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W czwartek manifestacja

Rumia chce

być miastem na
prawach powiatu

Pod takim hasłem dzisiaj tj. w czwartek 18 listopada
odbędzie się spontaniczna manifestacja – uroczysty przemarsz z orkiestrą ulicą Dąbrowskiego. Pochód rozpocznie się o godz. 15.00 od skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i
Starowiejskiej, a zakończy przy rondzie „Solidarności” (ul.
Gdańska). Przyłącz się do nas!
Organizatorem manifestacji jest Stowarzyszenie „Powiat Grodzki Rumia”,
które promuje ideę podniesienia Rumi
do rangi miasta na prawach powiatu.
Temat jest żywo dyskutowany w różnych środowiskach. Był też głównym
tematem debat przedwyborczych kandydatów na urząd burmistrza.
Wszystkich mieszkańców, którzy
chcą poprzeć powołanie powiatu grodzkiego w Rumi, organizatorzy zapraszają do udziału w dzisiejszej imprezie.
Spotkajmy się na placu u zbiegu ul.
Dąbrowskiego i Starowiejskiej, dzisiaj
o godz. 15.00.

Wybór należy do nas!
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W niedzielę 21 listopada będziemy wybierać
radnych trzech szczebli
samorządu
lokalnego.
W głosowaniu wybierzemy też nowego burmistrza Rumi.

ROZMOWA
TYGODNIA

Fryzura
na medal

Turnieje fryzjerskie połączone są z pokazami
i szkoleniami. To okazja
do nauki, zdobywania doświadczeń, podpatrywania
mistrzów, zwłaszcza znanych stylistów. Taka możliwość była m.in. w Paryżu
podczas listopadowych Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie OMC Hairworld
2010, w których startowała
Joanna Jakóbek. str. 7

DZIŚ W NUMERZE
NOWA JAKOŚĆ
Rumi
potrzebna
jest nowa jakość i gdyby relacje w przyszłej
kadencji miały się
powtórzyć, to stracę
wiarę w możliwość
zbudowania normalnego miasta - mówi
Janusz Wolański.
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BURMISTRZ
A NIE RADNI

Przewodniczący
Rady Miejskiej zaprotestował przeciw zarzutom Rzecznika Praw
Dziecka. 10 listopada
wysłał do rzecznika
list, w którym przypomina, że inwestycje w
mieście realizuje burmistrz, a nie radni.

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Rumia - Rumianie - My.

str. 2

str. 6

Ostatni raz głosowaliśmy w czerwcu br, podczas wyborów prezydenckich.

