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Pamięć
o
tych
Sędzia musi dbać
o swoją kondycję
którzy odeszli
ROZMOWA TYGODNIA

- Mimo, że lubiłem i nadal lubię grać w piłkę nożną, postanowiłem zostać
sędzią piłkarskim. Skończyłem kurs, zdałem egzamin i
już od ośmiu lat sędziuję.
Prawie w każdy weekend
wyjeżdżam na mecze w całej Polsce – mówi Maciej
Lewicki, II-ligowy sędzia
piłkarski z Rumi. – Cały
czas muszę dbać o kondycję, dlatego przed każdą
rundą przez cztery tygodnie
trenuję, żeby odpowiednio
przygotować się do rozgrywek. W trakcie sezonu trenuję trzy razy w tygodniu,
przede wszystkim biegając.

Zakończyła
się
kontrola NIK w Urzędzie Miasta Rumi,
dotycząca sprzedaży
gminnych
działek,
ale trwa jeszcze procedura odwoławcza.
Burmistrz nie opublikowała jak dotąd informacji o przebiegu
kontroli.
str. 3

Dwa lata temu
Zarząd SM „Janowo”
wyrzucił z mieszkania spółdzielczego
człowieka, który miał
prawo tam mieszkać.
Bezprawnie wyrzucony mężczyzna pozwał spółdzielnię do
sądu, ale jego śmierć
przerwała proces.
str. 10

Sędziowie piłkarscy muszą również rozwijać się i
dokształcać, m.in. w znajomości zmieniających się
przepisów. Co jakiś czas
poddawani są kolejnym egzaminom.

Niezapomniane piosenki Niemena

Muzyczne Zaduszki
w rumskim kościele
Koncert jest zapowiedzią
nowej płyty Łobaszewskiej,
dedykowanej pamięci Czesława Niemena. Usłyszymy
takie największe utwory
jak „Dziwny jest ten świat”,
„Jednego serca”, czy też
„Wspomnienie” w nowych
aranżacjach. Wstęp wolny.

TRAGEDIA
12 WRZEŚNIA

Tysiące mieszkańców Rumi pojawiło się na cmentarzach
w naszym mieście. Wiele osób odwiedziło też trójmiejskie
nekropolie, a także groby krewnych w innych miejscowościach w Polsce. Wspomnienia, zaduma, a przede wszystkim modlitwa towarzyszyły tym wizytom. Znicze, a także
różnokolorowe chryzantemy, róże i inne kwiaty wyrażają naszą miłość, wdzięczność i sympatię dla tych, którzy
odeszli na zawsze. Pamiętajmy o nich nie tylko z okazji
Wszystkich Świętych.
REKLAMA

O tej i innych imprezach kulturalnych piszemy na str. 12.

str. 8

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Samorządność Rumia.

REKLAMA

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Rumia - Rumianie - My.

PROTOKÓŁ NIK
NA RAZIE TAJNY

NIE MOŻE SIĘ
JUŻ BRONIĆ

str. 7

Ciekawie
zapowiadają
się Muzyczne Zaduszki w
Janowie, zaplanowane na
najbliższą niedzielę 7 listopada. o godz. 19.00 w kościele św. Jana z Kęt wystąpi znakomita wokalistka
Grażyna Łobaszewska z
zespołem Ajagore. Koncert
będzie tym ciekawszy, że
G. Łobaszewska zaśpiewa
piosenki z repertuaru Czesława Niemena.

DZIŚ W NUMERZE

Lista nr 17

Na starym parafialnym cmentarzu
w Rumi spoczywają
obok siebie dawni sąsiedzi z ul. Gdyńskiej
w Janowie, którzy
zginęli tragicznie 12
września 1939 roku.
Sześciu mężczyzn i
rozstrzelano
wówczas w lesie.
str. 11
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Zginęło dziecko. Potrzebna krew

Tragedia na drodze
Po wypadku w Łężycach niedaleko
Rumi pięć osób w bardzo ciężkim stanie
przetransportowano do szpitali w Wejherowie, Gdyni oraz Gdańsku. 11-letni chłopiec zmarł.

Bezpieczenie na cmentarzach

Miniony tydzień stał pod znakiem przygotowań do
Wszystkich Świętych. Straż Miejska w Rumi przez cały
tydzień wysyłała patrole piesze i piesze z psami służbowymi na teren cmentarzy, celem zapobiegania kradzieżom
lub rozbojom. Mieszkańcy mogli spokojnie sprzątać groby
swoich bliskich, gdyż ani jednego takiego zdarzenia nie odnotowano. Było co prawda jedno zgłoszenie o podejrzanie
zachowujących się trzech mężczyznach, ale po interwencji
strażników i wylegitymowaniu tych osób okazało się, że
mężczyźni ci również przybyli porządkować groby. Na ulicy Rybaków strażnicy przygotowali dodatkowy bezpłatny
parking, na którym przez trzy dni świąt parkowano samochody. Od soboty 30 października do poniedziałku 1 listopada Straż Miejska kierowała ruchem w rejonie cmentarza
na ulicy Górniczej. Dobra organizacja i sprawne działanie
pozwoliło utrzymać płynność ruchu i sprawne parkowanie
pojazdów przez cały ten okres.

Auto na rondzie

Zwiększenie ruchu pojazdów i przyjazd wielu gości do
Rumi dawały znać poprzez zwiększoną ilość interwencji w
sprawie tamowania ruchu kołowego i pieszych, a także nieprawidłowego parkowania na terenie całego miasta. Odnotowano kilkadziesiąt takich interwencji, które wobec gości
najczęściej kończyły się pouczeniami.
Jedna interwencja dotyczyła samochodu pozostawionego
na rondzie. Jest faktem, że pojazd został uszkodzony, jednak
powinien być zepchnięty z ronda, a jeśli nie można było tego
zrobić – powinien być wystawiony trójkąt ostrzegawczy.

Nadmiar alkoholu

Kilka poważnych interwencji odnotowano w związku z alkoholem. Były interwencje w związku z awanturowaniem się nietrzeźwych (np. w sklepie na ul. Dąbrowskiego, w barze na ul.
Wybickiego) oraz w związku z upojonymi alkoholem leżącymi w
klatkach schodowych, na chodniku, na trawniku, na jezdni.
Kilka interwencji dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach
publicznych (na Dworcu PKP, na placu zabaw przy ul. 1 Maja).

Problemy z psami

W minionym tygodniu, z pomocą technika weterynarii
oraz mieszkańców odłowiono trzy duże psy, biegające po
ulicach bez opieki. Dwa z nich nie posiadały identyfikatorów, wobec czego zostały odwiezione do schroniska dla
zwierząt.
Doszło również do jednego pogryzienia przez psa, którego właściciel został ukarany.
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Z wstępnych policyjnych
ustaleń wynika, że do zderzenia doszło po tym jak
19-letni kierowca volkswagena polo zjechał na przeciwny pas ruchu. Oba auta
zostały wręcz zmiażdżone,
a siła zderzenia była tak
ogromna, że audi wylądowało na przydrożnym polu,
uderzając po drodze w przystanek autobusy. VW polo
odrzuciło kilkanaście metrów dalej.
Kierowców oraz czworo dzieci, które jechały w
VW polo w ciężkim stanie
zabrały karetki pogotowia
ratunkowego. 11-letni chłopiec zmarł w szpitalu.
Dla dzieci potrzebna jest
krew grup Arh minus oraz
0Rh minus.
- Młody kierowca VW
Polo prawdopodobnie wyprzedzając zmienił pas
ruchu i zderzył się z audi,
które jechało z naprzeciwka – mówi mł. aps. Bogdan
Kropidłowski z Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w
Wejherowie.

Rózne informacje

W internecie pojawiły
się spekulacje czytelników
dotyczące szczegółów wypadku. Powtarza się w nich
informacja, że vw polo było
zasłonięte przez jadącego
przed nim mercedesa, a
kierowca audi miał jechać
nawet 150 km/h. Nadjeż-

dżające polo (które miało
wyjechać na sąsiedni pas
ze względu na wystający
płot) zobaczył dopiero, gdy
mercedes zakręcił.
W czasopiśmie „Raport
Nadmorski” ukazał się relacja dziennikarza - świadka tego zdarzenia. Pisze
on że volkswagenem polo
jechali młodzi uczestnicy
konkursu w Ekodolinie,
którzy właśnie odebrali nagrody. Oto fragmenty tego
artykułu: „Paweł rusza
w kierunku Rumi. Jedzie
prawidłowo, prawym pasem. Po kilkuset metrach
mija przystanek autobusowy. Jadący przed nim
samochód zwalnia i skręca
w polna drogę. Nagle (…)
pojawia się czarne Audi A4,
które usiłuje ominąć skręcający samochód i wjeżdża
na pas Pawła.(…) Czołowo uderza w Volkswagena
Polo. Rozlega się potworny huk, impet uderzenia
rozrywa silniki obydwu
samochodów. Akumulator
z Audi - wyrwany siłą uderzenia – sunie po asfalcie
jeszcze sześćdziesiąt metrów i uderza w krawężnik
przystanku autobusowego.
Odbija się od niego i pokonuje kolejne kilkadziesiąt
metrów (…). Auto wpada
w poślizg, wypada z drogi
i uderza w przystanek autobusowy (…) i zatrzymuje się w polu. (…) w aucie

Pawła rozgrywa się prawdziwy koszmar. On sam,
podobnie jak dwójka dzieci z tylnego siedzenia, jest
nieprzytomny.
Jedynym,
który na swoje nieszczęście
– zachował przytomność
jest siedzący na przednim
fotelu pasażer Mateusz.
Bardzo cierpi- zmiażdżone
blachy pojazdu połamały

Rumski amator spirytusu

136 butelek bez akcyzy
W ubiegłym tygodniu policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 40-letniego rumianina, który miał w domu 136 butelek spirytusu
bez znaków akcyzy.
Butelki były podzielone i spakowane w kartonach.
Cały tuzin został zabezpieczony w depozycie. Szukając
alkoholu funkcjonariusze znaleźli także pistolet gazowy 9
mm West Germany, magazynek do niego i naboje gazowe,
za co grozi rumianinowi do 10 lat pozbawienia wolności.
- Mężczyzna został przesłuchany. Akta tej sprawy zostaną przekazane do Urzędu Celnego – poinformowała
rzecznik policji mł. asp. Anetta Potrykus.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy uczestniczyli w akcji współpracują z Izbą Celną, wspólnie zwalczając przestępstwa i wykroczenia skarbowe. We wrześniu
tego roku komendant MOSG kontradmirał Piotr Stocki
podpisał z dyrektorem Izby Celnej w Gdyni Jerzym Drogosiem porozumienie w sprawie zasad współdziałania.
DG.

