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Najlepsi triumfowali

Nie można
kupić krwi

DZIŚ W NUMERZE
ZATRZYMANY
I ARESZTOWANY
25-letni gdynianin,
podejrzany o napady
na kobiety w Rumi,
został zatrzymany w
Gdyni. Rozpoznała go
jedna z kobiet, zaatakowanych latem br.
na terenie Rumi Janowa. Sąd Rejonowy
aresztował mężczyznę na trzy miesiące.
str. 2

ON MA TALENT

- Od 18 roku życia oddaję krew - mówi Janina
Czerwionke, przewodnicząca Miejskiego Klubu
Honorowych
Dawców
Krwi w Rumi. - Potrzebują jej bardzo ludzie chorzy i
ranni w wypadkach. Mnie
również ta krew może być
kiedyś potrzebna. Tego się
nie kupi za pieniądze. Cieszę się, że wiele innych osób
to rozumie, że nie brakuje chętnych do oddawania
krwi, chociaż przydałoby
się ich jeszcze więcej.
Mój tata jest długoletnim
krwiodawcą, krew oddają
także moje trzy siostry. Do
udziału w akcjach krwiodawstwa, które w Rumi
odbywają się kilka razy w
roku, namówiłam wielu
znajomych.
str. 7

Wielkie
emocje
towarzyszyły
rywalizacji
chórzystów i muzyków
podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Religijnej, który
zakończył się w minioną

sobotę. Nic dziwnego, skoro wszystkie konkursowe
prezentacje stały na bardzo wysokim poziomie. W
Rumi spotkali się najlepsi
wykonawcy muzyki chóralnej i organowej.

Tym większa była radość
zwycięzców festiwalu, co
widać na naszym zdjęciu.
Tak cieszą się z pierwszego
miejsca w kategorii B chórzyści z Akademii Morskiej
w Szczecinie. W kategorii
REKLAMA

A wygrał Chór „Dysonans”
z Poznania, natomiast najlepszym organistą okazał
się Szymon Buczyński z
Akademii Muzycznej w
Gdańsku.

str. 3-4

Najpierw
zabłysnął w programie
„Mam Talent”, potem na koncercie w
Rumi. Utalentowany
gdańszczanin, Piotr
Lisiecki, półfinalista
popularnego telewizyjnego programu,
zaśpiewał w Klinice
Ego/Spa.
str. 8

MIESIĄC
NADZIEI

Rumskie Amazonki
pomagają sobie nawzajem oraz innym
chorym kobietom.
Włączają się też w
akcje profilaktyczne,
takie jak marsze życia
i nadziei, odbywające się co roku w październiku.
str. 11

Ciąg pieszy przy ul. Żwirki i Wigury w Rumi zdobył wyróżnienie w konkursie
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2010”
str. 2

AKTUALNOŚCI

Sesja się nie odbyła
Przed tygodniem, na
wniosek burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak została zwołana nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej. Obrady nie odbyły się jednak,
ponieważ zabrakło kworum. Część radnych Prawa
i Sprawiedliwości oraz Klubu Radnych Niezależnych
nie pojawiła się na sesji, a
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, Janusz Wolański odczytał komunikat
dwóch klubów, który zamieszczamy niżej.
Na sesji burmistrz zamierzała przedstawić projekt uchwały, zmieniającej
uchwałę budżetową. Zmiany dotyczą zwiększenia
wydatków na rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 1.

Mimo groźby zejścia z placu
budowy wykonawcy inwestycji oraz mimo akcji protestacyjnej rodziców uczniów,
większość radnych nie zgadza się ani na przesunięcie
środków ani na zwiększenie kosztów budowy dużego łącznika (wbrew nazwie
będącego dodatkowym dużym budynkiem szkolnym).
Podczas każdej dyskusji na
sesjach radni przypominają,
że na rozbudowę „jedynki”
przeznaczyli w budżecie
odpowiednie środki – w sumie 9 mln zł, a za realizację
inwestycji odpowiada burmistrz miasta.
Kolejna sesja w tej samej sprawie jest zaplanowana na dzisiejszy wieczór.
AK.

Komunikat Klubu Radnych Niezależnych
i Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

z dnia 14 października 2010 roku.
Uporczywe i nieuzasadnione składanie przez Burmistrza wniosków o zwołanie nadzwyczajnych sesji Rady
Miejskiej uważamy za urągające powadze Rady Miasta
jak i powadze Urzędu Burmistrza.
Jest to już 87 sesja Rady Miejskiej i w tym momencie
liczba sesji w naszym mieście jest dwukrotnie wyższa
niż w samorządach sąsiadujących z Rumią.
Nie ma żadnych przeszkód, by złożone wnioski rozpatrywać na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej
Rumi. Ponadto stwierdzamy, że Burmistrz posiada
wszystkie niezbędne instrumenty do kontynuowania
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.
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Atakował kobiety na terenie Rumi Janowa

Gdynianinowi postawiono zarzuty
Sąd Rejonowy w Wejherowie aresztował na
trzy miesiące 25-letniego gdynianina, podejrzanego o napad na kilka kobiet w Rumi. Mężczyzna został zatrzymany w Gdyni po tym, jak
w autobusie rozpoznała go jedna z zaatakowanych latem br. kobiet.
W czwartkowe popołudnie mieszkanka Rumi
jadąc przez centrum Gdyni miejskim autobusem
rozpoznała w mężczyźnie
jadącym razem z nią osobę, która latem ją napadła.
Niedoszły gwałciciel grasował w Janowie. Zaatakował
kilka kobiet, które chciały
sobie skrócić drogę do domu
i zamiast iść naokoło ulicą
Gdańską poszły skrótem z
Pomorskiej na ulicę Dębogórską. Przestępca czekał
na nie wcześnie rano, gdy
rzadko kto tamtędy chodzi.

Policja wysłała więcej patroli do Janowa, ale funkcjonariuszom nie udało się odnaleźć sprawcy. Do czasu...
- W czwartek pokrzywdzona zadzwoniła do gdyńskiej policji, że w autobusie,
którym jedzie znajduje się
sprawca przestępstwa. Funkcjonariusze czekali na niego
już na następnym przystanku. Gdy mężczyzna wysiadł
- ku swojemu zaskoczeniu
- został zatrzymany przez
mundurowych – informuje
mł. asp. Anetta Potrykus,
rzecznik KPP w Wejherowie.

Wypadek na Kosynierów

nia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Pomorskiego
2010”, organizowanym przez Zarząd
Województwa Pomorskiego.

W piątkowe popołudnie kierowca wjechał w drugie auto. 39-letnia gdynianka z obrażeniami ciała
została przetransportowana do wejherowskiego
szpitala.

Nagrodzona inwestycja Nieostrożność przyczyną
Rumia otrzymała wyróżnienie I stop- zderzenia dwóch aut

Janowski Wieczór Teatralny
W najbliższy piątek 22 bm. o godz. 19.00 w Domu Kultury SM „Janowo” będzie można obejrzeć spektakl „Ławeczka” w wykonaniu Izabeli Noszczyk i Dariusza Taraszkiewicza ze Sceny Poczekalnia w Kaliszu.
Arie w dworku
W sobotę o godz. 17.00 zaplanowano koncert kameralny
pt. „W poszukiwaniu miłości - arie włoskie” w wykonaniu
artystów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncert odbędzie się w Dworku pod Lipami przy ul. Mickiewicza 19.
Spotkanie z dziennikarzem
Kolejna ”Biesiada Literacka” w Janowie odbędzie się
w niedzielę 24 października o godz. 18.00. Gościem spotkania będzie Piotr Kraśko - prezenter, dziennikarz, korespondent TVP. Na spotkanie zaprasza DK SM „Janowo”.

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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zdarzenia zgłaszać. Dzięki
temu sprawca nie uniknie
kary.
Policjantka przypomina
zasady unikania ryzykownych sytuacji: lepiej nie chodzić na skróty przez puste
i ciemne miejsca, trzymać
się ulic bardziej uczęszczanych i oświetlonych, unikać samotnych spacerów
po zmroku. Jeśli wraca się
po zmroku do domu można
powiadomić o tym kogoś
bliskiego i umówić się na
telefon o określonej porze.
Kobieta często słabsza od
mężczyzny może wykorzystać inne sposoby obrony
niż pięści: krzyczeć, wzywać
pomocy, kopnąć napastnika
obcasem, uderzyć go w czułe miejsce, rzucić ziemią w
oczy i uciec.
DG.

Trasa wzdłuż ul. Żwirki i Wigury

Kulturalny weekend
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W piątek rumscy policjanci przesłuchali 25-latka
i przedstawili mu zarzuty
dotyczące czynów lubieżnych. Jedna z pokrzywdzonych kobiet rozpoznała w
mężczyźnie
napastnika.
Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Wejherowie - na
wniosek policji - aresztował gdynianina na okres
3 miesięcy. Za popełnione
przestępstwo grozi mu kara
pozbawienia wolności od 6
miesięcy do 8 lat.
- Błędem jest przyjęcie
stereotypu, że ofiara napaści może być współwinna
– zwraca uwagę mł. asp. Potrykus. - Odpowiedzialność
za gwałt ponosi tylko i wyłącznie przestępca. Ofiara
może chcieć jak najszybciej
zapomnieć o tym, co się stało, ale ważne jest, żeby takie

Nasze miasto nagrodzono za budowę rekreacyjno–funkcjonalnej
strefy
miejskiej,
wzbogaconej
o walory przyrodnicze w
ciągu ul. Żwirki i Wigury.
Chodzi oczywiście o ciąg
pieszy
wzdłuż
ulicy
Żwirki i Wigury w Rumi,
zrealizowany w ramach
programu budowy ulic,
uchwalonego na początku kadencji przez Radę
Miejską Rumi. Ten kiedyś
zaniedbany i niezagospodarowany teren zmienił się w
spójną przestrzeń publiczną, która stanowi atrakcyjną trasę pieszą i rowe-

rową. Nowy ciąg spacerowy
wzdłuż jednej z głównych
ulic jest wyposażony w
ścieżkę rowerowa, aleję
parkową, klomby kwiatowe, ławeczki, place zabaw
oraz stylowe oświetlenie.
Otoczenie ulicy zmieniło się nie do poznania. Nic
dziwnego, że to miejsce zostało zauważone i docenione
przez komisję konkursową.
Przypomnijmy, że inwestycja została zakończona
przed rokiem, dokładnie
w listopadzie 2009 roku i
kosztowała 1 mln 341 tys.
zł. Ciąg pieszy liczy 680
metrów.