WYBORY - SAMORZĄD
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Nie wolno okłamywać ludzi Każdy głosuje na jednego kandydata
Jak to mówią, papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. Na
jego kartkach można zamieścić i nawypisywać wiele głupstw,
obrażać innych ludzi (zwłaszcza anonimowo) oraz kłamać
ile wlezie. Przecież biała kartka papieru nie może się przeciwstawić zakłamaniu, hipokryzji i zaprotestować przeciwko
pomówieniom.
Czas wyborów jest dla białej kartki papieru czasem największego wyzwania. Kandydaci prześcigając się w ubarwianiu
swojego życia, opisują swoje sukcesy, a czasem własne możliwości nie z tej ziemi. Chwalą się na lewo i prawo, niekiedy materię wypełniając kłamstwem. O niektórych prezentowanych
programach lepiej nie mówić, bo wielu kandydatów demonstruje w nich niekompetencję i brak wiedzy w podstawowych
sprawach. Są też ciekawostki. Jeden kandydatów zaskoczył
wszystkich, pisząc otwarcie, że najwięcej doświadczenia nabrał
w działalności w PZPR i ZMS. Szczerość godna uznania.
Najwięcej zadziwienia budzą jednak kandydaci, którzy
nawołują do wierności zasadom, uczciwości, spokoju, powagi,
dialogu, w rzeczywistości wygłaszając jedynie puste slogany
wyborcze, bez pokrycia. W dodatku posuwają się do kłamstwa.
Kandydat z zasadami (porządny i charakterny Jan D.),
który umieścił swoją żonę na początku listy kandydatów do
Rady Miejskiej, a sam walczy o miejsce w Radzie Powiatu, dał
się poznać jako jedyny radny, który zdradził klub radnych, tworzących koalicję. Kiedy jego koleżanki i koledzy przeciwstawili
się nieuzasadnionym naciskom „partyjnej góry”, jedynie on
się podporządkował i doprowadził do rozbicia rumskiej PO.
W ulotce wyborczej pisze dziś o wyrzuceniu z Platformy nielojalnych członków, a w rzeczywistości to radni na znak protestu
sami złożyli rezygnację z członkostwa w tej partii.
Ten porządny i „uczciwy” kandydat przez wiele lat ukrywał
w oświadczeniu majątkowym duże zadłużenie i wykazywał
brak jakiegokolwiek majątku, choć ma go całkiem sporo.
Cóż, żeby być aż tak „porządnym” kandydatem, trzeba
mieć „silny charakter”, jak napisał w swoim haśle wyborczym
ten właśnie kandydat.
Kandydat na burmistrza nawołuje z bilbordu do zgody
dla Rumi, ale przez mijające 4 lata nie robił nic innego, tylko
wywoływał kłótnie. Chwali się skutecznością w budowie tego i
owego, zwłaszcza dróg w mieście, ale to radni wymusili wybudowanie wielu ulic. Gdyby koalicja większościowa w rumskim
samorządzie nie zmusiła burmistrza do tych działań, mieszkańcy Szmelty i części Starej Rumi do dziś chodziliby w błocie.
Czy zasługą tej kandydatki może być trwonienie 9 milionów
złotych na rozbudowę szkoły, do której z roku na rok przychodzi
coraz mniej dzieci? Taka zgoda na pewno nie zbuduje Rumi.
Jeszcze inni w ulotkach chcą łączyć a nie dzielić, a prawdopodobnie chodzi im tylko o jedno, pędem po dietkę radnego
najlepiej rodzinnie łączoną podwójnie i dzielenie synekur.
Szanowni rumianie, gdy staniecie w niedzielę przed urną
wyborczą, pomyślcie się czy Wasz kandydat/ka naprawdę jest
porządny i uczciwy?
Bo papier jest cierpliwy i można na nim napisać wszystko,
a nawet bezkarnie okłamywać ludzi.
Kibic
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do każdego szczebla samorządu

Wybór należy do nas!
Skończyła się czteroletnia kadencja obecnego samorządu miasta, powiatu i województwa pomorskiego.
Czas wybrać radnych na następną kadencję. Zrobimy to
w najbliższą niedzielę 21 listopada, kiedy to każdy mieszkaniec Rumi będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw demokracji i oddać swój głos na wybranego kandydata.
Pamiętajmy, że możemy
zagłosować tylko na jednego kandydata do Rady
Miejskiej Rumi, jednego
kandydata do Rady Powiatu Wejherowskiego oraz
jednego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, a
także na jednego kandydata na burmistrza Rumi.
Łącznie oddamy swój
głos na cztery osoby – po
jednej do trzech szczebli lokalnego samorządu oraz na
stanowisko burmistrza.

RADA MIEJSKA

W sumie w czterech
okręgach wyborczych, na
które podzielono miasto,
wybierzemy 21 radnych
Rady Miejskiej.
Granice wspomnianych
okręgów oraz liczbę mandatów z każdego z nich
określono w Obwieszczeniu Burmistrza Rumi z 28
września br.
W pierwszym okręgu
(Centrum i część Janowa)
mieszkańcy wybiorą w sumie
6 radnych, w trzech pozostałych okręgach (II – Janowo, III – Stara Rumia i Lotnisko, IV – Zagórze, Szmelta
i Biała Rzeka) - wyborcy wyłonią po 5 radnych.
Każdy z zarejestrowanych komitetów wyborczych może zaproponować

kandydatów ze wspomnianych czterech okręgów. W
lokalu wyborczym musimy
wybrać jedną listę (jednej
partii lub ugrupowania) i
znaleźć na nie jedno nazwisko wybranego kandydata do Rady Miejskiej.

BURMISTRZ RUMI

Cztery komitety wyborcze proponują swojego kandydata na burmistrza Rumi.
Są to (alfabetycznie):
Kazimierz
Klawiter
(Samorządność
Rumia),
Florian Mosa (Prawo i
Sprawiedliwość), Leopold
Naskręt (Rumia-Rumianie-My) i Elżbieta Rogala-Kończak (E. Rogala-Kończak „Gospodarność”).

