czyli pozytywnej
oceny wykonania bud¿etu.
- A co jest najbardziej
niepokoj¹cego w tym¿e
sprawozdaniu?
- Bardzo zainteresowanych odsy³am do sprawozdania, które sporz¹dza sam
burmistrz. I có¿ tam czytamy - niektóre pozycje wykonane s¹ na poziomie kilku
procent, a niektóre wrêcz
zero. Program inwestycyjny
wykonany jest na poziomie
42 procent. Jest to z ca³¹
pewnoœci¹ najni¿sze wykonanie w ci¹gu dwudziestu
lat samorz¹dnej gminy Rumia, a oœmielê siê przypuszczaæ, ¿e równie¿ najni¿sze
wykonanie bud¿etu w ca³ej
Polsce.
- A czy móg³by pan powiedzieæ, gdzie s¹ najwiêksze zaniedbania?

- Proszê bardzo. Burmistrz uporczywie nie przystêpuje do realizacji programu przebudowy centrum i
budowy ratusza. Nie wykonano, a nawet nie og³oszono przetargu na budowê
wielu dróg, m.in. Hetmañskiej i Podgórnej - obie ulice czekaj¹ ju¿ trzeci rok.
Burmistrz uporczywie nie
wykonuje kolektora burzowego w rejonie Starej
Rumi, co warunkuje budowê tamtejszych ulic.
Trzeci rok z rzêdu nie
wykonuje te¿ kanalizacji w
Bia³ej Rzece, a ju¿ do rangi
niebywa³ej „zabawy w kotka i myszkê” urasta fakt, ¿e
trzeci rok z rzêdu burmistrz
nie kupuje mieszkañ komunalnych, na które Rada
Miejska przyznaje pieni¹dze. Dokumentacja Szko³y
Podstawowej nr 6 wykonana zosta³a z kompromituj¹cym b³êdem i odrzucona
przez Starostwo. Rozbudowa Szko³y nr 1 te¿, jak to
mawia³ Stefan Kisielewski,
zosta³a „zbimbana”.
- Pañskie stwierdzenia s¹ doœæ przera¿aj¹ce.
Byæ mo¿e jakiœ obiektywny powód - na przyk³ad
kryzys - spowodowa³, ¿e
wykonanie zadañ jest
tak s³abe.
- Kryzys gospodarczy
oczywiœcie wp³ywa na bud¿et, ale warto zauwa¿yæ,
¿e wp³ywa te¿ dodatnio. Na
przyk³ad koszty budowy
ulic, w tym ceny materia³ów, znacz¹co spad³y.
Spad³y te¿ ceny sprzedawanych dzia³ek miejskich, ale nie do tego stopnia, ¿eby nie op³aca³o siê
nic sprzedawaæ.

- Widaæ, ¿e w sprzeda¿y nieruchomoœci jest
bardzo niskie wykonanie.
- A no w³aœnie. Przy sporz¹dzaniu projektu dochodów, sama burmistrz zaproponowa³a wysoki przychód
ze sprzeda¿y dzia³ek, po
czym nie czyni³a prawie nic,
aby ten cel osi¹gn¹æ.
Wiadomo na przyk³ad,
¿e dzia³ka z aktualnym
planem miejscowym, czyli
z programem inwestycyjnym osi¹ga wy¿sz¹ cenê,
ni¿ dzia³ka „surowa”. Apelowaliœmy do burmistrza,
aby niezw³ocznie wytypowaæ nieruchomoœci do
sprzeda¿y i przygotowaæ
dlañ plany miejscowe.
Bezskutecznie.
- Czytelnicy zapewne
zadadz¹ sobie pytanie, co
mo¿e byæ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy,
zw³aszcza ¿e negatywn¹
ocenê rokrocznie potwierdza Regionalna
Izba Obrachunkowa.
- Jedyn¹ osob¹ która
zna na to odpowiedŸ jest
pani burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak. My mo¿emy
tylko siê domyœlaæ.
Wygl¹da to na „odmra¿anie uszu na z³oœæ babci”, ale
w przypadku bycia na takim
stanowisku s¹ to zachowania
absurdalne i patologiczne.

Boisko imienia
kleryka Z. Pranczka
Œ.p. kleryk Zbigniew Pranczk (1951-1973) zosta³ patronem boiska, zbudowanego w ramach programu
„Blisko boisko - Orlik 2012”. Salezjanin, absolwent
liceum w Rumi, który zgin¹³ tragicznie w wypadku
samochodowym w wieku 22 lat, mo¿e byæ wzorem
dla m³odzie¿y, przede wszystkim dla m³odych sportowców. By³ jednym z nich.
Zbigniew Pranczk intensywnie uprawia³ sport, m.in. lekkoatletykê, koszykówkê, siatkówkê, pi³kê no¿n¹. Najwiêksze sukcesy odnosi³ w biegach prze³ajowych. Chcia³ zostaæ
ksiêdzem, wiêc po maturze wst¹pi³ do seminarium salezjañskiego. Nadal zajmowa³ siê sportem, ale te¿ prac¹ z
m³odzie¿¹, g³ównie na boisku. By³ wierny zasadzie, przyœwiecaj¹cej dzia³alnoœci Salosu: „Przez sport do wiary”.
- Bardzo siê cieszê, ¿e nowe piêkne boisko otrzyma³o
imiê mojego tragicznie zmar³ego brata - mówi Henryk
Pranczk, wieloletni dzia³acz, a ostatnio tak¿e prezes stowarzyszenia Salos w Rumi. - W realizacji tego pomys³u
bardzo mi pomóg³ ks. rektor Henryk Skorowski, rumianin i przyjaciel mojego brata. To dziêki jego inicjatywie uroczyœcie, z udzia³em w³adz miasta, nadano boisku imiê Zbigniewa Pranczka. Jako ciekawostkê dodam, ¿e mój brat,
ks. Henryk Skorowski - obecnie prorektor Uniwersytetu
kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie oraz ks. Zenon
Mach, proboszcz w Wierzchowie, byli serdecznymi przyjació³mi z jednej klasy rumskiego liceum. Wszyscy trzej poszli razem do seminarium.
Kleryk Z. Pranczk spoczywa na cmentarzu w Starej
Rumi, niedaleko terenów sportowych Salosu. W³aœnie tam,
przy ul. Œwiêtope³ka znajduje siê nowe boisko. Jego otwarcie by³o po³¹czone ze wzruszaj¹c¹ uroczystoœci¹, w której
uczestnili m.in. ks. H. Skorowski i ks. Z. Mach, a tak¿e
uprzedstawiciele w³adz miasta.
Drugi w mieœcie „Orlik” ma nowoczesne zaplecze (szatnie, sanitariaty), dostosowane do potrzeb dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych. Dziêki niemu poprawi¹ siê warunki popularnych rozgrywek pi³karskich Salosu.
- Od pierwszego dnia boisko têtni ¿yciem - dodaje Henryk Pranczk. - Mam nadziejê, ¿e uda siê wybudowaæ równie¿ dwa kolejne, zaplanowane na tym terenie boiska.
Ak

- Dziekujê za rozmowê
REKLAMA

Pani senator w rumskim liceum
Klub „Gazety Polskiej” zaprasza na spotkanie z Senator Dorot¹ Arciszewsk¹-Mielewczyk, które odbêdzie
siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1 w Rumi, przy ul.
Starowiejskiej, we wtorek 13.04.2010 o godz. 18:00.
Tematem spotkania bêd¹ stosunki polsko-niemieckie,
prawa mniejszoœci narodowych w Polsce i Niemczech, Powiernictwo Polskie. Wstêp wolny.
OGŁOSZENIA DROBNE

MIESZKANIE dwupokojowe w Rumi przy
ul.¯wirki i Wigury - WYNAJMÊ.
Tel. 58 671-63-26
***
Sprzedam tanio trzy ROWERY w dobrym stanie: dwa damskie i mêski. Tel: 606-629-454.
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Radni rozmawiali z mieszkańcami

PYTANIA
I WNIOSKI
Na spotkaniu w sto³ówce Szko³y Podstawowej nr 9 dyskutowano nie tylko o sprawach i problemach dzielnicy Janowo oraz osiedla spó³dzieczego. Rozmawiano m.in. o
budowie dróg w mieœcie oraz o porz¹dku na ulicach. Dyskusjê kontynuowano tak¿e w
czasie krótkiej przerwy (zdjêcie ni¿ej). Chwilami rozmowy by³y naprawdê gor¹ce.

Nieutwardzone ulice, dziury w asfaltowych jezdniach, brudne chodniki, zaœmiecone zw³aszcza psimi odchodami, ciê¿kie pojazdy na ma³ych spokojnych uliczkach - to tylko niektóre problemy, poruszane przez uczestników spotkañ z radnymi.
Cykl takich spotkañ odby³ siê w po³owie marca w
piêciu rumskich szko³ach. Mieszkañców Rumi do
dyskusji zaprosili radni koalicyjnych klubów Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Klubu Radnych Niezale¿nych. Frekwencja ogólnie nie by³a zbyt du¿a, ale
na ka¿dym spotkaniu pojawia³o siê wiele pytañ i
wa¿nych spraw do za³atwienia.
W zebraniu w auli I LO
uczestniczyli m.in. mieszkañcy osiedla ks. L. Gierosa, którzy skar¿yli siê na
brak wygodnych chodników
i miejsc parkingowych w
niektórych rejonach tego
osiedla. Janusz Wolañski,
dyrektor liceum i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
wyjaœnia³, ¿e w bud¿ecie
Rumi przeznaczono 100 tys.
z³ na ten cel, ale jak na razie burmistrz nie realizuje
zaplanowanej budowy chodników i parkingów. - Sto tysiêcy powinno wystarczyæ
na uporz¹dkowanie najstarszego osiedla w mieœcie doda³ radny Wolañski.

Ba³agan na ulicach

Nieco mniej emocji ni¿ w Janowie okazywali uczestnicy spotkania w sali I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego przy ul. Starowiejskiej. Zainteresowanie spotkaniem w centrum
Rumi by³o nieco mniejsze ni¿ w innych dzielnicach, ale wniosków i istotnych uwag
mieszkañców nie zabrak³o.

Najd³u¿ej trwa³o spotkanie radnych z mieszkañcami Zagórza i Szmelty, które odby³o
siê w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej (zdjêcia powy¿ej oraz obok). Jego
uczestnicy poruszyli bardzo du¿o tematów i z³o¿yli wnioski na piœmie.
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Mieszkañcy œródmieœcia
narzekali na ba³agan i brud,
widoczny m.in. wczesn¹
wiosn¹, a tak¿e na truj¹ce i
gryz¹ce dymy z kominów w
domach, w których nagminnie spalane s¹ œmieci.
Problem œmieci poruszono te¿ na spotkaniu w Bia³ej Rzece. Mieszkanki ul.
Reja mówi³y o podrzucaniu
œmieci w rejonie tej ulicy.
O pozostawianych na
ulicach psich odchodach najwiêcej mówili mieszkañcy

najwiêkszego osiedla w Janowie. Na zebraniu w SP nr
9 zastanawiali siê, czy zniesienie podatku za psy nie
by³o zbyt pochopne, skoro
w³aœciciele nie chc¹ sprz¹taæ po swoich zwierzêtach.
Przy okazji tej dyskusji
postulowano, aby na ulicach
pojawi³o siê wiêcej pojemników na psie odchody.

Szko³y i boiska
O inwestycjach oœwiatowych rozmawiano na kilku
spotkaniach. Radni informowali o rozpoczêciu w tym
roku budowy SP nr 1 (Starostwo wyda³o ju¿ pozwolenie na budowê „Jedynki”!)
oraz SP nr 6, której budowa
trochê siê opóŸni z powodu
b³êdów w projekcie.
W Szkole Podstawowej
nr 10, której rozbudowa ma
siê zakoñczyæ jeszcze w tym
roku, jeden z mieszkañców
skar¿y³ siê na uci¹¿liwoœci
zwi¹zane z t¹ inwestycj¹. Z
powodu ha³asu i rozje¿d¿ania s¹siednich dróg przez
ciê¿ki sprzêt, cierpi¹ m.in.
mieszkañcy ul. Stalowej.
Apelowa³ do radnych o
szybk¹ interwencjê.

dokoñczenie na str. 5

Florian Mosa, radny z Zagórza, odpowiada³ na pytania
mieszkañców tej dzielnicy.
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Dyskusja w holu Szko³y Podstawowej nr 1 dotyczy³a
g³ównie problemów mieszkañców Starej Rumi, m.in.
potrzebnej i planowanej ju¿ wkrótce rozbudowy wspomnianej placówki.

dokoñczenie ze str. 4
Jedna z aktywnych
mieszkanek Szmelty poruszy³a problem korzystania z
nowego boiska przy Gimnazjum nr 4 na ul. Batorego.
- Boisko zosta³o wybudowane g³ównie dla dzieci i
m³odzie¿y naszej dzielnicy, a
tymczasem korzystaj¹ z niego kluby sportowe i grupy
doros³ych z ca³ego miasta,
prawdopodobnie za op³at¹ mówi³a Wanda Moza-Dalecka. - Dochodzi do sytuacji, w których ch³opcy ze
Szmelty nie maj¹ gdzie pograæ w pi³kê, bo boisko jest
ci¹gle zajête. Inwestycja
okaza³a siê dla nich niekorzystna, bo przedtem mieli
gdzie spêdzaæ czas. Stare
boisko nie by³o mo¿e tak
piêkne i wygodne, ale by³o do
ich dyspozycji.
Ktoœ doda³, ¿e wspomniany obiekt jest oœwietlony nawet wówczas, gdy jest
tam zupe³nie pusto, co uznano za marnotrawstwo.

