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CENA 1,50 ZŁ

ROZMOWA TYGODNIA

W Rumi jest moje miejsce
- Nie trafiłam tu z własnego wyboru, bo o przeprowadzce do Rumi zdecydował mój ojciec, ale w tym
mieście znalazłam swoje
miejsce – mówi Stanisława „Stenia” Mazurek,
znana rumska poetka, niedawno uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. – W Rumi mam
komfort miasta i ciszę wsi.
Wkrótce, pod koniec tego
roku, ukaże się czwarty
już tomik poezji Steni Mazurek, zatytułowany „Mądrość przemijania”. Poza indywidualnymi książkami,
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O głosy mieszkańców

zawalczą trzy komitety
W poniedziałek, 4 października minął ostateczny termin
rejestracji komitetów, które będą wystawiać swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Zawiadomienia do
komisarzy zgłosiły trzy komitety z Rumi. Zgłoszenia dwóch
pierwszych komitetów - przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku - wpłynęły tego samego dnia, 23 września.

jej wiersze zamieszczono w
ponad pięćdziesięciu antologiach poezji, wydanych w
całej Polsce.
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Pierwszy to Komitet
Wyborczy
Wyborców
Samorządność Rumia,
którego pełnomocnikiem
wyborczym jest Janusz
Wolański, a pełnomocnikiem finansowym Grzegorz Partyka. Komitet

56. urodziny miasta

ma siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego.
Drugi to Komitet Wyborczy Wyborców E. Rogala Kończak – Gospodarność.pl.
Pełnomocnikiem
wyborczym jest Tadeusz
Piątkowski, a finansowym
Bożena Bogucka. Komitet
ma swoją siedzibę przy ulicy
Gdańskiej.
Pierwszego października wpłynęło jeszcze jedno
zgłoszenie (zostało przyjęte 2 października). Jest to
Komitet Wyborczy Wyborców Rumia, Rumianie, My. Pełnomocnikiem
wyborczym jest Roman
Konkel, a finansowym
Adam Zawadzki. Swoją
siedzibę ma przy ulicy Pomorskiej.
Ostateczne listy kandydatów na radnych będą
znane po 22 października,
kiedy minie termin zgłaszania ich do terytorialnej
komisji wyborczej. Zapewne swoje listy zgłoszą też
partie, które nie mają oboREKLAMA

7 października 1954
roku Rumia, powstała
wcześniej z połączenia
kilku wsi, otrzymała
prawa miejskie. Dzisiaj
więc nasze miasto obchodzi 56 urodziny.
Przed rokiem z okazji
55-lecia odbyły się różne
uroczystości. W tym roku

liczba lat nie skłania do
specjalnego świętowania
rocznicy, ale tradycyjnie
już zaplanowano ciekawe
wydarzenie sportowe.
W najbliższą sobotę 9
października, w hali MOSiR odbędzie się turniej
siatkówki pn. „56 setów
na 56-lecia Miasta Rumi”.

Dodatkowe hasło brzmi:
„W 56 urodziny Miasta
wszyscy gramy w siatkówkę”. Ten amatorski turniej, rozgrywany w godzinach 12.00-22.00 zawsze
przyciąga wielu zawodników oraz kibiców. W imieniu organizatorów zapraszamy do hali sportowej.

wiązku rejestrowania się.
Można się spodziewać, że
będą to przynajmniej trzy
najbardziej znane - PO,
PiS i SLD.
22 września wpłynęło
również zawiadomienie od
Komitetu Wyborczego
Wyborców Wspólny Powiat, który wystawi kandydatów do Rady Powiatu
Wejherowskiego, m.in. z
Rumi. Jego pełnomocnikiem wyborczym jest Jacek Thiel, a finansowym
Genowefa Małyszko. Komitet jest zarejestrowany
w Wejherowie przy ulicy
12 Marca.
Z doniesień prasowych
wiadomo, że o stanowisko
burmistrza Rumi rywalizować będą: Elżbieta
Rogala-Kończak i Kazimierz Klawiter, natomiast ostateczny termin
zgłaszania
kandydatów
upływa 28 października,
na 25 dni przed terminem
wyborów.
DG.

DZIŚ W NUMERZE
OSTATNIE
PIĘĆ MINUT

Musimy
wreszcie
zdecydować, czy Rumia ma być prawdziwym miastem, czy
też bezpostaciowym
tworem w obszarze
aglomeracji trójmiejskiej – mówi Kazimierz Klawiter, kandydat na burmistrza
miasta.
str. 3

KONFLIKT
O SZKOŁĘ
Pogotowie strajkowe rodziców, kolejna
nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej, dramatyczne relacje w
mediach – wszystko
to z powodu trudnej
sytuacji na budowie
w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi.
str. 6

TAJEMNICA
SKARBOWA
Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej wrócił
temat oświadczenia
majątkowego byłego radnego Jana Domańskiego. Wyniki
kontroli skarbowej w
jego sprawie zostały
objęte klauzulą tajstr. 7
ności.

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Ujęci chuligani

29 września br. ok. godz. 18.45 dyżurny Straży
Miejskiej otrzymał informację, że kilku młodocianych chuliganów dewastuje klatki schodowe w
budynkach przy ul. Ks. Gierosa i ul. Dąbrowskiego. Działania patrolu Straży Miejskiej oraz patrolu mieszanego z policją pozwoliły ująć czterech
wandali. Zostali oni przekazani policji, natomiast
rodzice będą musieli naprawić powybijane szyby i usunąć inne zniszczenia. Chuligani zostaną
ukarani, a ich ujęcie było możliwe dzięki szybkiej
reakcji mieszkańców i szybkiemu powiadomieniu
Straży Miejskiej.

Niebezpieczne zabawy

Tego samego dnia tj. 29 września patrol Straży
Miejskiej interweniował w Gimnazjum nr 2, gdzie
na strychu złapano trzech uczniów, palących papierosy. Chłopcy zostali pouczeni, a do ich rodziców zostaną wystosowane pisma informacyjne.
Aż pięć razy zawiadamiano Straż Miejską o dzieciach, wspinających się na rusztowania ustawione
w centrum przy remontowanych budynkach. Niestety, za każdym razem chłopcy zdołali uciec z daleka widząc nadchodzących strażników.
To bardzo niebezpieczna zabawa – apelujemy do
rodziców o zwrócenie uwagi swoim pociechom, że
bieganie po rusztowaniach grozi nawet śmiercią.

Auta na chodnikach

W minionym tygodniu strażnicy interweniowali
20 razy przy stwierdzonych lub zgłoszonych wykroczeniach drogowych. Tamowanie innym wjazdu lub tamowanie chodnika to najczęstsze „grzechy” kierowców. Za tamowanie ruchu taryfikator
przewiduje mandat karny 100 zł i jeden punkt
karny.

Zniszczona wiata

Niestety znów zdarzył się przypadek wybicia
dwóch szyb na przystanku autobusowym na ul. I
Dywizji WP, co nastąpiło prawdopodobnie w nocy
z soboty na niedzielę. Straż Miejska apeluje i prosi
mieszkańców o natychmiastowe informowanie w
przypadku zauważenia podobnych zdarzeń. To pozwoli na szybką interwencję i ujecie chuliganów,
tak jak niedawno w przypadku niszczenia budynków przy ul. Ks. Gierosa.
Informacje pochodzą ze strony internetowej Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl
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Komisariat w Rumi prowadzi dwa razy więcej spraw związanych z narkotykami
niż w ubiegłym roku.

Narkotyki to coraz większy problem
W sierpniu rząd
przyjął projekt liberalizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nowelizacja przewiduje możliwość
odstąpienia
od
ścigania
osoby
zatrzymanej
w
związku z posiadaniem
niewielkiej ilości narkotyków na własny
użytek. Zdaniem
części posłów taka
zmiana ułatwi dostęp do nich.
W radiu Tok FM mówił
o tym Adam Rogacki, poseł
Prawa i Sprawiedliwości. Może się okazać, że osoby,
przeciwko którym jest skierowana ta ustawa, będą się
odwoływać do kruczków
prawnych, mówiąc, że to

nie handel, lecz "posiadanie
niewielkiej ilości" - stwierdził.
Przypomnijmy
dane
podane
ostatnio
przez
dziennik „Rzeczpospolita”:
90 procent uczniów szkół
średnich przyznaje, że nie
ma kłopotów z kupieniem
narkotyków. Podczas gdy
przestępczość spada, gangi
narkotykowe robią coraz
lepsze interesy i zarzucają
Polskę środkami odurzającymi. Nie inaczej jest w
Rumi.
Ostatnio pisaliśmy o lepszych wynikach rumskiego
komisariatu, ale nie dotyczą one narkotyków. Ilość
prowadzonych w pierwszym półroczu tego roku
spraw wzrosła w stosunku
do ubiegłego roku o 100
procent.
- Od początku okresu
wakacyjnego kontrolowano przypuszczalne miejsca
dystrybucji
narkotyków
oraz miejsca gromadzenia się osób, które środki
tego typu zażywają – mówi
podinspektor
Ireneusz

Można się pozbyć niepotrzebnych sprzętów

Jesienne wystawki
W Rumi trwają jesienne wystawki, czyli
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Warto
sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Miasta lub
bezpośrednio w urzędzie,
termin odbioru odpadów na
określonej ulicy.
Terminy wystawek są
zgodne z dniami wyznaczonymi na odbiór odpadów
segregowanych przez firmę, z którą mieszkaniec ma
podpisaną umowę na odbiór
śmieci. Wyjątkiem jest firma Metalpol, która przeprowadza zbiórkę odpadów 30
września i 7 października.
Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy
jednorodzinnej winny być
wystawione przed posesję, a
w rejonach zabudowy wielorodzinnej do podstawianych
w tym celu kontenerów lub
przy pergoli śmietnikowej.

Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w sposób nie
utrudniający ruchu pieszym i
pojazdom. Co ważne, zbiórka
odpadów będzie odbywała się
od godzin porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną już
zabrane. Wskazane jest więc
wystawianie odpadów dzień
wcześniej, nie później jednak
niż do godz. 7.00 w dniu wyznaczonym na zbiórkę.
Przypomnijmy, że możemy
wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki,
armatura sanitarna, odkurzacze), meble, sprzęt elektroniczny (radia, telewizory, komputery), stolarkę budowlaną,
opakowania i inne materiały
o dużych rozmiarach. Uwaga
- gruz, odpady zielone, akumulatory, eternit, papa, pojemniki z olejami i innymi substancjami – nie będą zbierane.

REKLAMA

JEDZ ZDROWO

Wędliny Staropolskie
RZEŹNIA MASARNIA - DARŻLUBIE
Sklep Mięsny – Rumia
ul. Piłsudskiego 52
(wejście od Wybickiego)

Szmurło, komendant komisariatu w Rumi. - Na bieżąco kontrolowano miejsca,
w których gromadzą się
nieletni wykazujący objawy
demoralizacji: podwórka,
place zabaw, pustostany.
W czerwcu policjanci
zatrzymali kobietę, która
miała przy sobie amfetaminę. Dwa woreczki z białym
proszkiem ukryła w bucie.
Grozi jej kara pozbawienia
wolności do lat 3.
W sierpniu policjanci
znaleźli na łące przy ulicy Partyzantów plantację
marihuany.
Zatrzymano
dwóch prawdopodobnych
hodowców. Mają niewiele
ponad 20 lat. Zostali rozdzieleni i odtransportowani
do dwóch aresztów.
W połowie września
zatrzymano siedem osób.
Dwójka stanowiąca trzon
organizacji to 23-letni rumianin i jego 54-letnia
matka. - W ciągu ostatnich
trzech miesięcy wprowadzili do obrotu ponad kilogram amfetaminy i tyle
samo marihuany. Grozi im

nawet 10 lat pozbawienia
wolności – poinformował
podinspektor Jan Kościuk, rzecznik prasowy
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W miejscach zatrzymania
policjanci znaleźli prawie
3500 porcji amfetaminy i
700 porcji marihuany.
Policjanci łapią osoby
posiadające narkotyki, a
jednocześnie prowadzą w
szkołach spotkania i prelekcje dla młodzieży, podczas których przekazują
młodym ludziom podstawowe informacje dotyczące
odpowiedzialności prawnej.
W ubiegłym roku takich
spotkań było 30.
- Realizowaliśmy zadania mające na celu m.in.
rozpoznanie
środowisk
nieletnich i rodzin dysfunkcyjnych, co do których
powstało podejrzenie występowania takich zjawisk
jak m.in. narkomania i
alkoholizm – mówi podinspektor Szmurło.
DG.