RADNI W POWIECIE
I W WOJEWÓDZTWIE

Osobno na wybranej liście zagłosujemy na naszego
przedstawiciela w Radzie
Powiatu Wejherowskiego. W
sumie zasiądzie w niej siedmioro mieszkańców Rumi,
ale każdy z nas może zagłosować tylko na jedną osobę z
jednej wybranej listy.
Również spośród kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego w Gdańsku
głosujemy na jednego reprezentanta Rumi.
W wyborach do Rady Powiatu i do Sejmiku miasto

nie jest podzielone na okręgi
i wszyscy rumianie głosują
na tych samych kandydatów do samorządu powiatowego i pomorskiego.

GŁOSUJEMY NA OSOBĘ
A NIE NA LISTĘ

Warto pamiętać, że głosujemy na osobę, a nie listę.
Wprawdzie wybieramy listę kandydatów określonego komitetu (partii), ale oddajemy głos na konkretne
nazwisko. Do samorządu
wchodzą te kandydatki lub
ci kandydaci, którzy otrzymają najwięcej głosów, a
nie osoby zajmujące pierwsze miejsca na liście.
I na koniec jeszcze jedno
przypomnienie: warto głosować, bo tylko poprzez
udział
w
wyborach
mamy wpływ na skład i
kształt samorządu. Raz
na cztery lata coś zależy
wyłącznie od nas. Wykorzystajmy tę możliwość i
zagłosujmy na wybranych
kandydatów!
W dniu głosowania lokale
obwodowych komisji wyborczych (lista obok) otwarte
będą w godzinach od 8.00 do
22.00. To sporo czasu. Warto poświęcić chwilę i podjąć
decyzję, której nikt nie powinien podejmować za nas.
Anna Kuczmarska

Niepełnosprawni mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta

Dowożenie wyborców
Osoby
niepełnosprawne, które chcą wziąć udział
w głosowaniu, a nie mają
możliwości dojechania do
lokali wyborczych, mogą
skorzystać z dowozu, zorganizowanego przez Urząd
Miasta. W dniu wyborów,
21 listopada br. Urząd w
Rumi organizuje dowóz
osób niepełnosprawnych do
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat UM w godzinach
pracy urzędu. W czwartek

i piątek (dzisiaj-jutro) można dzwonić w tej sprawie w
godz. 7.30 - 15.00
pod numery tel.: 58 671-94
-10, 58 671-94-26.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane są następujące lokale
wyborcze, mieszczące się w:
Powiatowym Zespole Placówek–Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych, ul.
Sabata 12, Szkole Podstawowej nr 6, Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr
1 ul. Starowiejska (I LO),

Gimnazjum nr 4 przy ul.
Batorego 29, Zespole Szkół
Ogólnokształcących
przy
ul. Stoczniowców 6, Ekologicznej Szkole Społecznej
przy ul. Kujawskiej 8a, na
hali widowisko-sportowej
MOSiR przy ul. Mickiewicza, Szkole Podstawowej
nr 10 przy ul. Górniczej 19
oraz w siedzibie CARITAS
Archidiecezji
Gdańskiej
- Centrum im. Św. s. Faustyny przy ul. Ks. Lucjana
Gierosa 8 A.
AK.

Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kościelna
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 2
Powiatowy Zespół
Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych
ul. Sabata 12
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Grunwaldzka 57
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 4
Gimnazjum nr 2
ul. Świętojańska 11
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 5
Zespoł Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Starowiejska 4
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Sienkiewicza 30
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 7
Gimnazjum nr 4
ul. Batorego 29
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 8
Gimnazjum nr 1
ul. Rodziewiczówny 10
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 9
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Stoczniowców 6
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 10
„ISKIERKA”
Niepubliczne Przedszkole
ul. Dokerów 5
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 11
Ekologiczna Szkoła
Społeczna
ul. Kujawska 8a
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 12
Hala Widowiskowo
-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 13
Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Górnicza 19
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 14
„JANOWIACZEK”
Przedszkole nr 6
ul. Pomorska 27
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 15
Szkoła Podstawowa nr 1
(sala gimnastyczna)
ul. Kościelna 6
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 16
Gimnazjum nr 2
(sala gimnastyczna)
ul. Świętojańska 11
Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 17
CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej - Centrum
im. Św. s. Faustyny
ul. Ks. Lucjana Gierosa 8 A

AKTUALNOŚCI
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Rumi potrzebna jest nowa jakość