Ulica Szancera
wci¹¿ czeka
Mieszkañcy Szmelty mówili równie¿ o dokuczliwym
braku kanalizacji w czêœci
ul. œw. Józefa oraz ul. £¹kowej, a tak¿e o ogromnych
kamieniach, u³o¿onych bezprawnie wzd³u¿ tej ostatniej
(do tego tematu wrócimy).
Jedna z mieszkanek ul.
Szancera skar¿y³a siê w
imieniu swojej rodziny i s¹siadów, ¿e od ponad 20 lat
nie mog¹ siê doczekaæ
utwardzonej nawierzchni.
- Ulica Szancera by³a
wœród dróg, zaplanowanych
do budowy, a w tym roku nie
ma jej na liœcie inwestycji
drogowych. Dlaczego? - pyta³a oburzona rumianka.
Przewodnicz¹cy RM, Witold Reclaf potwierdzi³, ¿e
ta ulica mia³a byæ budowana w zesz³ym roku i by³y na
to przeznaczone pieni¹dze.
Burmistrz Rumi nie zrealizowa³a tej inwestycji, podobnie jak kilku innych. Ze
wzglêdu na trudniejsz¹ sy-

tuacjê finansow¹ miasta w
tyegorocznym bud¿ecie zabrak³o œrodków na budowê
tej drogi. Inwestycja bêdzie
realizowana w przysz³ym
roku.
Problem, na który te¿
zwrócili uwagê mieszkañcy
Szmelty, to nierespektowanie ograniczenia ruchu
ciê¿kich pojazdów na ulicy
œw. Józefa.

Komunikacja
i kultura
Mieszkañcy Janowa mówili o niedoskona³ej komunikacji miejskiej.
- Bardzo brakuje m.in.
po³¹czenia autobusowego z
tego rejonu miasta do przychodni na ul. Derdowskiego
- stwierdzi³a Danuta Bia³as, która pyta³a równie¿ o
to, dlaczego Rumia ma wydaæ najwiêcej pieniêdzy na
budowê drogi z Rumi do
Redy, skoro jest to wspólna
inwestycja z tym s¹siednim
miastem oraz z powiatem
wejherowskim.
Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Dariusz Kuczmarski
przypomnia³, ¿e odcinek
drogi na terenie Rumi jest
najd³u¿szy i wymaga dodatkowych robót. Urz¹d Marsza³kowski przyzna³ na tê
inwestycyjê du¿¹ dotacjê ze
œrodków unijnych (25 mln
z³!). Dziêki temu planowany na ponad 25 mln z³ udzia³
Rumi w ca³ym przedsiêwziêciu zdecydowanie siê
zmniejszy.
Andrzej Skucha zwróci³ m.in. uwagê na potrzebê

Na wiêkszoœci spotkañ, m.in. w Szkole Podstawowej nr 6 (zdjêcie wy¿ej), przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Witold Reclaf mówi³ o zrealizowanych w tej kadencji inwestycjach, zw³aszcza drogowych. Natomiast radny powiatowy z Rumi i cz³onek Zarz¹du
Powiatu - Dariusz Kuczmarski (zdjêcie ni¿ej) wyjaœnia³ szczegó³y najwiêkszej
inwestycji drogowej powiatu, Rumi i Redy - budowy alternatywnej trasy z Rumi do
Redy. Na obu zdjêciach równie¿ radni miejscy: (od góry) Bogdan Formella, Maria
Bochniak, Wies³awa Serema i Joanna ¯urek.

przejêcia dzia³alnoœci Domu
Kultury SM „Janowo” przez
w³adze miasta. Apelowali o
to wielokrotnie cz³onkowie
spó³dzielni, którzy op³acaj¹
funkcjonowanie tej placówki, czasem w ogóle tam nie
bywaj¹c. Z imprez w DK
„Janowo” korzystaj¹ mieszkañcy ca³ej Rumi.
Jak podkreœli³ A. Skucha,
nie chodzi o przejêcie maj¹tku spó³dzielni, bo dom kultury nadal by do niej nale¿a³, a jedynie o organizowanie i finansowanie jego dzia³alnoœci. Na ten cel przeznaczono w tegorocznym bud¿ecie 150 tys. z³, ale zarz¹d SM
„Janowo” stanowczo nie zgadza siê na takie rozwi¹zanie.
- Jeszcze raz apelujemy
do radnych Rady Miejskiej
Rumi, aby podjêli skuteczne dzia³ania w tej sprawie
- mówili uczestnicy spotkania w SP nr 9.
Ak.

Wiele spraw, których nie uda³o siê poruszyæ podczas
dyskusji, mieszkañcy spisywali i przekazywali radnym
w formie pisemnych wniosków.

Jedno ze spotañ radnych z mieszkañcami zaplanowano
dzieñ 19 marca w SP nr 9 przy ul. Stoczniowców. Poniewa¿
w tej czêœci miasta mieszkaj¹ g³ównie cz³onkowie SM „Janowo”, grupa spó³dzielców postanowi³a przypomnieæ im o tym
spotkaniu. W przeddzieñ na zewnêtrznych drzwiach klatek
schodowych niektórycyh bloków umieœcili nastepuj¹c¹ informacjê: „PRZYJD•! NAPRAWDÊ WARTO! OKO W OKO z
Radnymi SP nr 9, Rumia ul. Stoczniowców 6. 19 marca,
pi¹tek”. Jakie by³o zaskoczenie, a nawet oburzenie cz³onków
SM, gdy zauwa¿yli, ¿e w dniu spotkania przedpo³udniem
informacje te zosta³y zerwane. Zmarnowana zosta³a zarówna praca, jak i pieni¹dze wydane na ten cel. Og³oszenia
usunêli pracownicy SM „Janowo”, zapewne na polecenie kierownictwa spó³dzielni.
Komu przeszkadza aktywnoœæ spo³eczna spó³dzielców?
Czego obawia siê Zarz¹d SM „Janowo”, ¿e próbuje odizolowaæ cz³onków spó³dzielni od kontaktów z radnymi? Czy spó³dzielnia to getto, w którym mo¿na zamkn¹æ ludzi ?
¯yjemy w wolnym kraju, mamy prawo organizowaæ siê
dla ochrony naszych uprawnieñ i ¿adna „spó³dzielcza w³adza” nie jest w stanie nam w tym przeszkodziæ !
Cz³onkowie SM "Janowo"
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Radny zaprzecza

Nie byłem
sekretarzem
POP
Radny Aleksander
Kubina zrezygnowa³ z
pracy w Komisji Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej, poniewa¿ przewodnicz¹cy tej komisji
Eugeniusz Zwara podczas sesji wypomnia³ mu
partyjn¹ karierê. Radny
Kubina ma równie¿ pretensje do naszej gazety
za artyku³ na temat jego
dzia³alnoœci w PZPR.
Eugeniusz Zwara w
trakcie dyskusji stwierdzi³,
¿e Aleksander Kubina
by³ sekretarzem organizacji partyjnej w jednym z
gdyñskich zak³adów. W
„Gazecie Rumskiej” (nr 2/44
luty 2010) powtórzyliœmy tê
informacjê pisz¹c, ¿e wspomniany radny - obecnie
przewodnicz¹cy Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej RM w Rumi, by³ w
przesz³oœci aktywnym dzia³aczem partyjnym, w tym
sekretarzem POP. W piœmie
przes³anym do redakcji A.
Kubina informuje, ¿e wiadomoœci na temat jego partyjnej funkcji s¹ nieprawdziwe.
Podczas ostatniej sesji radny Kubina powiedzia³, ¿e wprawdzie by³
cz³onkiem partii, ale nie
piastowa³ funkcji sekretarza.
W odpowiedzi Eugeniusz Zwara przyzna³, ¿e
siê myli³, ale tylko co do
funkcji radnego: - Przepraszam, ¿e powiedzia³em, i¿
by³ pan sekretarzem POP
partii, a podobno by³ pan
cz³onkiem egzekutywy
PZPR - powiedzia³ radny
Zwara, ale radny Kubina
zdecydowanie zaprotestowa³. Stwierdzi³, ¿e to równie¿ nieprawda.
Jedno jest pewne: Aleksander Kubina to cz³owiek
aktywny politycznie. Dzia³a³ zarówno w PZPR, jak i
w rumskiej „Gospodarnoœci” (oraz w Radzie Nadzorczej SM „Janowo”), a
obecnie jest cz³onkiem
rumskiej PO.
GR
PS. Niech osoby, zajmuj¹ce eksponowane stanowiskach nie dziwi¹ siê, ¿e s¹
obiektem szczególnego zainteresowania mediów, a takim stanowiskiem jest
funkcja przewodnicz¹cego
Klubu Radnych PO.
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Wychudzone i chore psy w schronisku pod Lęborkiem

Żebra, ogon, głowa
i ...strach w oczach
G³odne, wychudzone i chore psy, zamkniête po
kilkanaœcie w jednym boksie, walcz¹ce o jedzenie - taki obraz zastali inspektorzy Animals w
schronisku dla zwierz¹t w Ma³oszycach pod Lêborkiem, gdzie od kilku lat trafiaj¹ m.in. psy z
Rumi. W³aœnie dlatego niepokoj¹cymi sygna³ami
na temat tej placówki zainteresowa³a siê radna
Joanna ¯urek. To ona powiadomi³a towarzystwo
Animals o fatalnych warunkach w schronisku.
Wczeœniej
Joanna
¯urek by³a tam razem z innym radnym Klubu Radnych
Niezale¿nych RM w Rumi,
Jaros³awem Muszyñskim.
Zabrali ze schroniska
kilka psów, dla których radna znalaz³a domy, pozostawiaj¹c pod swoj¹ opiek¹ ok.
roczn¹ sukê, mieszañca rasy
amstaf.
Walcz¹ o jedzenie?
- W Ma³oszycach zobaczy³am wyg³odzone, zaniedbane, czêsto chore psy œciœniête w ciasnych boksach mówi radna ¯urek. - Zwierzêta zachowywa³y siê agresywnie m.in. wobec siebie.
Musia³y walczyæ o jedzenie,
o czym œwiadczy³y widoczne rany. Nigdzie nie by³o za
to widaæ misek z wod¹ ani
pokarmem. Suczka, która
pozosta³a u mnie w domu
wa¿y³a zaledwie 14 kilogramów, a powinna trzy razy
wiêcej! Poch³ania³a karmê
w b³yskawicznym tempie.
Wszystkie psy zosta³y zbadane przez lekarzy, którzy
stwierdzili u nich ró¿ne choroby, m.in. choroby skóry,
ale przede wszystkim niedo¿ywienie. Zawartoœæ s³omy
w odchodach œwiadczy, ¿e
psy jad³y s³omê z g³odu.
Animalsi
i prokurator
Zarzuty wobec prywatnego schroniska, stawiane
przez rumskich radnych potwierdzili inspektorzy Animals. Poniewa¿ podczas
kontroli stwierdzili przypadki znêcania siê nad
zwierzêtami poprzez g³odzenie, zastali niektóre
zwierzêta ranne i chore,
skorzystali z prawa odebrania w³aœcicielowi zwierz¹t.
Do prowadzonych przez siebie placówek zabrali 16 najbardziej zaniedbanych i
wychudzonych psów. Niestety, kilkadziesi¹t innych
pozosta³o w Ma³oszycach.