KRONIKA POLICYJNA
Do sądu za
ukradzione radio
W ubiegłą sobotę wieczorem policja zatrzymała na gorącym uczynku
złodzieja. 27-letni rumianin właśnie siedział w
czyimś samochodzie próbując wyciągnąć radioodtwarzacz, gdy na miejsce
przyjechał patrol.
- Dyżurny otrzymał
telefoniczne
zgłoszenie
od mieszkanki, że właśnie widzi ze swojego
okna, jak jakiś nieznany
jej mężczyzna szamocze
się w jej samochodzie
– mówi oficer prasowy
KPP Wejherowo Anetta
Potrykus.
Mundurowi
zatrzymali mężczyznę na noc
w areszcie. noc spędził
w policyjnym areszcie.
W poniedziałek został

przesłuchany i usłyszał
zarzuty. Grozi mu kara
pozbawienia wolności do
5 lat.

Pijany rowerzysta

Pod koniec ubiegłego
tygodnia na ulicy Kilińskiego w Rumi zatrzymano do kontroli 58-latka,
który. .. jechał wężykiem.
- Badanie alkotestem
potwierdziło
przypuszczenia
mundurowych,
gdyż cyklista miał ponad
promil alkoholu w organizmie – informuje oficer
prasowy KPP Wejherowo
Anetta Potrykus.
Tego samego wieczora
w Redzie zatrzymano kierowcę kia cid, który miał
prawie 4 promile promile alkoholu, a w Bojanie
(przed północą) kierowcę
peugeota jadącego z ponad dwoma promilami.
DG.

Koszykówka dla chętnych
Panowie w średnim wieku, chętni do gry w koszykówkę zaproszeni są na zajęcia sportowe w poniedziałki i
czwartki o godz. 20 w hali MOSiR w Rumi, przy ul. Mickiewicza 45.
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Mamy ostatnie pięć minut

Z Kazimierzem Klawiterem, kandydatem na burmistrza z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność
Rumia” rozmawia Anna Kuczmarska
- Panie Kazimierzu,
zbliżają się wybory samorządowe, ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej. Najbardziej ekscytują
mieszkańców bezpośrednie wybory na burmistrza. Co pana skłoniło do
stanięcia w bezpośrednie
szranki wyborcze?
- W jakimś sensie jest to
rezultat mojej biografii. Od
młodości jestem uczestnikiem ważnych projektów społecznych, jak choćby Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
czy podziemny Ruch Młodej
Polski, a także podziemna
„Solidarność”. Wolna Polska,
od roku 1989, dała szansę na
pracę organiczną, w którą od
samego początku się włączyłem. Byłem jednym z organizatorów samorządu w Rumi
i radnym pierwszej kadencji;
później byłem dwukrotnie
radnym województwa i wicemarszałkiem województwa
pomorskiego.
Uważam, że zdobyłem
spore doświadczenie w samorządzie, znam samorząd
wszystkich szczebli i bardzo
wielu samorządowców z całego województwa. Myślę, że
moją wiedzę i doświadczenie
można by spożytkować z korzyścią dla naszego miasta.
- No właśnie. Co pan
uważa za najważniejszego do zrobienia w Rumi?
- Czekają nas kardynalne
decyzje. Musimy wreszcie
zdecydować, czy Rumia ma
być prawdziwym miastem,
czy też bezpostaciowym tworem w obszarze aglomeracji
trójmiejskiej. Proszę zauważyć, ze tak naprawdę jako
zbiorowość nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie i
nie wiemy, czego chcemy.
Wiem, czego chcę ja i moim
przyjaciele. Nie chcemy rozpłynąć się bez echa w wielkiej aglomeracji, a chcemy
stworzyć prawdziwe miasto
ze wszystkimi jego atrybutami, a więc ze śródmieściem,
z centrum, z ratuszem, z
centrum kultury i sportu –
z multiteką. Ogólnie, żywe
miasto.
Każdy wybór trzeba uszanować i rumianie winni podjąć decyzję, czy miasto, czy
kapitulacja!?
- Aż tak wyraźnie pan
to rysuje?
- Tak, bo taka jest chwila. Mamy ostatnie pięć minut na tę decyzję. W przeciwnym razie rozpłyniemy
się w postępującym chaosie

urbanistycznym i bezpowrotnie utracimy szanse budowy podmiotowego miasta.
Nacisk deweloperów na zabudowę każdej przestrzeni
jest tak duży, że za chwilę
utracimy szansę kreowania
przestrzeni.
Poza tym musimy zerwać
z kompleksem kopciucha czy
„zapadłej dziury” bez ulic w
dobrym towarzystwie bogatych sąsiadów. Rumia jest
potencjalnie bogatym miastem, w niezwykle atrakcyjnej przestrzeni topograficznej i ten atut trzeba
wykorzystać.
Inwestorzy
chętnie do nas przyjdą, ale
jeszcze chętniej zainwestują
w przestrzeń z przygotowaną wizją , z programem inwestycyjnym.
- Można z tego zrozumieć, że uporządkowanie
przestrzeni miasta uważa
pan dla Rumi za najważniejsze.
- Tak. Najpierw zdrowe
ciało, a później, bądź równolegle – zdrowy duch. Wszystkie miasta od starożytności i
średniowiecza zawsze miały
czytelną przestrzeń i czytelne funkcje. Musimy się też
upomnieć o swoje prawa,
wzmocnić poczucie dumy.
Stajemy się, a raczej staliśmy się dużym miastem w
województwie pomorskim.
Naturalnie Gdańsk i Gdynia pozostaną wielkie, ale
tak naprawdę, wśród średnich miast zrównaliśmy się z
Wejherowem i Starogardem,
wyprzedza nas tylko Tczew i
Słupsk.
Szansą wzrostu znaczenia Rumi to ubieganie się o
utworzenie powiatu grodzkiego i jeśli będziemy wszyscy zgodni, to ten cel szybko
osiągniemy. Takim powiatem grodzkim jest na przykład Sopot, choć jest o osiem
tysięcy mieszkańców mniejszym miastem od Rumi.
Nie widzę powodu, abyśmy
musieli robić uciążliwe wycieczki do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Pracy,
po prawo jazdy i tablicę rejestracyjną samochodu, po
pozwolenie na budowę, do
ksiąg wieczystych, a nawet
do nocnej apteki, bo według
przepisów wystarcza jedna
w powiecie – dlatego Rumia
nie ma obecnie żadnej.
- Słucham tego z pewnym niedowierzaniem!
- Te instytucje mają być u
nas i mamy do tego pełne prawo. Tak samo jak inni oby-

watele w innych częściach
Polski. Trzeba dodać dla niewtajemniczonych, że powiat
grodzki oznacza, że organy
miejskie są wyposażone w
kompetencje powiatu i cały
budżet powiatowy, przeznaczony dla Rumi, byłby w
dyspozycji Rady Miasta, a z
Rumi, jak wiadomo, pochodzą najznaczniejsze środki
finansowe obecnego powiatu
wejherowskiego. Natomiast
instytucje rządowe, jak na
przykład Urząd Skarbowy,
zamiast rozbudowywać się w
Wejherowie, mógłby powstać
w Rumi. To samo z pozostałymi instytucjami. Wiemy na
przykład, że księgi wieczyste
w Wejherowie mieszczą się
w skandalicznej ciasnocie.
Radą może być przeniesienie części do Rumi, bowiem
problem rozbudowy i tak
istnieje. Nie muszę dodawać
jak bardzo dzięki powiatowi
grodzkiemu rośnie prestiż i
znaczenie miasta.
- W Rumi , co widać gołym okiem, jest wiele do
zrobienia jeśli chodzi o
nawierzchnię ulic, a także staniemy przed problemem
zakorkowanej
zupełnie drogi krajowej
nr 6.
- To jest istotnie mega
problem. Jeszcze parę lat
bezczynności i droga krajowa nr 6 nie tylko zakorkuje
się, a także rozdzieli Rumię
skuteczniej niż duża rzeka.
Ten problem może rozwiązać
tylko
solidarne
współdziałanie wszystkich
ościennych
samorządów,
poprzez naciskanie na rząd
w celu wybudowania Północnej Obwodnicy Aglomeracji Trójmiasta. Boję się,
że będziemy zmuszeni użyć
fortelu, podobnego jak ten,
dzięki któremu - jak głosi
przypowieść - przed czterdziestu laty zbudowano w
Rumi wiadukt. Ale problem
głównych arterii komunikacyjnych zostawiam kolegom,
kandydującym do Rady Powiatu , którzy też wiedzą jak

to zrobić. Natomiast budowę
nawierzchni ulic znacząco posunęliśmy do przodu,
chociaż gdyby nie upór burmistrza, zrobilibyśmy dużo
więcej.
Jest, oczywiście jeszcze
kwestia modernizacji SKM,
ale przerasta to objętość tego
wywiadu.
- No pięknie, ładnie to
pan przedstawił, ale ciekawa jestem, skąd pan
weźmie na to pieniądze?
- Jak już powiedziałem
na wstępie, Rumia jest bogatym miastem o fantastycznej rencie położenia.
Warto zauważyć, jak chwali
sobie obroty Auchan czy Mc
Donald’s. Miasto bogate nie
znaczy, że mamy gdzieś zakopane pieniądze. Mamy
po prostu potencjał, który
trzeba uruchomić. Jesteśmy w stanie przeznaczyć
rocznie na inwestycje sumę
rzędu 30 milionów, ale tak

Zabierz głos w tej sprawie
Rumia – powiat grodzki
Inicjatywa
Społeczna
Stowarzyszenia
„RUMIA
POWIAT GRODZKI” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców
Rumi na spotkanie, dotyczące utworzenia w naszym
mieście powiatu grodzkiego.

Spotkanie odbędzie się
w najbliższy piątek, 8 października 2010 r. o godzinie 17.00 Urzędzie Miasta
Rumi przy ulicy Sobieskiego 7, w sali posiedzeń Rady
Miasta Rumi.

naprawdę to miasto buduje
się nie środkami publicznymi, ale umożliwia się
budowę według rozumnej
wizji. Przykładem obiektu
komercyjnego o wielkim budżecie jest Galeria Rumia,
ale jej obecne kłopoty wiążą
się z faktem, że nie została
zaprojektowana w ramach
większej całości. Ale gdyby
na przykład po przeciwnej
stronie powstało centrum
biznesowe jak na przykład
w Gdyni na ulicy Łużyckiej,
to mielibyśmy całkiem niezłą dzielnicę, przynoszącą
niezłe dochody.
- Rumię przez ostatnie
cztery lata nawiedziła
wręcz wojna domowa w
Radzie Miasta. Czy widzi
pan szansę na zakończenie tego konfliktu w nowej kadencji?
- Myślę, że tak. Z wieloma
radnymi, m.in. Tadeuszem
Piątkowskim,
Witoldem

Reclafem oraz z obecnym
burmistrzem Elżbietą Rogalą-Kończak, byliśmy w
Radzie Miasta pierwszej kadencji i pomimo żarliwych
sporów, zawsze się dogadywaliśmy. Myślę, że w oparciu o jasno zdefiniowane
cele, uda się osiągnąć dobrą
współpracę, a może nawet
przywołać ducha tamtych
czasów. Potrzebna jest dobra współpraca nie tylko
w Radzie Miasta, ale też w
całej społeczności, w tym z
parafiami, z biznesem, z organizacjami pozarządowymi
itp. Inaczej nie ruszymy z
miejsca.
- Pozwolę sobie skomentować, że zanosi się
na ciekawą kampanię
wyborczą.
- I o to chyba chodzi, żeby
kampania wyborcza była
żarliwą, publiczną debatą o
przyszłości miasta.
- Dziękuję za rozmowę

REKLAMA

Szkoła Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 22, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
PROMOCJA! Do końca października
- 15% na wszystkie kursy
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Uroczystość w rumskim ośrodku Caritas
5 października, w
dzień
św.
Faustyny
świętowali pracownicy
i podopieczni centrum
Caritas jej imienia w
Rumi. Okazją była przypadająca w tym okresie
14 rocznica powołania
placówki.
Centrum Caritas im.
Św. Faustyny przy ul. ks.
L. Gierosa jest prężną placówką, prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej ora
Dom Dziennego Pobytu.
Korzystają z nich zarówno
osoby niepełnosprawne, jak
i seniorzy. Podczas wtorkowej uroczystości, którą
poprzedziła msza św. w kościele św. Józefa i Judy Tadeusza, wspominano zdarzenia z kilkunastoletniej
historii placówki. Wszyscy
uczestnicy zapewniali, że
zajęcia są ciekawe i pozwalają zdobywać różne umiejętności.		
AK

Po powrocie z mszy św. na uczestników czekał poczestunek. Po uczcie można było
poruszać się w tańcu podczas dyskoteki.