Ze wstępnych policyjnych
ustaleń wynika, że 23-letni
mieszkaniec powiatu puckiego nie zachował bezpiecznej
odległości od samochodu, który jechał przed nim. Wjechał
w tył pojazdu. Do wypadku
na ul. Kosynierów doszło w
piątek około godziny 16.00.
39-letnia mieszkanka Gdyni,
która kierowała mazdą została odwieziona do Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. Kierowca volkswagena T4 nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku i jednocześnie
apeluje o rozwagę podczas
jazdy – tego samego dnia w
Redzie doszło do dwóch wypadków. Na szczęście w żadnym z nich nikt nie zginął.

O godzinie 5.20 na ulicy
Nowej 20-letni kierowca forda eskort potrącił pieszego. O
godzinie 14.30 na ul. Gdańskiej zderzyły się cztery samochody.
- Z wstępnych policyjnych
ustaleń wynika, że jeden z
kierowców zauważył na drodze opakowanie styropianu,
w wyniku czego zahamował
i zatrzymał się na jezdni –
informuje mł. asp. Anetta
Potrykus, rzecznik prasowy
KPP Wejherowo. - W efekcie
seat toledo, opel astra, volkswagen sharan oraz suzuki
zderzyły się. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy samochodami. DG.

Akcja przewonienia gazu
Pomorska Spółka Gazownictwa w Gdańsku prowadzi na terenie Rumi akcję
przewonienia gazu ziemnego
„JESIEŃ 2010”. Celem akcji, która trwa od 19 do 21
października, jest wykrycie
i usunięcie nieszczelności na
gazowej sieci rozdzielczej i
instalacjach wewnętrznych
w budynkach.
Wykryte
nieszczelności
na gazowej sieci rozdzielczej
od kurka głównego i przy
gazomierzach usuwane będą

przez pracowników Pomorskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Gdańsku.
Służby pogotowia gazowego
będą pracują w czasie trwania akcji przez całą dobę.
PSG przypomina jednak, że
usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach
wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku
właścicieli lub administratorów obiektów.

AKTUALNOŚCI
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Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, dyrygent poznańskiego Chóru „Dysonans”
odbiera Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W środku stoi prof.
Roman Perucki, dyrektor festiwalu, a w głębi Konrad Mielnik.

Po uroczystej mszy świętej, w ławkach zasiedli m.in. księża salezjanie, w tym
ks. inspektor Marek Chmielewski oraz proboszcz parafii NMP WW, ks. Kazimierz Chudzicki. W głębi ks. proboszcz Józef Paliwoda.

Zakończył się kolejny Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi

Muzyka to preludium dla wiary
XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi
im. Ks. S. Ormińskiego przeszedł do historii. Jak każdej jesieni, w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych w Rumi przez trzy dni rozbrzmiewała muzyka
organowa i chóralna. Jak co roku konkursowe prezentacje
stały na bardzo wysokim poziomie, a koncert galowy w wypełnionym po brzegi kościele był dla słuchaczy prawdziwą
ucztą.
Zanim doszło do sobotniej gali oraz uroczystej
mszy świętej, jurorzy i
publiczność
wysłuchali
kilkudziesięciu utworów,
zagranych na organach
przez 18 uczestników Konkursu Muzyki Organowej.
Odbył się również interesujący koncert Rainera
Gaara, niemieckiego wirtuoza i …alpinisty. Ten
znakomity muzyk poprowadził też kurs mistrzowski.

Pieśń po kaszubsku

Konkurs
Zespołów
Chóralnych
rozpoczęto
od wspólnego wykonania
przez wszystkie chóry pieśni „Gaude Mater Polonia”,
a potem odbyły się kilkugodzinne
przesłuchania
konkursowe. Nowością tegorocznego festiwalu był
konkurs na najlepsze wykonanie pieśni w języku
kaszubskim. W programie
festiwalu znalazło się też seminarium dla dyrygentów.

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

Podczas koncertu finałowego, który co roku
jest najważniejszym wydarzeniem festiwalu, miłośnicy muzyki poważnej
wysłuchali
„REQUIEM
d-moll KV 626” Wolfganga Amadeusa Mozarta w
wykonaniu solistów, Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Orkiestry
Symfonicznej
Polskiej
Filharmonii
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
Przypomnijmy, że dyrektor filharmonii, prof.
Roman Perucki jest dyrektorem
artystycznym
festiwalu, który dba o
jego wysoki poziom.

Organy są darem

Podczas uroczystej mszy
świętej, ks. Marek Chmielewski, inspektor Prowincji
św. Wojciecha w Pile przypomniał postać księdza Sta-

nisława
Ormińskiego,
muzyka i kompozytora, który jest patronem festiwalu
(piszemy o ni na str. 14).
Ksiądz inspektor, z pochodzenia rumianin, mówił
pięknie o muzyce i wierze,
które spotykają się w kościele NMP Wspomożycielki w Rumi.
- W takiej przestrzeni
rodzi się kult i utrwala się
tożsamość chrześcijańska,
muzyka temu służy – powiedział m.in. ks. Marek
Chmielewski.
– Organy to nie tylko
potęga dźwięku, ten instrument posiada siłę, wyzwala
doznania, wzrusza. Organy
to dar dla człowieka, szczególnie dla człowieka wierzącego.
Muzyka to preludium
dla wiary, gleba dla wiary.
Festiwal na stałe zagościł
w domu salezjańskim, w
domu księdza Bosko, u którego śpiew i muzyka były
na służbie wiary.
Ksiądz Bosko odkrył,
że to sposób na budowanie
wiary i postaw moralnych,
na kształtowanie serc młodzieży.
Anna Kuczmarska
Fotoreportaż z festiwalu
zamieszczamy na str. 4

Wyniki XXII Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi
KONKURS MUZYKI CHÓRALNEJ
Kategoria A
I miejsce - Chór „Dysonans” z Poznania pod dyrekcją Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz
II miejsce - Chór „Lege Artis” z Krakowa pod dyrekcją
Agnieszki Treli-Jochymek
III miejsce - Męski Zespół Wokalny „Voces de fuego” ze Szczecina pod dyrekcją Kamila Szałaty
Wyróżnienie: Chór Mieszany Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zielonej Góry pod
dyrekcją Łucji Nowak
Kategoria B
I miejsce - Chór Akademii Morskiej ze Szczecina pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch
II miejsce - Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią pod dyrekcją
Michała Gacka
III miejsce - Chór „Appasjonata” z Lubawy pod dyrekcją Marka Józefowicza
Wyróżnienie - Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy pod dyrekcją Agnieszki
Sowy
Wyróżnienie - Chór Studencki „Collegium Iuvenum” z Cieszyna Czeskiego pod dyrekcją Leszka Kaliny
KONKURS NA NAJLEPSZE WYKONANIE PIEŚNI
W JĘZYKU KASZUBSKIM
I miejsce - Chór Akademii Morskiej ze Szczecina pod dyrekcją
Sylwii Fabiańczyk-Makuch
KONKURS MUZYKI ORGANOWEJ
I nagroda - Szymon Buczyński z Akademii Muzycznej w
Gdańsku z klasy organów Romana Peruckiego i Hanny Dys
II nagroda - Maria Lebiediewa z Konserwatorium im. N.A.
Rimsky-Korsakov w Sankt Petersburgu z klasy organów Niny
Oksentian
III nagroda - Wojciech Pawlus z Akademii Muzycznej we
Wrocławiu z klasy organów Andrzeja Chorosińskiego
Wyróżnienie - Antoni Pokora z Akademii Muzycznej w Poznaniu z klasy organów Sławomira Kamińskiego

3

KULTURA
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Wielkie emocje w rumskim kościele Wspomożycielki

Zwycięski Chór Kameralny „Dysonans” z Poznania i jego dyrygentka Magdalena Wdowicka-Mackiewicz pozowali do zdjęcia już po zakończeniu uroczystości.

Szymon Buczyński, student Akademii Muzycznej w Gdańsku okazał się najlepszym spośród osiemnastu utalentowanych organistów. W głębi wspaniały
rumski instrument.

Chórzyści z „Dysonansu” tuż po ogłoszeniu wyników nie ukrywali radości.
Obok nich dostrzegliśmy rumskiego artystę rzeźbiarza, Eugeniusza Lademanna (pierwszy z prawej), który jak widać interesuje się również muzyką.