W³aœciciel schroniska,
który ma umowy z kilkoma
gminami odpiera zarzuty,
twierdz¹c, ¿e niektóre psy
trafiaj¹ do schroniska w
bardzo z³ym stanie. Na
miejscu maj¹ odpowiednie
warunki. S¹ te¿ regularnie
karmione.
Po interwencji inspektorów Animals, schronisko
kontroluje Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna z
Lêborka. Trwa te¿ postêpowanie prokuratorskie.
Cztery tysi¹ce
z³otych miesiêcznie
Sprawa zosta³a nag³oœniona w mediach, trafi³a
te¿ pod obrady Rady Miejskiej Rumi.
Radna Joanna ¯urek,
przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej RM, z³o¿y³a wniosek o przeprowadzenie
przez wspomnian¹ komisjê
kontroli, dotycz¹cej umowy
gminy Rumia ze schroniskiem w Ma³oszycach na
wy³apywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów.
Wiadomo, ¿e za te us³ugi
gmina Rumia p³aci w³aœcicielowi placówki ok. 4 tys.
z³ miesiêcznie.
Zanim radni podjêli
uchwa³ê, w której zgodzili siê
na kontrolê komisji, radna
¯urek przedstawi³a sytuacjê
zwierz¹t w placówce pod Lêborkiem. Zaprezentowa³a
radnym, burmistrz Rumi
oraz urzêdnikom materia³
zdjêciowy i filmowy, zebrany
g³ównie przez dzia³aczy
OTOZ Animals. St¹d pochodz¹ równie¿ zamieszczone na tej stronie zdjêcia.
Ponad dwa lata
bez kontroli
Joanna ¯urek zaapelowa³a do burmistrz o jak najszybsze zerwanie umowy z
placówk¹ pod Lêborkiem i
pilne znalezienie innego
miejsca dla bezdomnych
zwierz¹t.

Zdaniem burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak pokazany na sesji materia³
jest przera¿aj¹cy, ale dopóki trwa postêpowania prokuratora, Rumia nie mo¿e
rozwi¹zaæ umowy.
- Teraz mamy zwi¹zane
rêce - stwierdzi³a E. Rogala-Koñczak, jednak wobec
zarzutu o braku bie¿¹cej
kontroli nad oœrodkiem burmistrz przyzna³a, ¿e ostatnia kontrola rumskich
urzêdników w Ma³oszycach
mia³a miejsce w grudniu
2007 roku!
- Za takie pieni¹dze, jakie otrzymuje z Rumi i innych gmin w³aœciciel schroniska, a obliczy³em, ¿e jest
to minimum 50 tys. z³ miesiêcznie, psy nie powinny

tak wygl¹daæ - mówi³ na sesji radny Bogdan Formella. - Ka¿dy pies na zdjêciach
to same ¿ebra, ogon i g³owa.
A my mamy w tej sytuacji
zwi¹zane rêce? Czegoœ tu
nie rozumiem.
- I strach w oczach - uzupe³ni³a opis psów radna
¯urek. - Moim zdaniem
mamy wystarczaj¹ce podstawy do tego, ¿eby zerwaæ
umowê z tym schroniskiem.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy widzi,
czy pies jest nale¿ycie od¿ywiony i nie trzeba do tego
opinii specjalistów. Schronisko nie zapewnia im nawet
dostatecznych, nie mówi¹c
ju¿ o dorych warunkach.
Nie mo¿emy pozwoliæ, aby
zawo¿one tam psy umiera³y potem z g³odu!
Anna Kuczmarska

Nie tylko bezpañskie
Przypominamy, ¿e Stra¿ Miejska w Rumi, która nadzoruje wy³apywanie psów w mieœcie zamieszcza na swojej stronie internetowej zdjêcia czworonogów, od³owionych na terenie miasta. Mo¿na sprawdziæ, czy nie ma wœród nich psa,
który akurat uciek³ z czyjejœ posesji lub zagin¹³ w³aœcicielowi w innych okolicznoœciach. Wystarczy zajrzeæ na stronê
www.sm.rumia.pl lub zadzwoniæ pod nr tel.: 58 671 94 73.
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Niezrozumiała zmiana organizacji ruchu

Ścieżki rowerowe
tylko dla pieszych?
Widoczne na naszym zdjêciu oznakowanie pojawi³o siê jesieni¹ ub. roku na niektórych œcie¿kach rowerowych w Rumi. Okr¹g³y znak z niebieskim t³em
oznacza, ¿e dotychczasowa trasa rowerowa sta³a siê
drog¹ dla pieszych. Nie wiadomo natomiast, jak rozumieæ napis "nie dotyczy rowerów" - czy przejazd
rowerem t¹ drog¹ jest dozwolony? Te i podobne pytania zadawali sobie nie tylko mieszkañcy miasta,
ale tak¿e cz³onkowie Komisji Bezpieczeñstwa Rady
Miejskiej Rumi, którzy napisali pisma w tej sprawie do wojewody pomorskiego.
Nietypowe oznakowanie
jest zdaniem u¿ytkowników
zastosowano na drogach
niezrozumia³e i stwarza dla
nich zagro¿enia. A przecie¿
gminnych i powiatowych na
drogi rowerowe powstaj¹ nie
podstawie wrzeœniowej detylko dla wygody, ale te¿ dla
cyzji starosty wejherowpoprawy bezpieczeñstwa
skiego, który opiera³ siê na
ruchu. Zakaz korzystania z
wnioskach Komisji Bezpiewyznaczonych tras roweroczeñstwa, dzia³aj¹cej przy
wych przez rowerzystów
staroœcie wejherowskim.
zmusza ich do poruszania
W³aœnie do starosty wejsiê po jezdni, nara¿aj¹c na
herowskiego skierowali
kolizje i wypadki. Podczas
swoj¹ pisemn¹ proœbê
gdy na drogach powiatomieszkañcy Rumi. W listowych i gminnych pojawi³o
padzie ub. roku prosili o
siê nowe oznakowanie, na
zmianê decyzji, dotycz¹cej
drogach wojewódzkich nadal
organizacji ruchu na droobowi¹zuj¹ dotychczasowe
gach powiatowych i gminznaki, zgodne z rozporz¹dzenych w zakresie komunikaniem ministra infrastruktucji rowerowej.
ry (m.in. na wojewódzkiej ul.
Mi³oœnicy rowerów z raStarowiejskiej w Rumi).
doœci¹ korzystaj¹ z nowoczePrzedstawiciel ministra,
snych œcie¿ek rowerowych,
zapytany za poœrednictwem
budowanych zw³aszcza na
wojewody pomorskiego o
wielu nowych ulicach. Zgodzdanie w tej sprawie wyjanie z rozporz¹dzeniem miniœnia, ¿e znak C-16 (droga dla
stra infrastruktury z 2003 r.
pieszych) stosuje siê w celu
na trasach rowerowych stowyeliminowania ruchu posuje siê znaki C-13 (droga
jazdów i dopuszczenia wydla rowerów) oraz kompi³¹cznie ruchu pieszych,
lacjê tego znaku ze znakiem
zw³aszcza gdy chodzi o zaC-16 (droga dla piepewnienie im bezpieczeñszych). Natomiast zastosostwa (np. w ruchliwych cenwanie tego ostatniego znatrach handlowych du¿ych
ku razem z tabliczk¹ T-22
miast). Zestawienie tego
(nie dotyczy rowerów)
REKLAMA
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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

znaku z tabliczk¹ T-22
mo¿e spowodowaæ niejasnoœci interpretacyjne, a
oznakowanie na drogach
powinno byæ czytelne i
zrozumia³e dla przeciêtnego u¿ytkownika.
- Podzielaj¹c zastrze¿enia i w¹tpliwoœci mieszkañców, w lutym br. skierowaliœmy pismo w tej sprawie do
wojewody pomorskiego - informuje Eugeniusz Zwara,
przewodnicz¹cy Komisji
Bezpieczeñstwa Rady
Miejskiej Rumi. - W odpowiedzi wojewoda przes³a³a
nam pismo z Ministerstwa
Infrastruktury, które negatywnie oceni³o stosowanie
nowego oznakowania (widocznego na zdjêciu - dop.
red). Ponadto dyrektor Wydzia³u Infrastruktury Urzêdu Wojewódzkiego, odpowiadaj¹c z upowa¿nienia wojewody, stwierdzi³, ¿e organy
zarz¹dzaj¹ce ruchem nie powinny stosowaæ takiego rozwi¹zania. W marcu br. wojewoda pomorski zwróci³ siê
do starosty wejherowskiego
z proœb¹ o wyjaœnienia na

"Droga dla pieszych" - mówi znak na ul. Ró¿anej,
gdzie czerwona kostka wyznacza³a œcie¿kê rowerow¹.
"Nie dotyczy rowerów" - czytamy poni¿ej. Có¿, droga
dla pieszych rzeczywiœcie nie dotyczy rowerów. Czy o
to w³aœnie chodzi?

ten temat. Czekamy teraz
na odpowiedŸ starosty i na
dzia³ania, które umo¿liwi¹rowerzystom swobodnie korzystanie ze œcie¿ek rowerowych, budowanych przecie¿
specjalnie z myœl¹ o nich.
Przewodnicz¹cy Komisji
ma nadziejê, ¿e problem zostanie wkrótce rozwi¹zany.
Licz¹ na to równie¿ rowerzyœci, których w Rumi nie brakuje. Oczywiœcie oni równie¿

musz¹ pamiêtaæ o zasadach
bezpieczeñstwa. Chodzi o to,
aby na trasach rowerowych
po³o¿nych wzd³u¿ chodników poruszaæ siê z du¿¹
ostro¿noœci¹ i niewielk¹
prêdkoœci¹. Rozpêdzaæ mo¿emy siê tylko na rowerowych szlakach poza miastem, tam, gdzie na to pozwalaj¹ warunki.
Do sprawy wrócimy.
Barbara Jackowiak

Kochajmy zwierzęta, ale...

Na spacer do parku bez psa
Pies mo¿e zawitaæ do naszego domu w
ka¿dej chwili przez ca³y rok. Mo¿e to mieæ
zwi¹zek ze œwiêtami albo uroczystoœciami
rodzinnymi, a tak¿e z d³ugo odk³adan¹
potrzeb¹ posiadania towarzysza. Wybór co
do rasy, maœci, wielkoœci i wieku mamy
ogromny. Zdarza siê niestety, ¿e póŸniej nastêpuje rozczarowanie - piesek brudzi, niszczy, ha³asuje, urós³, znudzi³ siê, sta³ siê
k³opotliwy, niepotrzebny. Bywa, ¿e w³aœciciel stara siê pozbyæ ulubieñca, który trafia do schorniska, ale takie przypadki s¹
jednak - na szczêœcie - rzadkoœci¹.
Pies jest przyjacielem, przynosi radoœæ,
towarzyszy ludziom starszym jest uczestnikiem zabaw dzieci, naszym sprzymierzeñcem w kszta³towaniu w³aœciwego stosunku dzieci do zwierz¹t. Jednym s³owem
jest domownikiem kochanym, uczestnikiem ¿ycia rodzinnego.
Psy s¹ wyprowadzane na spacery, i tu
proœba by by³y prowadzone na smyczy, i
gdy zachodzi taka potrzeba w kagañcu.
Boimy siê i nie lubimy sytuacji, gdy psy
podbiegaj¹ do nas, szczekaj¹, warcz¹, obw¹chuj¹. Oczywiœcie zawsze s³yszymy „proszê siê nie baæ, on nie gryzie”, ale to marne
pocieszenie. Najgorsze, ¿e czasem bywa
nieprawdziwe...
Istotny jest ogólnopolski ju¿ problem
psich odchodów, które spotykamy wszêdzie.
Na ogó³ oczekujemy od w³adz miasta pod-

jêcia odpowiednich dzia³añ. Tak jest m.in. w
Rumi, gdzie pojawi³y sie postulaty, aby
Park Starowiejski - miêdzy ulicami Starowiejsk¹ i Mickiewicza sta³ siê stref¹
bez psów. Chodzi o to, aby znak „Wyprowadzanie psów wzbronione” dotyczy³ nie tylko
placów zabaw lecz ca³ego obszaru parku. To
rozs¹dna i warta poparcia propozycja.
Dzieci bawi¹ siê nie tylko na placach
zabaw, one spaceruj¹, biegaj¹ z rodzicami lub dziadkami po œcie¿kach i trawnikach w ca³ym parku. I dzieci i my nie
chcemy mieæ do czynienia z psimi odchodami.
Ciep³e dni marca sprawi³y, ¿e park i place zabaw zape³ni³y siê dzieæmi. Odnoszê wra¿enie, ¿e piasek w piaskownicy nie zosta³
jeszcze po zimie wymieniony. Piasek powinien byæ wymieniony dwa, trzy razy w roku,
a piaskownice powienny by przykrywane na
noc, aby zabezpieczyæ je przed wizytami
zwierz¹t - tym razem zw³aszcza kotów.
Piln¹ potrzeb¹ jest te¿ systematyczne
kontrolowanie i konserwowanie urz¹dzeñ na
placach zabaw.
Kolejny raz ponawiamy proœbê o ³awki
w parku. Jest ich za ma³o, a w tej czêœci,
gdzie znajduje siê scena - nie ma ani jednej.
Tymczasem tam równie¿ spaceruj¹ i chêtnie posiedz¹ na ³aweczce mamy lub babcie z
dzieæmi.
Ryszard Hinc
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ROZMAITOŚCI

Rumski chór najlepszy na
festiwalu pieśni w Kielnie

Sukces
św. Cecylii

Przepiêkne i kolorowe by³y koszyczki z pokarmem na wielkanocny stó³, które w
Wielk¹ Sobotê mieszkañcy przynosili do koœcio³ów. W niektórych parafiach, tak jak
u NMP Wspomo¿ycielki, œwiêcenie pokarmów odbywa³o siê na powietrzu, na placu
przed koscio³em. Na szczêœcie pogoda dopisa³a.