Był czas na wspomnienia i dzielenie się wrażeniami. Były też żarty i dużo śmiechu.

Dla podopiecznych Caritas zaśpiewały pięknie dziewczęta z zespołu „Etta” z
Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi.

Zmiany związane z nowelizacją ustawy

Czas dla organizacji pozarządowych
W Urzędzie Miasta we wrześniu odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Każda z nich mogła składać uwagi i propozycje do
projektu „Program Współpracy Gminy Miasta Rumi z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”.
Jak co roku, Rada Miasta uchwalając na początku
roku budżet miasta, przeznaczy w nim określone
kwoty dla organizacji, o ile
te złożą odpowiednie wnioski. Wnioski na zadania
muszą zawierać informację
o kwotach, jakie organiza-
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cje chciałyby uzyskać.
Ostatnie spotkanie było
o tyle istotne, że w tym roku
zmieniły się przepisy Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Główne zmiany, które
zostały wprowadzone to
rozszerzenie
katalogu

podmiotów
uprawnionych do prowadzenia
działalności
pożytku
publicznego. Teraz do
tego grona mogą dołączyć
spółdzielnie socjalne oraz
spółki akcyjne, spółki z o.o.
i kluby sportowe, które nie
są nastawione na zysk.

Dyrektor Marzena Pałubicka (z prawej) i instruktor
terapii Jadwiga Czuba częstowały gości pysznym
tortem.

Nowelizacja daje także szersze pole działania
do realizacji tzw. zadań
publicznych.
Włączono
do nich również reintegrację zawodową i społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem, a także działania,
które zainteresują eme-

rytów i działalność wspomagającą rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności, co interesuje m.in.
rumską Fundację Nauki
Polskiej im. płk. inż. Witolda Zglenickiego. Temat
jej działalności niedawno
poruszaliśmy na łamach
„Gazety Rumskiej”.
Nową rzeczą w ustawie jest wprowadzenie
specjalnego uproszczonego trybu realizacji
lokalnych (albo regionalnych) zadań publicznych. Gmina może zlecić
jego realizację z pominięciem otwartego konkursu
ofert, o ile będzie chodzić
o organizację pozarządową

albo podmiot, który jest
upoważniony do prowadzenia działalności pożytku
publicznego. Zastrzeżenie
polega na tym, że przeznaczona na to kwota nie może
przekroczyć 10 tysięcy zł,
a czas realizacji pomysłu
trzech miesięcy.
Po nowelizacji możemy być również pewni, że
przekazując 1 procent naszego podatku trafi on w
pełni na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Został wprowadzony
zakaz
przekazywania
środków z „jednego procenta” na działalność
gospodarczą.
DG.

ROZMOWA TYGODNIA
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W Rumi mam dom, nie tylko adres

Ze Stanisławą „Stenią” Mazurek, rumską poetką, uhonorowaną odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, rozmawia Anna Kuczmarska
- Odznaka Honorowa
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznana
przez ministra Kultury,
Bogdana Zdrojewskiego, nie jest pani pierwszym wyróżnieniem.
- Nie, miałam przyjemność otrzymać kilka innych
nagród, m.in. odznaczenie
„Zasłużony Działacz Kultury”, Medal Jakuba Wojciechowskiego,
Nagrodę
Burmistrza Rumi, a także nagrody w rozmaitych
konkursach
literackich.
Wszystkie
wyróżnienia
dają satysfakcję, jednak
najwięcej radości przynoszą wiersze, ukazujące się
w antologiach i tomikach
poezji, a także spotkania z
czytelnikami. Zdarzało się,
że byłam zaskoczona, trafiając na zbiory poezji z moim

udziałem albo na takie niespodzianki, jak album „Barwy starej Rumi”. Kilka lat
temu zostałam zaproszona
na uroczystą promocję tego
wydawnictwa i tam, pośród
pięknych fotografii miasta
w oryginalnym wydaniu
zobaczyłam własne utwory,
dotyczące Rumi. Było mi
bardzo przyjemnie, że wybrano moje wiersze.
- Dużo było takich
książek?
- Sporo. Moje utwory
ukazały się z ponad 50 antologiach poezji, gdzie znalazły się wśród wierszy wielu znakomitych autorów.
Wkrótce ukaże się czwarty tomik mojej poezji. Książka pt.
„Mądrość przemijania” ukaże
się pod koniec tego roku.
- Czy będą tam nowe
utwory.

- Tak, chociaż przypomnimy też kilka wcześniej
publikowanych wierszy.
- 22 lata temu ukazał
się pani pierwszy zbiór
poezji,
zatytułowany
„Na progu domu”.
- Ale jeszcze wcześniej
były publikacje w gazetach
i czasopismach, nie tylko
literackich. W 1980 roku
zamieszczono mój wiersz
w „Wieczorze Wybrzeża”, a
przy tej okazji obszerny artykuł o mojej twórczości. Kiedyś napisałam też kilka opowiadań. Jedno z nich ukazało
się w lokalnej prasie.
- Pisała pani zawsze,
od dziecka, czy może miała pani przerwy w działalności artystycznej?
- Nie, nie było przerw.
Nawet kiedy miałam małe
dzieci. Śmiałam się kiedyś,

że moje wiersze powstają
między zlewozmywakiem
a pralką. Być może w niektórych okresach było ich
mniej, ale zawsze były. A
zaczynałam rzeczywiście w
wieku 10-11 lat. Do Rumi
przyjechałam z rodziną w
wieku 14 lat i przywiozłam
swoje pierwsze wiersze.
- W jednym z artykułów napisano o pani
„Kaszubka z wyboru”.
- To nie był mój wybór,
o zamieszkaniu w Rumi
zadecydował mój ojciec,
ale tutaj znalazłam swoje
miejsce na ziemi. Zwłaszcza, że wcześniej nie pamiętam rodzinnego domu.
Była wojna, ucieczki, przeprowadzki, ojciec wciąż się
ukrywał. W Rumi, w której
znalazłam „komfort miasta
i ciszę wsi…”, mam prawdziwy dom, nie tylko adres.
W przeciwieństwie do tych,
którzy zamiast domu mają
tylko adres. I nie dotyczy to
tylko Rumi.
- Była pani higienistką w rumskich szkołach,
a także pracownikiem
jednego z trójmiejskich
schronisk dla nieletnich.
- Owszem, zanim trafiłam do pracy skończyłam
studium medyczne, a wiele lat później dodatkowo
zrobiłam studium resocjalizacji. Zawsze lubiłam się
uczyć i rozwijać.

- Praca z młodzieżą,
zwłaszcza w schronisku,
to niełatwe zadanie.
- Na pewno nie była to
łatwa praca, ale ja nie narzekałam. Lubię młodzież
i potrafiłam nawiązać kontakt nawet z tzw. trudnymi
chłopcami. Niektórzy z nich
też pisali wiersze.
- Parę lat później opiekowała się pani młodymi
poetami, kierując sekcją
literacką w Miejskim
Domu Kultury w Rumi.
- To było bardzo ciekawe
i miłe zajęcie, przynoszące
wiele satysfakcji. Zwłaszcza, że spotkałam tam całą
grupę utalentowanych młodych ludzi. Z niektórymi do
dzisiaj utrzymuje kontakt.
- Lubi pani spotkania
z ludźmi, czy woli pani
samotność, spokój i pracę w ciszy?
- Każdy czasem potrzebuje trochę samotności i
ciszy, zwłaszcza gdy jest w
nienajlepszym nastroju, ale
ja zdecydowanie wolę rozmowy z ludźmi. Te rozmowy są m.in. świetną terapią
na przygnębienie i smutek.
Zawsze bardzo lubiłam spotkania autorskie, na które
jeździłam po całej Polsce.
Byłam zapraszana do domów kultury i do szkół, nawet wiejskich. I te wizyty
lubiłam najbardziej. Wiele
z tych spotkań dostarczyło

Rodzinny dom
Gniazdo pod okapem papy
przy dziurawej rynnie
jest puste
Pisklęta opierzone w nadmiarze
„wyleciały”
W modzie są „twierdze”
szkło marmury rzeźbienie stali
Matecznik zbyt ubogi
nowe tysiąclecia
na chorych nogach nie dogoni
A przecież to nie Bóg drukuje pieniądze
nie nalicza renty
tylko nakazuje pokorę i miłość
Anatomia mówi:
wśród wielu narządów
każdy musi mieć serce
no i ma
jako narząd
***
Z podmuchu gołębich skrzydeł
letni poranek się budzi
wśród kolorowych bławatków
pszczoły wielbią cud lata
na progu między ogryzkami strachu
niepewność
Czy ten próg
jest jeszcze mój

mi chwil wzruszenia. Nie
raz miałam tremę, tak jak
przed wieczorem autorskim
w Bydgoszczy, na którym
pojawili się inni twórcy, a
moje wiersze recytowała zawodowa aktorka.
- Czy ma pani swoich
ulubionych poetów?
- Trudno wymienić jednego czy dwóch. Lubię zarówno naszych dawnych wieszczów, jak i współczesnych
twórców, od Broniewskiego
po Brylla i Szymborską. Natomiast moim największym
autorytetem, nie tylko literackim, ale życiowym jest
Jan Paweł II.
- A czym jest dla pani
poezja?
- Podpisuję się pod wypowiedzią poety i krytyka Wojciecha Borosa, który napisał
kiedyś, że poezja to sposób
bycia, sposób odbierania innych poetów, otoczenia.
- Czy natchnienie częściej przychodzi w radosnych czy raczej smutnych chwilach?
- Częściej w tych smutnych. Wtedy, kiedy człowieka trapi tęsknota, nostalgia,
przygnębienie. Taki nastrój
dopada mnie zwłaszcza,
gdy odchodzi ktoś bliski lub
znajomy i bardzo mi wtedy
smutno. Niektóre utwory powstają pod wpływem
smutnych wydarzeń, takich
jak śmierć Ojca Świętego
czy męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszki.
Czasem na nastrój wpływa
też jesień. Ale nie wszystkie
wiersze są smutne czy wypełnione tęsknotą. Piszę też
utwory radosne, na przykład o miłości. Można o niej
pisać niezależnie od wieku.
- Jest pani osobą pogodną,
uśmiechniętą,
choć nie wolną od codziennych trosk. Jak
pani to robi?
- Nie znam uczucia złość
i nienawiści. Na jednym ze
spotkań, zapytana o sukces
powiedziałam, że nie mam
wrogów. A nawet jeśli ktoś
o takich osobach wie, niech
nie wyprowadza mnie z błędu. Mogę być smutna, ale
nie złoszczę się, nie denerwuję. Może to pomaga osiągnąć spokój i pogodę ducha?
- I młody wygląd, którego można pani pozazdrościć, podobnie jak
wspaniałych
wierszy.
Życząc dalszych sukcesów, dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI

Nie tylko o
inwestycjach
Miejskie inwestycje były
tematem sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony czwartek 30 sierpnia.
O prezentowanym przez zastępcę burmistrza Ryszarda
Grychtoła wykazie inwestycji
oraz kosztów poszczególnych
zadań napiszemy za tydzień.
Radni w dyskusji zarzucali
burmistrzowi, że niewiele
zaplanowanych w budżecie
przedsięwzięć zostało zrealizowanych w tym roku, a
nawet w tej kadencji. Cieszy
każda zbudowana ulica, ale
wiele dróg nie doczekało się
nowej nawierzchni, mimo, że
znalazły się w programie budowy dróg. Zresztą, nie tylko
o drogi chodzi.

Nie ma kolektora
ani centrum

Radny Florian Mosa
przypomniał, że nie zbudowano bardzo potrzebnego kolektora kanalizacji burzowej
w Starej Rumi, a wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wolański wyraził
ubolewanie z powodu nie
zrealizowania planowanego
centrum miasta. Szczytem
opieszałości władzy wykonawczej nazwał nierozwiązany problem przedłużenia ul.
Kosynierów do Redy.
- Najważniejsze zadania
nie zostały zrealizowane, a
angażowano się w zadanie,
które nie należały do gminy – zarzucał burmistrzowie
Rumi radny Janusz Wolański, dodając do tego nowe
niezaplanowane
wydatki.
– Burmistrz ma za nic plan
drogowy.