Fot. Policja

i zgniotły mu nogi. Rusza
spontaniczna akcja ratunkowa (…) To nic nie daje,
dopiero za kilkanaście minut strażacy zdołają wyrwać drzwi z pogniecionej
masy metalu...”
Okoliczności
oraz
przyczyny
zdarzenia
wyjaśni policyjne śledztwo.
DG.

AKTUALNOŚCI
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Radni PiS i KRN domagają się udostępnienia materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dokumenty z kontroli NIK
wciąż pozostają tajemnicą
Rumscy radni Prawa i Sprawiedli- przyjęli w głosowaniu. Jego o dostępie do informacji Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi
publicznej (Dz.U. Nr 112,
z dnia 28 października 2010 roku
wości oraz Klubu Radnych Niezależ- treść zamieszczamy obok.
poz. 1198 ze zm.) BurBurmistrz
odmówił
w sprawie niezwłocznego opublikowania dokunych domagają się ujawnienia wynimistrz Rumi zobowiązamentacji przebiegu i efektów kontroli NIK, w tym
podpisania
protokołu
ny jest do udostępnienia
ków kontroli NIK, przeprowadzonej w
Przewodniczący Rady w Biuletynie Informacji protokołów kontroli w Urzędzie Miasta Rumi w zakresie
Urzędzie Miasta. Kontrola zakończyła Miejskiej Witold Reclaf Publicznej Urzędu Mia- sprzedaży wybranych nieruchomości z gminnego zasobu
się w marcu br., a dotyczyła kontrower- wysłał wcześniej zapyta- sta Rumi dokumenta- nieruchomości, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6
w tej sprawie do Dele- cji przebiegu i efektów września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.
syjnej sprzedaży trzech gminnych dzia- nie
gatury NIK w Gdańsku. W kontroli, w tym również U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami.
§1
łek przy ul. Sobieskiego. Zgodnie z za- odpowiedzi dyrektor Dele- protokołów kontroli proRada
Miasta
Rumi
wnosi
do
Burmistrza Elżbiety Rogapisami ustawy o dostępie do informacji gatury, Alicja Szczepa- wadzonych przez NIK.”
la–Kończak o natychmiastowe opublikowanie w Biuletynek napisała, że kontrola
publicznej, w Biuletynie Informacji Pu- zakończyła się 17 marca Dlaczego nie można
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi pełnej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej
blicznej powinny zostać zamieszczone 2010 r. przekazaniem bur- ujawnić informacji?
w Urzędzie Miasta Rumi przez Delegaturę NIK w Gdańmistrzowie
Rumi
protoRadni
domagają
się
dokumenty ze wspomnianej kontroli.
kołu, „w którym opisano tego, zanim jeszcze dobie- sku, w zakresie sprzedaży wybranych nieruchomości z
Tak się jednak nie stało. Burmistrz od- stan faktyczny w zakresie gnie końca długa procedura gminnego zasobu nieruchomości.
§2
mawia. Tym bardziej transakcja sprzed skontrolowanej działalno- odwoławcza. Mówili o tym
Rada
Miasta
Rumi
upoważnia
Przewodniczącego Rady
ści”.
podczas
dyskusji
na
sesji.
kilku lat wzbudza wątpliwości.
Przypomnijmy, że chodzi
o sprzedaż działek w 2005
roku (pisaliśmy o niej kilkakrotnie) przedsiębiorcy,
który dwa dni później odsprzedał je za kilkakrotnie
wyższą cenę firmie Neste.
Na kupionych od gminy
oraz od prywatnych właścicieli działkach powstała wkrótce stacja paliw, a
radni zarzucili burmistrzowie niegospodarność. Ich
zdaniem to miasto, a nie
pośrednik, powinno zarobić
na sprzedaży gruntu, tym
bardziej, że burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
wiedziała, co ma powstać
na tym terenie. Zanim
sprzedała działki wydała
bowiem decyzję o warun-

kach zabudowy pod stację
paliw Neste.

Oświadczenie
klubów radnych

Sprawą tą zajmowała
się prokuratura i sąd, ale
radni nie mogli pogodzić
się z umorzeniem śledztwa.
Są bardzo zainteresowani
wynikami kontroli, jaką
przeprowadzili pracownicy
gdańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego na sesji upomnieli się
o ujawnienie dokumentacji
mimo, że jeszcze nie zakończyła się procedura odwoławcza. Radni PiS oraz
Klubu Radnych Niezależnych przedstawili projekt
oświadczenia, które potem

Burmistrz odpowiada
Redakcja
„Gazety Rumskiej” również
zwróciła się do burmistrza Rumi z pytaniem,
kiedy protokół kontroli
NIK zostanie opublikowany i udostępniony mediom? Oto odpowiedź,
nadesłana do redakcji
przez burmistrza Rumi:
Uprzejmie informuję, iż
na dzień dzisiejszy nie zostało
zakończone postępowanie odwoławcze wszczęte w wyniku
złożonych, w dniu 4 października 2010 r., przeze mnie
zastrzeżeń do ocen, uwag i
wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

Bezsprzecznym jest, iż
stosownie do postanowień
art. 6 ust. ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega
treść i postać dokumentów
urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz
wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie przedmiotów ją przeprowadzających.
Jednakże, jak podnoszono wielokrotnie w publikacjach i komentarzach
do tej ustawy, ta forma
danych publicznych t. j.
udostępnienie dokumentacji przebiegu i efektów

Ponieważ burmistrz E.
Rogala-Kończak odmówiła
podpisania tego dokumentu, tzw. wystąpienie pokontrolne zostało przekazane
burmistrzowie – zgodnie z
procedurą – 22 września br.
Burmistrz złożyła jednak 4 października br. zastrzeżenia do ocen, uwag i
wniosków, zwartych w wystąpieniu NIK.
Tym samym trwa procedura odwoławcza w tej
sprawie. Dyrektor Delegatury NIK nie jest w stanie
podać terminu jej zakończenia, natomiast w piśmie do
przewodniczącego RM dodaje: „ Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie
z art. 8 ust. 3 ustawy z
dnia 6 września 2001 r.

Elżbieta Rogala-Kończak
twierdziła jednak, że dopóki nie zostanie zakończona
cała procedura, nie opublikuję dokumentów.
- Państwo usiłują mnie
nękać i wprowadzać w błąd
opinię społeczną – powiedziała burmistrz Rumi. - Ja
niczego nie ukrywam.
- Jeśli prokuratura nie
miała zastrzeżeń, a sprawa jest jasna, to w czym
problem, żeby opublikować
te materiały – pytał Witold
Reclaf.
- Jeśli ten protokół jest
taki ważny i może rozwiać
wątpliwości w tej sprawie,
dlaczego nie można go upublicznić – pytał z kolei radny Bogdan Formella.

kontroli oraz wystąpienia,
stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających nie powinna
podlegać udostępnieniu w
zakresie
unormowanym
w przedmiotowej ustawie.
Wynika to z faktu, iż poszczególne stanowiska i
cząstkowe konkluzje organów kontrolujących mogą
wprowadzać w błąd i negatywnie oddziaływać nie
tylko na podmioty, których
dotyczą, ale także na osoby
trzecie.
Dlatego też informacja
z kontroli NIK w zakresie sprzedaży wybranych
nieruchomości z gminnego
zasobu nieruchomości w
okresie od stycznia 2000

r. zostanie podana do wiadomości po prawomocnym
zakończeniu postępowania
odwoławczego.
Na udostępnienie powyższej informacji w terminie
późniejszym ma również
wpływ obszerność zebranego w toku kontroli materiału, w związku z czym powołując się na postanowienia
art. 13, 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej
informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie
dłuższym jednak niż dwa
miesiące od dnia złożenia
Pani wniosku.
Z poważaniem E. Rogala-Kończak

Miejskiej Rumi do wystąpienia do Wojewody Pomorskiego o
podjęcie kroków w celu wyegzekwowania ogłoszenia dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, w tym protokołów kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
§3
Rada Miasta Rumi upoważnia Przewodniczącego Rady
Miejskiej Rumi do wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Gdańsku o podjęcie kroków w celu
wyegzekwowania ogłoszenia dokumentacji przebiegu i
efektów kontroli, w tym protokołów kontroli w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
Uzasadnienie
Delegatura NIK w Gdańsku prowadziła w UM Rumi kontrolę dotyczącą sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu
nieruchomości. Postępowanie kontrolne w ww. zakresie zostało zakończone w dniu 17 marca 2010 r. przekazaniem Burmistrzowi Miasta Rumi protokołu kontroli, w którym opisano
stan faktyczny w zakresie skontrolowanej działalności. Burmistrz Miasta odmówił podpisania powyższego protokołu, na
skutek czego wystąpienie pokontrolne zawierające oceny, uwagi i wnioski sformułowane przez NIK skierowano do Burmistrza dopiero w dniu 22 września 2010 roku (po wyczerpaniu
stosownej procedury odwoławczej). Z kolei Burmistrz w dniu 4
października złożył zastrzeżenia do wyżej wymienionych uwag,
ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U.
Nr 112, poz. 1198 ze zmianami Burmistrz Miasta Rumi zobowiązany jest do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, w tym protokołów kontroli prowadzonych przez
NIK. Jednak do dnia dzisiejszego Burmistrz tego nie uczynił.
W związku z powyższym powyższe oświadczenie jest w
pełni uzasadnione.
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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SPOTKANIA Z
Zaprezentował się komitet „Rumia – Rumianie – My” WYBORCAMI

Kolejny kandydat w rywalizacji o fotel burmistrza

Na konferencji prasowej w pubie
„Cezar” w Rumi zaprezentował się Komitet Wyborczy Wyborców „Rumia –
Rumianie – My”, a przede wszystkim
kandydat na burmistrza Rumi z ramienia tego komitetu - Leopold Naskręt.
Zanim kandydat na burmistrza powiedział kilka
zdań o sopbie, rzecznik komitetu, Andrzej Skucha
przedstawił
uczestnikom
spotkania członków komitetu, kandydujących do Rady
Miejskiej, a także gości w
osobach Jerzego Smyczyńskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ekopark
oraz Andrzeja Bloka, przewodniczącego
Rejonowej
Rady Honorowych Dawców
Krwi PCK „Trójmiasto”.
Obecność obu panów świadczy o udziale w komitecie
„Rumia – Rumianie – My”
krwiodawców, a także działaczy na rzecz ekologii.
- Rumia jest miastem o
wielkim niewykorzystanym
potencjale intelektualnym,
gospodarczym i społecznym
– mówił m.in. Leopold Naskręt. - Miasto rozwija się,
lecz rozwój ten jest zbyt
wolny. Nie zawsze przebiega w sposób zrównoważony.
Do wyborów staję z programem, który zapewnia kontynuację dobrych inicjatyw.
Dzięki doświadczeniu, które
wyniosłem z pracy w organizacjach
pozarządowych,
nauczyłem się rozwiązywać

Od lewej: Kandydat na burmistrza, Leopold Naskręt, Jan Konkel – pełnomocnik
komitetu oraz członkowie komitetu: Marek Zawadzki i Danuta Michalczewska.