Wielkanoc
Bogata liturgia i piêkne
tradycje Œwi¹t Wielkanocnych sprawiaj¹, ¿e w minionym Wielkim Tygodniu
wszystkie rumskie koœcio³y
by³y pe³ne wiernych.
Nabo¿eñstwa, spowiedŸ
œwiêta, adoracja Grobu
Pañskiego, œwiêcenie pokarmów, a potem ognia i
wody, wreszcie uroczysta
Rezurekcja - przyci¹ga³y do
koœcio³ów t³umy.
Nic dziwnego - to by³y
nie tylko piêkne, ale równie¿ najwa¿niejsze œwiêta
kotolickie w ca³ym roku.
Fot. A. Kuczmarska

Chór œw. Cecylii na festiwalu w Kielnie.

Przed grobem ukrzy¿owanego Chrystusa wierni
modlili siê we wszystkich œwi¹tyniach. Na zdjêciu
adoracja grobu w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.

Majówka w kaktusiarni

Kolczaste rośliny
i pierzaste kurki
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Jak zwykle bardzo
atrakcyjnie zapowiada siê
otwarcie sezonu w rumskiej
kaktusiarni pañstwa
£ucji i Andrzeja Hinzów.
Hodowla kaktusów przy ul.
Partyzantów 2 - najwiêksza
w Polsce i jedna z najwiêkszych w Europie, zaprasza
mieszkañców Rumi na Dni
Otwarte w d³ugi majowy
weekend.
W dniach 1-3 maja br.
przez ca³y dzieñ bêdzie mo¿na nie tylko podziwiaæ piêkne roœliny. Zaplanowano te¿
piknik z muzyk¹ i gastronomi¹ oraz pokaz ptaków
ozdobnych. Bogato upierzone kurki, dostojne koguty i
wielobarwne go³êbie wzbudzaj¹ równie du¿e zaintersowanie zwiedzaj¹cych, jak
wspania³e kaktusy.
Planuj¹c pierwszy majowy weekend warto zarezerwowaæ sobie czas na rodzinn¹
wizytê w kaktusiarni.

W zabytkowym koœciele œw. Wojciecha w
Kielnie odby³ siê IV Pomorski Festiwal Pieœni
Wielkopostnej, który ma
charakter ogólnokrajowego konkursu chóralnego. Najlepszym spoœród 15 zespo³ów okaza³
siê Zespó³ Œpiewaczy œw.
Cecylia z Rumi, który
zdoby³ Grand Prix Festiwalu.
Chór œw. Cecylii (od paŸdziernika 2008 r. Stowarzyszenie Zespó³ Œpiewaczy œw.
Cecylia) dzia³a nieprzerwanie od 1923 r., czyli a¿ 87 lat!
Zespó³ daje liczne koncerty,
nie tylko muzyki sakralnej,
ale tak¿e pieœni patriotycznych i muzyki ludowej. Wystêpuje w œwi¹tyniach, szpitalach, domach kultury, na
scenach plenerowcyh i inREKLAMA

nych. Najstarszy rumski
chór bra³ udzia³ w licznych
festiwalach i przegl¹dach,
odnosz¹c niejednokrotnie
sukcesy. Koncertowa³ w takich krajach jak Niemcy,
W³ochy, Watykan i Litwa. W
lipcu ub. r. wyst¹pi³ na
Ukrainie, daruj¹c tamtejszej Polonii „odrobinê kraju
ojczystego” w postaci polskich pieœni.
Dyrygent Krzysztof
Brzozowski wraz z chórem
zainicjowa³ Festiwal Pieœni
Maryjnych w ho³dzie dla
Jana Paw³a II.
Impreza wzbudzi³a du¿e
zainteresowanie zarówno
mieszkañców Rumi jak i pomorskich œrodowisk muzycznych. Druga edycja festiwalu odbêdzie siê 30 maja w
koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
baj.
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EDUKACJA

Uczniowie wiedzą więcej o najnowszej historii Polski i regionu

Konkurs niczym teleturniej

Konkurs historyczny przypomina³ popularny teleturniej „Jeden z dziesiêciu”.
Uczestnicy mieli po trzy szanse, po utraceniu których wypadali z gry. Wyznaczali siê
te¿ nawzajem do odpowiedzi.

W finale konkursu historycznego rywalizowali (od
lewej): Luiza Czupaj³o z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, Bart³omiej Danielski, z
ZSP nr 2 w Rumi i Filip Ga³as z II LO w Rumi, który
ostatecznie zaj¹³ II miejsce.

Trzy szanse, trzy rundy, troje uczestnków fina³u oraz
wzajemne wyznaczanie siê do odpowiedzi - wszystko jak w popularnym teleturnieju „Jeden z dziesiêciu”. Aby przeprowadziæ konkurs w taki sposób, organizatorzy imprezy w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rumi musieli sprostaæ technicznym wyzwaniom. Wszystko „zagra³o” jak trzeba, dziêki czemu
widzowie na sali II LO mogli emocjonowaæ siê rywalizacj¹ uczniów z Rumi, Gdyni i Wejherowa. Zwyciê¿y³ rumianin, Bartek Danielski z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej.
To on zna³ najlepiej wspó³czesn¹ historiê Polski i
Pomorza.
12 marca w II LO im.
J.K. Korzeniowskiego w
Rumi Janowie odby³ siê
fina³ projektu pn. „Tu siê
wszystko zaczê³o…”, który mia³ na celu przybli¿enie
uczniom wydarzeñ z ostatnich trzydziestu lat. Do
udzia³u w trzech konkursach: literackim, plastycznym oraz historycznym organizatorzy zaprosili szko³y ponadgimnazjalne z
Rumi, Gdyni i Wejherowa.
Konkursowi patronowa³a
m.in. „Gazeta Rumska”.
Fina³ konkursu przygotowano ciekawie i zaproszono wielu znakomitych goœci
- w tym przede wszystkim
przedstawicieli w³adz miejskich i powiatowych. Obecni byli równie¿ pose³ Jerzy
Budnik i przewodnicz¹cy
NSZZ „Solidarnoœæ” w Gdasku - Krzysztof Doœla.

Specjalnymi goœæmi byli
przedstawiciele Akademii
Morskiej w Gdyni. Podczas
uroczystego fina³u konkursu œwiêtowano równie¿ piêciolecie wspó³pracy II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Rumi z t¹ uczelni¹.
Wiadomo, ¿e w rumskim
liceum odbywaj¹ siê lekcje
pod patronatem Akademii,
prowadzone m.in. przez nauczycieli akademickich.
M³odzie¿ z II LO uczêszcza
równiez na zajêcia w Akademii Morskiej.
Dyrektor II LO, Lucyna
Oglêcka dziêkowa³a za tê
wspólpracê i opiekê uczelni
nad licealistami. Podziêkowania skierowa³a zw³aszcza
do dr Agaty Cichockiej,
która koordynuje wspomnian¹ wspólpracê i jest
wielkim przyjacielem rumskiej szko³y.
Ak.

Laureaci konkursów w II LO
KONKURS HISTORYCZNY
Bart³omiej Danielski - Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
KONKURS LITERACKI
Szymon £aga - Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
KONKURS PLASTYCZNY
Micha³ Naczk - Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Interesuj¹c¹ oprawê konkursu stanowi³y kabaretowe scenki z lat osiemdziesi¹tych
w wykonaniu licealistów. Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ kolejek przed sklepami.

Podstawy były w głowie
Rozmowa ze zwyciêzc¹ konkursu historycznego, 22-letnim Bart³omiejem Danielskim oraz
El¿biet¹ £opka, nauczycielk¹ historii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
- Lubi pan historiê?
B.D. - Tak, interesujê siê
histori¹ najnowsz¹, zw³aszcza okresem II wojny œwiatowej i wszystkim, co siê z
ni¹ wi¹¿e.
- Temat konkursu w II
LO by³ jednak inny...
B.D. - Dlatego musia³em
siê bardziej przygotowaæ,
poczytaæ na ten temat. Jednak podstawy by³y w g³owie.
Interesujê siê tym, co siê
dzieje wokó³, ogl¹dam telewizyjne wiadomoœci, ale
tak¿e programy na temat
wydarzeñ sprzed 20-30 lat.
- Nie mo¿e pan ich pamiêtaæ, bo urodzi³ siê

pan dopiero w latach
osiemdziesi¹tych.
B.D. - Dok³adnie w 1988
roku, ale moja mama opowiada³a mi m.in. jak wygl¹da³o ¿ycie w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.
- Czy mimo niez³ego
przygotowania, denerwowa³ siê pan?
B.D. - Tak, emocje by³y
spore, ale cieszê siê z wygranej. Chcia³bym podziêkowaæ
nauczycielom,
zw³aszcza pani od historii
a tak¿e zadedykowaæ to
zwyciêstwo mojej ¿onie i
synkowi.

- Czy pytanie konkursowe by³y trudne?
E.£. - By³y bardzo zró¿nicowane, na ró¿nym poziomi. Ca³e przedsiêwziêcie
jest godne pochwa³y, poniewa¿ ka¿dy sposób propagowania historii, zw³aszcza
wiedzy na temat wydarzeñ
w naszym regionie, jest dobry. Konkurs by³ wzbogacony o scenki kabaretowe z
tamtych lat.
Dziêki takim imprezom
m³odzie¿ ³atwiej zapamiêtuje historiê, a to bardzo
wa¿ne.
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* Dowiedz się, o czym chcieli rozmawiać spółdzielcy, ale im
nie pozwolono * Zarząd spółdzielni znowu łamie prawo

CENZURA W SM „JANOWO”
W dniach 13-16 kwietnia br. odbêdzie siê Walne
Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych i Statutem spó³dzielni, jej cz³onkowie
zg³osili 27 projektów uchwa³. Zarz¹d Spó³dzielni
przyj¹³ jedynie 4 z nich, odrzucaj¹c pozosta³e 23.
Jest to kolejna samowolna i bezprawna decyzja
Zarz¹du. Na naszych ³amach zamieszczamy tematy wszystkich projektów uchwa³, informuj¹c, o
czym nie pozowlono dyskutowaæ cz³onkom spó³dzielni na Walnym Zgromadzeniu SM.
Przypominamy, ¿e przebieg ubieg³orocznego WZ by³
powodem wielu skarg oraz
procesu s¹dowego.
2 marca br. w S¹dzie
Apelacyjnym w Gdañsku,
sêdzia uzasadniaj¹ca wyrok
w sprawie WZ z 2009 r.

stwierdzi³a, ¿e Zarz¹d SM
„Janowo”, odrzucaj¹c
wnioski spó³dzielców post¹pi³ naganie poniewa¿
nie mia³ takiego prawa.
Wnioski spó³dzielców,
które spe³niaj¹ wymogi
formalne musz¹ byæ skie-

rowane pod obrady Walnego Zgromadzenia!
Niestety, nauka jak widaæ „posz³a w las” i Zarz¹d,
oraz nie zwracaj¹ca uwagi
na ³amanie praw Rada Nadzorcza (dok³adnie 10 na 11
jej cz³onków) powtórzyli scenariusz sprzed roku.

NIE MIELI PRAWA
ODRZUCIÆ
W „Rzeczypospolitej” z
31 marca 2010 r. czytamy:
„Zarz¹d spó³dzielni, je¿eli uchwa³a spe³ni wszystkie wymogi formalne z
ustaw i statutu, nie ma
prawa odmówiæ przyjêcia projektu uchwa³y. A
je¿eli to zrobi, spó³dziel-

cy mog¹ kwestionowaæ
wa¿noœæ walnego w s¹dzie ze wzglêdu na naruszenie wymogów formalnych”.
Mimo, i¿ wiêkszoœæ
wniosków spó³dzielców zosta³a odrzucona, prezentujemy je w skrócie, aby
wszyscy cz³onkowie SM mogli siê dowiedzieæ, czego dotyczy³y. Sami Pañstwo oceñcie, czy sprawy, które chcieli
poruszyæ spó³dzielcy s¹ tego
warte.
Niestety, nie mamy mo¿liwoœci opublikowania pe³nych tekstów projektów
uchwa³, ale mo¿na siê z nimi
zapoznaæ u autorów projek-

tow, którzy bêd¹ obecni na
obradach WZ.