Droga donikąd

O urywającej się w polu i
rozkradanej już (!) ulicy Kosynierów i nie zrealizowaniu
tej inwestycji przez Auchan
mówił tez przewodniczący
RM, Witold Reclaf.
- Jesteśmy za tym, żeby
firma Auchan dalej się rozwijała, ale najpierw powinna wywiązać się z umowy.
Burmistrz powinna przede
wszystkim bronić interesów
miasta, a nie interesów firmy
Auchan, a wydaje się, że jest
odwrotnie – powiedział W.
Reclaf.
Radny Bogdan Formella zauważył, że wszystkie
inwestycje w dzielnicy Biała
Rzeka, zostały zablokowane i
pytał burmistrza, dlaczego ta
dzielnica jest tak nielubiana?

Zwiększony dodatek

Na tej samej sesji Rada
Miejska
jednomyślnie
zwiększyła dodatek za wychowawstwo nauczycielom
do 150 zł, natomiast większością głosów odrzuciła projekt uchwały o połączeniu
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w jeden zakład budżetowy
dwóch gminnych jednostek:
Administracji
Budynków
Komunalnych i
Zarządu
Cmentarza Komunalnego.
Radnych nie przekonały
argumenty burmistrza, że
połączenie dwóch zakładów
usprawni pracę Zarządu
Cmentarza.
Wiceprzewodniczący
RM, Jarosław Muszyński
argumentował, że o wiele
bardziej skuteczne byłoby połączenie cmentarza z
Przedsiębiorstwem
Usług
Komunalnych, które dysponuje odpowiednim sprzętem,
przydatnym m.in. na terenie
nekropolii.
Na posiedzeniu komisji radny Piotr Zaradny
stwierdził, że takich zmian
nie powinno się wprowadzać
tuż przed końcem kadencji.

Potrzebna polityka
na dłużej

Radni nie zgodzili się
również
na
udzielenie
97-procentowej
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
nieruchomości
położnej przy ul. Gałczyńskiego 10. Rada Miejska
udzielała wcześniej takich
ulg, ale w związku z pojawianiem się coraz to nowych
wniosków, radni oczekują
określenia przez burmistrza
długofalowej polityki w tego
rodzaju sprawach.
Podczas dyskusji na ten
temat na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta, Witold
Reclaf poinformował, że burmistrz na wniosek mieszkańców może, a nawet powinna udzielić bonifikaty w
wysokości 90 procent.
- Po co po raz kolejny tracimy czas na niepotrzebne
dyskusje i spory? – pytał
przewodniczący RM. – Różnica 7 procent przekłada się
na niewielkie kwoty.
Na tym samym posiedzeniu komisji przewodniczący
RM, Witold Reclaf wystąpił z
inicjatywą projektu uchwały
na temat sprzedaży lokali
komunalnych. Jego zdaniem
obowiązujący w niemal całym mieście zakaz wykupu
mieszkań komunalnych na
własność wprowadza zbyt
duże ograniczenia. Należałoby umożliwić chętnym
mieszkańcom wykup tych
lokali, zwłaszcza na osiedlu
ks. Gierosa i na ul. Dąbrowskiego. Wniosek W. Reclafa
nie znalazł jednak aprobaty
innych radnych.
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Troskliwa burmistrz i bezduszni radni – taki obraz serwuje się mieszkańcom Rumi

Konflikt wokół „jedynki”
Pogotowie strajkowe rodziców, kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,
dramatyczne relacje w prasie, radiu i telewizji – wszystko to z powodu trudnej sytuacji na budowie w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi. Po raz kolejny ta
sprawa jest źródłem poważnego konfliktu, rozgrywającego się kosztem dzieci.
Po raz kolejny „chłopcem do bicia” są rumscy radni niezależni i PiS z przewodniczącym RM, Witoldem Reclafem na czele i tak jak zwykle niczemu niewinna,
ale troszcząca się o dzieci burmistrz Rumi rozgrywa pojedynek tak jak chce.
Większość mediów informuje, że bezduszni radni
znów nie chcą dać pieniędzy
na szkołę. Nikt nie pamięta
dziś (a raczej nie chce pamiętać) warunków umowy,
jaką Rada Miejska zawarła
z burmistrzem w czerwcu
tego roku, przeznaczając
na inwestycję w „jedynce”
dziewięć milionów złotych.
W czerwcu tego roku burmistrz zapewniała Radę
Miejską, że wyłoniona w
przetargu firma Wasko
będzie wykonawcą idealnym, który o ponad milion
złotych obniżył koszty budowy, a poza tym zgodził
się kredytować rozbudowę
„jedynki”. Uzgodniono, że
pierwsza zapłata za wykonane prace nastąpi w przyszłym roku.

Dodatkowy milion

Radni zgodzili się na
proponowane
warunki,
mimo wątpliwości co do
rozmachu inwestycji. Zamiast potrzebnego łącznika
między dwoma budynkami powstaje tam bowiem
duży i kosztowny gmach.
Konflikt powrócił, bo wykonawca domaga się zapłaty
za dodatkowe roboty i grozi
zejściem z placu budowy.
Po dwóch miesiącach
od rozpoczęcia prac radni
usłyszeli, że muszą dołożyć
milion (teraz podobno wystarczy połowa tej sumy)

do inwestycji, której realizacja znacznie się opóźniła.
Zamiast budynku w stanie
surowym po wakacjach na
szkolnym budynku były
tylko głębokie wykopy.

Inwestycję realizuje
burmistrz

Kiedy Rada Miejska głosami Klubu Radnych Niezależnych oraz klubu Prawa i Sprawiedliwości nie
zgodziła się na zwiększenie
wydatków, została obarczona całą winą za opóźnienia
na budowie, fatalne warunki, w których uczą się dzieci, za chłód w szkole, brak
toalet w jednym z budynków, a przede wszystkim
za to, że wykonawca może
zejść z placu budowy.
Dlaczego nikt nie wini
za to burmistrza miasta,
który w ramach swoich
obowiązków realizuje inwestycję? Dlaczego nikt –
oprócz większości rumskich
radnych - nie rozlicza burmistrz E. Rogali-Kończak
z czerwcowych obietnic i
zapewnień, że w tym roku
oprócz 300 tys. zł na rozpoczęcie inwestycji (wcześniej
wydano ok. 700 tys. zł na
dokumentację) nie będą
na nią przeznaczone żadne
inne pieniądze? Nikt jakość
nie chce o tym pamiętać.

Niespodziewane szczątki

Oburzeni
rodzice
uczniów i zbulwersowana
trudną sytuacją dyrektor

szkoły obarczają winą wyłącznie radnych. Burmistrz
w wypowiedziach telewizyjnych mówi o ich niefrasobliwości, sama nie poczuwając się do żadnej winy.
Elżbieta Rogala-Kończak
tłumaczy, że trzeba było
umocnić fundamenty i ekshumować szczątki ludzkie,
wydobyte niespodziewanie
z ziemi pod boiskiem.
Tych szczątków można
było się spodziewać, skoro
prace odbywają się na terenie dawnego kościoła i cmentarza ewangelickiego. Przewidziane przez burmistrz
wysokie koszty ekshumacji
i pochówku wzbudziły wiele
kontrowersji, o czym pisaliśmy szeroko we wcześniejszych wydaniach gazety.
Podobnie jak znalezienia
szczątków, można było się
spodziewać
zniszczonych
fundamentów w starych
szkolnych budynkach, a
także obowiązkowych nadzorów inwestorskich, na
które teraz również brakuje
pieniędzy.

Radni znów „pod ścianą”

Wobec konsekwencji i
uporowi radnych, którzy
przypominają o wielu innych ważnych wydatkach
w mieście, o inwestycjach
w innych szkołach oraz
o konieczności dbania o
miejską kasę, wytaczane są znane już „działa”.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 1 ogłosiło pogotowie
strajkowe. Jeśli w najbliższych dniach radni
nie zgodzą się na dodatkowe wydatki, rodzice z
„jedynki” będą okupować
szkołę albo Urząd Miasta
lub też w inny sposób zakłócać życie radnym i innym mieszkańcom Rumi.
Na
ubiegłotygodniowej
sesji Rada Miejska większością głosów odrzuciła
projekt uchwały o zmianach w tegorocznym budżecie miasta. Burmistrz
proponowała w nim m.in.
zwiększenie o 80 tys. zł
wydatków na prace przyłączeniowe i likwidację kolizji, przesunięcie na ten
rok 70 tys. zł na sfinansowanie nadzorów inwestorskich i autorskich, przesunięcie 1 mln zł z 2011
roku, a także zwiększenie
o 388 tys. zł wydatków na
nieprzewidziane
roboty
(ekshumacja, pochówek i
fundamenty).
W piątek 8 października odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w sprawie inwestycji
w SP nr 1. Udział w obradach zapowiedzieli rodzice
z „jedynki”, którzy grożą
akcją strajkową, a nawet
złożeniem pozwów sądowych przeciwko poszczególnym radnym.
AK.

Na ostatniej sesji radni odrzucili projekt uchwały, zwiększającej wydatki na rozbudowę SP nr 1.

AKTUALNOŚCI
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Po dziesięciu miesiącach były radny i wiceburmistrz nadal bezkarny

Tajne wyniki kontroli
Czy to prawda, że do pana przewodniczącego dotarło pismo z Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie oświadczenia majątkowego Jana Domańskiego? – zapytał na ostatniej sesji przewodniczącego RM Witolda Reclafa radny Piotr Zaradny. To pytanie, a zwłaszcza wymienienie nazwiska byłego radnego i zastępcy
burmistrza oburzyło radnego Aleksandra Kubinę, przewodniczącego klubu
radnych PO. Przewodniczący RM poinformował natomiast że wyniki kontroli
objęte są klauzulą tajności i nie może ujawnić treści pisma z UKS. Tylko jak to
się ma do jawności oświadczeń majątkowych radnych?
Witold Reclaf przypomniał że z wnioskiem o
kontrolę
prawidłowości
oświadczeń majątkowych
byłego radnego zwrócił się
do Urzędu Kontroli Skarbowej w na początku tego
roku.

Osiem miesięcy oczekiwania

- Po czterech miesiącach oczekiwania wysłałem do dyrektor UKS

Ukrywanie
długów

kolejne zapytanie o tę
sprawę i dowiedziałem
się w odpowiedzi, że
wspomniany urząd jest
bardzo zapracowany, a
sprawą rumskiego radnego zajmie się w kolejności – wyjaśniał na
sesji W. Reclaf. – Wysłałem pismo do Generalnego
Inspektora
Nadzoru
Skarbowego,

Przypomnijmy, Jan Domański jeszcze jako radny
Platformy Obywatelskiej w
Rumi złożył fałszywe oświadczenie majątkowe. Był wieloletnim dłużnikiem TUiR
WARTA na ponad 130 tys.
zł, a ów fakt konsekwentnie
ukrywał w oświadczeniach,
które z mocy prawa każda osoba publiczna musi złożyć. Na
początku grudnia ub. roku sprawą zajął się komornik. Po
opublikowaniu tego faktu w grudniowym wydaniu naszej
gazety, Jan Domański (już wówczas zastępca burmistrza
Rumi) złożył na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej korektę zeznania.
W oświadczeniach J. Domańskiego znalazły się też pewne niejasności. Była tam informacja o kredycie budowlanym w wysokości 350 tys. zł i jednocześnie nie wykazano
faktu posiadania żadnej nieruchomości. Czy można otrzymać kredyt budowlany nie mając działki? Sprawa byłego
radnego i byłego zastępcy burmistrza Rumi nadal budzi
niejasności i pozostaje niewyjaśniona mimo upływu długiego czas. Przez wszystkie te miesiące milczy na ten temat
sam zainteresowany.

ale ten uznał moja skargę za niezasadną. Dwa
tygodnie temu, czyli po
około ośmiu miesiącach
od pierwszego pisma,
otrzymałem wyniki kontroli, jednak objęte klauzulą tajności.
W kolejnym piśmie do
UKS W. Reclaf poprosił
o wyjaśnienie, dlaczego
te informacje objęte są
tajemnicą w kontekście
jawności
oświadczeń
majątkowych i jaki jest
dalszy tok postępowania.