62-letni kandydat na
burmistrza od 30 lat mieszka w Rumi. Z wykształcenia inżynier mechanik, jest
specjalistą ds. technicznych
w Wydziale Infrastruktury
w Szybkiej Kolei Miejskiej.
Jest żeglarzem, organizatorem regat, miłośnikiem koni
i jazdy konnej, a także jazdy
samochodem terenowym.
Podczas spotkania w pubie, należącego do jednego z
czterech synów, Leopold Naskręt z dumą mówił o swojej
rodzinie, a także o wnukach.
AK.
O G ŁO S Z E N I E P Ł AT N E
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Samorządność Rumia.

REKLAMA

skutecznie trudne problemy,
przy pomocy dialogu i negocjacji.
W programie wyborczym
kandydat na burmistrza
podkreśla konieczność stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem – jako atutu
- położenia Rumi w pobliżu
morskiego portu handlowego Gdynia. L. Naskręt stawia na integrację społeczności miasta zamieszkującej
różne jego dzielnice, a także
integrację infrastrukturalną
i architektoniczą Rumi.
Chce zapewnić mieszkańcom i miastu bezpieczeństwo,
m.in. w zakresie zagrożeń
ekologicznych i klęsk żywiołowych, a szczególną opieką
objąć osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów.
Z myślą o edukacji młodzieży, L. Naskręt zadba
o wyposażenie szkolnych
pracowni fizyki, chemii i
biologii, w nowoczesne przyrządy laboratoryjne, a także
będzie wspierał utworzenie
pracowni mechatroniki - „
Rumskiej Doliny Automatyków”, przygotowującej młodzież do studiów na uczelniach technicznych.
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Komitet „Rumia-Rumianie-My” z kandydatem na
burmistrza
Leopeldem
Naskrętem,
kandydatka
na radną Elżbietą Flisikowską oraz pozostałymi
kandydatami z listy „Rumia-Rumianie-My” zapraszają
mieszkańców na spotkanie,
które odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 10 przy ul.
Górniczej w poniedziałek 8
listopada o godz. 18.00.
***
Również w najbliższy
poniedziałek o godz. 18.00
na spotkanie i prezentację
programu wyborczego zaprasza mieszkańców Rumi
kandydat na burmistrza
Florian Mosa oraz radni i
kandydaci na radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Spotkanie zaplanowano
w sali I LO przy ul. Starowiejskiej 4.
***
W wyborach samorządowych w Rumi kandydatów
do Rady Miejskiej zaproponuje pięć komitetów: KWW
„Prawo i Sprawiedliwość”,
KWW Platforma Obywatelska, KWW E. Rogala-Kończak
Gospodarność.
pl, KWW „Samorządność
Rumia” i KWW „Rumia-Rumianie-My”. Niektóre z
tych komitetów mają również kandydatów do Rady
Powiatu Wejherowskiego.
Kandydatów do powiatu
proponuje również KWW
„Wspólny Powiat”.

Lista nr 5

Gazeta Rumska, nr 29 (71), 4 listopad 2010

WYBORY

Kandydat na burmistrza Florian Mosa
Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg nr 2

Centrum, Janowo I

Janowo II

1. Januszewski Andrzej
2. Kryża Michał
3. Bilkiewicz Joanna
4. Dettlaff Mariusz
5. Lange Tadeusz
6. Stankowski Zbigniew
7. Sztuk Sławomir
8. Banaszkiewicz Wojciech
9. Mikołajczak Wojciech
10. Bryłko Alina

1. Ptach Stanisław
2. Brunath Teresa
3. Jędrzejewski Jerzy
4. Zabłocki Tomasz
5. Hinz Danuta
6. Protasewicz Jerzy
7. Reszczyński Wojciech
8. Patok Andrzej Bernard

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Lotnisko, Stara Rumia

Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka

1. Semmerling Jan
2. Helmin Hanna
3. Woszczyk Jadwiga
4. Kierznikiewicz Jerzy
5. Ronowicz-Koziarska Hanna
6. Miotk Marian
7. Januszewski Jakub
8. Słowikowski Rafał

1. Mosa Florian
2. Lewiński Mieczysław
3. Hennig-Nowicka Dorota
4. Moza-Dalecka Wanda
5. Bujak Romuald
6. Drabik Krzysztof
7. Labudda Krzysztof
8. Odowski Tadeusz
9. Reszka Waldemar
10. Bukowski Janusz

Kandydaci do
Rady Powiatu
Wejherowskiego

Okręg nr 2 -Rumia
1. Witold Reclaf
2. Janusz Zabłocki
3. Łucja Słowikowska
4. Danuta Wójcik
5. Arkady Saulski
6. Artur Tkaczyk
7. Artur Dalecki

Publikacja sfinansowana ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość.

Okręg nr 1

Kandydatem do Sejmiku Województwa Pomorskiego jest Ryszard Nieżorawski
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Kontrola Komisji Rewizyjnej ujawniła sprzeczności

Radni zarzucają burmistrzowi
przekroczenie kompetencji
Podczas ostatniej sesji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Joanna Żurek, przedstawiła radnym protokół z kontroli w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi, którą przeprowadzono 29 września br. Kontrola dotyczyła wydatków na wykonanie koncepcji terenów rekreacyjnych przy ulicy Gdańskiej
w Janowie, dokładnie czterech tysięcy złotych, które burmistrz
Rumi wydał na wspomnianą koncepcję. Odbyło się to bez zgody
Rady Miejskiej, ponieważ radni, poprzez zapisy w budżecie, zlecili opracowanie innego dokumentu za inną kwotę.
Sprawa dotyczy budżetu miasta na 2008 rok, w
którym w rozdziale „obiekty sportowe” Rada Miejska
zapisała „opracowanie koncepcji budowy zespołu boisk
wraz z funkcją rekreacyjną
przy ulicy Pomorskiej -100
000 złotych”. Kontrola pokazała, że burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
wykonała
dokumentację za 4000 zł, w
dodatku dotyczącą zupełnie
innego terenu niż określono
to w uchwale budżetowej na
2008 rok.

Najpierw umowa
potem wniosek

Wykonano dokumentację
koncepcji drogowej, chodnika i ścieżki rowerowej z elementami zagospodarowania
terenu wzdłuż ulicy Gdańskiej, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul.
Królowej Bony i Łokietka,
poprzez projektowane skrzyżowanie z ulicą Częstochowską do parkingu strzeżonego
w Rumi Janowie.
Jak stwierdził zespół kontrolny, burmistrz nie miała
uprawnień do zlecenia wykonania dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu
przy ulicach Królowej Bony,
Gdańskiej oraz Częstochowskiej bez zmiany zapisu w
uchwale budżetowej.
- Wniosek burmistrza
w tej sprawie wpłynął do
Rady Miejskiej dopiero 29
stycznia 2009 roku, podczas
sesji Rady Miejskiej, natomiast umowę z wykonawcą
koncepcji zagospodarowania
wspomnianego terenu zawarto 15 grudnia 2008 roku,
z terminem wykonania do 19
grudnia 2008 roku – mówiła
na sesji przewodnicząca Joanna Żurek.

Negatywna ocena

W protokole Komisji Rewizyjnej czytamy: „Za wykonaną dokumentację nie zapłacono do 31 grudnia 2008
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roku, ale Burmistrz Miasta
powinna była poinformować
radnych o tym fakcie na sesji Rady Miejskiej w dniu
29 grudnia 2008 roku, kiedy
przyjmowano budżet na 2009
rok, aby zarezerwować potrzebną kwotę w budżecie na
2009 rok.
Zespół kontrolny negatywnie ocenił działania Burmistrza w zakresie objętym
kontrolą i stwierdził, że Burmistrz Miasta przekroczył
swoje kompetencje, zlecając
koncepcję zagospodarowania
innego terenu niż zostało to
określone w uchwale budżetowej na 2008 rok.”

Naczelnik wyjaśnia

Radna Joanna Żurek odczytała też na sesji pismo, jakie Komisja Rewizyjna otrzymała w październiku br. od
naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Andrzeja
Oglęckiego, a także odpowiedź komisji na to pismo.
W wyjaśnieniu do protokołu z kontroli naczelnik
Oglęcki pisze, że koncepcję
pasa drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka
wykonano z zupełnie innego
powodu i nie należy jej łączyć z zadaniem, zapisanym
w budżecie na rok 2008 w
rozdziale „obiekty sportowe”
jako „budowa zespołu boisk
wraz z funkcją rekreacyjną
przy ul. Pomorskiej”.
A. Oglęcki wyjaśnia dodatkowo, że wykonana dokumentacja była konsekwencją
dokumentacji
projektowej
ciągu ulic Gdyńskiej i Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic
Częstochowskiej, Gdańskiej
i Pomorskiej, wykonaną w
2007 roku.

Taka koncepcja
nigdy nie powstała

W odpowiedzi Komisja
Rewizyjna stwierdziła, że
wyjaśnienia naczelnika Wy-

działu Inżynierii Miejskiej
nie dotyczą przedmiotu kontroli i w opinii komisji są nieprawdziwe.
W projekcie budżetu,
przedstawionego radnym na
sesji w dniu 29 stycznia 2009
widnieje zapis:
„W związku z przesunięciem realizacji i płatności za
wykonanie II etapu boiska
przy ZSO oraz za wykonanie koncepcji terenów rekreacyjnych przy ul. Pomorskiej
zwiększa się wydatki o kwotę 502.980 zł”. 29 stycznia
2009 roku Rada Miejska
nie wyraziła zgody na
zapłacenie za wykonanie
koncepcji terenów rekreacyjnych przy ul. Pomorskiej gdyż koncepcja
taka nigdy nie powstała!
Wówczas burmistrz E. Rogala-Kończak poinformowała
radnych, iż wykonano koncepcję zagospodarowania terenów w okolicy ul. Królowej
Bony i Łokietka, ponieważ
tereny przy ul. Pomorskiej są
własnością PEWiK (znajduje
się tam pas ochronny ujęcia
wody), więc nie można ich zagospodarować.
W tej sytuacji, na styczniowej sesji w 2009 roku
Rada Miejska usunęła zapis
o płatności za wykonanie
koncepcji terenów rekreacyjnych przy ul. Pomorskiej.