INNY PORZ¥DEK
OBRAD WZ
W piœmie do Zarz¹du
SM zaproponowana zosta³a
zmiana porz¹dku obrad WZ,
który spó³dzielcy ju¿ otrzymali do wiadomoœci.
Tak, aby g³osowania dotycz¹ce sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady
Nadzorczej i udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi
za rok 2009 odby³y siê po
g³osowaniach nad projektami uchwa³, poniewa¿ mog¹ one mieæ
wp³yw na wynik g³osowania nad absolutorium.

Projekty uchwał, złożonych przez członków dotyczyły:
Uchwa³a nr 1 - wprowadzenia w statucie SM „Janowo” zakazu uczestnictwa
w Prezydium WZ oraz jego
komisjach cz³onków Rady
Nadzorczej
Uchwa³a nr 2 - procedowania i porz¹dku obrad Walnego Zgormadzenia
Uchwa³a nr 3 - zmian
w Statucie, dotycz¹cych tajnego g³osowania uchwa³
na ¿adanie wnioskowdawców (tryb g³osowania jawnego utrudnia podjêcie nieskrêpowanej decyzji w niektórcyh w¹¿nych sprawach)
Uchwa³a nr 4 - wprowadzenia do Statutu zapisu o
tajnym g³osowaniu w
sprawie sprawozdania finansowego i podzia³u nadwy¿ki bilansowej, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
Zarz¹du Spó³dzielni za ubieg³y rok, a tak¿e udzielenia
absolutorium cz³onkom Zarz¹du
Uchwa³a nr 5 - ustalenia górnego pu³apu miesiêcznych zarobków pracowników spó³dzielni (w
tym zarobków prezesa do
wysokosci 6 000 z³ netto)
Uchwa³a nr 6 - zmiany
w § 69 ust. 8 Statutu w sprawie reagowania przewodnicz¹cych zebrañ na niestosowne zachowania
niektórych uczestników WZ,
uw³aczaj¹ce godnoœci innych
spó³dzielców
Uchwa³a nr 7 - ujawnienia w rocznych sprawozdaniach finansowych
wysokoœci funduszu p³ac
dla Zarz¹du, g³ównej ksiêgo-
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wej, radcy prawnego, Rady
Nadzorczej i poszczególnych
grup pracowniczych
Uchwa³a nr 8 - zmniejszenia diet cz³onków
Rady Nadzorczej (dieta
przewodnicz¹cego RN przekracza 1000 z³ miesiêcznie,
a cz³onków prezydium - 700
z³)
Uchwa³a nr 9 - uzupe³nienia Statutu o zapis
uprawniaj¹cy cz³onków spó³dzielni do udzia³u w posiedzeniach Rady Nadzorczej (w posiedzeniach
prezydium, komisji, komisji
przetargowych) jako obserwatorów, z wyj¹tkiem spraw
objêtych ochron¹ danych
osobowych lub tajemnic¹
handlow¹
Uchwa³a nr 10 - udostêponiania materia³ów
na WZ w odpowiednim
terminie, umo¿liwiaj¹cym
skorzystanie z danych w
nich zawartych do formu³owania wniosków lub projektów uchwa³
Uchwa³a nr 11 - zmiany w § 69 Statutu odnoœnie
organizowania jednego
Walnego Zgromadzenia
bez podzia³u na czêœci
Uchwa³a nr 12 - powierzenia dzia³alnoœci
kulturalno-spo³ecznej
Domu Kultury „Janowo”
wraz z odp³atnym wydzier¿awieniem Miastu Rumia
budynku i wyposa¿enia,
Uchwa³a nr 13 - wykreœlenia ze Statutu zapisu
„wyboru notariusza dokonuje Zarz¹d Spó³dzielni”, poniewa¿ nie ma on

podstawy prawnej (dotyczy
aktów notarialnych na odrêbn¹ w³anoœæ mieszkañ)
Uchwa³a nr 14 - udzia³u w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli
w³adz miasta, powiatu, województwa, a tak¿e mediów
publicznych i prywatnych
po odpowiednim zg³oszeniu
przez nich zamiaru uczestnictwa w WZ,
Uchwa³a nr 15 - pe³nej
informacji o gospodarowaniu maj¹tkiem Spó³dzielni przez Zarz¹d (zestawienia zarobków w spó³dzielni,
sk³adek na Zwi¹zek Rewizyjny SM, kosztów wydawania biuletynu „Nasze Sprawy” i utrzymania domu kultury, zysków z reklam, itp.)
Uchwa³a nr 16 - uporz¹dkowania ksi¹g wieczystych dla jednobudynkowych nieruchomoœci w zwi¹zku z ustanowieniem odrêbnej w³asnoœci lokali mieszkalnych (o statusie lokatorskich i spó³dzielczych w³asnoœciowych)
Uchwa³a nr 17 - tworzenia nieruchomoœci,
które musz¹ byæ ustanawiane zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych
(nowelizacja obowi¹zuj¹ca
od 31 lipca 2007 r.),
Uchwa³a nr 18 - wykreœlania ze Statutu okreœleñ w rodzaju: „zobowi¹zanie spó³dzielni z innych
tytu³ów”, „inne nale¿noœci”, „inne zobowi¹zania”,
jako niedopuszczalnych w
œwietle ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Uchwa³a nr 19 - ponownego wprowadzenia do wykazu op³at czynszowych oddzielnej pozycji „fundusz
remontowy” (z dniem 1
stycznia 2009 r. fundusz remontowy zosta³ w³¹czony do
pozycji „eksploatacja”). Taki
zapis „zamazuje” wysokoœæ
miesiêcznych wp³at na fundusz remontowy i utrudnia
œledzenie zmian w tych
op³atach
Uchwa³a nr 20 - uzupe³nienia sk³adu cz³onków Rady Nadzorczej
bezzw³ocznie po zmniejszeniu siê liczby cz³onków o
osoby, które w wyborach do
Rady uzyska³y najwiêksz¹
iloœæ g³osów
Uchwa³a nr 21 - publikowania m.in. na stronach
internetowych SM protoko³ów obrad organów spó³dzielni - jest to zgodne z art.
8.1.2 ustawy o sm „Prawa
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej”
Uchwa³a nr 22 - natychmiastowego udostêpnienia numerów kodów
do drzwi wejœciowych
klatek schodowych listonoszom Poczty Polskiej, co
u³atwi im pracê. Zarz¹d SM
„Janowo” decyzjê w tej sprawie warunkuje zobowi¹zaniem siê Poczty do pokrywania wszelkich szkód wyrz¹dzonych na klatkach schodowych. To absurdalne
¿¹danie utrudnia docieranie
korespondencji do mieszkañców.
Ustawa nr 23 - wyst¹pienia SM „Janowo” ze

Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielni Mieszkaniowej RP w Warszawie i innego rodzaju organizacji, nie
przynosz¹cych cz³onkom
Spó³dzielni wymiernych korzyœci, a wymagaj¹cych sta³ych sk³adek.
Uchwa³a nr 24 - równego dostêpu do ³amów
spó³dzielczego biuletynu
„Nasze Sprawy”, mo¿liwoœci zamieszczania tam przez
cz³onków SM „Janowo” tekstów i wypowiedzi w wa¿nych sprawach spó³dzielni,
zw³aszcza i¿ gazetê finansuj¹ cz³onkowie Spó³dzielni
Uchwa³a nr 25 - obni¿enia op³at za kserokopie
dokumentów do 20 gr za egzemplarz A-4 i 40 gr za egzemplarz formatu A-5
Uchwa³a nr 26 - okreœlenia i monitorowania
stanu technicznego budynków, aby unikn¹æ niespodziewanych awarii i
kosztownych skutków ich
usuwania
Uchwa³a nr 27 - wprowadzenia do Statutu zapisu o koniecznoœci zwo³ania dodatkowego zebrania cz³onków spó³dzielni
poza ustawowym jednym
Walnym Zgromadzeniem,
aby umo¿liwiæ spó³dzielcom
wypowiedzenie siê na temat
bie¿¹cej dzia³alnoœci spó³dzielni dwa razy w roku.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Obrony
Praw Cz³onków i Mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot
Mieszkaniowcyh
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OPINIE, PORADY

Za wysokie zarobki prezesa PRAWNIK RADZI
Pensje wszystkich pracowników powinny byæ znane
cz³onkom spó³dzielni - która jest ich prywatn¹ w³asnoœci¹.
Cz³onkowie SM s¹ pracodawcami ka¿dej ososby, zatrudnionej w spó³dzielni. To oni ³o¿¹ na wynagrodzenie pracowaników w op³atach czynszowych, które s¹ stanowczo za
wysokie! Powierzaj¹c dzia³anoœæ spó³dzielczego Domu Kultury Miastu oraz reguluj¹c sprawê zarobków pracowników
SM - mo¿na je obni¿yæ w granicach 800-1200 z³ rocznie!
Tak napisali w uzasadnieniu uchwa³y nr 5 autorzy projektu, którzy proponuj¹ okreœlenie górnego pu³apu zarobków prezesa zarz¹du SM „Janowo” i innych. W latach 20062008 prezes J. Chmielewski zarabia³ od 15 800 do 18
000 z³ miesiêcznie. Obecnie na p³ace trzech cz³onków Zarz¹du i g³ównej ksiêgowej spó³dzielnia wydaje rocznie ok.
750 000 z³.
Na tak wysokie wynagrodzenia spó³dzielców po prostu
nie staæ. Zaproponowali wiêc usltalenie górnego pu³apu
zarobków, m.in. prezesa Zarz¹du - do 6000 z³ netto miesiêcznie, jego zastepców i g³. ksiêgowej - do 4500 z³ netto,
kadry kierowniczej i radcy prawnego - do 3500 z³. P³ace
pozosta³ych pracowników nie powinny, zdaniem autorów
projektu przekraczaæ 2500 z³ netto miesiêcznie.
W sk³ad proponowanych wynagrodzeñ wchodz¹ ró¿nego rodzaju nagrody, premie, dodatki.

„Nasze Sprawy” organem
prasowym Zarządu SM
Na ³amy „Naszych Spraw” dostaj¹ siê tylko te treœci,
które odpowiadaj¹ Zarz¹dowi SM. Co wiêcej, „Nasze Sprawy” wykorzystywane s¹ do szkalowania cz³onków spó³dzielni, nastawienia czytelników wrogo do aktywnych spó³dzielców, walcz¹cych o realizowanie praw cz³onków m.in. kwestii uw³aszczenia. Na ³amach „Naszych Spraw” u¿ywa siê
obraŸliwych okreœleñ, nazywaj¹c spó³dzielców „warcho³ami, pieniaczami, rozwalaczami”. Nie wspomina siê o tym ,
¿e to dziêki tym „rozwalaczom” setki cz³onków Spó³dzielni
mog³y staæ siê autentycznymi w³aœcicielami mieszkañ i
posiadaczami aktów notarialnych.
Numer 326 „Naszych Spraw” z 26.03 br. zawiera kolejne
ataki na cz³onków, którzy nie godz¹ siê na styl „sprawowania w³adzy” w SM „Janowo” czyli na ³amanie prawa. Spó³dzielcy, nie wystêpuj¹ przeciwko spó³dzielni, jak chce
to wmówiæ Zarz¹d, bo przecie¿ s¹ te¿ jej cz³onkami.
Protestuj¹ przeciw ³amaniu prawa, przeciw bezprawnym dzia³aniom Zarz¹du SM.
Skoro Zarz¹d - jak twierdzi - dzia³a zgodnie z prawem,
dlaczego boi siê g³osu niezadowolonych cz³onków? Przecie¿
to jest g³os, który ma „marginalne znaczenie”.
Zarz¹d SM traktuje „Nasze Sprawy” jako swój organ
prasowy. W czerwcu 2008 r. Zarz¹d stwierdzi³, ze prezes
SM "Janowo" zosta³ wybrany na to stanowisko w drodze
konkursu. Na niedawne pytanie cz³onka spó³dzielni o
szczegó³y konkursu, prezes zas³oni³ siê …ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, która nie przewiduje przekazania cz³onkowi spó³dzielni takich informacji!
W konsekwencji pytanie, czy J. Chmielewski zosta³ wybrany na prezesa SM „Janowo” w drodze otwartego konkursu pozostaje dla cz³onków spó³dzielni nadal niewiadom¹. A przecie¿ mamy prawo do poznania prawdy!