Organizatorzy festiwalu
dziękowali samorządowcom za pomoc. Na
zdjęciu przewodnicząca
Elżbieta Waśkowska i
Jan Klawiter, radny Sejmiku Pomorskiego.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie, zdobywca I nagrody w kategorii B,
pięknie zaśpiewał podczas koncertu laureatów…

… a wcześniej Sylwia Fabiańczyk-Makuch i jeden z chórzystów odbierali nagrodę oraz gratulacje z rąk ks. inspektora Marka Chmielewskiego.
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Uradowani chórzyści z Poznania z dumą prezentują zdobyty w Rumi puchar.
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Z PARAFII

Pamiętamy o Papieżu Polaku

16 października 1978 roku o godzinie
18.18 z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, co oznaczało
to, że wybrano nowego następcę Świętego Piotra. Papieżem został Polak,
Karol Wojtyła, a jego pontyfikat miał
wkrótce okazać się wyjątkowym.
Ojciec Święty Jan Paweł
II dotarł głęboko do serc
katolików na całym świecie, którzy pokochali Go jak
żadnego innego papieża.
Szczególnie kochali Jana
Pawła II rodacy.
W minioną sobotę w całej Polsce obchodziliśmy 32.
rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Papieża Polaka.
Mieszkańcy Rumi spotkali
się z tej okazji pod pomnikiem Jana Pawła II na
rondzie Jego imienia, gdzie
o godz. 21.00 odbył się uro-

czysty Apel Jasnogórski.
Mieszkańcy miasta pod
przewodnictwem proboszcza parafii Podniesienia
Krzyża Świętego, Józefa
Paliwody, modlili się w
intencji wyniesienia Ojca
Świętego na ołtarze, zapalali znicze i wspólnie śpiewali pieśni.
Zebrani na rondzie wysłuchali też fragmentów homilii papieskich, płynących
z głośnika.
Fot. Wojciech Hintzke
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Przedwyborcze spotkania z mieszkańcami

Trzeba odpolitycznić samorząd

Członkowie komitetów wyborczych
„Samorządność Rumia” i „Wspólny Powiat”, kandydujący w listopadowych
wyborach do Rady Miejskiej Rumi i
Rady Powiatu Wejherowskiego, po raz
kolejny spotykali się z mieszkańcami
miasta. O drogach, inwestycjach, oświacie, służbie zdrowia oraz o koncepcji
powołania powiatu grodzkiego w Rumi
rozmawiano ostatnio w Gimnazjum nr
2 oraz w Szkole Podstawowej nr 6.
Kazimierz
Klawiter,
kandydat na burmistrza
Rumi mówił o najważniejszych zadaniach, którymi
muszą zająć się samorządowcy, m.in. o uporządkowaniu przestrzeni miasta, dopóki nie zostaną zabudowane
wszystkie wolne tereny.
- Pozostało niewiele czasu, można powiedzieć, że
ostatnie pięć minut, aby zadbać o ład architektoniczny,
o centrum na miarę rozwijającego się, nowoczesnego
miasta – powiedział Kazimierz Klawiter. – Przydałby
się też jakiś szalony pomysł,
a takim pomysłem było kiedyś zbudowanie mola w
Sopocie albo całkiem niedawno – wieży widokowej w
Gniewinie. Rumia może też
mieć jakiś ciekawy obiekt,
przyciągający turystów czy
spacerowiczów. Myślę, że
trzeba wykorzystać naszą
główną atrakcję – otaczające miasto wzgórza i lasy.
Trzeba nam takich działań,
które pozwolą mieszkańcom
identyfikować się z naszym
miastem, żebyśmy mogli
mówić: jestem z Rumi, a nie-
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koniecznie, jestem z Rumi
koło Gdyni.
O konieczności „odpolitycznienia” władzy samorządowej mówił Grzegorz
Szalewski, lider komitetu
„Wspólny Powiat”.
-Musimy odrzucić wpływ
partii politycznych na działania samorządu. Trzeba
skrócić o połowę czas załatwienia spraw w Starostwie
i czas oczekiwania na decyzje urzędników . Jeśli zostanę wybrany do Rady Powiatu, zajmę się tym skutecznie
– powiedział G. Szalewski,
który podkreślił również potrzebę budowy OPAT. Zdaniem kandydata, można doprowadzić do jej powstania
poprzez zdecydowany nacisk
na rząd.
Grzegorz Szalewski obiecał też, że jako radny zadba
dokończenie budowy ulicy
Kosynierów do Redy.
Na spotkaniach rozmawiano też o budowie innych
dróg, m.in. gminnych ulic,
o zaniedbanym rumskim
dworcu, o komunikacji i innych problemach mieszkańców Rumi.
AK.

Zaprezentowali się kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego

Wspólny
powiat

Na zdjęciu: rumianie w Wejherowie, czyli (od lewej) Grzegorz Szalewski, Jan
Klawiter, Dariusz Kuczmarski, Tomasz Jurkiewicz, Krystyna Niklewicz, Barbara Niewiedziała i Ryszard Hinc.

58 kandydatów do Rady
Powiatu Wejherowskiego
ma Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat”,
który kilka dni temu zaprezentował się oficjalnie w
Centrum Kaszuby w Wejherowie.
Wśród kandydatów z całego powiatu wejherowskiego byli mieszkańcy naszego
miasta.
W sumie z ramienia tego
komitetu o mandat radnego
będzie się ubiegać 14 osób z
Rumi, a w centrum „Kaszuby” było siedmioro reprezentantów tej grupy.
Baj
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Tego się nie kupi za pieniądze
Rozmowa z Janiną Czerwionke, przewodniczącą Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Rumi

- Niedawno została
pani wybrana ponownie na przewodniczącą
rumskiego klubu krwiodawców.
Mimo
młodego wieku, ma pani
w tej dziedzinie duże
doświadczenie.
Kiedy
zaczęła pani oddawać
krew?
- Mój tata, Jan Konkel
jest długoletnim krwiodawcą, kiedyś przewodniczącym dużego klubu
krwiodawców w największym rumskim zakładzie
– Fabryce Urządzeń Okrętowych. Jako dziewczynka
wiedziałam, że tata oddaje
krew. Miałam świadomość,
że to bardzo ważne, więc
sama nie mogłam się doczekać, kiedy skończę 18 lat i
sama zostanę krwiodawcą.
Jak tylko to się stało, zaraz się zgłosiłam do punktu
krwiodawstwa. Gdy zgłosiłam się tam po raz pierwszy, trafiłam na konkurs
z nagrodami. Moje siostry
też oddały krew, ale jako
jedyna wygrałam wówczas
serwis do kawy. To w jakiś sposób jeszcze bardziej
mnie zachęciło, poza tym,
że to dobry cel. Wówczas
wśród honorowych dawców
było mało kobiet.
- Ojciec był dla pani
wzorem...
- Myślę, że tak. Obecnie wielu z moich przyjaciół również oddaje krew.

ROZMOWA TYGODNIA

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82

Może to zabrzmi zabawnie, ale mówiłam im, że
na przykład po oddaniu 5
litrów otrzymają zniżkę na
leki. A tak poważnie, warto
skorzystać z takich ulg, to
się bardzo przydaje. Mam
takiego przyjaciela, który
często chorował i musiał
kupować antybiotyki, więc
to go zachęciło i również zaczął oddawać krew.
- Ma pani pięć sióstr.
One również są honorowymi dawcami?
- Nie wszystkie. Pierwsza z powodu choroby, któ-

rą przeszła w dzieciństwie
nie może oddawać krwi, a
druga ma 17 lat, więc nie
jest jeszcze pełnoletnia.
- Czyli za rok będzie
pewnie oddawać krew?
- Na razie najmłodsza
siostra udziela się w klubie
PCK. Jako dziecko również chorowała, więc to się
dopiero okaże, czy będzie
mogła.
- Nie miała pani nigdy
wątpliwości, czy warto?
- Nie, od 18 roku życia
krew oddaję cały czas. Potrzebują jej bardzo ludzie

chorzy i ranni w wypadkach.
Mnie również ta krew może
być kiedyś potrzebna. Tego
nie kupi się za pieniądze.
Cieszę się, że wiele innych osób to rozumie, że
nie brakuje chętnych do
oddawania krwi, chociaż
przydałoby się jeszcze więcej.
- Kilka dni temu w
Rumi odbyła się kolejna akcja poboru krwi.
Wiele osób spośród tych,
które przyszły do ambulansu nie mogło oddać
krwi. Z czego to wynika?

- Przed pobieraniem lekarz sprawdza wyniki badań, które są na początku
przeprowadzane. Powodem
może być zły wynik OB,
mogło coś innego „wyjść”.
Czasem krwiodawstwo wyklucza jakaś choroba, na
przykład przebyta w dzieciństwie żółtaczka, a także
nadciśnienie tętnicze albo
poważne
przeziębienie.
Osoba oddająca krew musi
być zdrowa.
- Dziękuję za rozmowę.

Kolejna akcja na targowisku

Zebrano kilkanaście litrów krwi
37 osób oddało krew
podczas sobotniej akcji
zorganizowanej
przy
targowisku
miejskim
przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
w Rumi.
Specjalny autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Gdańsku przyjechał o godzinie 9 rano. Planowo miał
stać pięć godzin, ale z powodu wielu chętnych odjechał
później. Zgłosiło się ponad
60 osób, a chętni krwiodawcy, którzy tego dnia przyszli na targowisko byli nie
tylko z Rumi. Niestety, nie
wszyscy mogli oddać krew
(najpierw każdy przechodzi
badanie), ale zrobiło to prawie 40 osób, a wśród nich
wiele osób młodych. Mimo

że pod drzwiami autokaru
powstała kilkuosobowa kolejka, krwiodawcy nie rezygnowali.
- To szczytna idea, więc
cieszy nas, że coraz więcej
młodych osób zasila szeregi
krwiodawców – mówi Andrzej Skucha, sekretarz
Miejskiego Klubu Honorowych Dawców. - Jesteśmy
wdzięczni szefostwu targowiska, które nam pomogło
przygotowując teren i drukarni Petit, która wydrukowała kilkadziesiąt plakatów.
Miejski Klub zapowiada,
że wiosną przyszłego roku
odbędzie się kolejna, szósta już akcja poboru krwi.
- Krwiodawca to człowiek,
który koi cierpienia, ratuje
zdrowie i życie ludzkie - dodaje Andrzej Skucha. dag.

Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67

7

ZDROWIE I URODA
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Rumska klinika Ego/Spa świętowała piąte urodziny

Piotr Lisiecki w mini recitalu w rumskim Ego/Spa.

Bezpłatne konsultacje do
zabiegów kosmetycznych i
porad, dotyczące pielęgnacji ciała i na twarzy, a także
tort i wspaniały koncert na
żywo – to atrakcje sobotniego przyjęcia urodzinowego
w Klinice Zdrowia i Urody Ego/Spa przy ul. Katowickiej w Janowie.
Dzień Otwarty był też
okazją do wykonania makijażu
permanentnego
oraz do porozmawiania z
dietetykiem Natur House,
oczywiście na temat zdro-

wego żywienia. Bezpłatne
konsultacje dotyczyły też
zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej.
Główną atrakcją popołudnia był z pewnością występ Piotra Lisieckiego
z zespołu Shyja, półfinalisty popularnego programu
TVN „Mam Talent”.
Jak na urodziny przystało, nie zabrakło smakołyków i szampana, a wiele
pań wyszło z nowymi kosmetykami.
AK.