Radnych wprowadzono
w błąd

Jak podkreśliła przewodnicząca J. Żurek, Komisja
Rewizyjna rozumie, że za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy
ul. Królowej Bony i Łokietka
należało zapłacić wykonawcy
i nie wnika, skąd wzięto na to
pieniądze. Być może, tak jak
napisał naczelnik Andrzej
Oglęcki , koszt koncepcji włączono do kosztów inwestycji
budowy ul. Łokietka.
- Niepokój budzi jedynie fakt, że burmistrz mia-

Teren rekreacyjny, którego koncepcję wykonano na zlecenie burmistrza
ciągnie się wzdłuż ul. Gdańskiej, od ul. Łokietka do budowanego właśnie
skrzyżowania z ulic Gdańskiej i Częstochowskiej, w sąsiedztwie Skate-Parku
w Rumi Janowie. Dobrze, że to miejsce zostanie zagospodarowane, ale niepotrzebnie wokół tego projektu powstało tyle niejasności i nieprawdziwych
informacji.

sta próbował po raz kolejny
wprowadzić w błąd radnych,
przedstawiając w projekcie
budżetu w styczniu 2009
roku zapis o zwiększeniu wydatków celem zapłaty za rzekomo wykonaną i zapisaną w
uchwale budżetowej na 2008
rok koncepcję terenów rekreacyjnych przy ul. Pomorskiej,
podczas gdy de facto wykonano koncepcję zupełnie innego
terenu – powiedziała radna
Joanna Żurek. - Zmiana terenu , dla którego wykonano
projekt koncepcyjny została
dokonana bez wiedzy i zgody
Rady Miejskiej, ponieważ w
uchwale budżetowej nadal
istniał zapis dotyczący ulicy
Pomorskiej.

Błąd urzędniczki?

Podczas dyskusji na ostatniej sesji Joanna Żurek podkreśliła, że zarzuty Komisji
Rewizyjnej nie są skierowane
pod adresem A. Oglęckiego, tylko wobec burmistrza
miasta. Dodała również, że
zdaniem członków komisji zagospodarowanie pasa wzdłuż
ul. Gdańskiej, w rejonie ul.
Królowej Bony i Łokietka jest
potrzebne, a komisja nie ma
zastrzeżeń co do zasadności
tej inwestycji. Chodzi tylko o
wprowadzanie radnych w błąd.
- Trzeba było powiedzieć
że doszło do pomyłki w zapisach, a pani nam tego nie
powiedziała – dodała radna
J. Żurek po wyjaśnieniach

burmistrza, że nieporozumienie wynikło z błędów
w przygotowaniu projektu
uchwał przez jedną z urzędniczek.
Wystąpienie przewodniczącej Żurek i dochodzenie
prawdy przez Komisję Rewizyjną oburzyło radnego Józefa Chmielewskiego.
- Czas skończyć nagonkę
polityczną – stwierdził na sesji radny Chmielewski, który
jest zbulwersowany samym
faktem kontrolowania pracy
burmistrza i urzędu, pomimo, że Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej jest do takich
kontroli powołana i uprawniona.
Anna Kuczmarska

ROZMOWA TYGODNIA
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Poprzeczkę stawiam sobie wysoko

Z Maciejem Lewickim, II-ligowym sędzią piłkarskim rozmawia Anna Kuczmarska
- Mimo młodego wieku, już osiem lat jest
pan sędzią na meczach
piłkarskich. Czy najpierw był pan piłkarzem?
- W wieku juniora grałem w piłkę nożną w drużynach Bałtyku Gdynia,
w Orkanie Rumia oraz
Wejherowskim
Gryfie.
Zdecydowałem się jednak
pójść w ślady mojego ojca,
Janusza Lewickiego, który również jest sędzią. To
on namówił mnie na kurs
sędziowski. Skończyłem
kurs, zdałem egzamin i
tak zaczęła się moja przygoda z sędziowaniem.
- Jak wygląda taki
egzamin?
- Składa się on z dwóch
części –egzaminu ze znajomości przepisów gry
oraz egzaminu kondycyjnego. Osoba chcąca zostać sędzią musi również
przejść badania lekarskie.
- To zrozumiałe, bo
sędzia podczas meczu
musi biegać nie mniej
niż piłkarze.
- Czasem zdarza się, że
nawet więcej, ponieważ
sędzia nie ma przestojów,
jakie zdarzają się pojedynczym
zawodnikom.
Wszystko jednak zależy od przebiegu meczu.
Bywa, że trzeba się błyskawicznie przemieszczać
spod jednego pola karnego pod drugie i wtedy, nie
ukrywam, można się porządnie zmęczyć.
- Pewnie musi pan
na co dzień dbać o kondycję.

- Przed każdą rundą
przez cztery tygodnie trenuję dzień w dzień żeby
odpowiednio przygotować
się do rozgrywek. Później w
trakcie sezonu trenuję trzy
razy w tygodniu. Przede
wszystkim biegam, ale jak
czas pozwala gram też w
piłkę z kolegami. Między
innymi bierzemy udział
w rozgrywkach Rumskiej
Ligi Salezjańskiej.
- Wracając do sędziowania. Czy od razu po
egzaminie można być
arbitrem na meczach?
- Tak, ale najpierw
trzeba wykazać się jako
sędzia próbny, dopiero
po roku można zostać sędzią rzeczywistym. Wtedy
otwiera się droga do awansów. Zaczynając od B klasy, można awansować do
A klasy, klasy okręgowej,
czwartej, trzeciej, drugiej
i pierwszej ligi, aż wreszcie do ekstraklasy.
- Już pan zaszedł daleko. Marzy się panu
kolejny awans?
- Zdecydowanie tak.
Zdaję sobie sprawę, że to
nie będzie łatwe, jednak w
życiu trzeba sobie stawiać
poprzeczkę coraz wyżej,
tylko taka postawa może
nam pomóc się rozwijać.
Ja stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko.
- Ale czy nie jest tak,
że im wyżej tym trudniej? Większa odpowiedzialność, trudniejsze
decyzje…
- Teoretycznie tak, a w
praktyce różnie to bywa.
Przepisy gry są przecież
takie same w czwartej

jak i w pierwszej lidze.
Różnica bierze się przede
wszystkim z tego, że im
wyżej tym większe zainteresowanie mediów, ludzi,
a co za tym idzie zwiększa
się również presja. Jednak pod pewnym względem sędziuje się tam
łatwiej, ponieważ zawodnicy są bardziej zdyscyplinowani i z większym
zrozumieniem przyjmują
nasze decyzje.
- I zawsze zgadzają
się z pana decyzjami?
- Oczywiście, że nie zawsze. Przecież nie wszystkie moje decyzje będą prawidłowe, czasem zdarzy
się jakaś pomyłka i wtedy
pojawiają się pretensje.
Zresztą zazwyczaj, gdy
emocje opadną, te pretensje znikają, jesteśmy przecież tylko ludźmi i mamy
prawo się pomylić. Nie
myli się tylko ten, który nic
nie robi. Sędzia musi być
twardy i konsekwentny,
powinien powstrzymywać
emocje i budować swój autorytet, nie ulegając presji.
- Piłkarze wyczuwają słabość sędziego?
- Na pewno. Zwłaszcza,
gdy jest to sędzia młody,
rozpoczynający przygodę
z gwizdkiem. Zawodnicy
często takiego sędziego
„testują”, sprawdzają na
ile mogą sobie pozwolić.
- Czy z sędziowania
można żyć?
- Nie ma co ukrywać,
że im wyższa liga tym
większe pieniądze za sędziowanie i w pewnym
momencie można z tego
żyć. Dla mnie jednak sę-

Maciej Lewicki na boisku z kolegami sędziami z Rumi: Marcinem Skwiotem
(z lewej) i Marcinem Zarwalskim (z prawej).

dziowanie to nie praca, to
przede wszystkim pasja,
hobby. Na mecze jeżdżę
głównie w weekendy, na
co dzień jednak chciałbym
się zająć czymś innym.
Ukończyłem
nawigację
na Akademii Marynarki
Wojennej, ale ze względu na sędziowanie nie
chciałbym pływać. Sędzia
musi być dyspozycyjny, a
to raczej nie idzie w parze
z pływaniem. Dlatego też
szukam pracy na lądzie,
żeby móc kontynuować
swoją pasję i sędziować
mecze. Tym bardziej, że
teraz zostałem objęty
programem mentorskim,
którego celem jest pomoc
młodym, utalentowanym
sędziom w szybszym rozwijaniu ich umiejętności.
- Czyli ciągle się pan
uczy?
- Człowiek uczy się całe
życie. Z każdym meczem
zdobywam niezbędne doświadczenie.
Dodatkowo

Kolegium Sędziów organizuje nam regularne szkolenia oraz weryfikuje naszą
wiedzę z przepisów gry
przeprowadzając egzaminy.
- Sędzia jest zdany
tylko na samego siebie?
- Nie, ponieważ współpracuje z sędziami asystentami, popularnie zwanymi sędziami bocznymi.
Razem tworzymy zespół
i razem walczymy o jak
najwyższą ocenę za mecz.
- Czy mieszka pan w
Rumi od dziecka?
- Tak, na osiedlu w
Rumi Janowie, gdzie chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 9. Potem uczyłem się w technikum oraz
studiowałem w Gdyni, ale
z Rumi nie zamierzam się
wyprowadzać. Lubię to
miasto, czuję się tu bardzo dobrze.
- Piłkę nożną lubi
pan jeszcze bardziej?
- Tak, nie wyobrażam
sobie, aby zabrakło jej

w moim życiu. Ambicje,
których z powodu braku
umiejętności nie spełniłem jako piłkarz, mam
szansę zrealizować jako
sędzia. To zajęcie daje mi
dużo satysfakcji, a poza
tym daje możliwość nawiązania kontaktów, a
niekiedy przyjaźni z ludźmi w całej Polsce.
- Poleciłby pan sędziowanie innym młodym ludziom, interesującym się tą dyscyplina
sportu i mającym odpowiednie predyspozycje?
- Zdecydowanie mogę
polecić wszystkim, którzy
kochają piłkę, są wytrzymali psychicznie i fizycznie. Sędziów piłkarskich
jest wciąż za mało, powinno być nas więcej.
- Jest pan jedynym
sędzią w Rumi?
- Nie, jest nas tu razem
około dziesięciu.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW

Czytaj nas w internecie

Marlena Zabłocka
600-475-149

Na stronie internetowej:

zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz. 9-18
oraz w soboty w godz. 9-15

Rumia Janowo ul. Stoczniowców 4

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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FOTOREPORTAŻ

Wszystkich Świętych

We Wszystkich Świętych na cmentarzach w Rumi było tłoczno. Całe rodziny odwiedzały groby bliskich i modliły się
podczas mszy świętych, odprawianych na obu cmentarzach. W Starej Rumi, gdzie uroczystość uświetniła Orkiestra
Dęta pod dyrekcją Tadeusza Gruczy, mszę świętą odprawił ks. proboszcz Józef Paliwoda, a na Cmentarzu Komunalnym – ks. proboszcz Andrzej Gierczak. Na tym cmentarzu przy ul. Górniczej w Dzień Zaduszny odmówiono różaniec.
Fot. Wojciech Hintzke
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Kandydaci do Rady Miejskiej
Lista nr 17

Zbudujmy Rumię!