Po co nam Związek Rewizyjny?
Cz³onkostwo spó³dzielni w zwi¹zku rewizyjnym nie jest
obligatoryjne. Funkcje zwi¹zku rewizyjnego w stosunku do
spó³dzielni niezrzeszonych wykonuje Krajowa Rada Spó³dzielcza na koszt spó³dzielni. Unika siê zatem p³acenia sk³adek, zw³aszcza, ¿e w sprawach z którymi spó³dzielcy z Rumi
zwrócili siê do Zwi¹zku Rewizyjnego SM RP nie otrzymali
¿adnego wsparcia. Dowiedzieli siê m.in., ¿e „…zwi¹zki rewizyjne nie mog¹ wype³niaæ roli arbitra w sporach miêdzy
spó³dzielniami i ich cz³onkami”, ani te¿ „…nie mog¹ decydowaæ o s³usznoœci uchwa³ organów samorz¹dowych spó³dzielni”.
Spó³dzielcy z Rumi dostali tylko „dobr¹ radê”, ¿e oceny
efektywnoœci i legalnoœci stosowanych w spó³dzielni rozwi¹zañ mog¹ dochodziæ na drodze s¹dowej, ale o tym oni
sami doskonale wiedz¹!
Skoro ZR SM RP nic nie mo¿e, to za co mu p³acimy?

Rozdzielność majątkowa
w małżeństwie
Rozdzielnoœæ maj¹tkowa miêdzy ma³¿onkami polega na tym, ¿e ka¿dy z ma³¿onków, od dnia zawarcia
umowy maj¹tkowej ma³¿eñskiej, zwanej intercyz¹,
bêdzie posiada³ wy³¹cznie swój maj¹tek osobisty, a
miêdzy ma³¿onkami nie bêdzie maj¹tku wspólnego.
inne prawa twórcy,
Z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa powstaje z mocy
przedmioty nabyte w zamian za sk³adniki maj¹tku
prawa ustawowa wspólnoœæ
osobistego, chyba ¿e przepis
maj¹tkowa, obejmuj¹ca
przedmioty nabyte przez
szczególny stanowi inaczej.
Jest to tzw. surogacja oboje ma³¿onków lub przez
je¿eli ma³¿onek przed zajednego z nich.
warciem ma³¿eñstwa naby³
WSPÓLNE
samochód, który sprzeda³ w
I ODDZIELNE
trakcie trwaniama³¿eñstwa,
Do maj¹tku wspólnea za pieni¹dze uzyskane ze
go nale¿¹ w szczególnosprzeda¿y tego samochodu
œci: pobrane wynagrodzenie
kupi³ np. telewizor, to teleza pracê i dochody z innej
wizor ten bêdzie stanowi³
dzia³alnoœci zarobkowej
jego maj¹tek osobisty.
ka¿dego z ma³¿onków,
INTERCYZA
dochody z maj¹tku wspól- przed lub
nego, jak równie¿ z maj¹tku
w trakcie ma³¿eñstwa
osobistego,
Ma³¿onkowie mog¹ nie
œrodki zgromadzone na
chcieæ pozostawaæ w takiej
rachunku funduszu emerywspólnoœci, tak wiêc mog¹
talnego ka¿dego z ma³¿onzawrzeæ umowê zwan¹ inków.
tercyz¹, gdzie ustal¹, i¿ nie
Zasad¹ jest, ¿e to co nie
bêdzie miêdzy nimi obowi¹nale¿y do maj¹tku osobistezywa³a wspólnoœæ maj¹tkogo ma³¿onków, wchodzi w
wa, a ka¿dy z nich bêdzie posk³ad maj¹tku wspólnego.
siada³ wy³¹cznie swój maj¹Do maj¹tku osobistetek osobisty. Umowê tak¹
go nale¿¹ zaœ:
mo¿na zawrzeæ przed zaprzedmioty nabyte przed
warciem ma³¿eñstwa, jak i
powstaniem wspólnoœci
w trakcie jego trwania.
ustawowej (np. mieszkanie
Umowê t¹ zawiera siê w forlub samochód, je¿eli zostamie aktu notarialnego, a
³y kupione przed zawarciem
wiêc u notariusza. Umowa
zwi¹zku ma³¿eñskiego),
ta mo¿e byæ w ka¿dym czaprzedmioty
nabyte
sie przez ma³¿onków rozprzez dziedziczenie, zapis
wi¹zana i wówczas ponowlub darowiznê,
nie zacznie obowi¹zywaæ
prawa maj¹tkowe wynimiêdzy ma³¿onkami wspólkaj¹ce ze wspólnoœci ³¹cznej
noœæ ustawowa. Ka¿de ma³podlegaj¹cej odrêbnym
¿eñstwo, bez ¿adnych ograprzepisom,
niczeñ, mo¿e zawrzeæ umoprzedmioty s³u¿¹ce wywê maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
³¹cznie do zaspokajania osoZawarcie umowy maj¹tbistych potrzeb jednego z
kowej - rozdzielnoœci maj¹tma³¿onków, prawa niezbykowej - powoduje, ¿e ka¿dy
walne, które mog¹ przys³uz ma³¿onków zachowuje zagiwaæ tylko jednej osobie,
równo maj¹tek nabyty
przedmioty uzyskane z
przed zawarciem umowy,
tytu³u odszkodowania za
jak i maj¹tek nabyty póŸuszkodzenie cia³a lub z tyniej. Tak wiêc nie bêdzie ju¿
tu³u zadoœæuczynienia za
maj¹tkiem wspólnym podoznan¹ krzywdê (nie dotybrane wynagrodzenie za
czy to jednak renty nale¿nej
pracê, a tak¿e przedmioty
poszkodowanemu ma³¿onnabywane przez jednego z
kowi z powodu utraty zdolma³¿onków za pobrane wynoœci do pracy zarobkowej),
nagrodzenie za pracê bêd¹
wierzytelnoœci z tytu³u
stanowi³y maj¹tek osobisty
wynagrodzenia za pracê lub
ma³¿onka, który dane
z tytu³u innej dzia³alnoœci
przedmioty naby³ ze swoich
zarobkowej jednego z ma³pieniêdzy.
¿onków (a wiêc nie pobrane
jeszcze wynagrodzenie),
POZEW DO S¥DU
nagrody za osobiste osi¹Je¿eli miêdzy ma³¿onkagniêcia jednego z ma³¿onmi nie ma zgody, ka¿dy z
ków, prawa autorskie i prama³¿onków mo¿e z pozwem
wa pokrewne, prawa w³ao ustanowienie rozdzielnosnoœci przemys³owej oraz
œci maj¹tkowej wyst¹piæ do

Radca prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii Prawnej
„Cyman i wspólnicy” z
siedzib¹ w Gdañsku
(ul. Œwiêtojañska 47/48)
Tel. (58) 736 60 99,
(58) 305 30 88,
www.lawagency.pl

s¹du. ¯¹danie ustanowienia
takiej rozdzielnoœci zostanie
przez s¹d uwzglêdnione tylko w sytuacji, gdy istniej¹
ku temu wa¿ne powody. W
takiej sytuacji rozdzielnoœæ
maj¹tkowa powstaje z
dniem oznaczonym w wyroku, który j¹ ustanawia.
W wyj¹tkowych wypadkach s¹d mo¿e ustanowiæ
rozdzielnoœæ maj¹tkow¹ z
dniem wczeœniejszym ni¿
dzieñ wytoczenia powództwa, w szczególnoœci, je¿eli
ma³¿onkowie ¿yli w roz³¹czeniu.

WA¯NE POWODY
W przepisach nie jest
okreœlone, co nale¿y rozumieæ przez wa¿ne powody,
które mog¹ byæ podstaw¹
ustanowienia przez S¹d rozdzielnoœci maj¹tkowej, niemniej powszechnie przyjmuje siê, i¿ chodzi o sytuacje,
kiedy dalsze utrzymywanie
wspólnoœci maj¹tkowej spowoduje powa¿ne zagro¿enie
dla sytuacji maj¹tkowej
ma³¿onka, który ¿¹da ustanowienia rozdzielnoœci maj¹tkowej.
Z sytuacj¹ tak¹ mo¿emy
mieæ do czynienia, gdy jeden
z ma³¿onków nie pracuje, nie
przyczynia siê tym samym
do powiêkszania maj¹tku
wspólnego, a tak¿e gdy roztrwania maj¹tek wspólny
albo zaci¹ga d³ugi bez zgody drugiego ma³¿onka.
Stan d³ugotrwa³ej separacji faktycznej tak¿e mo¿e
byæ podstaw¹ do ustanowienia przez s¹d rozdzielnoœci
maj¹tkowej, albowiem
mimo formalnego trwania
ma³¿eñstwa, ka¿de z ma³¿onków prowadzi odrêbne
gospodarstwo domowe.
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Miejski finał konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

W Rumi nie brakuje wolontariuszy
Laureatk¹ miejskiego fina³u XVI Edycji Samorz¹dowego Konkursu Nastolatków „Oœmiu Wspania³ych” zosta³a Marta Iwañska, uczennica II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Rumi. To ona bêdzie reprezentowaæ nasze miasto w konkursie ogólnopolskim.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród najaktywniejszym
wolontariuszkom i wolontariuszom w naszym mieœcie odby³a siê w Gimnazjum nr 2.
Organizatorem konkurgaj¹ dzia³alnoœæ MOPS, Casu jest Fundacja „Œwiat na
ritas oraz organizacji pozatak”, a jego celem jest prorz¹dowych. Formy ich akpagowanie pozytywnych zatywnoœci s¹ bardzo ró¿ne, od
chowañ, dzia³añ i postaw
pomocy potrzebuj¹cym, powœród m³odych ludzi. Podprzeez zbiórkê pieniêdzy na
czas uroczystego spotkania
szczytny cel, karmy dla
w Ginnazjum nr 2 podkrezwierz¹t w schroniskach, po
œlano, ¿e takich m³odych luorganizowanie zabaw i zadzi w Rumi jest coraz wiêjêæ, pozwalaj¹cych ciekawie
cej. Uczniowie niemal
spêdzaæ wolny czas. M³odzi
wszystkich szkó³, zw³aszcza
wolontariusze dzia³aj¹ w
ponadpodstawowych dziaszko³ach, w parafiach lub w
³aj¹ w œrodowoisku szkolorganizacjach.
nym, bior¹ udzia³ w akcjach
Marta Iwañska rozpocharytatywnych, wspomaczê³a dzia³alnoœæ charyta-

tywn¹ w szkole podstawowej. Jako wolontariuszka w
Oratorium im. œw. Dominika Savio zajmuje siê dzieæmi, pomagaj¹c im w nauce,
s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹. Dzia³a w ZHR. Dodatkowo opiekuje siê dziewczynk¹ ze
szko³y podstawowej, która
ma trudnoœci w nauce i problemy z akceptacj¹ w grupie
rówieœniczej.
- Marta potrafi okazaæ
wiele cierpliwoœci i serca
swojej podopiecznej.Jest
¿yczliwa, odpowiedzialna,
systematyczna i skuteczna mówi Alina Treder opiekun Szkolnego Ko³a Wolontariatu w II LO. - Jej konsekwencja w dzia³aniu i wytrwa³oœæ sprawiaj¹, ¿e Marta jest wzorem dla innych
kole¿anek i kolegów.
Ak.

Marta Iwañska - najlepsza
wolontariuszka w Rumi.

Do wspólnej fotografii z burmistrz Rumi ustawili siê wyró¿nieni uczniowie: Paulina Czarnowska, Magdalena
Jereczek, Magda Dosz, Karolina Mazurek, Ma³gorzata Lewandowska, Ewelina Miotke, Magdalena Muttke wszystkie z Gimnazjum nr 1; Ewelina Milewczyk, Paulina Polkowska i Klaudia Kolasiñska z Gimnazjum nr 2
oraz Piotr Piórkowski z I Akademickiego LO w Gdyni, a tak¿e najm³odsi wolontariusze ze szkó³ podstawowych:
Paulina Gruba, Klaudia Wieczorek i Dawid Brzozowski (niestety, nie wszyscy zmieœcili siê w kadrze).

- Moja praca z dzieæmi
rozpoczê³a siê w Ognisku
Muzycznym „Presto”, gdzie
uda³o siê nam nagraæ p³ytê
pt. „Maleñka przysz³a mi³oœæ”, a dochód przeznaczyliœmy na zakup sprzêtów dla
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Wejherowie.
Radoœæ z prezentów by³a
wielka. Prze¿yliœmy wspania³e chwile, poniewa¿ mogliœmy zobaczyæ uœmiechy na
twarzach dzieci i ich wychowawczyni - mówi laureatka
konkursu „Oœmiu wspania³ych”. - Pomagam prowadziæ
gromadê zuchów, spotykam
siê z podopiecznymi Oratorium, uczestniczê w organizowaniu festynów, turniejów
pi³karskich, rajdów i zabaw.
Opiekujê siê dzieæmi w czasie pó³kolonii. Uœmiech dzieci i s³owo „dziêkujê” jeszcze
bardziej mnie zachêca do
pomagania innym.