Monika Sewruk wykonuje makijaż permanentny.

Chłopak z gitarą
Cudowny,
rewelacyjny, utalentowany – takie
wpisy na temat młodego
wokalisty można zobaczyć
na stronach internetowych,
na których komentarze bywają zwykle krytyczne. Internetowy aplauz dotyczy
kilkuminutowego występu
gdańszczanina Piotra Lisieckiego w telewizyjnym
programie “Mam talent”.
Piotr wystąpił tam w duecie
jako zespół Shyja, ale decyzją jurorów jego koleżanka
odpadła z rywalizacji. On
sam dosłownie „powalił na
kolana” zarówno wymagające jury, jak i widownię.
W ostatniej emisji programu Piotr przeszedł do
półfinału. W sobotę wystąpił w Rumi, w Klinice Ego-Spa przy ul. Katowickiej,
świętującej swoje piąte
urodziny. Skorzystaliśmy
z okazji, aby porozmawiać
z 17-letnim wokalistą, który okazał się sympatycznym skromnym chłopakiem, nieco onieśmielonym
pierwszymi sukcesami.
- Uczysz się w szkole
muzycznej?
- Tak, oprócz nauki w
liceum ogólnokształcącym,
chodzę do Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Gdańsku, gdzie uczę
się śpiewu operowego.
- To znaczy że w przyszłości będziesz zajmował sie muzyką poważną
i występował na scenach
operowych?
- Mam nadzieję, że nie
tylko. W planach mam
oczywiście dalsze kształcenie na Akademii Muzycznej
w Gdańsku, ale w przyszłości chciałbym połączyć śpiewanie w operze z muzyką
rozrywkową, z wykonywaniem lżejszych utworów.
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Wiele pań wychodziło z kliniki z nowymi kosmetykami.
REKLAMA

GABINET STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ
lek. dent. Marek Mroczkowski
Piotr z mamą Joanną Lisiecką, która jest psychologiem i prowadzi zajęcia m.in. w Rumskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
- Czy znasz wykonawców, którym się to udaje?
- Tak, choćby Andrzej
Lampert w Polsce oraz znany nie tylko w Europie Andrea Bocelli, ale na pewno
jest ich więcej.
- Czy masz ulubionych
piosenkarzy?
- Mam, jak każdy. Należą do nich m.in. KT Tunstall, Nora Jones, Laura
Marlin, Cat Stevens.
- Pochlebne oceny
zwykle surowych jurorów programu “Mam
talent” oraz z awans do
półfinału na pewno dały
ci dużo satysfakcji.
- Tak, bardzo sie cieszę,
ale jednocześnie mi żal, że

Asia - moja koleżanka z zespołu, musiała odejść z programu.
- Czy długo występujecie razem?
- Od około dwóch lat gramy głównie na szkolnych
imprezach, ale również w
klubach i pubach.
- Swoich fanów, a
zwłaszcza fanki, masz
na pewno m.in. w Rumi.
Czy pierwszy raz jesteś
w naszym mieście?
- Nie, ponieważ moja
mama tu pracuje, zdarzało
mi się już wcześniej bywać
w Rumi.
- Dziękuje za rozmowę i życzę powodzenia,
nie tylko w półfinale i w
finale programu.

- 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

ZDROWIE
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REKLAMA

Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24
I - SPECJALNOŚCI LEKARSKIE:

· Kardiolog · ginekolog · okulista · alergolog · urolog · neurolog · reumatolog
· dermatolog · laryngolog · ortopeda · chirurg · pulmonolog · onkolog

II - Nowo świadczone badania diagnostyczne odpłatne
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.

Siłownia

III - 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

IV - BADANIA MEDYCYNY PRACY

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

Siłownia

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.

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań
pod numerem telefonu: 795 438 124 i 795 438 985

Sala gimnastyczna

V - PORADNIA REHABILITACJI

Świadczymy usługi medyczne w zakresie: 1. fizykoterapii (ultradźwięki, diadynamic,
elektrostymulacja, laser, krioterapia) 2. kinezyterapii 3. masaży
Na Sali Gimnastycznej odbywają się następujące zajęcia:
1 - Gimnastyka kręgosłupa od poniedziałku do czwartku godz.18
Koszt jednorazowego wejścia 10 zł, karnet miesięczny 75 zł.
2 - Joga - poniedziałki i środy godz. 19 - 20.30
Cennik wejść: 4 wejścia - 60 zł.
8 wejść - 100 zł.
wejście jednorazowe - 18 zł.
Tel. 58 679 69 55
3 - Fitness - wtorki i czwartki godz. 19.30 - 21.00
Karnet miesięczny - 55 zł.
wejście jednorazowe - 8zł.
Tel. 58 679 69 55
Dodatkowo proponujemy SIŁOWNIE (rower, orbitrek bieżnia, atlas) wejście 15 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!

Mieszkańcy Wejherowa i okolic mogą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
korzystać z porad naszych OKULISTÓW.
Zapraszamy!

Mammograf

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

Grzegorz Szalewski
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
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Jeszcze o proponowanych zmianach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i sejmowej debacie na ten temat

Atak na spółdzielczą ustawę
Tydzień temu przedstawiliśmy główne tezy wystąpienia
przedstawiciela związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych, które są projektodawcami zmiany obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nad tym projektem Sejm RP obradował 23 września br. Oto ciąg dalszy
artykułu na ten temat:
Propozycja w projekcie
ustawy związków rewizyjnych, aby podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni i jej relacje z członkami
były regulowane przepisami
statutu spółdzielni, a nie
arbitralnymi rozwiązaniami
narzuconymi przez ustawodawcę, jest nie do zaakceptowania przez spółdzielców,
którzy śledzą działalność organów spółdzielni.
Wprawdzie nad zapisami
statutu głosują spółdzielcy i
oni też mają prawo uchwalania zmian statutu podczas
walnych zgromadzeń, ale w
praktyce jest to czcza teoria.
Na treści statutów, które są
umowami między zarządami spółdzielni, a członkami
winni mieć wpływ właśnie
członkowie. Tymczasem tak
nie jest. Statuty są tworzone
przez zarządy spółdzielni i
radców prawnych, a wnioski
spółdzielców są bezprawnie
odrzucane, co wywołuje kolejne spory sądowe.

zasadę rozliczenia całkowitego kosztu budowy lokalu
mieszkalnego. Z tego też
względu, zalecona przez Trybunał Konstytucyjny (wyrokiem z 17 grudnia 2008 r.)
nowelizacja przepisu dotyczącego mieszkań lokatorskich (art. 12 ust.1 ustawy
o spółdz. mieszkaniowych ),
nie uwzględniająca kosztów
budowy mieszkań, została
przez Sejm RP odrzucona
Ustawą z 18 grudnia 2009 r.
Do Ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. został wprowadzony w Art. 1 ust. 1.1
w brzmieniu: „Spółdzielnia
mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych
kosztem swoich członków, w
szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali”.
Wobec
jednoznacznego ustawowego zapisu nad
czym jeszcze mieliby debatować członkowie spółdzielni
podczas walnych zgromadzeń?

Całkowity koszt budowy

Przedstawiciele związków
rewizyjnych w swoim projekcie kwestionują również zapis w obowiązującej ustawie
o długości kadencji rad nadzorczych - do 3 lat i możliwości bycia członkiem RN przez
2 kolejne kadencje.
Autorzy projektu twierdzą, że wprowadzenie ustawowych arbitralnych ograniczeń w długości kadencji rad
oraz długości okresu pełnienia mandatu przez członka
Rady Nadzorczej jest ograniczeniem „w zakresie korzystania z wolności i praw
konstytucyjnych...” Jest to

Propozycja
związków
rewizyjnych, aby zasady finansowe przekształceń własnościowych określał statut,
również nie jest do przyjęcia przez spółdzielców. Ta
kwestia nie może być przedmiotem głosowania podczas
WZ; nad nią już wcześniej
pracował Sejm RP i Trybunał Konstytucyjny (w latach
2001,2005, 2006). Ostateczna konkluzja była taka, że
w przepisach dotyczących
warunków
finansowych
uwłaszczenia dla członków
spółdzielni trzeba przyjąć
REKLAMA

Przeciw układom

kolejne wzniośle brzmiące,
ale fałszywe hasło.
Członkowie
spółdzielni
zmagający się z zarządami
spółdzielni wobec łamania
ich praw i nie uzyskujący
od rad nadzorczych żadnego
wparcia, nigdy nie zaakceptują takiego poglądu. Ograniczenie kadencyjności rad
nadzorczych jest konieczne,
aby nie dochodziło do powstawania układów między zarządami spółdzielni
a radami nadzorczymi i aby
członkowie spółdzielni nie
pozostawali bezradni wobec
takich układów (co związkom
rewizyjnym przeprowadzającym lustracje w spółdzielniach nie powinno być obce).
Nienormalna jest sytuacja, kiedy prezes spółdzielni wypowiada się na temat
wysokości wynagrodzeń dla
członków rady nadzorczej,
natomiast rada nadzorcza
odwzajemnia się akceptacją
wysokich wynagrodzeń i wysokich premii dla członków
zarządu.
Konkludując - ustawowe
regulacje dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych są konieczne, a ich celem winien być cel nadrzędny
- dobro członków spółdzielni.
E. Różycka

Podczas debaty sejmowej projekt nowelizacji
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych został odrzucony. Obok zamieszczamy fragmenty wypowiedzi
(opinii) posłów na temat
proponowanej nowelizacji .