Tajemnica skarbowa

Kilka miesięcy temu
nasza redakcja również
zwróciła się do dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej z pytaniem o wyniki
kontroli. W odpowiedzi

Druga odsłona
W Gimnazjum nr 4 na
Szmelcie odbyło się drugie
z kolei spotkanie członków
komitetów wyborczych z
mieszkańcami Rumi. Po
spotkaniu z I LO w ubiegłym tygodniu, ponownie
zaprezentowali się mieszkańcom członkowie dwóch
komitetów. W listopadowych wyborach samorządowych Komitet Wyborczy
Wyborców „Samorządność

Rumia” wystawi kandydatów do Rady Miejskiej, natomiast Komitet „Wspólny
Powiat” – do Rady Powiatu
Wejherowskiego.
Członkowie komitetów
przedstawili główne tezy
swojego programu, o których pisaliśmy szerzej w
poprzednim wydaniu gazety i do których, przy okazji
kolejnych spotkań z pewnością wrócimy.

dowiedzieliśmy się, że takie informacje objęte są
tajemnicą.

Dokumenty nie dotarły

O procedurę w tej sprawie zapytaliśmy wówczas
Prokuratora
Rejonowego w Wejherowie. Prokurator Dariusz Witek
Pogorzelski oświadczył
wówczas, że jeśli w trakcie
kontroli skarbowej ujawnione ostaną nieprawidłowości, dokumenty zostaną
przekazane prokuraturze.
Jak się dowiedzieliśmy
wczoraj (6.10) od D. Witka-Pogorzelskiego, do tej
pory żadne dokumenty z
UKS nie dotarły do Prokuratury Rejonowej w
Wejherowie.
AK.

Główne tezy programu Komitetu „Wspólny Powiat”
prezentował kandydat do Rady Powiatu - Grzegorz
Szalewski (po lewej). Janusz Wolański, pełnomocnik
Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność Rumia” przedstawił członków tego ugrupowania.

Chwyt poniżej pasa wobec Jana D.
Wystąpienie Piotra Zaradnego na sesji i wymienienie nazwiska Jana Domańskiego wywołało oburzenie
Aleksandra Kubina, szefa Klubu radnych PO w Radzie
Miejskiej Rumi.
– To chwyt poniżej pasa – grzmiał na sesji A. Kubina,
który w dalszej wypowiedzi na temat swojego partyjnego
kolegi używał określenia Jan. D. To z kolei wywołało wybuch śmiechu na sali obrad, zarówno radnych, jak i gości.
Piotr Zaradny przypomniał, że sprawa jest powszechnie znana, więc ukrywanie nazwiska nie ma sensu. Nie
przekonało to radnego Kubiny.
Jak nam wiadomo J. Domański zamierza kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych.

„Musi liczyć się z odpowiedzialnością karną…”

REKLAMA

Kilka miesięcy temu o sprawę Jana Domańskiego, radnego PO, pytaliśmy jego partyjnych przełożonych i nie tylko.
Zapytany przez nas o procedurę w tej sprawie ówczesny szef Platformy Obywatelskiej Jan Kozłowski stwierdził, że: „…W przypadku podejrzenia, że radny Jan Domański składając oświadczenie majątkowe podał w nim nieprawdę lub zataił prawdę,
przewodniczący Rady Miasta może wystąpić do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej…”. Podobnie wypowiedział się naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie i szef
powiatowy PO, starosta Józef Reszke.
Prokurator Rejonowy w Wejherowie Dariusz Witek-Pogorzelski, stwierdził m.in.:
„wspomniany czyn kwalifikuje się do wszczęcia postępowania z art.233 §6 Kodeksu
Karnego, bowiem złożenie prawdziwych oświadczeń majątkowych przez radnych wynika z art. 24h ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządach gminnych.” (Grozi za to
kara pozbawienia wolności - przyp. red.)
Poseł PO z Wejherowa, Jerzy Budnik powiedział nam, że „…Każdy kto w swoim
oświadczeniu majątkowym świadomie podaje nieprawdę albo zataja prawdę, czyli inaczej rzecz ujmując podaje nieprawdziwe dane dotyczące swojej sytuacji majątkowej,
musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, a jeśli jest członkiem Platformy Obywatelskiej dodatkowo z adekwatną do wagi przewinienia karą partyjną (…).”
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Wolne tory tylko wcześnie rano,
wieczorem i w weekendy

Przy muzyce, z instruktorem, w grupie

Codziennie od godziny
ósmej rano na rumskiej
pływalni przy ul. Rodziewiczówny 8, można
spotkać dzieci z różnych
rumskich szkół, odbywające zajęcia w ramach
wychowania fizycznego.
Zajęcia
popołudniowe
prowadzą na basenie
szkolne kluby sportowe, a
także szkółki pływackie,
zarówno dla dzieci jak i
dorosłych. Na pływalni
działa klub triatlonowy
oraz aerobik wodny.
Ze względu na zajęcia
dla szkół w tygodniu na pływalnię najlepiej wybrać się
wczesnym rankiem, w godzinach 6.00-8.00. Kto może
popływać przed pracą lub
innymi zajęciami, na pewno
w tych godzinach znajdzie tu
spokój i dużo wolnego miejsca. Dobry czas to również
późne popołudnie i wieczór,
między godz. 17.00 a 21.30,
kiedy szkoły i inne grupy
pływackie kończą codzienne zajęcia. Niestety, basen
jest tak obciążony zajęciami
szkolnymi i innymi, że między ósmą rano a siedemnastą wszystkie tory są zajęte.

Sala gimnastyczna w
nowym budynku przychodni przy ul. Derdowskiego pękała w szwach
podczas pierwszych zajęć fitness. Okazało się,
że w Rumi nie brakuje
pań, pragnących poprawić kondycję i zadbać o
sylwetkę, nie szczędząc
przy tym wysiłku.
Kobiety w różnym wieku, które chcą być zdrowe
i mieć zgrabną sylwetkę,
ćwiczą z zapałem pod okiem
instruktorki, oczywiście w
rytm muzyki. Można skorzystać z różnych form fitness – fat burmer, body
shaw i streching. W jednym
z najbliższych wydań „Gazety Rumskiej” znajdzie się
więcej informacji na temat
klubów fitness i siłowni w
naszym mieście. Napiszemy
gdzie i za ile można ćwiczyć
w Rumi podczas jesiennych i
zimowych dni.
Zajęcia w poradni rehabilitacji NZOZ nr 1 odbywają
się we wtorki i czwartki w
godz. 19.30-21. Z kolei w poniedziałki i środy o tej porze
trwają tam zajęcia jogi.
BaK.

Tłoczno na pływalni
Cena wstępu wynosi 8 zł
(bilet normalny) oraz 4 zł
(ulgowy) w godzinach porannych oraz 10 zł (normalny) i
6 zł (ulgowy) od godz. 8.00 do
wieczora.
Taka sama jest cena
wstępu w weekendy, kiedy zawsze są wolne tory do
dyspozycji indywidualnych
użytkowników basenu. Dodatkowo podczas weekendów
można korzystać z rodzinnego biletu wstępu w kwocie 5
zł. Bilety rodzinne w soboty,
niedziele i święta dotyczą
minimum jednego dziecka w
wieku do 13 lat z jednym lub
dwojgiem rodziców.
W soboty i niedziele basem Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji jest otwarty w godzinach 8.00-21.00.
Wszyscy dorośli oraz dzieci
mogą skorzystać z pływalni
indywidualnie lub przyłączyć się do różnych szkółek
pływackich czy skorzystać z
zajęć wodnego aerobiku.
Plan zajęć, cennik oraz
więcej szczegółów można
sprawdzić na stronie internetowej www.mosir.rumia.
pl lub pod numerem telefonu
(58) 679-44-09.
MD.

Fitness w przychodni

W odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej przy ul. Derdowskiego, we
wtorki i czwartki odbywają się różnego rodzaju zajęcia fitness. Chętnych nie
brakuje, a wśród ćwiczących przeważają panie. Panowie są też mile widziani.

Piąte urodziny Ego/Spa GABINET STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ

Klinika Zdrowia i
Urody Ego/Spa przy ul.
Katowickiej w Rumi Janowie świętować będzie piątą
rocznicę powstania. Z tej
okazji zaprasza mieszkańców, a zwłaszcza mieszkanki Rumi na dzień pełen
atrakcji.
Dzień otwarty w klinice
zaplanowano w następną
sobotę 16 października w
godz. 14.00 – 18.00. Placówka będzie otwarta tego
dnia w godz. 10.00-18.00.
Na urodzinowym przyjęciu Ego/Spa będzie serwować bezpłatne konsultacje
do zabiegów kosmetycznych: profesjonalna analiza
REKLAMA

ciała i twarzy z sugestiami,
dotyczącymi doboru odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych ciała i twarzy.
Będą też bezpłatne konsultacje do zabiegów makijażu
permanentnego,
do zabiegów fotoepilacji i
zamykania naczynek oraz
konsultacje z dietetykiem
Natur Mouse. Konsultacje
dotyczyć też będą zabiegów
z zakresu dermatologii estetycznej.
Przez cały dzień będzie
trwała loteria, zakończona
losowaniem nagród o godz.
18:00, a także poczęstunek
dla gości. I wreszcie główna
atrakcja popołudnia - wy-

stęp Piotra Lisieckiego
z zespołu Shyja, półfinalisty popularnego programu
TVN „Mam Talent”.
Utalentowany wokalista
zaśpiewa o godz. 17.00, po
czym uczestnicy spotkania
skosztują pysznego tortu,
jak na urodziny przystało.
Dodajmy, ze w Dniu
Otwartym będzie można
skorzystać rabatu na kosmetyki Veribel SkinCare
- marki, której Ego/Spa jest
oficjalnym przedstawicielem oraz 10-procentowego
rabatu na wszystkie usługi.
Organizatorzy zapraszają w następną sobotę.
AK.

lek. dent. Marek Mroczkowski
- stomatologia zachowawcza
- protetyka - pełen zakres:
protezy szkieletowe, metalowe i elastyczne
korony CYRKONOWE
protezy akrylowe
- chirurgia stomatologiczna
- implanty (implant z koroną 3.200 zł)
- wybielanie zębów - PROMOCJA !!!
Zapraszamy Państwa w:
poniedziałki 15.30 - 19.00
wtorki
15 .30 - 19.00
czwartki
15.30 - 19.00

Rejestracja

tel.: 0 501 037 370, 58 679-69-16
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Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24
I - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy oferujemy szczepienia przeciw grypie,

szczepionką VAXIGRIP.

Szczepienia wykonujemy w Gabinecie Zabiegowym codziennie w godzinach od 8 do 20.
Cena szczepienia wynosi 35 złotych.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania szczepienia dla pracowników na terenie zakładu pracy!
Telefon kontaktowy: 58 679 69 31

II - BADANIA MEDYCYNY PRACY

Siłownia

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Badania wstępne
Badania okresowe
Badania kontrolne

POZOSTAŁE BADANIA

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Badanie osób ubiegających się lub kierujących pojazdami
Badanie wysokościowe (powyżej 3 m)
Zaświadczenia dla szkół
Zaświadczenia na uczelnie
	Wpis do książeczki san.-epidemiolog.

Siłownia

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu 795 438 124

III - PORADNIA REHABILITACJI
Na Sali Gimnastycznej odbywają się następujące zajęcia:
1 - Gimnastyka kręgosłupa
2 - Joga
3 - Fitness

Uwaga!

Mieszkańcy Wejherowa i okolic mogą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzystać
z porad OKULISTY.

IV - Nowo świadczone badania diagnostyczne
odpłatne

Sala gimnastyczna

Telefon kontaktowy: 58 679 69 40

1. Densytometria - wykonywana najnowszym aparatem DPX-NT/Pro Full Size,
badanie gęstości kości kręgosłupa i kości udowej wraz z opisem wyniku – cena 80 zł.
2. Mammografia - mammograf Performa- wywoływarka automatyczna- cena 70 zł.
3. Panorama zębów - najnowszy aparat w woj. pomorskim Kodak 8000 C
- możliwość wydruku obrazu- cena 60 zł.
4. USG Doppler duplex kończyn dolnych, tętnic szyjnych - cena 100 zł.
5. USG jamy brzusznej - cena 80 zł.
6. Holter RR i EKG i Echo serca.

W imieniu pracowników NZOZ Nr 1 i swoim własnym
serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług

Grzegorz Szalewski

Mammograf
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Echa debaty sejmowej

Klęska lobby prezesów
23 września br. Sejm już w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy o
działalności spółdzielni mieszkaniowych, którego autorem są związki rewizyjne. Posłowie słusznie uznali, że miał on zabezpieczyć interesy prezesów (zarządów) spółdzielni, a nie ich członków.
Intencją przedstawionego
Sejmowi projektu było - jak
stwierdził na początku swojego wystąpienia przedstawiciel autorów projektu - zastąpienie obowiązującej ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
W praktyce oznaczałoby
to, że ustawa, która ponad 9
lat temu położyła podstawy
prawne pod uwłaszczenie i
na podstawie której uwłaszczyły się już tysiące spółdzielców, trafiłaby do kosza!