Dni chopinowskie w Gimnazjum nr 2
Ile mazurków skomponowa³ Chopin? Jak brzmi drugie imiê kompozytora? Gdzie pochowano jego serce?
Na te i wiele innych pytañ odpowiadali uczniowie
klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Uczestnicy konkursu poœwiêconego ¿yciu i twórczoœci
Fryderyka Chopina, musieli tak¿e wykazaæ siê znajomoœci¹ twórczoœci wielkiego kompozytora. Swoj¹ wiedzê zaprezentowali na konkursie podsumowuj¹cym projekt ,,Dni
Chopinowskie”. Zorganizowano je Gimnazjum nr 2 w dwusetn¹ rocznicê urodzin wielkiego Polaka.
Wczeœniej reprezentanci klas wys³uchali utworów Chopina, zagranych przez gimnazjalistê Adama Stencla,
ucznia kl. I m. Jego kole¿anka Julia Gajdzis wyjaœnia³a
s³uchaczom, jakiego rodzaju utwór jest prezentowany, kiedy i w jakich okolicznoœciach powsta³.
Wybrane klasy obejrza³y prezentacjê multimedialn¹,
przygotowan¹ przez Dorotê Kuchtê. Dziêki niej gimnazjaliœci pog³êbili swoj¹ wiedzê o F. Chopinie, poznali ¿ycie i
twórczoœæ wielkiego polskiego kompozytora, tworz¹cego na
emigracji.
Dorota Kuchta
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Zwyciêzcy konkursu, czyli dru¿yny klas: I m (pierwsze miejsce), I b (drugie miejsce)
oraz klasy II b (trzecie miejsce) wraz z wicedyrektor Gimnazjum nr 2, Joann¹
Lekner.
Fot. Dorota Kuchta
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Uczniowie ze szkół salezjańskich w Rumi wśród najlepszych w Polsce

Literatura, chemia i misje
Troje uczniów Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi i mieszkañców naszego miasta zosta³o finalistami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych jêzyka polskiego oraz z chemii. To powód
do dumy dla nauczycieli i dla rodziców. Mimo, ¿e ta
placówka na brak sukcesów nie narzeka, z awansu
do ogólnopolskiej olimpiady cieszy siê ca³a szko³a.
podobnie jak z sukcesów uczniów Salezjañœkiego
Gimnazjum.
ok. dwa tygodnie.
Drugoklasistka AlekOn równie¿ przeszed³ kilsandra Czapliñska by³a
ka trudnych etapów konkurjedn¹ z szeœciu reprezentansu, tym razem chemicznego.
tów SLO w finale okrêgo- To utalentowany uczeñ,
wym konkursu polonistyczju¿ w gimnazjum bra³ udzia³
nego. Dojœcie do tego etapu
w konkursach i odnosi³ suknie by³o ³atwe i wymaga³o
cesy. Myœlê, ¿e ma niesamosporo samodzielnej pracy.
wity potencja³ - mówi Ma- Uczniowie musieli przyriola Klein, nauczycielka
gotowaæ pracê pisemn¹,
chemii. - Obok Cypriana w
przejœæ pomyœlnie test z wieokrêgowym finale olimpiady
dzy jêzykowej, a tak¿e napichemicznej uczestniczy³o
saæ analizê utworu literacdwoje uczniów naszej szkokiego. Ola, która zakwalifi³y. Wszyscy zas³uguj¹ na
kowa³a siê do kolejnego etauznanie.
pu ustnego, musia³a obroniæ
Grzegorz Chmieliñski
swoj¹ pracê i odpowiedzieæ
to
kolejny
licealista, który
na kilka pytañ. W po³owie
dosta³ siê do najwy¿szego
kwietnia weŸmie udzia³ w
etapu ogólnopolskiego konogólnopolskiej olimpiadzie w
kursu, tym razem dotycz¹Warszawie - informuje Wiecego misyjnej znajomoœci
s³awa Klawiter, polonistka
Afryki. Przygotowywa³ siê
w liceum. - Uczestnicy konpod kierunkiem nauczycielkursu przygotowywali siê
ki geografii, Hanny Topolpod moim kierunkiem, ale
skiej. Fina³ odbêdzie siê w
najwiêcej zale¿a³o od ich prakwietniu na Uniwersytecie
cy i wytrwa³oœci.
im. kard. Stefana WyszyñZ ogólnopolskim szczeskiego w Warszawie.
blem olimpiady zmierzy³ siê
- Cieszymy siê bardzo, ¿e
pod koniec marca Cyprian
nasi uczniowie s¹ wœród najKleist, uczeñ I klasy SLO w
lepszych w regionie i w kraRumi. Wyniki bêd¹ znane za

Najlepsi licealiœci i ich nauczycielki. Od lewej: Wies³awa Klawiter, Aleksandra
Czapliñska, Hanna Topolska, Maria Lewandowska, Nicole Wikowska, Joanna Sko³ucka, Grzegorz Chmieliñski, Martyna Rydel, Cyprian Kleist i Mariola Klein.

ju - mówi ks. Marek Woœ,
dyrektor Szkó³ Salezjañskich w Rumi. - Staramy siê
stworzyæ najlepsze warunki
nauki i mo¿liwoœci rozwijania talentów. Jak widaæ, nasza zdolna m³odzie¿ potrafi
z tych mo¿liwoœci korzystaæ.
Mo¿emy siê te¿ pochwaliæ sukcesami uczniów Gimnazjum Salezjañskiego.
Mamy w tym roku 18 finalistów konkursów kuratoryjnych. Ju¿ wiadomo, ¿e czterech z nich zosta³o laureatami, niektórzy nawet dwóch
lub trzech ró¿nych konkursów! Jesteœmy z nich dum-

ni, podobnie jak z m³odzie¿y
odnosz¹cej sukcesy na konkursach wokalnych, turystycznych oraz w sporcie.
Uczniowie o których
mówi³ ks. dyrektor to laureaci nastêpuj¹cych konkursów: Jêdrzej Dampc - matematyka (I miejsce), fizyka

i chemia, Pawe³ Komarnicki - geografia i chemia
(poza tym I miejsce na wojewódzkim etapie konkursu
„Alfik
matematyczny
2009”). Kamil Pluta - fizyka oraz Maciej Fija³kowski - geografia.
Gratulujemy! Ak.

Poznaj tê szko³ê
Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce zaprasza gimnazjalistów na Dzieñ Otwarty szko³y, który odbêdzie
siê w sobotê 24 kwietnia w godz. 9.00-13.00. Bêdzie
mo¿na zobaczyæ szko³ê z bliska i dowiedzieæ siê wszystkiego o ofercie edukacyjnej liceum.

Rumianie na ogólnopolskim finale konkursu

Triumf Odyseuszy
Mariola Jurkiewicz, nauczycielka z Rumi, otrzyma³a
nagrodê im. prof. Józefy So³owiej dla trenera Odysei
Umys³u, który przyczyni³ siê do rozwoju tej wspania³ej idei. Nagrodê tê, do której nominowano kilka osób
z ca³ego kraju, wrêczano po raz pierwszy podczas ogólnopolskiego fina³u Odysei w Gdañsku. Na tej samej
imprezie grupa z Ekologicznej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej w Rumi zajê³a I miejsce w swojej kategorii
wiekowej i mo¿e pojechaæ na œwiatowy fina³ w USA.
M³odzi Odyseusze z
ESSP ju¿ po raz czwarty zostali zakwalifikowani do
œwiatowego fina³u Odysei. Z
jednego z nich przywieŸli
najwy¿sze trofeum. W tym
miêdzynarodowym programie edukacyjnym uczestnicz¹ ró¿ni uczniowie szko³y. tym roku, jak powiedzia³a sama trenerka, by³a to supergrupa g³ównie pi¹toklasistów, która opracowa³a
problem „Latanie na planie”, prezentuj¹c w Gdañ-

sku oœmiominutowy spektakl. Uczniów przygotowa³a
pani Mariola oraz druga trenerka, jej córka - Monika
Jurkiewicz.
Odyseja Umys³u uczy
kreatywnego myœlenia i
twórczego rozwi¹zywania
problemów. Odyseusze pracuj¹ w dru¿ynie, razem szukaj¹c najlepszych rozwi¹zañ. Staj¹ siê dziêki temu
otwarci, odwa¿ni, pe³ni inicjatywy. Na tym mówi¹c
najkrócej polega idea miê-

dzynarodowego programu.
- Chcia³abym podkreœliæ
pracê i kreatywnoœæ samych
uczniów, bo to od nich najbardziej zale¿y sukces mówi Mariola Jurkiewicz. W tegorocznym festiwalu z
zadaniami zmierzyli siê:
Aleksandra G³adka, Zuzanna Wojtczak, Jakub
Stefañski, Dawid O¿ógOrzogowski, Grzegorz
Sochaj, Ivo Skoczke i Kamil Topolewski.
Dodajmy, ¿e w ogólnopolskim finale Odysei Umys³u
w Gdañsku zadebiutowa³a
grupa trzecioklasistów ze
Szko³y Podstawowej nr 10 w
Rumi pod kierunkiem Anny
Bronowickiej.
Uczniowie „dziesi¹tki”
zajêli czwarte miejsce. Jak
na pierwszy raz, ca³kiem
Ak.
nieŸle!

Mariola Jurkiewicz.

Fot. Leszek ¯urek

FESTYN W MAJU
Aby zebraæ pieni¹dze na fina³ Odysei, który odbêdzie
siê pod koniec maja br., a tak¿e nna rozbudowê szko³y Odyseusze i inni uczniowie ESSP przy ul. Kujawskiej w Rumi
Janowie zapraszaj¹ wszystkich na festyn.
W sobotê 8 maja bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ we wspania³ej rodzinnej zabawie, po³¹czonej z wystêpami, loteri¹ i
kiermaszem.
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EDUKACJA, KULTURA, REKREACJA

Laureatki I miejsca (od lewej): Julia Karczewska z SP
nr 6 i Lena Matynia ze Szko³y Ekologicznej.

Mistrzowie ortografii
Po raz piêtnasty zorganizowano w Rumi Miêdzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II szkó³ podstawowych Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego. Jak co roku,
fina³ konkursu oraz uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a
siê w Szkole Podstawowej nr 6, której nauczycielki od 14
lat (pierwsza edycja odby³a siê w SP nr 1) organizuj¹ konkurs. W tym, roku wziê³o w nim udzia³ 60 uczniów z 18
szkó³ Rumi, Redy, Wejherowa, Bolszewa, Goœcicina i Orla.
Uczestnicy turnieju pisali nie³atwe dyktando, z którym
wielu z nich poradzi³o sobie znakomicie.
Tytu³ Mistrza Ortografii przypad³ w udziale dwójce
uczniów spoza Rumi: Agacie KaŸmierczak z SP nr 1 w
Wejherowie oraz Jakubowi Kisielowi z SP nr 4 w Redzie. Oboje uzyskali maksymalne 100 punktów.
Tylko o pó³ punkta mniej otrzyma³y dwie rumianki, które
zajê³y ex aequo pierwsze miejsce w konkursie. S¹ to Julia
Karczewska z SP nr 6 oraz Lena Matynia z Ekologicznej
Szko³y Spo³ecznej.
Drugie miejsce zajê³a Sara Zyba³a z SP nr 10 (98 pkt),
a trzecie ex aequo z kolegami z Wejherowa i Redy: Adrianna Bagnecka z SP nr 6 i Przemek Filip z SP nr 1 (po
97,5 pkt.).
Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê: Weronika Rochna
z SP nr 1 oraz Pawe³ Kowalski z SP nr 9 (po 97 pkt).
Uzyskane wynika oznaczaj¹, ¿e oni równie¿ nie maj¹ k³opotów z ortografi¹.
baj.

SPINKI w Siedlcach

W sobotę 17 kwietnia

Nagrodzone
tancerki

Dwunasty Bieg
Wielkanocny

M³ode tancerki z rumskich zespo³ów
SPINKI 1 i SPINKI 2, trenowane przez
Renatê Urbanik-Siwiec, po raz kolejny
odnios³y sukces. Tym razem podczas niedawnym Mistrzostw Polski Modern, Jazz,
Balet - Siedlce 2010, w marcu br..
Mistrzostwo Polski w duecie w tañcu
modern, w kategorii dzieci do lat 11 zdoby³y rumianki: Weronika Sapiñska i Magdalena Konkel. Tytu³ wicemistrza Polski
mini formacji modern dzieci do lat 11 otrzyma³ zespó³ SPINKI 2, natoamist grupa
SPINKI 1 zajê³a pi¹te miejsce w tañcu modern juniorów. Weronika Ziegert zajê³a 7
miejsce solo modern (dzieci do lat 11).
Dziewczêta otrzyma³y nominacje do startów na Mistrzostwach Œwiata Europy oraz
Pucharze Œwiata w tañcu modern 2010.