Argumenty posłów przeciwnych projektowi
ustawy autorstwa związków rewizyjnych
- fragmenty wystąpień sejmowych
Posłanka Lidia Staroń:
„ ... projekt ustawy o
działalności
spółdzielni
mieszkaniowych jest żywcem wyjęty z poprzedniej
epoki. Jest to uparty powrót do czegoś, co stworzono w PRL-u, aby nie dać
własności, a jej namiastkę.”
„ ... nie ma już powrotu
do ustanawiania nowych
własnościowych praw, ani
pobierania
dodatkowych
opłat ponad koszty budowy
poniesione przez spółdzielnie. Spółdzielnia nie może
zarabiać na swoich członkach ani nie może działać
nie w ich interesie”
„... fałszywą nowością
promowaną w projekcie jest
przywrócenie (...) skompromitowanej instytucji: zebrania przedstawicieli. Jak
wiadomo w wielu spółdzielniach mieszkaniowych zebrania przedstawicieli składały się niemal wyłącznie
z członków zarządu, rady
nadzorczej i pracowników
spółdzielni, co doprowadziło
do zniesienia tej instytucji
w spółdzielniach mieszkaniowych w roku 2007.”
„ …cóż jeszcze proponują
związki rewizyjne? Obligatoryjna działalność społeczną i kulturalno-oświatową
spółdzielni, oczywiście na
koszt członków; opłaty z
tytułu tzw. innej działalności spółdzielni, wnoszenie
opłat za kopiowanie dokumentów, żądanych przez
członków w wysokości ustalonej przez zarząd, czasami
bardzo absurdalnej, a nie w
wysokości kosztów rzeczywistych, brak zakazu wyboru pracowników spółdzielni
do jej organów np. do rady
nadzorczej, powrót do opłat
za tzw. ulepszenie dawniej
zwane modernizacją czy
termomodernizacją, zakwestionowane zresztą przez
Trybunał. Do zbyt wielu
unormowań ustawa daje
także legitymację, aby zawierał je statut, co stwarza
możliwość dużych nadużyć”.
„... przedłożony przez
związki rewizyjne projekt

3,5 miliona mieszkań

ustawy zawarty w druku nr
3317 jest ustawą dla prezesów spółdzielni, a nie dla
członków. Ten projekt jest
nie do przyjęcia.”
Poseł Grzegorz Tobiszowski:
„... powracanie do pewnego stanu prawnego sprzed
2007 r. byłoby wielkim błędem (...) zaprzeczalibyśmy
temu, co w roku 2007 było
wielkim dziełem przyjętym
miażdżącą większością w
parlamencie. Wtedy właśnie przywrócono własność
i pewne uprawnienia tym,
do których spółdzielnie
należą czyli członkom spółdzielni.”
Posłanka
Krystyna
Grabicka:
„W jakich państwach
europejskich funkcjonuje
ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest własnościowe prawo do lokalu? Czy
głównym celem tego projektu jest przywrócenie istnienia własnościowego prawa
do lokalu, które obowiązywało w socjalizmie, a które
dawało szerokie władztwo
spółdzielniom nad mieszkaniem i uzależniało w sposób istotny członka od spółdzielni mimo zapłaty za
mieszkanie pełnego kosztu
budowy?
Powrót tego prawa to
niedopuszczenie do umocnienia prawa własności,
które jest prawem najsilniejszym.”
Poseł Artur Górski:
„Dziwny to projekt obywatelski, który jest anty
spółdzielczy (...) członkowie
ci tracą prawo wglądu do
kopii faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię,
które dotyczą całej spółdzielni albo jej inwestycji.
Pozostawienie jedynie praw
wglądu do faktur i umów
odnoszących się do nieruchomości, w której dany
członek ma tytuł prawny
do lokalu, uniemożliwi obywatelską kontrolę działań

Struktura mieszkań spółdzielczych w Polsce na dzień
31 sierpnia 2010 r.
- ogólna liczba mieszkań – 3 500 tysięcy
- mieszkania lokatorskie - 164 tys.
- mieszkania własnościowe - 2 146 tys.
- odrębna własność – 1 155 tys.
- najem - 14 tys.
- bez tytułu prawnego - 21 tys.
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spółdzielni. Pytam: Czy jest
to zwiększenie, czy umniejszenie praw członków spółdzielni?
Ponadto proponuje się
likwidację
ograniczenia
wysokości wynagrodzenia
za udział w posiedzeniach
członków innych organów
niż zarząd zatem funkcje,
które miały być społeczne
lub wynagradzane symbolicznie, np. członków rad
nadzorczych, stają się potencjalnie
lukratywnymi
posądami opłacanymi z kieszeni spółdzielców.
Dopuszcza się także, aby
pracownicy spółdzielni, czyli osoby zatrudnione przez
zarząd, wchodziły do rady
nadzorczej mającej ten zarząd kontrolować. Pytam:
czy grozi nam umocnienie
spółdzielczych układów i
układzików, w ramach których członkowie rad nadzorczych będą udawać, że
kontrolują zarządy, a te
znów będą bezkarne?
Poseł Łukasz Zbonikowski:
„Debatujemy nad ustawą , która została napisana
przez członków zarządów i
rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, a więc
osoby, które mają, niestety,
trochę rozbieżne interesy
w stosunku do interesów
lokatorów i szeregowych
członków spółdzielni mieszkaniowych. (...) czy z tego
powodu w tym projekcie
jest tak duży nacisk na to,
aby zlikwidować bezpośrednią, realną możliwość
demokratycznego
współstanowienia w sprawach
spółdzielni mieszkaniowej
przez likwidację walnych
zebrań członków na rzecz
grup przedstawicieli, którzy pełnią władzy w spółdzielni przejmują na kilka
lat, nie dając tak naprawdę
realnej szansy współdecydowania lokatorom i szeregowym członkom spółdzielni mieszkaniowej.
Czy to nie jest sprzeczne
z zasadą, że to członkowie
spółdzielni mieszkaniowej
są właścicielami spółdzielni mieszkaniowej, a nie
zarządy i rady nadzorcze?
Czy wnioskodawcy uważają, że lokatorzy istnieją po
to, by żyć dla spółdzielni
mieszkaniowej, czy raczej
Ciąg dalszy na str. 11

AKTUALNOŚCI
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Dokończenie ze str. 10
spółdzielnia powstała po to,
aby pomagać rozwiązywać
problemy lokatorów?”
Posłanka
Gabriela
Masłowska:
„Dlaczego komitet (tzn.
projektodawcy zmiany ustawy- przyp. autora) wprowadzający przepis o obowiązku
pokrywania przez członków
innych zobowiązań, pominął tendencyjnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
kwietnia 2005 r. w tej sprawie, jak też przepis art. 19 §
3 Prawa spółdzielczego, który wyraźnie mówi, że członek nie odpowiada za zobowiązania spółdzielni? Tego
typu zapisy, jakie państwo
tutaj proponujecie, stanowią ogromne niebezpieczenstwo podwójnego obciążenia
członków opłatami - raz z
tytułu faktury, a drugi raz z
tytułu właśnie tego ogólnego
zobowiązania spółdzielni.”
Jeśli państwo, którzy
tworzycie tę inicjatywę,
głównie
przedstawiciele związków rewizyjnych,
chcecie się mienić obrońcami członków spółdzielni
mieszkaniowych, dlaczego
państwo do tej pory nie zabraliście głosu, nie poparliście tych działań, które
zmierzają do zniesienia
obciążeń z tytułu kredytów
nienależnych ponad 100 tys.
członków z tytułu kredytów
starego portfela, a wręcz
pan Jankowski, przedstawiciel komitetu tej inicjatywy,
powiedział, że nie widzi problemu, bo inni płacili...”
Poseł Marek Zieliński
„Czy to jest projekt obywatelski, czy to jest projekt
prezesów? … tutaj mamy do
czynienia z fundamentalnym
sporem pomiędzy interesami
ekonomicznymi, finansowymi prezesów i szeregowych
członków. Ten spór (...) trwa
już prawie 20 lat.
Do dzisiaj istnieją spółdzielnie mieszkaniowe liczące po 40-50 tys. członków, co jest kompletną
fikcją. I państwo nic w tej
sprawie nie robią.”
Poseł Paweł Suski
„Dlaczego zapisy np.
ostatniej nowelizacji grudniowej dotyczącej tego, że
spółdzielnia mieszkaniowa
nie może odnosić korzyści
majątkowych kosztem swoich członków, nie znalazły
odzwierciedlenia w tym
projekcie?”
E. Różycka
Na podstawie stenogramu z 74. posiedzenia Sejmu
w dniu 23 września 2010 r.

Październik miesiącem nadziei

Dla nauczycieli w Dniu Edukacji

Amazonki pomagają
sobie i innym kobietom

Gratulacje, wyróżnienia,
odznaczenia i nagrody

W październiku w większości polskich miast odbywają się Marsze Życia
i Nadziei oraz inne akcje, propagujące profilaktyczne badania piersi. Do
badań i kontroli zachęcają kobiety te
panie, które same pokonały raka albo Nadal kobiece
Spotkania z kobietami
walczą z chorobą. W leczeniu poma- po mastektomii pomagają
ga im wzajemne mobilizowanie się i również poprawić ich saCzęsto paniom
wspieranie, rehabilitacja i terapia. mopoczucie.
wydaje się, że wraz z piersią
Temu właśnie służą kluby Amazonek, utraciły kobiecość. Trzeba je
z których jeden od wielu lat działa w przekonać, że to nieprawda.
Tym bardziej, że istnieje
Rumi.
możliwość rekonstrukcji.
W październiku, nazywanym miesiącem nadziei
więcej mówi się w mediach
o profilaktyce nowotworu
piersi, a także o tym, że z tą
chorobą można wygrać. Pod
warunkiem, że rak został wykryty stosunkowo wcześniej,
a chora kobieta nie pozostanie sama w walce z chorobą.
Jeśli zabraknie psychicznego
wsparcia najbliższych albo
to wsparcie nie wystarcza,
skutecznie mogą pomóc inne
chore kobiety.
- My Amazonki bardzo
sobie nawzajem pomagamy,
rozumiemy się i przyjaźnimy – wyjaśnia Krystyna
Góral, prezes Stowarzyszenia Amazonek w Rumi. –
Dużo rozmawiamy i wymieniamy się doświadczeniami,
razem chodzimy na basen i
na gimnastykę, wyjeżdżamy
na imprezy integracyjne, a
nawet na spartakiady, organizowane przez inne kluby.
Dzięki temu zdążyłyśmy się
zaprzyjaźnić z Amazonkami
z innych miast.