Okręg 1
(Rumia Centrum, Janowo I)

Okręg 2
(Śródmieście, Janowo II)

1. Janusz Wolański
2. Edyta Borek
3. Elżbieta Różycka
4. Sławomir Gasiński
5. Mariola Gąsiorowska
6. Urszula Bieniak
7. Arkadiusz Grucza
8. Elżbieta Waśkowska
9. Krystyna Wawrzyńczyk
10. Witold Bryk
11. Olga Bartosiak
12. Ewa Grzymkowska

1. Joanna Żurek
2. Adam Walczak
3. Krzysztof Fikus
4. Janusz Lewicki
5. Bożena Sobolewska
6. Malwina Stolc
7. Michał Jaroniec
8. Michał Kiełczewski
9. Mirosław Herta
10. Anna Partyka

Okręg 3
(Stara Rumia, Lotnisko)
1. Piotr Zaradny
2. Maria Bochniak
3. Eugeniusz Zwara
4. Celina Dorsz
5. Krystyna Pluszyńska
6. Przemysław Antosiak
7. Anna Bednarczyk
8. Daniel Petke
9. Agnieszka Strawińska

Okręg 4
(Szmelta, Zagórze, Biała Rzeka)
1. Kazimierz Klawiter
2. Bogdan Formella
3. Wiesława Serema
4. Marian Płocki
5. Jarosław Kapuściński
6. Stefan Kołodziejczyk
7. Maria Ropela
8. Kazimierz Labudda
9. Jędrzej Żurek
10. Jarosław Muszyński

Nasze Miasto Powiatem Grodzkim
KAZIMIERZ KLAWITER naszym kandydatem na burmistrza
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Samorządność Rumia.
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Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie mówi prawdy (cz I)

Zgłoszone - sprawdzone

Samowolna eksmisja i proces w sądzie Kilka drzew
W nr 336 biuletynu spółdzielczego „Nasze sprawy” z 8
października 2010 r. Zarząd Spółdzielni zamieścił informację pt. „Z akt sądowych”. Znalazły się w niej nieprawdziwe
informacje, dotyczące procesu sądowego w sprawie mężczyzny, wyrzuconego przez spółdzielnię z mieszkania.
Dwa lata temu (w maju
2008 r.) na łamach „ Gazety Rumskiej” informowałam, iż rozpoczął się
proces sądowy człowieka,
który mieszkał 12. lat w
lokalu przy ul. Szczecińskiej 1. wraz z konkubiną,
która nagle zmarła. Zarząd SM „Janowo” samowolnie, z użyciem przemocy fizycznej, wyrzucił tego
człowieka z mieszkania,
a jego meble wywiózł do
magazynu.
Bezprawnie
wyrzucony mężczyzna pozwał rumską spółdzielnię
do sądu.
Podczas procesu, sąd
stwierdził:
„…w ocenie
sądu należało dać wiarę zeznaniom odnośnie tego, iż
spornego lokalu powód nie
opuścił dobrowolnie” oraz
„w ocenie sądu w niniejszej
sprawie niewątpliwie powód był posiadaczem
spornego lokalu, nie
może budzić też wątpliwości fakt, iż doszło do samowolnego naruszenia
przez pozwanych posiadania, powód bowiem został z mieszkania usunięty na skutek zachowania
pozwanych” (czyli Zarząd
Spółdzielni “Janowo” –
dop. red.).
Sąd stwierdził również, że „w świetle zgromadzonego materiału dowodowego pozwani nie
posiadali też żadnego
prawnego upoważnienia do przeprowadzenia faktycznej eksmisji,
tym samym naruszenie

posiadania
należało
uznać za samowolne”.
Sąd wyraźnie dał do
zrozumienia, że spółdzielnia działała samowolnie
i nie miała żadnych podstaw prawnych do wyrzucenia człowieka na bruk.
Tymczasem w biuletynie
„Nasze Sprawy”, w artykule „Z akt sądowych”
zarząd pisze m.in.: „ …
zakończyły się dwa procesy dotyczące rzekomego
bezprawnego wyrzucania
lokatora z mieszkania po
śmierci członka spółdzielni” oraz „ … z powyższych orzeczeń wynika, że
działania spółdzielni były
legalne, podejmowane w
oparciu o obowiązujące
przepisy…”.
A to już nieprawda, jak
wynika z przytoczonych
powyżej cytatów wyroku,
działania zarządu nie były
ani legalne, ani też zgodne
z przepisami prawa! Zgodnie z przepisami bowiem,
nawet w sytuacji, gdy ktoś
samowolnie zajmuje pustostan, nie można samemu wymierzać prawa,
lecz w polskim obowiązującym prawie należy
wystąpić z pozwem do
sądu o orzeczenie eksmisji! W tym konkretnym przypadku, spółdzielnia wyrzuciła człowieka
na bruk, a mieszkanie
sprzedała. Dalszy los tego
człowieka nie obchodził
nikogo, powiadomiona zaś
Rada Nadzorcza nie zareagowała, co w sposób su-

gestywny manifestuje całkowicie solidaryzowanie
się z przestępnym działaniem Zarządu, stwarzając atmosferę sprzyjającą
utwierdzeniu, iż statutowa funkcja kontrolna tego
organu w spółdzielni nie
działa w ogóle.
Rozpowszechnianie
wśród mieszkańców osiedla, dość ekscentrycznych,
żeby nie powiedzieć skrajnych opinii, nie wystawia
dobrej opinii J. Chmielewskiemu i pozostałym członkom organów statutowych.
Hipokryzja
Zarządu
sięga zenitu. We wspomnianym artykule zarząd
stwierdza, że zakończyły
się procesy sądowe i to
pomyślnie dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”.
W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Sprawy
sądowe były w toku, a
przyczyną ich zakończenia była nagła śmierć
człowieka wyrzuconego ze
spółdzielczego mieszkania.
Tego, który pozwał spółdzielnię „Janowo” do sądu
o bezprawne pozbawienie
mieszkania.
Członkowie
Zarządu
SM „Janowo”, którzy doprowadzili do eksmisji, bez
żadnych skrupułów „faszerują” spółdzielców nieprawdziwymi informacjami, ukazując zafałszowany
obraz rzeczywistości.
Mówi się, że „kij ma dwa
końce” i że „prawda zawsze wyjdzie na wierzch”.
Te słowa brzmią jak me-

mento, jak znak, że warto nawzajem się uważnie
wysłuchać, gdyż demokracja to równe prawo wszystkich do wysłuchania ich
racji. Dziwi wciąż fakt, iż
zarządzający spółdzielnią
okłamuje
spółdzielców,
wykorzystując do tego
łamy biuletynu “Nasze
Sprawy”, wydawanego na
koszt tych spółdzielców.
Odpowiedzialność za treść
w nim zawartą ponosi
prezes spółdzielni Józef
Chmielewski jako wydawca biuletynu. Istnieje
zatem proste pytanie, dlaczego nie dopuszcza także aby moje wyjaśnienie
dotyczące faktów ukazało
się na jego łamach i pozostaje jedynie możliwość
zamieszczenia w lokalnej
gazecie.
Podczas procesu sądowego byłam pełnomocnikiem tego wyrzuconego
człowieka , a zatem informacje są prawdziwe, a
przytoczone cytaty pochodzą z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego.
Sprawa toczyła się przed
Sądem Okręgowym, którego wyrok został zaskarżony przez adwokata skargą
kasacyjną z powodu rażącego naruszenia prawa
przez sądy niższych instancji – ze wspomnianych
powyżej powodów – proces
uległ zakończeniu.
I wypada wręcz zazdrościć panu J. Chmielewskiemu dobrego samopoczucia z racji takich
legalnych i zgodnych z
prawem działań w interesie spółdzielców, do czego
jest zobowiązany przede
wszystkim pełniąc funkcję
zarządcy tej spółdzielni.
Danuta Białas

REKLAMA

REKLAMUJ S I Ê W
NASZYM TYGODNIKU

GAZETA RUMSKA
Szczegó³owe informacje:

www.gazetarumska.pl
Kontakt:

58 710-96-11, 604-105-332
Pod te same numery telefonów można dzwonić
w sprawie
bezpłatnych ogłoszeń drobnych.
Wystarczy podyktować ogłoszenie przez telefon lub wysłać treść e-mailem.

redakcja@gazetarumska.pl
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wycięto legalnie
Na ul. Batorego na
Szmelcie doszło do wycinki kilku drzew, co zaniepokoiło jednego z mieszkańców tej dzielnicy.
Czytelnik gazety poinformował nas, że w ubiegłym
tygodniu pracownicy jednej
z firm wycieli siedem drzew
na terenach zielonych sąsiadujących z nieutwardzonym
odcinkiem ulicy Batorego,
za ul. św. Józefa.
- W urzędzie dowiedziałem
się, że wolno wycinać młode drzewa , które nie mają
więcej jak 10 lat, a te były z
pewnością starsze – twierdzi nasz Czytelnik.
Sprawdziliśmy ten sygnał
w Urzędzie Miasta, gdzie
okazało się, że wycinka była
legalna.
- Na zlecenie miasta firma
oczyszczała rów melioracyjny wzdłuż ul. Batorego
– wyjaśnia Katarzyna Bie-

lińska, naczelnik Wydziału
Gospodarki
Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska UM w Rumi.
– Przy tej okazji, właściciel jednej z posesji złożył
wniosek o wycięcie drzew
na jego działce, ponieważ
zawężały one koryto rowu,
który biegnie wzdłuż jego
granicy. Właściciel obawiał
się, że przy obfitych deszczach spowoduje to zalanie
jego działki.
Po sprawdzeniu sytuacji w
terenie, wydaliśmy zgodę na
wycinkę drzew.
W Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się ponadto, że
drzewa, które mają więcej niż 10 lat można wycinać tylko za zgodą burmistrza miasta. Młodsze
drzewa na własnej działce można wyciąć bez zezwolenia urzędu.
AK.