Tradycyjny Bieg Wielkanocny, zorganizowany przez Urz¹d Miasta Rumi,
MOSiR i parafiê œw. Józefa i Judy Tadeusza odbêdzie siê 17 kwietnia w
godz. 11.15-12.20 na terenie Szmelty.
Zbiórka uczestników przy mostku na
Zagórzance przy ul. œw. Józefa (przy stawach
rybnych) o godz.9.00.
Do udzia³u mo¿na zg³osiæ siê wczeœniej
w MOSiR pod nr tel: 58 771-17-37 albo w
dniu zawodów w miejscu zbiórki (zapisy w
godz. 9-10.30). Warunkiem uczestnictwa jest
zg³oszenie do imprezy, strój sportowy oraz
zaœwiadczenie lekarskie lub zgoda rodziców.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostan¹ pucharami i nagrodami rzeczowymi (trzy pierwsze miejsca).
baj.

Uczniowie szkó³ podstawowcyh i gimnazjów nie tylko recytowali wiersze, ale te¿
s³uchali i oklaskiwali swoje kole¿anki i kolegów.

Rumianki wśród najlepszych

Dzieci i młodzież
recytują poezję

Uczniowie szko³y nr 6 zaprezentowali zabawny spektakl, w którym ortografia odegra³a bardzo wa¿n¹ rolê.
REKLAMA
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W Dworku pod Lipami w
Rumi odby³y siê miejskie elimancje Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, w którym uczestniczy³o kilkadziesi¹t uczennic i uczn iów szkó³
podstawowcyh oraz gimnazjów w Rumi. Dzieci i m³odzie¿ piêknie recytowa³y
wiersze. By³ te¿ konkurs poezji œpiewanej.
Najlepsi recytarorzy zostali nominowani przez jury
do reprezentowania Rumi w
konkursie powiatowym w
Wejherowie.
Wœród dzieci z klas I-III
by³y to uczennice SP nr 10 Aleksandra Panek i Kamila Tymrakiewicz oraz
Emilia Roszkowska, reperezentuj¹ca Powiatowy Zespó³ Placówek OœwiatowoWychowawczych (ktory by³
organizatorem imprezy).
W grupie uczestników z
klas IV-VI najlepszy okaza³

siê Pawe³ Kazior z SP nr
10, a wœród gimnazjalistów
najwiêksze uznanie jury zdoby³y: Klaudia Kornacka z
Gimnazjum Salezjañskiego,
Hanna Hawañczak z Gimnazjum nr 2 oraz Sylwia Pilawa z Powiatowego Zespo³u PO-W.
Klaudia Groth z Gimnazjum Salezjañskiego oraz
Miko³aj Mizak z Ekologocznego Gimnazjum Spo³ecznego zostali nagrodzeni w kategorii poezja œpiewana.
Na etapie powiatowym
konkursu, w dwóch kategoriach wiekowych pierwsze
miejsca przyznano Kamili
Tymrakiewicz oraz Klaudii
Groth, które wezm¹ udzia³ w
konkursie wojewódzkim.
Aleksandra Panek z Rumi
zajê³a II, a Klaudia Kornacka - II miejsce. Wszystkie te
uczennice s¹ podopiecznymi
Anny Bronowickiej.

Utalentowana Klaudia
Groth (wy¿ej) oraz
Kamila Tymrakiewicz
(ni¿ej) - podopieczne
Anny Bronowickiej triumfowa³y zarówno w
miejskim, jak i w powiatowym konkursie.
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Sukcesy
karateków
Zawodnicy Klubu Sportowego Karate SAKURA z
Rumi odnieœli sukcesy na
du¿ych imprezach w Polsce.
W Mistrzostwach Polski Shotokan FSKA w Kowarach, w których wziê³o ponad
380 zawodników, rumski
klub reprezentowa³o 9 karateków. Adam Dominik wywalczy³ III miejsce w kata juniorów oraz razem z Rafa³em Brodeckim zdobyli
br¹zowe medale w konkurencji kumite dru¿ynowym
w ³¹czonej ekipie z klubem z
Tczewa. Na wyró¿nienia zas³uguj¹ wszyscy zawodnicy
reprezentuj¹cy KSK SAKURA: Michalina Machniak
(IV pozycja w kata), Kacper
Formela, Karolina Osiñska, Miko³aj Moszczenko.
Na turnieju Copernicus Cup o Puchar Prezydenta Torunia, klub z Rumi
reprezentowa³o 12 zawodników. Z³oto w kumite wywalczy³ Kacper Formela, a
br¹z Weronika Wasielke.
Bardzo dobrze spisali siê
Eric Rohler oraz Miko³aj
Moszczenko, przegrywaj¹c
w kumite w walkach æwieræfina³owych.
- Dla wiêkszoœci naszych
zawodników by³y to pierwsze
starty w zawodach dlatego
nale¿¹ siê im szczególne gratulacje - mówi Andrzej Kostun, trener i prezes klubu.

SPORT

Dziesięć goli w dwóch pierwszych meczach

Dobry początek Orkana
A¿ 10 goli strzelili w
dwóch pierwszych spotkaniach rundy wiosennej pi³karze Orkana Rumia SSA. Najpierw 6:0 pokonali Darzbór Szczecinek, a potem 4:1 odprawili Energetyk Gryfino.
W inauguracyjnym meczu przy wype³nionym kibicami stadionie przewaga gospodarzy ani przez moment
nie podlega³a dyskusji. Podopieczni Bogus³awa Oblewskiego od pocz¹tku spotkania przyst¹pili do ataku.
Pierwsz¹ bramkê atomowym uderzeniem z za pola
karnego zdoby³ w 18 minucie kapitan rumian Piotr
Fera. Na 2:0 podwy¿szy³
Grzegorz Niciñski, a jeszcze przed przerw¹ wynik z
rzutu karnego ustali³ ponownie Piotr Fera. Po
zmianie stron nastawieni na
obronê goœcie, próbowali czêœciej zagroziæ bramce Kamila Biecke, ale kolejne trzy
bramki by³y autorstwa rumian: Grzegorza Niciñskiego oraz zmienników Ireneusza Malinowskiego oraz Rolanda Kazubowskiego.
- Cieszymy siê z takiego
pocz¹tku rundy wiosennej powiedzia³ po spotkaniu z
Darzborem Szczecinek Bogus³aw Oblewski, trener

Rafa³ Siemaszko (przy pi³ce) w spotkaniu z Energetykiem Gryfino dwukrotnie
wpisywa³ siê na listê strzelców.
Fot. orkanrumia.net

rumian. - Ca³y zespó³ zagra³
dobre spotkanie i zas³u¿y³
na s³owa pochwa³y.
Tydzieñ póŸniej z powodu z³ego stanu boiska nie
odby³ siê mecz 2 kolejki z
Bytovi¹ w Bytowie (prze³o¿ony na 27 kwietnia). Kolejnym sprawdzianem w walce o punkty dla Orkana by³
zatem pojedynek 3 rundy z
Energetykiem Gryfino.
Po wyrównanym pocz¹tku do g³osu doszli gospodarze. Mateusz Prinz i Daniel Laskowski siali spustoszenie na skrzyd³ach,

bardzo dobry debiut w zespole Orkana zaliczy³ równie¿ Marcus Da Silva. W
efekcie dwie piêkne bramki
uderzeniami z pola karnego
zdoby³ Rafa³ Siemaszko.
Na listê strzelców wpisali
siê tak¿e Grzegorz Niciñski i Adrian Stêpieñ.
Honorowe trafienie,
ustalaj¹ce wynik na 4:1 dla
gospodarzy, tu¿ przed koñcem tocz¹cego siê w ulewnym deszczu spotkania,
strza³em z rzutu karnego
ustali³ kapitan gryfinian
Marcin Mielnik.

Niestety, na ostatnim
wyjazdowym meczu z Kaszubi¹ Koœcierzyna w sobotê 3 kwietnia rumianie przegrali 1:2 (0-1).
Orkan z dorobkiem 33
punktów zajmuje drug¹
lokatê w tabeli III ligi.
10 kwietnia Orkan podejmie u siebie zespó³ B³êkitnych Stargard Szczeciñski. Pocz¹tek meczu o godz.
15. Bilety w cenie 6 z³ (panie i dzieci do lat 12 wstêp
wolny). Jest mo¿liwoœæ skorzystania ze stanowiska caT. Miks
teringowego.

REKLAMA

STAROSTWO POWIATOWE
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4
Jak się skontaktować wydziałami:
Biuro Obs³ugi Interesantów
58 57-29-550, fax. 58 57-29-555
Sekretariat
58 57-29-400,401 fax. 058 57-29-402
Biuro Rady Powiatu
58 57-29-423,425, fax. 58 57-29-424
Wydzia³ Organizacyjny
58 57-29-416, 481, 493
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
58 57-29-440, 443, fax. 58 57-29-441

REKLAMUJ SIÊ
W „GAZECIE RUMSKIEJ”
redakcja@gazetarumska.pl
www.gazetarumska.pl
58 710-96-11, 604-105-332

Wydzia³ Finansowy
58 57-29-430, 431, 433
Wydzia³ Rozwoju i Programów
Europejskich 58 57-29-451, 452

Wydzia³ Komunikacji
58 57-29-521, 522
prawa jazdy 524, 525, 528
rejestracja 530-536
Wydz. Architektury i Budownictwa
58 57-29-445÷450, fax. 58 57-29-502
Wydzia³ Geodezji
58 57-29-460, 461, fax. 58 57-29-502
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji
58 57-29-463, 464, 465
Ewidencja Gruntów
58 57-29-466, 467, 468
Zak³ad Uzgadniania Dokumentacji
58 57-29-470, 471, 472

Wydz. Kultury i Spraw Spo³ecznych
58 57-29-485, 486, fax. 58 57-29-488

Wydzia³ Gospodarki
Nieruchomoœciami
58 57-29-475÷478, fax. 58 57-29-479

Wydzia³ Edukacji
58 57-29-429,407,408, 58 57-29-409

Wydzia³ Œrodowiska
58 57-29-541÷544, fax. 58 57-29-545
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KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA I REKLAMY
PRZEJRZYSTA POLSKA - program monitorowania realizacji zasady
partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wraz z partnerami, od 2004 roku
prowadzi Program „Przejrzysta Polska”. Jego celem jest promowanie uczciwoœci i
skutecznoœci w Samorz¹dach, przyczyniaj¹c siê do poprawy jakoœci ¿ycia publicznego oraz do pobudzania aktywnoœci obywatelskiej. W trakcie realizacji Programu wypracowano i wdro¿ono rozwi¹zania sprzyjaj¹ce przejrzystoœci dzia³añ Samorz¹dów.
Niebieski kryszta³ - logo akcji - sta³ siê rozpoznawalnym symbolem d¹¿enia do poprawy funkcjonowania samorz¹du i jakoœci komunikacji z mieszkañcami wed³ug 6
zasad dobrego rz¹dzenia: przejrzystoœci, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji
spo³ecznej, przewidywalnoœci, fachowoœci, rozliczalnoœci.
Do udzia³u w Programie zg³osi³o siê blisko 800 gmin i powiatów z ca³ej Polski,
ponad 400 ukoñczy³o Program w 2006 roku, 127 kontynuowa³o uczestnictwo do 2007
wdra¿aj¹c kolejne zadania.
Fundacja od sierpnia 2009 r., dziêki wsparciu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, wdra¿a program monitorowania realizacji zasady partycypacji spo³ecznej w
samorz¹dach lokalnych. W programie uczestniczy obecnie 127 samorz¹dów z ca³ej
Polski, w tym 8 z woj. pomorskiego. Urz¹d Miasta w Rumi jest jednym z uczestników. Efektem monitoringu realizacji zasady partycypacji spo³ecznej bêdzie stworzenie raportu na temat relacji miêdzy administracj¹ a obywatelami. Wyniki raportu
zostan¹ przedstawione na spotkaniu w³adz samorz¹dowych, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, nieformalnych grup mieszkañców i mediów lokalnych.
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Nowy
sklep
w Rumi
od poniedzia³ku
do soboty
od 10.00 do 24.00

ul. Pi³sudskiego 52/S1
ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com

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

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

tel. 58 671-70-74

502 178 344

16