Skończyła się samowola

Ta ustawa i jej kolejne
nowelizacje, a zwłaszcza
nowelizacja obowiązująca
od 31 lipca 2007 r. stanowiły podstawę upodmiotowienia członków spółdzielni
mieszkaniowych.
Dlaczego jest ona tak
zaciekle zwalczana przez
prezesów spółdzielni? Po-

nieważ dała członkom
spółdzielni
narzędzie
kontroli zarządów i rad
nadzorczych poprzez szeroki wgląd do dokumentów, a prezesi nie chcą pogodzić się z faktem, że czasy
dawnej samowoli zarządów
już minęły.
Dzisiaj od samych spółdzielców zależy, czy skorzystają z dobrodziejstwa tej
ustawy i nie pozwolą, by
traktowano ich w spółdzielniach jak petentów, a nie jak
współwłaścicieli, którymi są.

Tradycje spółdzielcze

Opracowany
przez
związki rewizyjne projekt ustawy nie stwarzał
podstaw do ustanowienia
zdrowych zasad funkcjonowania spółdzielczości w naszym kraju. Prezentujący
go w Sejmie przedstawiciel

wnioskodawców przedstawił rys historyczny spółdzielczości mieszkaniowej
w Polsce. Nawiązał do tradycji spółdzielczości w XIX
w. na ziemiach polskich,
jeszcze przed odzyskaniem
przez nasz kraj niepodległości oraz odniósł się do
sytuacji spółdzielczości w
latach 1945-1966.

Wywłaszczeni na pół wieku

Nie wspomniał natomiast, że ustawą z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach
(która anulowała ustawę
o spółdzielniach z 1920 r.)
członkowie spółdzielni
mający przed wojną lub
po wojnie ustanowione
prawo własności mieszkania w budynku spółdzielczym, z mocy prawa utracili to prawo i
zostali
wywłaszczeni

(stracili prawo własności
mieszkania).
Dopiero ustawą nowelizującą ( z 14 czerwca 2007
r. - obowiązującą od 31 lipca 2007 r.) uregulowano tę
kwestię i ci, którzy na mocy
przepisów z czasów PRL-u
utracili własność mieszkań,
mogli uzyskać odrębną własność mieszkania z mocy
samego prawa.
A zatem - sprawiedliwości stało się zadość.
Należy mieć nadzieję,
że dalsze prace Sejmu
naprawią to, co naprawienia wymaga, a profity
służyć będą 12-milionowej społeczności spółdzielców w Rzeczypospolitej Polskiej.
R.
Do tematu wrócimy za
tydzień.

PRAWNIK RADZI

Ważna umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna
sprzedaży nieruchomości jest często wykorzystywanym
instrumentem prawnym. Pozwala
niejako „zarezerwować”
nieruchomość dla przyszłego kupującego w
sytuacji, gdy nie posiada on jeszcze środków
pieniężnych na jej zakup lub gdy inne obiektywne lub subiektywne
przeszkody nie pozwalają na zawarcie umowy sprzedaży. Umowa ta
daje stronom uprawnienie
do żądania zawarcia umowy definitywnej po ustaniu
przeszkód.

Zobowiązanie do zawarcia
umowy w przyszłości

Umowa
przedwstępna, zgodnie z kodeksem
cywilnym jest czynnością
prawną,
której
treścią
jest zobowiązanie jednej
lub obu stron do zawarcia
w przyszłości oznaczonej
umowy. Umowa ta może
określać termin zawarcia
umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin nie jest w umowie uwzględniony, to może
on zostać wyznaczony przez
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stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy
przyrzeczonej.
Dodatkowo
umowa
przedwstępna
powinna
określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku sprzedaży nieruchomości musi
to być przede wszystkim
oznaczenie tej nieruchomości oraz cena.

Kiedy można skutecznie
dochodzić zawarcia umowy?

Jeśli kontrahent uchyla
się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona ma
prawo do roszczenia o odszkodowanie oraz roszczenia
o zawarcie umowy przyrzeczonej. To drugie roszczenie
nie przysługuje jednak w
każdym przypadku, a uzależnione jest to od formy
umowy przedwstępnej.
Umowa sprzedaży nieruchomości dla swej ważności
musi być zawarta w formie
aktu notarialnego. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, forma nie wpływa na jej
ważność, jednak jeśli zostanie ona zawarta w formie
aktu notarialnego, to gdy

jedna ze stron będzie uchylać się od zawarcia umowy
sprzedaży, druga strona
będzie mogła domagać się
przed sądem zawarcia finalnej umowy.

Roszczenie o odszkodowanie

Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie
zawieraniu
umowy przedwstępnej w
zwykłej formie pisemnej.
Taka umowa jest z mocy
prawa ważna. Jeżeli będzie zawierać zobowiązanie
strony do zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości,
to w przypadku uchylania
się przez którąś ze stron nie
będzie możliwości dochodzenia przed sądem wykonania zobowiązania, czyli
zawarcia umowy.
W takiej sytuacji drugiej
stronie pozostanie jednak
roszczenie o odszkodowanie w granicach tzw. ujemnego interesu umownego.
Szkoda objęta takim roszczeniem może wynikać z
wydatków poniesionych w
związku z zawarciem umowy przedwstępnej bądź
przygotowaniem
umowy
przyrzeczonej.
Anna Zamojska

Kancelaria Prawna

„Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku
ul. Świętojańska
47/48
Tel.: (58) 736 60 99
(58) 305 30 88

www.lawagency.pl
Specjalizacja:

prawo gospodarcze
(w tym prawo handlowe
i prawo spółek),
prawo cywilne (w tym
prawo spadkowe,
nieruchomości),
prawo pracy,
prawo przewozowe i
postępowanie egzekucyjne.

Prawnicy kancelarii udzielają także porad w domu u
klienta.

WADEMEKUM SPÓŁDZIELCY

Wykluczenie lub wykreślenie
członka spółdzielni
Wykluczenie,
względnie
wykreślenie członka spółdzielni regulują przepisy: art. 24 §
4 i § 5 ustawy z dnia 3 czerwca
2005 roku o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 122 z 2005 r.,
poz. 1024).
Art. 24 § 4. brzmi:
„Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu,
rada nadzorcza albo walne
zgromadzenie
spółdzielni.
Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie
uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma
obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego
członka spółdzielni.”
Art. 24 § 5 brzmi:
„Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo
wykluczenia, ma obowiązek
zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem
o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie
dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności
przedstawiać motywy, którymi
kierował się organ spółdzielni
uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia
określone w statucie…”

Wykluczenie
członka
ze spółdzielni powinno
stanowić ostateczny środek, stosowany tylko w
krańcowych wypadkach,
gdy z winy członka nie można pogodzić jego dalszego
pozostawania w spółdzielni z
postanowieniami statutu lub
zasadami współżycia społecznego.
Podjęcie przez członka
spółdzielni krytyki organów
spółdzielni (zarządu czy rady
nadzorczej) nie może przemawiać przeciwko członkowi.
Krytyka
działalności
władz spółdzielni jest nie
tylko prawem, lecz także obowiązkiem każdego
z członków spółdzielni.
Jednakże krytyka może stać
się ważną przyczyną wykluczenia, jeżeli opiera się na
pomówieniach niezgodnych
z prawdą lub na nieuzasadnionych plotkach (orzeczenie Sądu Najwyższego z 19
czerwca 1963 r.).
„Krytyka pracy organów
spółdzielni i konkretnych
osób, będących członkami
tych organów nie może bowiem stanowić podstawy
uzasadnienia, że jest to działanie na szkodę Spółdzielni”
– fragment wyroku Sadu
Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 25.01.2001 r.

Zebranie i akcja krwiodawstwa
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi „Rumia” zaprasza rumskich krwiodawców na zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu, które odbędzie się 11 października
br. o godz. 17.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Rumi, ul. Sobieskiego 7.
Przewidziano sprawozdanie z dotychczasowej działalności klubu, wybór władz klubu, omówienie programu
działań na najbliższe lata.
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi „Rumia” organizuje również kolejną akcję poboru krwi.
Akcjca odbędzie się 16 października br. (sobota) w
godz. 10.00 -14.00 przy Targowisku Miejskim przy ul.
ul. Dębogórskiej. N a parking przy targowisku na wszystkich chętnych krwiodawców czekał będzie specjalny ambulans, w którym można będzie honorowo oddać krew.
Serdecznie zapraszamy!
REKLAMA
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Uwaga, dzieci w niebezpieczeństwie

Dobry temat dla telewizyjnych łowców absurdów

Na placu zabaw
przy Galerii Rumia
na ul. Sobieskiego
jest niebezpiecznie.
Jeden z Czytelników zwrócił nam
uwagę na metalowe
elementy, zagrażające bezpieczeństwu
dzieci, korzystających z tego miejsca.

Niedawno zbudowano nowy odcinek ulicy
Piłsudskiego, ku zadowoleniu mieszkańców
tej części miasta. Niestety,
niedopatrzenie
inwestora sprawiło, że
przechodnie i rowerzyści nadal mają problem.
Nie można bez przeszkód przejść albo przejechać przez całą ulicę.
O ile jezdnia starej i
nowej drogi łączy się
w sposób bezkolizyjny,
o tyle chodnik urywa
się w pewnym miejscu i
kończy …parkingiem.
Żeby kontynuować drogę, trzeba zejść na jezdnię
albo przecisnąć się między
samochodami, następnie
pokonać piach (w razie
niepogody błoto) i dotrzeć
ponownie do utwardzonej
nawierzchni.
Dzieje się tak, ponieważ
stary, zbudowany przed
wielu laty odcinek ulicy
Piłsudskiego dociera prawie do ul. Puckiej. Prawie,
bo tam właśnie brakuje
kawałka chodnika. Nowy
odcinek – piękny i gładki
zaczyna się kawałek dalej,
od ul. Puckiej i biegnie do
ul. Targowej. Jeśli idziemy (lub jedziemy rowerem) od ul. Wybickiego,
przed skrzyżowaniem z
ul. Pucką
napotykamy
na przeszkodę. Chodnik
kończy się bowiem parkingiem pełnym aut.
Kuriozum w postaci
parkingu i samochodów,
stojących w poprzek chodnika możliwe jest chyba
tylko w Rumi. To dobry
temat dla „łowców absurdów”, pojawiających się
w jednym z telewizyjnych
programów.

Z piasku wystają pręty Przerwany chodnik

Plac jest ładnie urządzony i wyposażony, ale ktoś
nieopatrznie zostawił wystające z ziemi pręty! Ostro
zakończone metalowe elementy sterczą z piasku tuż
obok zjeżdżalni i innych
przyrządów do zabawy.
Być może jest to pozostałość po jakiejś huśtawce lub
innym urządzeniu do zabawy. Tak czy inaczej, te elementy trzeba jak najszybciej usunąć! Wprawdzie o
tej porze roku dzieci zdecydowanie rzadziej bawią
się w ogródkach jordanowskich, nie mniej w jeden ze
słonecznych dni mogą się
tam pojawić. A gdyby któryś z maluchów przewrócił się w tym miejscu… Aż
strach pomyśleć, jak mógłby się zranić.
Rodzice powinni bardzo
uważać, a kierownictwo
Galerii Rumia - jak najszybciej zainteresować się
niebezpiecznym
placem
zabaw.
AK.