Ochotniczki w szpitalu

Jak mówi pani Krystyna, największego wsparcia
wymagają kobiety, które
są tuż pod operacji. Dlatego
przeszkolone ochotniczki z
klubu Amazonek chodzą do
szpitali, aby rozmawiać z
nimi wtedy, gdy są najbardziej przygnębione.
- Chorym kobietom, często bardzo młodym i niestety coraz młodszym, trzeba
dodać otuchy, pokazać na
własnym przykładzie, że
raka można pokonać – dodaje pani Krystyna, która
operację przeszła 16 lat
temu.
– Wiadomo, że stwierdzenie choroby to jeszcze
nie wyrok.
Wiedza medyczna i nasze doświadczenia są coraz
większe, podobnie jak możliwości leczenia. Jednak
medycynę trzeba wesprzeć
własną wiarą w wyleczenie
i siłą ducha. To bardzo pomaga.

Amazonki zajmują się
nie tylko kobietami, które
zachorowały. Starają się
zachęcić wszystkie panie do
badań profilaktycznych, aby
zapobiec następnym zachorowaniom, bo wciąż jest ich
bardzo dużo. Za dużo.
Straciłyśmy piersi, nie
straciłyśmy nadziei! Badajcie
się, aby zdążyć przed rakiem,
bo my nie zdążyłyśmy - takimi hasłami Amazonki dopingują do badań piersi podczas
różnego rodzaju akcji.
A. Kuczmarska

Amazonki w Rumi

Stowarzyszenia Amazonek Rumia ma swoja siedzibę w Miejskim Domu
Kultury (Dworek pod Lipami) przy ul, Mickiewicza 19. Dyżury Amazonek
odbywają się tam we wtorki w godz. 15.00-16.00.
Jeśli któraś z pań chce
najpierw porozmawiać o
swoich problemach i zasięgnąć rady, może zadzwonić na numer telefonu zaufania: 660-301-784.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi odbyła
się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Rumskim nauczycielom wręczono medale i odznaczenia Komisji Edukacji Narodowej,
nagrody Ministra Edukacji
Narodowej oraz Kuratora
Oświaty, a także nagrody
Burmistrza Miasta Rumi.
Oto wyróżnieni nauczyciele, którym serdecznie
gratulujemy:
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 6
Aleksandra Brunat, Srebrny Medal za długoletnią służbę
Jarosław Mamrot - Medal Komisji Edukacji Narodowej i Srebrny Medal za
długoletnią służbę
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Ewelina Grzemska,
Alina Treder - Medal Komisji Edukacji Narodowej
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 10
Mirosława Grzymkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 - Nagroda
Ministra Edukacji Narodowej
Jolanta Pranga - Srebrny Medal za długoletnią
służbę oraz Medal Komisji
Edukacji Narodowej
Ewa Kreft - Srebrny Medal za długoletnią służbę
EKOLOGICZNA SZKOŁA
SPOŁECZNA
Jolanta Tańska - Medal
Komisji Edukacji Narodowej
Wanda Turek - Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Grażyna Walkiewicz Złoty Medal za Długoletnią
Służbę
Irena Haegenbarth-Łącka - Srebrny Medal za
Długoletnią Służbę
Hanna Kurowska Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
PRZEDSZKOLE „SŁONECZNA JEDYNKA”
Grażyna Dobrzyniecka,
dyrektor - Złoty Medal za
Długoletnią Służbę
Ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymała Joanna Smorkowska, prezes Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rumi
NAGRODY BURMISTRZA
Miasta Rumi z okazji Dnia
Edukacji Narodowej otrzymali:
Jolanta Dobrzeniecka –
Szkoła Podstawowa nr 1
Bożena Sobolewska –
Szkoła Podstawowa nr 6
Łucja Klepacka – Szkoła
Podstawowa nr 6
Iwona Bielińska – Zespół
Szkół Ogólnokształcących
Czesław Elżanowski –
Szkoła Podstawowa nr 10
Irena Burczyk – Gimnazjum nr 1
Jolanta Kurszewska –
Gimnazjum nr 2
Joanna Lekner – Gimnazjum nr 2
Joanna Kwiecińska-Szulc – Gimnazjum nr 4
Justyna Susdorf-Grabowska – Gimnazjum Nr 4
Iwona Alasińska – „Bajka” Przedszkole nr 2
Bogusława Sobieraj –
Przedszkole pod Topolą.

T. Dranicki wśród stypendystów
W artykule zatytułowanym „Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów” w zakradł się błąd. Jednym, ze stypendystów Burmistrza Rumi jest Tomasz
Dranicki, którego nazwisko nieco zmieniliśmy, za co
przepraszamy.
Redakcja

Czytaj nas w internecie

Na stronie internetowej:

www.gazetarumska.pl
znajdziecie Państwo najważniejsze artykuły
z bieżących wydań „Gazety Rumskiej”, a także:
rozmowy, relacje z podróży i sylwetki rumskich artystów.
Są tam również szczegółowe informacje
na temat ogłoszeń i reklam.
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W SP nr 6

Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 6

Wkrótce minie 50 lat od
początku działalności Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.
Sienkiewicza w Rumi. Dokładnie 30 listopada 1960
roku odbyło się uroczyste
otwarcie nowej szkoły w
dzielnicy Biała Rzeka, liczącej 640 uczniów. Z biegiem
lat przybywało uczniów,
pedagogów oraz sal lekcyjnych. „Szóstka” będzie świętować swój okrągły jubileusz przez cały rok szkolny,
pod hasłem „Szkoła naszych
marzeń”. Nie zabraknie
koncertów i spotkań w szkole, zarówno dla dzieci , jak
i dla dorosłych, takich jak
Andrzejkowy
Wieczór
Absolwentów z okazji
50-lecia powstania szkoły. Wieczór, organizowany
przez Radę Rodziców oraz
dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi rozpocznie
się 27 listopada br. o godz.
godz. 20.
Organizatorzy
zapraszają do zabawy absolwentów, grono pedagogiczne,
rodziców oraz sympatyków
,,szóstki”. Bilety do nabycia
w sekretariacie szkoły do
12 listopada. Tam również
można zapytać o szczegóły
zabawy przy muzyce.
Kontakt pod nr telefonu
58 671-01-50.

Każda szkoła stara się uroczyście
przyjąć pierwszaków w uczniowskie
szeregi. Tak było również w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra
Majkowskiego, gdzie do tradycyjnego
ślubowania przystąpiło 105 uczniów
z pięciu klas pierwszych. Byli wśród
nich uczniowie klasy integracyjnej. Na
uroczystość przybyli rodzice i zaproszeni goście.

Wieczór
wspomnień

Pięćdziesiąte pokolenie pierwszaków

Ze szkoły na leśną polanę

Dzień Czwartaka
Po raz szesnasty w Szkole Podstawowej nr 9 w
Rumi odbył się tzw. Dzień
Czwartaka, czyli pasowanie uczniów na czwartoklasistów. Odbyło się ono na
łonie przyrody, w pięknej
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scenerii leśnej, na polanie
przy Zagórskiej Strudze w
Piekiełku.
Samorząd
Uczniowski
pod kierunkiem nauczycieli
– opiekunów: Teresy Brunath i Grzegorza Jerzyka

oraz wychowawców, zorganizował różne konkurencje
sportowe, takie jak przechodzenie miedzy linami,
rzut do celu, gra w kolory,
skoki przez linę. Uczestniczyli w nich nie tylko
uczniowie, ale także ich
wychowawcy, którzy z wielkim poświęceniem walczyli
o punkty dla swoich klas.
Czwartoklasiści
musieli
też wykazać się wiedzą z
historii, gdyż przygotowali-

Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, którym udowodniły, że nie brak im talentów
i że zasługują na miano
ucznia Szkoły Podstawowej nr 6. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły. Aktu pasowania
na ucznia klasy I dokonała
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, która pogratulowała uczniom oraz ich
rodzicom i wręczyła pierwszakom znaczki odblaskowe. Uczniowie obiecali, że
zawsze będą pamiętać o
tym, aby być widocznym na
drodze.
Życzenia i gratulacje złożyła także pani dyrektor
Irena Krzemińska podkreślając, iż w bieżącym
roku szkolnym pierwszoklasiści przekraczają progi
„szóstki” po raz pięćdziesiąty, jako że szkoła obchodzi
50 rocznicę powstania.
Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz legitymacje szkolne
oraz pamiątkowe tarcze z
logo szkoły, przygotowane przez Mały Samorząd
Uczniowski klas I–III. Nowemu pokoleniu „szóstki”
życzymy sukcesów w nauce.
Marta Dybikowska
śmy quiz i pytania dotyczące bitwy pod Grunwaldem.
Po zakończeniu konkursów uczniowie z samorządu
pasowali nasze młodsze koleżanki i kolegów na czwartoklasistów. Każdy z nich musiał przejść ,,chrzest bojowy” i
dopiero od tej chwili stał się
prawdziwym członkiem naszej szkolnej społeczności.
Klasy czwarte przygotowały przepiękne transparenty z hasłami i piosenki. W

miłej atmosferze przy ognisku nastąpiło uroczyste ślubowanie czwartoklasistów.
W obecności dyrektor Iwony
Bielińskiej i dyrektora Jacka
Szyby oraz swoich opiekunów uczniowie przyrzekali
bronić prawdy, szanować
pracę i aktywnie uczestniczyć w życiu klasy oraz dbać
o zdrowie i czystość środowiska, w którym żyjemy.
Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów

i wręczono nagrody. Zanim jednak wróciliśmy do
szkoły, wszyscy uczestnicy
imprezy z zapałem zabrali
się do oczyszczania leśnej
polany ze śmieci.
Wracaliśmy uśmiechnięci zadowoleni i odprężeni,
z nadzieją, że nie była to
ostatnia tego typu impreza.
Agnieszka Damian
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
przy SP 9
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Magiczne wakacje
Z przyjemnością wspominamy wakacyjne wyjazdy, dlatego kontynuujemy nasz
cykl „Rumianie podróżują”. Dzisiaj swoimi wrażeniami z Francji dzieli się z Czytelnikami gazety Piotr Zaradny, rumski
samorządowiec.
Tegoroczne wakacje spędziliśmy w Dolinie Loary.
W tej historycznej krainie
położonej około 200 kilometrów od Paryża, zlokalizowano ponad 300 średniowiecznych i renesansowych
pałaców oraz pałaców z
doby oświecenia, usytuowanych nad Loarą i jej dopływami. To region słynący z
łagodnego klimatu, przepięknych wiosek i miast
oraz wspaniałego wina. Nic
więc dziwnego, że wyprawa
zapowiadała się niezwykle
ciekawie.