Ogłoszenia drobne
Wynajmę garaż na posesji
murowanej, w Rumi na ulicy
Marynarskiej. Kontakt pod
nr. tel: 58 671-29-24.
***
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,
58 671-99-49.
***
Sprzedam
piekarnik
elektryczny Amika, do zabudowy, kolor biały, stan
dobry. Kontakt pod nr Tel.:
660-056-490/ lub (58) 77117-38.
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B&W Typ Klipper,
stan idealny. Cena do uzgod-

nienia. 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.

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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Dawni sąsiedzi spoczywają obok siebie na rumskim cmentarzu

Zginęli razem 12 września
Gdy w pierwszych tygodniach II wojny światowej na terenie
Rumi trwały walki obronne w obliczu nacierającej armii hitlerowskiej, zanim jeszcze wojska polskie całkowicie wycofały się
na Kępę Oksywską, ustępując pola Niemcom, we wsi Rumia ludzie chowali się przed kulami i bombami w ziemiankach oraz
piwnicach. W ziemiance na zapleczu domów przy ul. Gdyńskiej
schronili się członkowie kilku rodzin. Wyciągnęli ich stamtąd
przechodzący ulicą niemieccy żołnierze. Zabrali ze sobą sześciu
mężczyzn, poprowadzili na drugą stronę wsi i bez żadnego powodu zamordowali w lesie za ulicą Zbychowską. Działo się to 12
września 1939 roku.
O tej tragedii sprzed 71
lat pisaliśmy w jednym z
wrześniowych wydań „Gazety Rumskiej”, przy okazji relacji z wernisażu fotografii Leszka Żurka. Na
tym spotkaniu w jednej z
gdańskich galerii, obok
czarnobiałych zdjęć starych
grobów i kamieni na zabytkowym cmentarzu przy ul.
Kościelnej, rumski fotograf
przedstawił
interesujący
film wideo.

Trzy ofiary
z jednej rodziny

Na filmie mama artysty, Irena Żurek z domu
Polasik, opowiadała o rodzinnych wspomnieniach z
początku wojny, kiedy jako
mała dziewczynka przebywała z rodzicami w Rumi.
Pani Irena zna tę historię
z opowiadań mamy, bo jako
dwuletnie dziecko nie mogła jej zapamiętać. Mimo to
bardzo emocjonalnie przeżywa wspomnienia z tego

tragicznego dnia, kiedy
straciła ojca.
Razem z nim zginęli
dwaj bracia jej matki, czyli
wujkowie pani Ireny. Chodzi o Romana Polasika,
który feralnego 12 września 1939 roku miał 36 lat
i nie dane mu było przeżyć
więcej, a także o jego dwóch
bardzo młodych szwagrów,
którzy mieli zaledwie 16 i
19 lat. Byli to bracia Franciszek i Leon Szreder.
Rodzina Szrederów mieszkała przy ul. Gdyńskiej,
a państwo Polasikowie z
małą córeczką schronili się
u nich na początku wojny.

Wyszli z kryjówki

W
sąsiednim
domu
mieszkała rodzina państwa Burka oraz rodzina
Ziemann, a właścicielem
kilkurodzinnego domu była
pani Mienik. Te trzy rodziny także straciły bliskich w
tragedii z 12 września.
- Razem z pięcioma są-

siadami zginął wtedy mój
ojciec, Augustyn Burka,
który pracował przed wojną
w gdyńskim porcie – wspomina Stanisław Burka,
mieszkający dzisiaj w innej
części Rumi. – Ja miałem
wówczas cztery lata i niewiele pamiętam, ale bardzo
dużo opowiadała mi mama.
Wiem, że siedzieliśmy
wszyscy w ziemiance, ponieważ trwały walki. W lasach dębogórskich stacjonowali Polacy, a w Rumi byli
już Niemcy. Ktoś jednak
wyszedł z ziemianki na podwórze, żeby pójść do domu
po jedzenie. Pech chciał,
że akurat od Dębogórskiej
szło drogą dwóch niemieckich żołnierzy. Prowadzili
rower.

Zaginęli bez wieści

Jak mówi pan Stanisław, niemiecki patrol zauważył ludzi na podwórku.
Żołnierze weszli tam i kazali wszystkim wyjść z zie-

mianki. Potem rozkazali im
przejść na ulicę Dębogórską, gdzie oddzielili mężczyzn i starszych chłopców
od reszty grupy.
Najstarszy mężczyzna z
rodziny Szreder, ze względu na swój wiek, uprosił
Niemców o uwolnienie. Na
prośbę matki pana Stanisława, hitlerowcy zostawili
też jego małoletniego brata,
ale kolejnych błagań już nie
słuchali.
Kazali pozostałym wejść
do piwnicy jednego z opuszczonych domów i nie wychodzić z niej do następnego
dnia, a sześciu mężczyzn, w
tym szesnastolatka, poprowadzili z powrotem ulicą
Gdyńską w stronę Zagórza.
Jednemu z nich kazali prowadzić rower. Reszta szła
z rękami podniesionymi do
góry.

Odnalezieni i pochowani

Mężczyźni zaginęli bez
śladu. Nikt nie wiedział, co
się z nimi stało.
- Moja mama, podobnie jak inne żony i matki,
szukała ojca m.in. poprzez
Czerwony Krzyż – mówi
Stanisław Burka. – Myślała, że może został wywieziony do obozu.
Po kilku miesiącach ktoś
powiedział, że widział prowadzonych Polaków w okolicach ulicy Zbychowskiej.
Ktoś inny słyszał strzały,
no i wtedy szukano ich w
lasach w kierunku Zbycho-

wa. Po pół roku wykopano
tam sześć ciał, które nietrudno było rozpoznać.
Z informacji Stanisława Burki wynika, że sześć
furmanek konnych wiozło sześć trumien na stary
cmentarz w Rumi.
- Do dzisiaj żyje w
Rumi pan Jankowski, który razem ze swoim ojcem
przewoził ciała z lasu na
cmentarz zimą 1940 roku
– mówi Stanisław Burka,
były pracownik gdańskiej
Hydrobudowy, budowniczy
m.in. gdańskiego portu. –
On również opowiadał mi
o tamtych tragicznych wy-

darzeniach. Podobnie jak
ja, członkowie kilku rodzin
zostali pozbawieni ojców,
synów i braci...
Zamordowanych Polaków pochowano na cmentarzu parafialnym koło
kościoła Świętego Krzyża,
między ulicami Świętopełka, Cmentarną i Chełmińską.
Spoczywają tam do dzisiaj, chociaż niektóre stare
groby zostały zastąpione
nowymi nagrobkami, a
obok niektórych ofiar wojny
pochowano innych członków rodzin..
Anna Kuczmarska

Dawni sąsiedzi spoczywają obok
Nieopodal żołnierskich mogił z 1939 roku, kilka rzędów dalej można zobaczyć groby z tego samego roku. W
jednym z nich pochowano rozstrzelanych 12 września
trzech mężczyzn z rodziny Szreder i Polasik. Obok
spoczywa Augustyn Burka, którego datę śmierci przez
pomyłkę zmieniono podczas stawiania nowego pomnika.
Kolejna mogiła ze starym już nagrobkiem to miejsce
spoczynku Roberta Mienika. Wprawdzie na tabliczce
nie ma dat, ale był to bardzo młody człowiek. W ostatniej mogile leży Leon Ziemann, który mieszkał w tym
samym domu, co A. Burka i R. Mienik. Dawni sąsiedzi,
których połączył tragiczny los i nagła śmierć, spoczęli
obok siebie na zawsze. W miejscu ich śmierci nadal rośnie las.
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LISTOPADOWE IMPREZY
Galeria u Bibliotekarek

Przez cały miesiąc w
Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Pomorskiej
11 można oglądać nową
wystawę fotograficzną
pod tytułem „Wiem…”.
Zdjęcia wykonane przez
Iwonę Delegiewicz oraz
Macieja Kostuna są ilustracjami do wierszy Jana
Rybowicza, a inspiracją dla
artystów była muzyka zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

Architektura na zdjęciach

Wystawę fotograficzną
będzie można obejrzeć również w Dworku pod Lipami
przy ul. Mickiewicza 19 w
miejskim parku. 4 listopada
o godzinie 18.00 odbędzie
się tam wernisaż wystawy
fotograficznej „Architektura Małego Trójmiasta
Kaszubskiego” zorganizowanej z okazji 10-lecia
MTK, czyli związku Rumi,
Redy i Wejherowa.

Muzyczne Zaduszki

W niedzielę 7 listopada
o godz. 19.00 w kościele św.
Jana z Kęt odbędzie się koncert pod tytułem „Muzyczne Zaduszki w Janowie”.
Piosenki Czesława Niemena zaśpiewa znakomita
wokalistka Grażyna Łobaszewska. Artystka wystąpi
z zespołem Ajagore.

Koncerty patriotyczne

W środę 10 listopada
o godzinie 18.00 w Domu
Kultury SM „Janowo” odbędzie się Koncert z okazji Święta Niepodległości
pod tytułem „Kocham
Cię Polsko” w wykonaniu
uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej w Rumi oraz artystów Opery Bałtyckiej.
Z kolei 11 listopada o
godz. 17.00 Koncert Pieśni
Patriotycznych w wykonaniu Chóru Św. Cecylii
odbędzie się w restauracji Hotelu FALKO przy
ul. Chrobrego 1

Jubileusz orkiestry

Koncert z cyklu „NaDęte Czwartki" z udziałem
solisty z Iwonicza Macieja
Meneta w ramach Koncertu
Jubileuszowego Orkiestry
Świętojańskiej z okazji X
rocznicy istnienia. Koncert
odbędzie się 11 listopada
godz. 18.45 w kościele św.
Jana z Kęt gdzie działa zarówno wspomniana orkiestra jak i Chór Świętojański.

Taneczna sobota

W najbliższą sobotę 6
listopada szykuje się w
Rumi prawdziwe święto
tańca. Od godziny 9.00 do
11.00 odbędzie się Miejski Turniej Taneczny dla
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, natomiast od
godz. 11.00 do 18.00 zaplanowano Turniej Tańca o
Puchar Burmistrza Miasta Rumia.
Obie imprezy odbędą się
na hali sportowej MOSIR.
AP

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Tel.: 502 178 344
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Dziewczęta z zespołu SPIN na pewno pojawią się
na sobotnim Turnieju Tańca.