Za gaz przez internet lub na poczcie

Zamknięta kasa
Nie można już zapłacić
za gaz bezpośrednio w kasie
przy ul. Hodowlanej w Rumi
– skarżą się nasi Czytelnicy.
Opłaty trzeba robić przez internet, ale takiej możliwości
nie mają wszyscy odbiorcy.
Muszą zatem korzystać z pośrednictwa poczty, co wymaga
dodatkowej opłaty. Dlaczego
kasa została zamknięta? – pytają mieszkańcy.
Izabela Dyguła, rzecznik
prasowy
Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem PGNiG SA w
Gdańsku, wyjaśnia, że
decyzja o wprowadzeniu
początkowo
ograniczenia
godzin pracy, a ostatecznie
zamknięcia kasy w Biurze
Obsługi Klienta w Rumi podyktowana była malejącym

zainteresowaniem klientów
bezpośrednim
dokonywaniem opłat w kasie.
- W I półroczu 2010 r. odnotowaliśmy spadek ilości
wpłat w naszych kasach o
ponad 50 proc. w stosunku
do analogicznego okresu w
2009 r. – mówi Izabela Dyguła. - To znak dzisiejszych
czasów, zjawisko powszechnie obserwowane w całym
kraju, u operatorów energii,
telefonii, telewizji kablowej i
innych. Decyzja o zamknięciu kas jest racjonalna i
ekonomicznie uzasadniona.
Jesteśmy niemalże ostatnim
bastionem na rynku operatorów, utrzymującym kasy i
przyjmującym bezpośrednie
wpłaty od klientów. Powyższe skłoniło nas do przyjęcia

Nasze zdjęcia pokazują
kolejno drogę, jaką trzeba
pokonać, poruszając się
ulicą Piłsudskiego, w stroną Targowej. Trasa wiedzie m.in. między zaparkowanymi samochodami.
Tylko jak tam przejechać
np. z dziecięcym wózkiem?
Nasz Czytelnik, mieszkaniec ul. Puckiej inter-

weniował w tej sprawie w
Wydziale Inżynierii Urzędu Miasta w Rumi, ale bezskutecznie.
Cóż, realizujący inwestycję burmistrz Rumi nie
chodzi po mieście pieszo,
więc tego rodzaju problemy są mu (a raczej jej)
obce. Niektórym urzędnikom też.

i wdrożenia programu optymalizacji sieci kas. W ramach przyjętego programu
początkowo ograniczamy godziny pracy kas, a docelowo
je zamykamy. Biuro Obsługi
Klienta w Rumi w dalszym
ciągu prowadzi pełną i kompleksową obsługę klientów
w zakresie: zawierania i
rozwiązywania umów o dostarczanie paliwa gazowego,
rozliczania sprzedaży paliwa
gazowego,
rozpatrywania
reklamacji i przyjmowania
wniosków przyłączeniowych
i pomoc w ich wypełnianiu.
Biuro Obsługi Klienta w Rumi czynne jest we
wszystkie dni robocze od godziny 7.00 do 15.00, a w poniedziałek od godziny 7.0017.00 . 		
AK.
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Ciekawa lekcja w SP nr 10

Pierwszoklasiści ślubowali

Dzieci malowały obraz Pasowani na uczniów
Ta lekcja była wyjątkowa, a dzieci z
klasy II c, zwykle
ruchliwe i energiczne, pracowały
w skupieniu ponad dwie godziny.
Razem z malarką
Krystyną
Peplińską
drugoklasiści
namalowali prawdziwy obraz. Każde
dziecko
naniosło
na papier choćby
niewielką kolorową
plamkę i dowiedziało się, jak powstaje
taka praca.

REKLAMA
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Niezwykły gość pojawił
się w Szkole Podstawowej
nr 10 za sprawą nauczycielki, Bożeny Dąbrowskiej,
wychowawczyni klasy II c.
- Już w ubiegłym roku
szkolnym starałam się urozmaicać zajęcia, zapraszając
ciekawych gości. Ponieważ
uczniowie lubią takie spotkania, postanowiłam je
kontynuować – wyjaśnia B.
Dąbrowska. – Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić
jeszcze wiele interesujących
osób. Cieszę się, że moje zaproszenie przyjęła już właścicielka kwiaciarni, która
pokaże dzieciom, jak układa
się bukiety. Mam zamiar
zaprosić policjanta, listonosza, fryzjerkę oraz przedstawicieli innych zawodów,
ale zawsze musi to być żywa
lekcja, a nie tylko opowiadanie o pracy czy pasji.
Rumska artystka wspaniale radziła sobie z dziećmi. Uczniowie chętnie włączyli się w tę edukacyjna
zabawę, tym bardziej, że
widzieli jej efekty. Każda
dziewczynka i każdy chłopiec malował po kawałeczku obraz na wzór pracy,
przyniesionej i namalowanej przez panią Krystynę
Peplińską. Pod kierunkiem
malarki na papierze pojawił się niemal identyczny
domek wraz z otoczeniem.
Zresztą, wystarczy spojrzeć
na nasze zdjęcia, aby zobaczyć efekt.
- Obraz wisi na ścianie
klasy i wszyscy jesteśmy z
niego bardzo dumni – mówi
wychowawczyni II c.
BaK
Więcej na temat twórczości Krystyny Peplińskiej napiszemy w kolejnym wydaniu gazety, w
naszym cyklu „Rumscy
artyści”.

Pierwszaki z „jedynki” z nauczycielką Teresą Hebel.

W najstarszej szkole
w Rumi, w dniu urodzin
jej patrona Józefa Wybickiego, czyli 29 września,
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych
klas. 101 dzieci na sztandar szkoły ślubowało „…
być dobrym uczniem i Polakiem”.
Uroczystość
odbyła
się w obecności rodziców i zaproszonych gości. W swoim programie
artystycznym dzieci udowodniły, że już dużo potrafią. Pięknie śpiewały i
deklamowały, pamiętając
o swojej dużej i małej Ojczyźnie.
Piosenka
,,Abecadło
kaszubskie”, w wykonaniu dzieci pokazała, że
nawet język kaszubski
jest im nieobcy. PasowaREKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia,
imprezy integracyjne...

Tel.: 502 178 344

nia pierwszoklasistów na
uczniów dokonała burmistrz Rumi i dyrektor
szkoły. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe akty pasowania na
uczniów, tarcze i legitymacje szkolne oraz życze-

nia i upominki od starszych kolegów.
Co ciekawe, przyżeczenie złożyli również rodzice.
Obiecali zawsze pamiętać,
że dziecko jest unikalnym
skarbem i doceniać to, co
w nim najlepsze.

Pierwszoklasiści podczas ślubowania,

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - CZARNOGÓRA
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Tam, gdzie góry spotykają się z morzem

Czarnogóra, inaczej Montenegro, to młody, niewielki, ale niezwykle malowniczy kraj na Bałkanach. Jeśli do wspaniałych widoków dodać ciekawą kulturę, zabytkowe obiekty, plaże i ciepłe
wody Adriatyku otrzymamy receptę na udane wakacje. Takie
właśnie wakacje w sierpniu tego roku spędziła w Czarnogórze
grupa z Rumi.
Na wycieczkę, zorganizowana nie po raz pierwszy
przez nauczycielkę Zespołu
Szkół Ogólnokształcących –
Teresę Brunath pojechała
młodzież z tej szkoły oraz z
gimnazjum, rodzice niektórych uczniów, a także nauczyciele, w tym polonistka z
SP nr 9 - Barbara Jurek.
Czarnogóra podbiła serca
obu pań, które chętnie odwiedzą to miejsce jeszcze raz.

Piękne widoki

- Zachwycił mnie przede
wszystkim widok masywnych gór nad samym morzem
oraz wysepki z zabytkowymi
budowlami na środku adriatyckiej zatoki, tzw. Boki Kotorskiej. Wspaniała jest też
długa, kilkunastometrowa
plaża na południu Czarnogóry, w okolicach Ulcinj - mówi
Teresa Brunath.
Zanim 20-osobowa grupa
rumian dotarła do miejscowości Velikij Pijasek koło
Baru, musiała spędzić noc
w autokarze, którym turyści jechali z Polski. Męczącą
podróż
zrekompensowały
atrakcje, czekające ich na
miejscu – ładny pensjonat
blisko plaży, morze, piękna okolica oraz spotkanie z
Polką, mieszkającą w Czarnogórze, która zaserwowała
rodakom pyszny obiad.

Smaki Montenegro

- Potem już codziennie
spożywaliśmy pyszne posiłki,
przygotowywanych
przez Marzenę Kossowską-Pericić – wspomina Barbara Jurek, którą zachwycił
też smak i różnorodność
miejscowych owoców oferowanych na straganach.
Smaczne jedzenie na

wycieczce
wspominają
też młodsze uczestniczki,
uczennice SP nr 9.
- Czasem były polskie
dania, a kiedy indziej czarnogórskie – mówi szóstoklasistka Ola Wróblewska. – Pamiętam m.in.
ogromne bułki na śniadanie. Były bardzo dobre, ale
trudno było je zjeść.
- Szczególnie smakowały nam zupy – dodaje pani
Teresa. - Poza umiejętnościami kulinarnymi pani
Marzena posiada też talenty artystyczne, a poza tym
jest ciepłą osobą, którą najmilej wspominamy.

Górskie serpentyny

- Najbardziej podobała
nam się plaża i kąpiele
w morzu – odpowiadają
zgodnie Oliwia Gębska
i Magda Ciesielska. –
Plażowania było tak dużo,
że pod koniec pobytu miałyśmy już dosyć słońca.
Piasek i kamienie były
tak nagrzane, że zamiast
chodzić, przebiegałyśmy
po nich jak najszybciej.
- Bardzo fajne były
też wycieczki – dodaje
ich koleżanka z klasy VI
f, Aleksandra Angielczyk.
Szlak jednej z wycieczek wiódł wysoko w góry,
przez malowniczą przełęcz. Emocji nie brakowało, bo autokar pokonywał
krętą drogę, przejeżdżając nad przepaściami.
- Droga tworzyła niesamowite górskie serpentyny – przypomina Teresa
Brunath. – Podziwialiśmy
naszego kierowcę, którym
była … kobieta.

Zachód słońca nad Zatoką Kotorską.

Rumija w Czarnogórze

Grupa zwiedziła zabytkowy Bar, piękną Budwę i stary
Kotor. Rumianie widzieli malowniczą, połączona z lądem
wyspę Sveti Stefan, zamkniętą i zarezerwowaną dla najzamożniejszych gości (łącznie
z gwiazdami Hollywood) oraz
górę Rumija, bo prawie tak
samo jak nasze miasto nazywa się szczyt w pobliżu Baru.
O tej ciekawostce pisaliśmy w
naszej gazecie przed rokiem.
- Byliśmy też w turystycznej miejscowości Ulcinj, w
sąsiedztwie której leży najdłuższa i najpiękniejsza plaża
Czarnogóry – mówi Barbara
Jurek. – Szary piasek lub kamienisty brzeg morski nie jest
w stanie dorównać naszym
polskim plażom, ale gwarantowana słoneczna pogoda i
widok gór wszystko rekompensuje.

Plaża w miejscowości Velikij Pijasek była zatłoczona, ale to nie przeszkadzało w
korzystaniu ze słońca i ciepłej wody Adriatyku.

Spacer po murach

- Chcieliśmy wybrać się
do Albanii, ale turyści z Macedonii, których poznaliśmy
odradzili nam ten wyjazd. Zamiast na południe, pojechaliśmy na północ do najbardziej
znanego miasta nad Adriatykiem, chorwackiego Dubrownika – opowiada Teresa Brunath. – Spacerowaliśmy po
murach, podziwiając widoki.
- W Dubrowniku jedliśmy
pyszne, duże lody – przypominają Ola Wróblewska i
Oliwia Gębska.
Dodajmy, że podobne grupowe wyjazdy Teresa Brunath
organizuje od kilku lat, korzystając z oferty biur podróży. W
ubiegłym roku turyści z Rumi
odwiedzili Bułgarię, ale to już
inna historia…
AK.

Grupa uczennic i nauczycielek z Rumi z Marzeną Kossowską-Pericić (pierwsza z
lewej u góry) i innymi uczestnikami wycieczki.

Widok na wyspę Sveti Stefan.
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Wycieczka do Osłonina

Malowniczy klif i dwór
Kontynuując nasze cotygodniowe wycieczki po okolicy Rumi,
z pradoliny rzeki Redy i rezerwatu Beka przenosimy się do Osłonina. To wieś położona na południowym krańcu Kępy Puckiej,
gdzie krzyżują się drogi z Zelistrzewa i Rzucewa, z malowniczym Jarem Rzeki Gizdepki.
Pierwsza wzmianka o
wsi pochodzi z 1364 roku. W
dokumentach z połowy XV
w.jest mowa o karczmie i
młynie w Osłoninie, wymienieni są także ich właściciele.

Od Wejherów do Belowów

Od 1620 roku wieś należy do dóbr rodu Wejherów,
następnie właścicielami są
Radziwiłowie , a w 1685 r.
wieś wraz z innymi dobrami otrzymuje w darze król
Jan III Sobieski.
Sobiescy są właścicielami
do roku 1720 , kiedy to Osłonino przejmują Przebendowscy. W latach 1782-1796 właścicielem majątku i wsi jest
Anglik, Aleksander Gibsone,
który zakłada w Osłoninie
browar. Potem majątek przechodzi w ręce Keyserlingów
i Belowów. Rodzina Below
była właścicielem części folwarku od 1837 do roku 1945.