Dolina Loary
pełna atrakcji

Pierwsze trudności napotkaliśmy jeszcze przed
wyjazdem, ponieważ nie-

zwykle trudno było wśród
tej liczby obiektów wartych
zobaczenia wybrać te najciekawsze. Tym bardziej, że
cała środkowa części Doliny
Loary od 2000 roku znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Fizycznie nie ma możliwości
„zaliczenia” wszystkich interesujących miejsc Zanim
wyruszyliśmy, odbyły się
zatem długie rodzinne rozmowy, a potem pakowanie
i wyjazd …
Już pierwszego dnia
odwiedziliśmy zamek królewski w Amboise, majestatycznie położony jest na wysokiej skarpie nad Loarą.
Urzekła nas niesamowita
atmosfera zamku oraz położonego u jego stóp urocze-

go miasteczka. Co ciekawe,
zamek ten jest miejscem w
którym mieszkał i jest pochowany Leonardo da Vinci.

Pan samochodzik
był nad rzeką Cher

Kolejnego dnia odwiedziliśmy zamek Chenonceau nad rzeką Cher, będącą
dopływem Loary. Zamek
posadowiony jest bezpośrednio nad rzeką, co nadaje mu niezwykłej malowniczości. Robi on niezwykłe
wrażenie swoją lekkością
i przestronnością. Zamek
ten znajduje także swoje
poczytne miejsce w naszej
literaturze, bo właśnie w
Chenonceau rozgrywa się
akcja poczytnej niegdyś
wśród młodzieży książki
Zbigniewa
Nienackiego
„Pan Samochodzik i Fantomas”.
Budowlę otacza wspaniały park oraz pięknie
utrzymane ogrody, dzięki
czemu znajdą tutaj coś dla
siebie miłośnicy botaniki.

Od pysznych serów
po owoce morza

Niezwykłe wrażenie robi
też zamek w miejscowości
Azay-Le-Rideau położony
na wyspie otoczonej przez
rzekę Indrę (dopływ Loary).
Zamek stanowi doskonały
przykład budowli w stylu
włoskiego renesansu i słynie m.in. z bogatej kolekcji arrasów flamandzkich.
Dobrym pomysłem jest
dłuższy pobyt w tym miasteczku pełnym niewielkich
restauracji i unoszących się
wszędzie wspaniałych zapachów.
Francuska
kuchnia,
to temat na całkiem inne
opracowanie dość tylko
powiedzieć, że każdy ze
smakoszy znajdzie tutaj
coś dla siebie – przepyszne sery, wykwintne dania
mięsne czy też podawane
na każdym kroku owoce
morza. Całości towarzyszą
miejscowe warzywa i owoce
oraz miejscowe wino, co powoduje że tamtejsza kuchnia to prawdziwa uczta dla
każdego podniebienia.

Bohaterowie bajek
i polskie akcenty

Z pewnością do najbardziej niezwykłych zamków
należy zamek w Usse. Ta
szesnastowieczna
rezydencja nad rzeką Indre
stanowiła natchnienie dla
Charlesa Perraulta, który
podczas pobytu w zamku
napisał słynną bajkę „Śpiąca Królewna”.
Na zamku znajduje się
ekspozycja
poświęcona
twórczości tego sławnego bajkopisarza, a wśród
eksponatów znajdują się
woskowe rzeźby także bohaterów innych bajek Per-

raulta, a więc Czerwonego
Kapturka,
Kopciuszka,
Kota w butach czy też Tomcia Palucha. Ta wystawa
to z pewnością atrakcja dla
najmłodszych.
Zamek
królewski
w
miejscowości Blois to jeden
z największych zamków
w Dolinie Loary, który powstawał na przestrzeni
czterech wieków. Budowla
składa się z trzech skrzydeł
różniących się diametralnie, jeżeli chodzi o styl architektoniczny. Można więc
w ciągu kilku minut odbyć
przyspieszony kurs architektury.
Zresztą zamek słynie ze
swoich bogatych zbiorów,

na które składa się oryginalne wyposażenie komnat zamkowych oraz liczne
dzieła sztuki. Zwiedzając
zamek napotykamy także na polonika, w zamku
tym przebywał król polski
Stanisław Leszczyński, a
ostatnie lata swojego życia
w jego murach spełniła Maria Kazimiera d'Arquien –
Królowa Marysieńka, żona
króla polskiego Jana III Sobieskiego.
Piotr Zaradny
Na górnych zdjęciach:
Zamek Amboise i Zamek
Azay-Le-Rideau. Niżej
miasteczko Amboise.
Na dolnym zdjęciu zamek
Chenonceau.

13

HISTORIA

Gazeta Rumska, nr 27 (69), 21 października 2010

Sylwetki wybitnych mieszkańców Rumi - ks. Stanisław Ormiński: 1911-1987

Z miłości do Boga i do muzyki
Ksiądz Stanisław Ormiński, salezjanin żyjący i pracujący w
Rumi, znany jest ze swojego zamiłowania do muzyki. Kapłan,
dyrygent i kompozytor, m.in. autor „Apelu Jasnogórskiego”, dzisiejszym twórcom i miłośnikom muzyki religijnej kojarzy się z
Międzynarodowym Festiwalem w Rumi, nazwanym jego imieniem. Ksiądz Ormiński ma w swoim życiorysie również udział w
II wojnie światowej, w tym w Powstaniu Warszawskim, a także
pracę artystyczną w wielu polskich miastach i za granicą.
Stanisław Ormiński przyszedł na świat 17 listopada
1911 roku w Porębie Górnej,
wsi w województwie małopolskim. Postanowił związać
swoje życie z Kościołem. W
1938 roku ukończył studia
teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Naukę kontynuował w Warszawie, w
Państwowym Konserwatorium Muzycznym.

Cudem uniknął
śmierci lub więzienia

Studia muzyczne zbiegły
się w czasie z wybuchem II
wojny światowej, w czasie
której ks. Stanisław Ormiński zaangażował się w
działalność konspiracyjną.
W latach 1939-1944 pełnił funkcję kapelana Oddziału AK Powiśle w Okręgu Warszawskim. Służbę
wojskową odbył w szeregach Służb Zwycięstwa Polsce, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Pod pseudonimem Pałka, ksiądz Ormiński został
przydzielony do placówki szkolnej w Warszawie,
gdzie organizował grupy
oporu i doglądał magazynów z bronią.
Został dwukrotnie zatrzymany przez gestapo, ale
za każdym razem udało mu
się uciec. Do trzeciego aresztowania doszło na początku
REKLAMA

1944 roku w Zakładzie Salezjańskim w Warszawie, ale
wówczas również udało sie
uniknąć więzienia.

Jedyny chór
w Warszawie

Aresztowania i działalność w szeregach Armii
Krajowej nie przeszkodziły
księdzu Ormińskiemu w
ukończeniu studiów muzycznych i prowadzeniu ponad stuosobowego chóru w
salezjańskim kościele Świętej Rodziny na Powiślu. Był
to jedyny chór działający
regularnie w okupowanej
Warszawie.
W 1944 roku Stanisław
Ormiński wziął udział w
Powstaniu Warszawskim.
Wspierał walczących, oddawał ostatnią posługę umierającym, odprawiał msze
dla ludności stolicy, doglądał rannych w szpitalach.

Barykada, artykuły
i licealny chór

W czasie powstania opracował metodę budowy barykady pod bezpośrednim
obstrzałem
nieprzyjaciela.
Swoje powstańcze wspomnienia opublikował w dwóch artykułach, które ukazały się
w „Słowie Powszechnym” i
polonijnym „Dzienniku Polskim”, wydawanym w Stanach Zjednoczonych.

Po zakończeniu Powstania, ksiądz Ormiński obawiał się kolejnego aresztowania, tak jak to miało
miejsce w przypadku wielu
żołnierzy AK. Z tego powodu przeniósł sie najpierw do
Krakowa, a w 1945 roku do
Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie jako nauczyciel
muzyki pracował w Liceum
Ogólnokształcącym.
Prowadził tam stuosobowy chór mieszany, orkiestrę kameralną oraz dwie
orkiestry dęte.

Kutno, Przemyśl, Rumia

Kolejnym miastem, w
którym ksiądz Ormiński
znalazł dom i pracę było
Kutno, w którym mieszkał w latach 1954-1957.
Ks. Stanisław pracował w
tamtejszym Salezjańskim
Instytucie Filozoficznym.
Jak wszędzie, gdzie było to
możliwe, kontynuował swoje muzyczne pasje, zwłaszcza jako dyrygent. W Kutnie działał chór męski oraz
orkiestra dęta pod dyrekcją
ks. Ormińskiego.
Podobnie było w Przemyślu, dokąd ks. Stanisław Ormiński przeniósł
się w 1957 roku. Do 1961
wykładał w przemyskiej
Średniej Szkole Muzycznej
Organistowskiej. Uczył też
gdy na fortepianie i prowadził chór mieszany.
W 1961 roku ksiądz Ormiński zamieszkał w Rumi,
gdzie pozostał na długo, aż
do śmierci w 1987 roku. W
parafii salezjańskiej w naszym mieście ksiądz Stanisław prowadził chór mieszany „Lira” (działający do
dzisiaj i noszący jego imię),
chór emerytek „Rumowia”, orkiestrę dętą i scholę dziecięcą przy kościele
Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych.