Sejmik ekologiczny w Gimnazjum nr 2

Żeby rzeki były czyste…
Gimnazjum nr 2 w Rumi podejmuje wiele działań o charakterze ekologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje organizowany
od kilku lat sejmik ekologiczno–przyrodniczy. W tym roku tematem przewodnim były rzeki województwa pomorskiego.
Organizatorki sejmiku,
Katarzyna Furtak i Beata Mallek zaprosiły prof.
Marka Biziuka z Politechniki Gdańskiej, Tadeusza
Wiśniewskiego przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin
Doliny Redy i Chylonki,
przedstawicieli
żandarmerii chor. Arletę Marcinkiewicz–Putzig i por.
Krzysztofa
Gołębiewskiego, a także Katarzynę Bronimską reprezentującą Urząd Miasta.
Prof. M. Biziuk podczas
prelekcji na temat zanieczyszczenia wody stwierdził, że z każdym rokiem
poprawia się czystość naszych rzek. Wpływ na to
mają zobowiązania Polski
wobec Unii Europejskiej
oraz świadomość ekologiczna Polaków. Nadal jednak
musimy pracować, aby ilość
zanieczyszczeń trafiających
do środowiska malała. Ich
źródła są wokół nas. To

m.in. nawozy sztuczne, farby, środki ochrony roślin,
farmaceutyki w żywności,
motoryzacja czy związki
powstające przy spalaniu
węgla.
- Takie spotkania są
bardzo potrzebne. Młodzi
ludzie, w odróżnieniu od
ich rodziców, świadomie
podejmują działania mające na celu zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
Chętniej segregują odpady domowe czy sięgają po
żywność z upraw ekologicznych. Zdają sobie sprawę,
że tylko wspólne, przemyślane działania przyniosą
pożądany skutek – powiedział prof. Biziuk.
W projekcie brały udział
trzy pięcioosobowe drużyny.
Każda z nich przygotowała
prezentację na temat wylosowanych wcześniej rzek.
Ściany sali ozdabiały zdjęcia które w ramach konkursu przygotowali uczniowie.

Najbardziej emocjonującym
momentem sejmiku był
konkurs wiedzy. Gimnazjaliści musieli wykazać
się znajomością dopływów
głównych rzek, czy sposobami badania stopnia ich
zanieczyszczenia. Wygrało
Gimnazjum nr 2 (25 pkt.), II
miejsce zajęło Gimnazjum
nr 4 (23,5 pkt) i III miejsce
- Gimnazjum nr 1(22 pkt).
Jak twierdzą organizatorzy, uczestnicy sejmiku byli
doskonale przygotowani.
– Różnica w punktacji
poszczególnych drużyn była
niewielka.
Gimnazjaliści
posiadali rozległą wiedzę
wykraczającą poza program nauczania. Sprawnie
posługiwali się fachowym
słownictwem – powiedziała
Katarzyna Furtak .
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Umówili się, że za rok ponownie spotkają się na sejmiku.
Dorota Kuchta

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - HISZPANIA
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Gorąca Andaluzja jesienią

Podczas gdy w Polsce spadała temperatura i padał ulewny deszcz, grupa rumskich seniorów zwiedzała słoneczną
i gorącą Hiszpanię. Od 25 do 30 stopni Celsjusza, słońce i
ciepłe powietrze towarzyszyły turystom dzień po dniu. Po
powrocie z październikowej wycieczki turyści opowiedzieli nam o swoich przeżyciach.
Wyjazd do Hiszpanii został zorganizowany przy
współpracy z unijnym programem European Senior
Turisme i agencją Senior
Travel. Program dedykowany osobom, które ukończyły
55 lat, daje okazję skorzystania z atrakcyjnych cenowo wyjazdów w różne regiony Hiszpanii. Każdy senior
może podróżować z osobą
towarzyszącą w dowolnym
przedziale wiekowym. Program realizowany jest przy
współpracy rządu hiszpańskiego oraz autonomicznego
zarządu Andaluzji i Wysp
Balearów.
Wśród cytrusów,
oliwek i daktyli
Grupa z Rumi wybrała
sie w podróż do południowo hiszpańskiej Andaluzji
- krainy rolniczo-przemysłowej, z rozwiniętym górnictwem oraz uprawami oliwek,
cytrusów i palm daktylowych. Stolicą Andaluzji jest
Sewilla, a inne ważne miasta
to Grenada, Kordoba i Malaga. Znajduje się tu najwyższy łańcuch gór Hiszpanii,
Sierra Nevada. Co ciekawe,
Andaluzja jest ojczyzną tańca flamenco.
Turyści mieszkali w
pięknym hotelu w miasteczku
Fuengirola
na
wybrzeżu Costa del Sol, z
ponad
ośmiokilometrową
plażą i średniowieczną fortecą Maurów. Kilkanaście
kilometrów dalej położona

jest większa miejscowość
turystyczna i portowa, Marbella. Blisko stąd także do
Malagi. Rumianie podróżowali do najważniejszych
i najbardziej atrakcyjnych
miejsc Andaluzji - Grenady,
Sewilli i Gibraltaru.
Alhambra i Alkazar
- W Grenadzie zwiedzaliśmy przepiękny pałac
Alhambra z XIII wieku,
arcydzieło
architektury
arabskiej w Hiszpanii – opowiada Elżbieta Liśkiewicz, współorganizatorka
wycieczki. - Kompleks składa się z wielu części i różnych budynków: pałaców,
świątyń, kaplic, kamienic,
a z tarasów pałacowych
rozciąga sie cudowny widok
na miasto. To była jedna z
najciekawszych wycieczek
podczas całego wyjazdu.
Z Sewilli turyści najbardziej zapamiętali zwiedzanie dawnego pałacu królewskiego Alkazar oraz katedry
de Santa Maria, jednego z
najpiękniejszych zabytków
gotyckich na świecie.
Kolejnym
ciekawym
przeżyciem był wyjazd na
Gibraltar.
– Mogliśmy znaleźć się na
samym koniuszku Europy,
obok nas była Afryka – mówi
uczestniczka wycieczki, Jolanta Krasnodębska. - Ciekawe
było spotkanie z małpami
mieszkającymi na Gibraltarze.
Magoty gibraltarskie, są jedną
z atrakcji turystycznych. Po

drodze zatrzymaliśmy się pod
pomnikiem gen. Sikorskiego,
aby oddać mu hołd – dodaje
pani Jolanta.
Modlitwa i fiesta
Najciekawszym i najchętniej wspominanym przez
wszystkich uczestników przeżyciem był udział w obchodach święta Matki Boskiej
Różańcowej w miasteczku Fuengirola. Turyści z Rumi mieli
okazje wziąć udział w jego
obchodach jednego z ważniejszych świąt Andaluzji.
– Święto trwało pięć dni
– wspomina Barbara Ornowska, uczestniczka wycieczki. - Mogliśmy oglądać
parady i procesje. Całe miasto było udekorowane kwiatami, a mieszkańcy pięknie
ubrani. Kobiety miały na
sobie wspaniałe kolorowe
suknie z falbanami. Nawet
starsze panie, wesołe, energiczne i pełne życia bawiły
się na ulicach.
- Środkiem miasta przeszła wilka procesja z figurą Matki Boskiej – dodaje
Hanna Helmin. – Po uroczystościach religijnych w
kościele, przyszedł czas na
wielką fiestę. Zabawa na
ulicach jest w Hiszpanii
czymś naturalnym. Wszyscy piją wino i świętują.
Kulturalni i roztańczeni
Turyści bardzo pozytywnie wspominają też kulturę
osobistą Hiszpanów.
– Podczas przechodzenia
przez ulicę wszyscy kierow-

Elżbieta Liśkiewicz i Genowefa Gizowska piją kawę na rynku w Maladze.

Widok z Alhambry.

cy zatrzymują sie i przepuszczają pieszych – mówi
B. Ornowska.
Wolny czas i wieczory
turyści z Rumi spędzali na
wspólnych spotkaniach i
animacjach.
– Nawet wieczorami
zwiedzaliśmy miasteczka i
knajpki, w których popijaliśmy sangrię – opowiada
J. Krasnodębska. - Jeden z
wieczorów spędzaliśmy w
miasteczku Torremolinos
na wieczorze flamenco, podczas którego podziwialiśmy
występy miejscowych tancerzy.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie podkreślają,
że wspólny wyjazd to wspaniałe przeżycie. – Zabawy,
zwiedzanie i przeżywanie
tych samych rzeczy jest
bardzo ciekawe – opowiada
Elżbieta Liśkiewicz. - Takie
wyjazdy mają swój niepowtarzalny klimat.
Bak.

Wejście do katedry w Grenadzie.

Małe i dorosłe Hiszpanki podczas fiesty we Fuengirola
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W Piaśnicy wciąż rosną te same drzewa – niemi świadkowie tragedii z 1939 roku

Modlitwa, pamięć, hołd
Ryszard Hinc

Tu na Kaszubach, w Lasach Piaśnickich jesienią 1939r.
hitlerowcy zamordowali około 12 tysięcy osób, w tym wielu mieszkańców Rumi. Leśna nekropolia i miejsce martyrologii, położone około 8 km na północ od Wejherowa w
pobliżu Wielkiej Piaśnicy, jest terenem kultu męczeństwa
pomordowanych tu ofiar, miejscem modlitwy i uroczystości. W tym roku powstała tam kaplica, która jest jeszcze
wykańczana

Mogiła nr 7 i pomnik bł. S. Alicji Kotowskiej.

Nowa kaplica w piaśnickim lesie.
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W
Piaśnicy
zginęli ludzie zasłużeni dla
Pomorza i Kaszub - samorządowcy,
duchowni,
przedsiębiorcy, nauczyciele, urzędnicy, a także tysiące ludzi anonimowych,
nieznanych z imienia i
nazwiska.
Skazańców przywożono
tu ciężarówkami z Wejherowa i Pucka.
Byli mieszkańcami kaszubskich miast i wsi,
także Rumi. W Lasach
Piaśnickich czekała ich
zagłada i zbiorowe mogiły.
Po wojnie dokonano
ekshumacji, niektóre rodziny zabrały doczesne
szczątki swych bliskich
i chowały na parafialnych
cmentarzach.
Tak było z Hipolitem
Roszczynialskim, przedwojennym Wójtem Rumi-Zagórze, zamordowanym
w Piaśnicy 11 listopada1939 roku.