Stuletni folwark

Obecny folwark osłoniński, jego budynki gospodarcze oraz dwór pochodzą z
początku XX w. jednakże
układ przestrzenny, wraz z
zachowanymi pozostałościa-

mi ozdobnego ogrodu pochodzi z XVIII w. Dwór zbudowano z żółtej cegły, na planie
prostokąta. Jest to budynek
parterowy, podpiwniczony,
z użytkowym poddaszem,
dach dwuspadowy, dawniej
kryty dachówką.
Akcenty zdobnicze ograniczają się do zmiany koloru cegły przy oknach oraz
ceglanego gzymsu pomiędzy parterem a poddaszem.

Kuracjusze nad zatoką

Obok budynku dworu
znajduje się zabudowa gospodarcza z oborą, magazynem,
warsztatem. Wokół dworu
można zobaczyć historyczny,
mało czytelny układ dróg i
ścieżek ze starodrzewiem. Są
to głownie lipy, ale spotykamy tu też klon, modrzew, sosnę wejmutkę, jesion, platan
i kasztanowiec.
Folwark osłoniński jest
ciekawym
historycznym
obiektem w krajobrazie
rozwijającej się wsi, w której powstają nowe budynki
oraz kwatery agroturystyczne. Walory położonego
nad zatoką Osłonina doceniane były już wcześniej.

Od początku XXw. wieś
pełniła rolę miejscowości
kuracyjnej.
W okresie międzywojennym była chętnie odwiedzana przez letników. Po 1945
roku był tu ośrodek wczasowy, przyjeżdżali koloniści,
były tu obozy harcerskie.

Wykopaliska

Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że historia Osłonina jest znacznie starsza, niż świadczą o
tym dokumenty. Pierwsze
znaleziska architektoniczne odkryte zostały w 1849
r., odkryć dokonano też w
1935 roku.
Regulanie wykopaliska
prowadzono w latach 19641966. W latach 1977-2001
przeprowadzono
liczne
prace wykopaliskowe i powierzchniowe na terenie
wsi. Prace prowadzone były
pod kierunkiem pani Danuty Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Odkryte cmentarzyska
i osady datowane są na III
-II tysiąclecie p.n.e. (epo-

Klif w Osłoninie obecnie i na starej pocztówce.

Ciąg dalszy na str. 15

Dwór w Osłoninie dawniej i dzisiaj. Stare zdjęcie to fragment pocztówki ze zbiorów miłośnika historii, Stanisława Urawskiego.
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Modlitwa, informacje i pierwsze wykłady

Rok akademicki rozpoczęty

Inauguracja roku akademickiego RUTW w kościele NMP WW w Rumi

Autor artykułu na terenie wykopalisk w 2001 roku.
Dokończenie ze str. 14
ka kamienia), V i IV wiek
p.n.e. (wczesna epoka żelaza) . Odkryto też ślady
osady z okresu wczesnego
średniowiecza, datowanej
na IX- XIV wiek.

Temat dla artystów

Dominująca cechą krajobrazu Osłonina jest przepiękny klif. Jego wysokość
sięga 16 m. n.p.m. Klif, który rozciąga się na długość
kilkuset metrów, jest nadal
aktywny i ciągle się zmienia w wyniku podmywania
przez fale Zatoki Puckiej.
Rumscy artyści malarze ,

Jak dojechać

pani Krystyna Peplińska
i pan Alfons Zwara przedstawiali jego uroki na swoich obrazach. Osłoniński
klif był także kilkakrotnie
tematem moich prac.
W Osłoninie nad Gizdoką mieszka Krzysztof
Garstkowiak,
niegdyś
rumianin i znany miłośnik
historii, który prowadzi
prywatną Izbę Regionalną.
Z Osłonina pochodził
urodzony w 1603 r. ksiądz
Mateusz Jan Judycki,
fundator kaplicy Judyckich
w Pucku i jednej z kaplic na
Kalwarii Wejherowskiej.
Ryszard Hinc

Osłonino leży w powiecie puckim i w gminie Puck,
w sąsiedztwie wsi Mrzezino. Można tam dojechać, kierując się ulicą I Dywizji w Rumi w stronę Kosakowa,
ale zanim dojedzie się do Pierwoszyna, trzeba skręcić
w lewo niedawno odremontowaną drogą do Mrzezina.
Przed wjazdem do tej wsi należy skręcić w prawo, w
stronę zatoki nad którą leży Osłonin.
REKLAMA

Rozpoczęcie nowego roku dotyczy nie tylko młodych ludzi. Nie od dziś wiadomo, że chętni
do poszerzania wiedzy są również starsi studenci, zwłaszcza słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Rumi stowarzyszenie o takiej nazwie zainaugurowało kolejny rok nauki. Uroczystość odbyła się w sobotę w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych.
Słuchacze
Rumskiego
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku uczestniczyli we
mszy św., a następnie wysłuchali wykładu senatora
RP prof. Edmund Wittbrodta, który należy do
Rady Programowej RUTW
oraz wspiera działania tej
uczelni. Wykład dotyczący
architektury kościołów wygłosiła również prof. Krystyna Pokrzywnicka.
Teresa Zielińska, wiceprezes Zarządu Rumskiego
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku zapoznała uczestników z zajęciami oraz
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planami, dotyczącymi tego
roku akademickiego. Nie
zabraknie wykładów na
temat medycyny, psychologii, geografii, historii, sztuk
pięknych, gastronomii oraz
wielu innych dziedzin.
Studenci będą mogli wziąć
udział w wielu warsztatach, w tym w warsztatach
fotograficznych.
Zarząd
Uniwersytetu
przygotował dla swoich
słuchaczy wycieczki krajoznawcze, kulturalne (np. do
filharmonii) i historyczne,
a także zajęcia rekreacyjne
i ruchowe, m.in. na base-

nie. W oparciu o potrzeby
studentów tworzony jest
specjalny program rehabilitacyjny, dzięki któremu seniorzy będą mogli skorzystać
m.in. z masaży zdrowotnych.
Korzystając z dotacji ze
Starostwa Powiatowego i
Urzędu Marszałkowskiego
udało się w tym roku kupić komputer i projektor.
Uniwersytet będzie też
wydawał własna gazetę,
współredagowaną
przez
studentów. W przyszłości Rumski Uniwersytet
Trzeciego Wieku chciałby
nawiązać współpracę z po-

dobnymi uniwersytetami
na Litwie i Ukrainie, funkcjonującymi przy ośrodkach
kultury polskiej. Dzięki
tej współpracy studenci z
Rumi będą mogli pojechać
z wizytą do sąsiadów na
wschodzie.
Popołudnie
studenci
spędzili w Mechelinkach,
gdzie zjedli wspólny obiad
i wysłuchali wykładu doc.
Henryka
Lewandowskiego z Uniwersytetu
Gdańskiego na temat kuchni polskiej. Nie zabrakło
też zajęć rekreacyjnych nad
morzem.
BaK

Ogłoszenia drobne
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka,
całość skóra oraz zestaw wypoczynkowy 3+2+1 jasny beż,
skóra włoska-zamsz. Sprzedam też dużą ławę ciemny
orzech - blat zielony marmur
(duża). Wymienione rzeczy są
w stanie idealnym, cena do
negocjacji.
Kontakt pod nr tel.:
606-623-762, 58 671-99-49
***
Sprzedam piekarnik elektryczny Amika, do zabudowy,
kolor biały, stan dobry.
Kontakt pod nr tel.:
660-056-90, 58 771-17-38
***
Sprzedam szafę 3-drzwiową B&W typ Klipper, stan
idealny. Cena do uzgodnienia.
Kontakt pod nr tel.:
609-75-913
***
Przyjmę reklamę na ogrodzenie posesji, w dobrym
punkcie Rumi.
Kontakt pod nr tel.:
58 782-22-71

Sprzedam mieszkanie (bez
pośredników) - Reda centrum,
Łąkowa, mieszkanie 2 -pokojowe/II p. 33 m kw, balkon, okna
plastikowe, do zamieszkania od
zaraz.
Kontakt pod nr tel.:
504-258-383
***
Sprzedam - dwa fotele, stan dobry/150 zł, pralkę automatyczną „Wiatka”,
stan dobry/100 zł, telewizor
GRUNDIG 29 - 2 letni/500 zł,
stolik pod telewizor z wnęką
na DVD, oszklony dół / 250 zł.
Kontakt pod nr tel.:
58 671-91-96

***
Sprzedam kanapę dwuosobową żółto-niebieską, cena
400 zł.
Kontakt pod nr tel.:
697-088-671.
***
Sprzedam
mieszkanie
40-metrowe w Gdyni-Cisowej, w bardzo dobrym punkcie (blisko kolejka, autobusy,
sklepy), nowe budownictwo,
dwa pokoje + aneks kuchenny, dwa miejsca w hali garażowej. Budynek ogrodzony.
Cena 259 tys. zł.
Kontakt pod nr tel.:
781-830-808 po godz. 13.00.

Bezpłatne ogłoszenia
Indywidualne (nie dotyczy firm i zakładów usługowych) ogłoszenia drobne w „Gazecie Rumskiej”
są bezpłatne. Można je przekazać telefonicznie.
Wystarczy zadwonić pod nr tel.: 58 710-96-11 od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Można też wysłać ogłoszenie pocztą elektroniczną na e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
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Piłka nożna. Kolejny wygrany pojedynek

Orkan coraz wyżej w tabeli

Po dobrym, obfitującym w sytuacje podbramkowe meczu Orkan
Rumia SSA pokonał 3:0 Kaszubię
Kościerzyna
i awansował na
trzecie miejsce w
ligowej tabeli.

Była to czwarta z rzędu
wygrana rumian. Kaszubia
nie miała jednak zamiaru
ułatwiać zadania podopiecznym Jarosława Kotasa.
Pierwsze minuty pojedynku to wyrównana walka
bez sytuacji bramkowych, z
optyczną przewagą gości.
Dużo zagrożenia pod
bramką Kamila Biecke
stwarzał Tomasz Grzywacz. Goście kilkakrotnie
wykonywali też rzuty wol-

ne tuż przed polem karnym
Orkana. Za każdym razem
przeszkodą nie do przejścia był jednak bramkarz
rumian. Okrzyknięty bohaterem spotkania po meczu
przyznał, że na słowa uznania zasłużył cały zespół i
trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić.
Pierwszy cios Orkan
zadał w 38 minucie. Wyrzuconą z autu przez Piotra Ferę piłkę, głową do
bramki gości skierował
Konrad Urbaniak. Kolejna akcja przyniosła drugiego gola dla gospodarzy.
Dośrodkowanie Michała
Smarzyńskiego na bramkę zamienił Przemysław
Kazimierczak. Było to
czwarte trafienie młodzieżowca w trzech ostatnich
spotkaniach.
Jeszcze przed przerwą w
sytuacji sam na sam świet-

nie spisał się Kamil Biecke
i gospodarze zeszli do szatni z dwubramkowym prowadzeniem.
Po zmianie stron obraz
gry nie zmienił się. Kaszubia dłużej utrzymywała się
przy piłce, ale pressingiem
grający rumianie na niewiele pozwalali gościom,
którzy najbliżej zdobycia
bramki kontaktowej byli po
uderzeniu w słupek.
Wraz z upływem czasu
coraz częściej kontratakowali gospodarze. Groźnie
strzelał Błażej Adamus, a
w 69 minucie meczu po akcji Michała Smarzyńskiego
decydujące trafienie zapisał na swym koncie Roland Kazubowski.
Próby kościerzynian na
zdobycie honorowej bramki powstrzymywał Kamil
Biecke i mecz zakończył się
wynikiem 3:0. Rumianie

skutecznie zrewanżowali
się gościom za ubiegło sezonowe porażki, a Kamil
Biecke zamienił się rolami
z Januszem Kafarskim,
który do sobotniego meczu
w pojedynkach z Orkanem
bronił „jak w transie”.
Rumianie awansowali
na trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącej Bytovii Bytów tracą zaledwie
3 pkt. W najbliższą sobotę
zmierzą się w Trzebiatowie
z tamtejszą Regą, a kolejny
mecz na własnym stadionie
rozegrają 16 października z
Gryfem Słupsk.
Orkan
SSA:
Biecke – Kowol, Urbaniak,
Skwiercz,
Kowalczyk
- Adamus (90’ Pieper),
Bodzak (89’ Beyl), Fera
(80’ Prinz), Stepien (11’
Kazubowski), Smarzynski - Kazimierczak.
T. Miks

REKLAMA

Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74
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