Propagator muzyki
i kompozytor

Ksiądz profesor, bo tak
go w Rumi nazywano, wiele
razy brał udział w koncertach i przeglądach chóral-
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Pomnik ks. Stanisława Ormińskiego, autorstwa Eugeniusza Lademanna stoi na
dziedzińcu kościoła NMW Wspomożenia Wiernych.

nych, organizowanych w
całym kraju. Jego działalność nie ograniczała się
jedynie do propagowania
muzyki religijnej w Polsce.
Wraz ze swoimi chórami
koncertował we Francji,
Włoszech, Watykanie i w
Niemczech.
W latach 70. pracował
z chórami polonijnymi we
Francji. W celu propagowania polskiej kultury za
granicą, wysłał do Francji
tysiąc płyt gramofonowych
z nagraniami najlepszych
polskich chórów, orkiestr
i solistów. Nie można też
zapomnieć o 18 tomach pieśni religijnych i świeckich,
które zostały opracowane i
wydane przez księdza Ormińskiego.
W 1956 roku powstał
jego najbardziej znany
utwór, Apel Jasnogórski.

Odznaczony, doceniony,
zapamiętany

Wiele lat po wojnie nagrodzone zostało zaangażowanie księdza Ormińskiego
w działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej. W 1980 roku w Londynie przyznano mu Krzyż
Armii Krajowej, upamiętniający wysiłek żołnierza
Polski Podziemnej w latach
1939–1945. Został także odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami i Medalem Wojska.

Na cokole pomnika znajduje się fragment Apelu
Jasnogórskiego.
W 1986 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej z chórem „Lira”
ksiądz Ormiński otrzymał
najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr – Odznakę Złotą z
Wieńcem Laurowym, z której był bardzo dumny.
W Rumi dorobek księdza
profesora jest bardzo ceniony. Zwłaszcza członkowie
Chóru „Lira” kultywują pamięć o założycielu zespołu i
wybitnym muzyku. W kościele NMP Wspomożenia
Wiernych
organizowane
są wystawy i koncerty, po-

święcone ks. S. Ormińskiemu, a chórzyści podczas
specjalnej pielgrzymki, odwiedzili miejsca, w których
żył i pracował ksiądz Stanisław. Nawiązali nawet
kontakt z jego rodziną, żyjącą w rodzinnej wsi Poręba
Górna.
Przypomnijmy, że dwa
lata temu, decyzją nauczycieli, uczniów i rodziców,
ks. Stanisław Ormiński został patronem Gimnazjum
nr 1 przy ul. Rodziewiczówny w Rumi, jego imię nosi
również jedna z ulic w mieście.
Oprac. BaK
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Ogoszenia drobne
Wynajmę mieszkanie w domku jednorodzinnym: 2 pokoje +
kuchnia + łazienka, na parterze
– osobne wejście. Rumia, ul. Marynarska. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: 58 671-29-24.
***
Sprzedam
zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka,
całość skóra oraz drugi zestaw
wypoczykowy 3 + 2 + 1 jasny beż
, skóra włoska-zamsz. Poza tym
sprzedam ławę ciemny orzech
- blat zielony marmur (duża).
Wymienione rzeczy są w stanie
idealnym, cena do negocjacji.
Kontakt: 606-623-762, 58 67199-49.
***
Sprzedam piekarnik elektryczny Amika, do zabudowy,
kolor biały, stan dobry. Kontakt
pod nr Tel.: 660-056-490/ lub (58)
771-17-38.
***
Sprzedam szafę 3 - drzwiową
B&W Typ Klipper, stan idealny.
Cena do uzgodnienia. Kontakt
pod nr tel: 609-675-913.

Przyjmę reklamę na ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie
Rumi. Kontakt pod nr telefonu:
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. Tel. 504-258-383.
***
Sprzedam mieszkanie w Gdyni
Cisowej, 40 m kw., II piętro, dwa
pokoje, aneks kuchenny, duża łazienka, garaż podziemny, budynek
z 2002 roku, ogrodzony, doskonały
punkt (blisko do SKM, autobusów,
sklepów). Tel.: 781-830-808.
***
Sprzedam kanapę dwuosobową żółto-niebieską, cena 400 zł.
Tel.: 697-088-671.
***
Wynajmę lub zamienię
mieszkanie ok. 20 m kw. na ul.
Szczecińskiej w Rumi, z kuchnią, łazienką. Wchodzi w grę
wynajem dla dwóch osób. Pilne! Tel.: 790-232-280.

ROZMAITOŚCI

Rumia dawniej i dziś
W naszej rubryce
„Rumia dawniej i dziś”
zwykle zamieszczamy
dwa zdjęcia – obok starego, również nowe,
pokazujące to samo
miejsce. Tym razem z
oczywistych względów
pozostajemy przy starej fotografii, ukazującej budowę domów
w obecnym centrum
Rumi, w rejonie ul. Dąbrowskiego.
Zdjęcie zostało wykonane w latach trzydziestych XX wieku
z balkonu domu przy
ul. Jakuba Wejhera, w
kierunku dworca kolejowego i Markowcowej
Góry, którą widać na
dalszym planie, po lewej stronie.

Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą
rozwiązanie.
POZIOMO:
1) piskliwy męski głos.
6) mięso z kością z przedniej części tuszy wołowej.
10) świńska trawa.
11) krezus.
12) najdroższa, umiłowana.
14) zaliczka na poczet należności.
16) obszycie, lamówka.
17) system znaków do zapisu utworów muzycznych.
19) nastrój.
21) posag.
23) arkan.
25) gwiazdkowy trunek.
27) różowoczerwony z fioletem.
29) ozdoba noszona na szyi.
30) polowanie z nagonką.
33) pojemność zbiornika.
34) okienko w dachu do wentylacji i oświetlenia poddasza.
35) spaja arkusze blach.
36) dawniej: krasnal, liliput.
37) mistrzostwo, kunszt.
PIONOWO:
2) pogląd etyczny negujący obowiązywanie
jakichkolwiek norm i nakazów.
3) środek do mycia włosów.
4) odgłos łamanej gałęzi.
5) powieściowy kapitan.
6) argument nie do zbicia.
7) występ solisty.
8) dwutlenek krzemu.
9) rośnie na łąkach.
13) odpowiedź ciosem na cios.
15) wartość banknotu.
18) prorok, wróżbita.
20) nauczyciel języka obcego.
22) dobra klasztorne.
24) miękka tkanina bawełniana.
26) jedna z faz Księżyca.
27) węglowodór nienasycony łatwo ulegający polimeryzacji.
28) kawon.
31) gmach ze skarbcem.
32) samochód.
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Hat-trick Michała Smarzyńskiego nie wystarczył, aby zwyciężyć

Pechowy remis Orkana
Prowadząc 3:1 do
przerwy i 4:3 na niespełna minutę przed końcem meczu z Gryfem 95
Słupsk Orkan Rumia
SSA zremisował mecz
4:4 i do lidera traci 7 pkt.
W spotkaniu z Gryfem
było wszystko co w meczu
piłkarskim być powinno.
Nie zabrakło bramek, twardej walki, wspaniałej oprawy w wykonaniu kibiców
i dramaturgii do ostatnich
sekund.
Kiedy w 3 minucie wynik
dla gospodarzy otworzył Dawid Banaczek, a 20 minut
później na 2:0 podwyższył
rozgrywający rewelacyjny
mecz Michał Smarzyński,
wydawało się, że w Rumi
szykuje się kolejny pogrom
gości.
W 39 minucie po błędzie bramkarza rumian

na 2:1 bramkę zdobył filar
słupszczan – Paweł Kryszałowicz. Jeszcze przed
przerwą liczną grupę kibiców gości uciszył Michał
Smarzyński podwyższając
na 3:1.
Po zmianie stron nie
mający nic do stracenia
piłkarze Gryfa dążyli do
odrobienia strat. Największe zagrożenie stwarzali po
stałych fragmentach gry. W
taki sposób najpierw w 58, a
potem 78 minucie pokonali
niepewnie interweniującego
Kamila Biecke.
Podział punktów nie
zadowolił jednak gospodarzy. Kolejna akcja Michała
Smarzyńskiego na 8 minut
przed końcem spotkania
dała prowadzenie Orkanowi. Szczęśliwego końca jednak nie było. W ostatniej
– 5 minucie doliczonego

czasu gry, dośrodkowanie
Pawła Kryszałowicza minęło obrońców i bramkarza
rumian, a piłkę z najbliższej odległości do bramki
skierował Sarna.
- Trudno logicznie wytłumaczyć nasze niepowodzenie – skomentował mecz
Jarosław Kotas, trener
Orkana SSA - Jeżeli my
gramy wyrównany mecz
u siebie z drużyną, która
w tabeli jest na ostatnim
miejscu, to musi się wiele
zmienić aby było lepiej.
Utrata dwóch punków,
przy zwycięstwach Bytovii
Bytów i drużyny z Kartuz
oznacza dla rumian utrzymanie trzeciej lokaty w
tabeli jednak do tych zespołów Orkan traci odpowiednio 7 i 3 pkt.
Szansa na poprawę dorobku już w sobotę. Rumia-

nie w meczu wyjazdowym
zmierzą się z 10 w tabeli
Dębem Dębno. Przed własną publicznością zagrają
ponownie 30 października

z mającą II-ligowe aspiracje
Kotwicą Kołobrzeg.
Orkan – Gryf 95 Słupsk
4:4 (3:1)
Orkan SSA: Biecke - Ko-

walczyk, Fera, Dirda (89’Roeske), Kowol – Smarzyński,
Beyl (82’ Urbaniak), Prinz
(69’Szweda) Adamus - Pieper (46’Skwiercz)
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