Pomniki i droga
krzyżowa

Piaśnica była i jest miejscem wielkich uroczystości
i manifestacji narodowych.
We wrześniu 1955 r., przy
szosie krokowskiej odsłonięty został pomnik ku czci
zamordowanych. Na cmentarz piaśnicki, do masowych grobów, wiedzie nas
droga krzyżowa, poświęcona marszu śmierci 12 000
rodaków w 1939 r.
W sumie w Lasach Piaśnickich znajduje się 35
masowych grobów. Przy
mogile nr 7 stoi odsłonięty w 1999 r. pomnik błogosławionej siostry Alicji
Kotowskiej - zmartwychwstanki ur. 20.XI.1899 r.
w Warszawie, przełożonej
Domu Zakonnego Sióstr.
Zmartwychwstanek, dyrektorki Gimnazjum Liceum
Żeńskiego w Wejherowie.
Bł. Alicja Kotowska, zamordowana za wiarę i oj-

Pomnik główny w Piaśnicy przy szosie krokowskiej
czyznę przez hitlerowców
Piaśnicy 11.XI.1939 r. , beatyfikowana przez Papieża
Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 r.
W lesie znajdują się też
inne pomniki, m.in. poświęcony zamordowanym
tu dzieciom, a także pomnik poświęcony leśnikom
i ku czci gdyńskich księży
jezuitów. Jest też obelisk

poświęcony pamięci ks prałata Bogusława Żurawskiego (1932-2004), człowieka wielce zasłużonego
w upamiętnieniu tragedii
Lasów Piaśnickich. Ksiądz
Prałat był dziekanem wejherowskim, założycielem i
przewodniczącym społecznego Komitetu Opieki Nad
Ciag dalszy na str. 15

Nazwiska pomordowanych na słupach kaplicy, a wśród nich nazwisko wójta H. Roszczynialskiego.
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Dokończenie ze str. 14
Mogiłami Piaśnicy, twórcą
kaplicy leśnej i drogi krzyżowej w lesie piaśnickim.

Modlitwa przy
nowej kaplicy

W październiku każdego
roku w Piaśnicy odbywają

się uroczystości ku czci 12
tysięcy pomordowanych tu
ofiar. Tegoroczna msza i
uroczystość miała miejsce 3
października, a rozpoczęła
się otwarciem i poświęceniem nowej kaplicy jako
Miejsca Pamięci Narodo-

wej. Uroczystą mszę św. z
udziałem Kompani Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, parlamentarzystów,
samorządowców, organizacji, pocztów sztandarowych
i mieszkańców Kaszub.
odprawił ks. abp. Leszek
Sławoj Głódź.
Kaplica-pomnik wspiera się na słupach, przypominających drzewa z
wytłoczonymi na nich od
zewnętrznej strony setkami
nazwisk pomordowanych.
Szkło witraży ściennych i
sklepienia, szczególnie w
promieniach słońca bije
czerwonym ogniem, symbolizuje stos i złożone tu
ofiary życia. Wewnątrz,
za ołtarzem znajduje się
czternaście białych postaci, wśród nich dwoje dzieci. Nad ołtarzem widnieje
Chrystus- na krzyżu – symbol śmierci męczeńskiej.

Rodzina Piaśnicka

Obelisk poświęcony ks. Prałatowi Bogusławowi
Żurawskiemu

Opiekunami zawsze zadbanych masowych grobów
są firmy, stowarzyszenia,
szkoły, samorządy, wojsko
i organizacje pozarządowe.
Obok wymienionego już
Komitetu Opieki Nad Mogiłami Piaśnicy, jest wśród
nich także działające przy
wejherowskiej
Parafii
Chrystusa Króla, stowarzy-

Postacie w kaplicy.
szenie „Rodzina Piaśnicka”.
Zarówno w komitecie jak
i w stowarzyszeniu aktywnie
działał Zygmunt Milczewski (1905-2001), którego
krewny Antoni Milczewski zginął w Piaśnicy. Zygmunt Milczewski pierwszy
Honorowy Obywatel Rumi,
był w latach 1934-1939 sekretarzem gminy Rumia-Zagórze. Pracował u boku

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie.

wójta Hipolita Roszczynialskiego. Z. Milczanowski jest
autorem książki „Wejherowo i powiat morski wrzesień
1939 – maj 1945”.
Drzewa w Lesie Piaśnickim były niemymi świadkami zaplanowanej akcji
eksterminacyjnej. Las Piaśnicki jest pomnikiem martyrologii ludności kaszubskiej.

Pamięć o tragedii piaśnickiej jest powszechna i
żywa.
Tekst i zdjęcia
Ryszard Hinc
Za tydzień w rocznicę
męczeńskiej śmierci wójta Hipolita Roszczynialskiego przybliżymy Czytelnikom sylwetkę tego
zasłużonego rumianina.

POZIOMO:
4) szarpana w kontrabasie.
9) impertynent, zarozumialec.
10) Daniec, Prokop lub Mięciel.
11) kawał na odczepnego.
12) procenty od kapitału.
13) złapanie zbiega.
14) umowny znak akustyczny.
16) przedostatnia litera w alfabecie łacińskim.
17) odcinek taśmy filmowej.
20) poranna w łazience.
22) chwast zbożowy, modrak.
25) rodzaj śruby.
26) przetarg, licytacja.
28) asysta, poczet.
29) rodzaj dzierżawy z prawem zakupu.
30) podkreśla smak golonki.
31) potok, strumień.
32) sztuka artystycznego układania kwiatów.
33) kazalnica.
PIONOWO:
1) świąteczny przekładaniec.
2) potrawa w hermetycznym opakowaniu z blachy.
3) polskie morze.
4) punkt prowadzący sprzedaż towarów.
5) dyg na powitanie.
6) szklane, zamknięte naczynko zawierające
jednorazową dawkę leku.
7) nudzi i marudzi.
8) ślad po uderzeniu.
15) biedak bez grosza.
18) teren i zabudowania portu lotniczego.
19) własnoręczny podpis.
20) napęd pojazdu szynowego.
21) dział fabryki włókienniczej.
23) broń łowców wielorybów.
24) drzewo o białej korze.
25) świętojański rekwizyt.
27) arka.
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Przedsezonowi faworyci w komplecie… dopiero w środku tabeli

Trwa zła passa Orkana
Po błędach obrony i
słabej pierwszej połowie
Orkan Rumia SSA uległ
w 13 serii spotkań III ligi
Kotwicy Kołobrzeg 1-3.
Punkty stracił też lider i
wicelider rozgrywek.
Przy pięknej słonecznej
pogodzie, kibice nie zdążyli
jeszcze dobrze zająć miejsc,
a goście
z Kołobrzegu
prowadzili od 3 minuty 1:0.
Adam Duda odbił strzał w
sytuacji sam na sam
z
zawodnikiem gości. Brak
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asekuracji ze strony obrońców spowodował jednak
skuteczną dobitkę w wykonaniu Santosa.
Orkan ruszył do odrabiania strat. Bliski zdobycia bramki byli Smarzyński
i Adamus, a strzał głową
Banaczka z linii bramkowej wybił obrońca Kotwicy.
W 32 minucie spotkania
zamiast 1:1 było jednak
0:2. Dogodnej sytuacji nie
zmarnował tym razem
Przewoźniak.

Zmiany dokonane przez
trenera Orkana jeszcze w
pierwszej połowie przyniosły efekt w 55 minucie. Na
listę strzelców, zdobywając
swoją pierwszą bramkę w
barwach Orkana, wpisał
się Bartosz Szweda.
Gdy wydawało się, że
możliwy jest remis, a nawet
wygrana gospodarzy trzeci
decydujący cios zadali goście. Najlepszy strzelec ligi
Adam Frączczak wykorzystał zawahanie bramkarza

i obrony rumian oraz brak
odgwizdania faulu przez
sędziego i zdobył trzecią
bramkę w tym meczu, a 9
w sezonie. Do końca meczu
wynik już się nie zmienił.
W innych spotkaniach
13 kolejki lider z Bytowa
uległ 0-3 Błękitnym Stargard Szczeciński, a wicelider Cartusia Kartuzy tylko
zremisował 0-0 z walczącymi o utrzymanie Orlętami
Reda. W tabeli Orkan spadł
na 8 miejsce. Do lidera traci 10 pkt., do trzeciego zespołu Błękitnych tylko trzy
„oczka”.
W najbliższej serii spotkań w niedzielę, 7 listopada zmierzy się
w
Gdańsku z Lechią II. Początek meczu o godz. 12.
- Ta kolejka pokazała,
że każdy może wygrać z
każdym – mówi Tomasz
Miks, dyrektor sportowy
Orkana SSA. – Kotwica
ma jasny cel awansu do II
ligi, a podobnie jak my traci
do lidera 10 pkt. Wszystko
jest jeszcze możliwe pod
jednym warunkiem – na
więcej wpadek pozwolić już
sobie nie możemy.
TM.

Ewelina Zamojska na trasie

Rumianie wśród najlepszych

Mistrzowie
i medaliści
W sobotę 23 października przy pięknej pogodzie
i w malowniczym terenie
nad jeziorem Borowo w
Nowym Dworze Wejherowskim odbyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w biegu klasycznym
na orientację.
Organizatorem zawodów
był UKS „Siódemka” Rumia i Urząd Miasta Rumi.
W zależności od kategorii
zawodnicy mieli do pokonania trasy o długości od 2 km
do 11 km. Teren był wymagający, a zawodnicy musieli
włożyć sporo wysiłku by nawigacja w terenie pomogła
pokonać wyznaczone trasy
w jak najszybszym czasie.
Zawodnicy UKS „Siódemka” zdobyli cztery tytuły
mistrzowskie. Na
najwyższym podium stanęli Aleksandra Bielecka
(K-10), Angelika Zamojska
(K-16), Sebastian Socik
(M-16) i Marcin Piechowski
(M-18). P
Ponadto medale zdobyli: Magda Dobrowolska
(K-10), Justyna Kuźba (K16), Kuba Kuźba (M-10),
Mateusz Boguszewski (M14), Grzegorz Skwierawski

i Paweł Zamojski (M-16)
oraz Paweł Lipieński (M18).
Na koniec organizatorzy
przygotowali ognisko przy
którym nastąpiło podsumowanie zawodów. Były to
ostatnie zawody rangi mistrzowskiej w tym sezonie.
W tym samym czasie w
litewskiej Kłajpedzie rozgrywane były zawody Junior Baltic Cup, na które
wraz z kadrą Polski Juniorów udało się dwóch zawodników „Siódemki” – R. Niewiedziała i Ł.Wiśniewski.
BN.

Mateusz Boguszewski podczas biegu klasycznego.