Z Januszem Wolańskim, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rumi, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w
Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Panie przewodniczący, 12 listopada zakończyła się kolejna
kadencja Rady Miejskiej. Czy czuje się pan
zmęczony?
- Istotnie, jestem zmęczony, ale myślę, że zmęczone są obie strony, powiedziałbym nawet, że
zmęczone jest całe miasto.
Rumi potrzebna jest nowa
jakość i gdyby relacje w
przyszłej kadencji miały
się powtórzyć, to szczerze mówiąc stracę wiarę
w możliwość zbudowania
normalnego miasta.
- Jak pamiętamy, w
poprzednich wyborach
był pan kontrkandydatem obecnie urzędującej burmistrz i wynik
wyborów był bliski remisu, ze wskazaniem
na Elżbietę Rogala-Kończak. Pamiętamy
też, że szedł pan do
wyborów z programem
„Zbudujmy nowoczesne miasto w cztery
lata”. Co z tego programu pozostało aktualne?
- Na pewno główne
punkty tego programu są
ciągle aktualne. Pomimo,
że nie byłem na urzędzie
burmistrza, to jednak
osiągnęliśmy
większość
w Radzie i przystąpiliśmy
do realizacji programu.
Przypomnę, że najważniejszą jego treścią było
zbudowanie miasta z nowoczesnym śródmieściem,
albo przynamniej nadanie
takiego kierunku. Zobowiązaliśmy się również
REKLAMA

uporządkować przestrzeń
architektoniczną i zbudować czterdzieści kilometrów dróg.
- Co z tego udało się
zrobić?
- Jedna rzecz udała się
znacząco. Chociaż burmistrz przeszkadzała jak
umiała, w każdorazowym
budżecie wskazywaliśmy
pieniądze i drogi, które
należy według kolejności
budować. Burmistrz odmawiała realizacji, czasami wprost, a czasami
spowalniając procesy inwestycyjne. Bardzo łatwo
to wykazać na terminach
wystąpień o pozwolenia
na budowę czy terminach
przystąpienia do opracowania mapek geodezyjnych.
Wiedzieliśmy
jednak, że nie sposób ociągać się w nieskończoność
i że burmistrz musi coś
zrobić, bo przygniatała
ją nadwyżka budżetowa
w wysokości kilkunastu
milionów. Tym sposobem
udało się wymusić na burmistrzu ponad 20 kilometrów dróg, a można było
więcej, gdyby nie swoisty
sabotaż.
- A co z budową centrum czy planami miejscowymi?
- Tu już jest gorzej. Nie
dało się zastosować przymuszania burmistrza do
pracy poprzez presję budżetową. Burmistrz powiedziała „nie” i śmiała
się w nos nie tylko Radzie, ale i całemu miastu.
Chociaż zabezpieczaliśmy
pieniądze na wykup grun-

tu i opracowanie architektoniczne, burmistrz tego
nie realizowała, a jedyną
„karą” przewidzianą w
ustawie jest nieudzielenie
absolutorium przez Radę
Miejską. I tym sposobem
burmistrz Rumi przez
trzy lata nie otrzymała
absolutorium, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa – instytucja
rządowa.
- Co z tego, że nie
udzielono
absolutorium,
a
instytucja
rządowa uprawomocniła tę decyzję, skoro
Rumia dalej nie ma
uporządkowanego
śródmieścia ani ładu
architektonicznego w
innych częściach miasta?
- No właśnie, wszyscy
to widzimy, wszyscy cierpimy, ponieważ Rumia w
zasadzie cofa się w wizerunku ładnego miasta. Co
znamienne, burmistrz E.
Rogala-Kończak jednego
roku zgadza się żeby budować centrum w rejonie
ulicy Dąbrowskiego, w
następnym roku powołuje
komisję, która wskazuje
dwa miejsca - Dąbrowskiego lub obecną lokalizację, a teraz w kampanii
słyszymy, że burmistrz
preferuje lokalizację centrum w rejonie targowiska miejskiego. Jak
można mieść nadzieję na
konstruktywną współpracę z burmistrzem E. Rogala-Kończak, skoro przez
osiem lat nie wypracowała nawet własnej wizji.

Podobnie jest z planami
miejscowymi. Rada składa stosowne wnioski do
planów zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz odmawia ich opracowania według uchwał
Rady. I stąd impas w tej
dziedzinie.
- Panie dyrektorze,
każdy
dziennikarz,
nawet z Polski, pyta
w Rumi o konflikt w
sprawie rozbudowy SP
nr 1.
- Tutaj mam ogromny
niesmak. Jako nauczycielowi zależy mi na modernizacji i rozwoju bazy
oświatowej w naszym
mieście, ale prowadzenie

Potrącony na Starowiejskiej
Według wstępnych ustaleń
55-letni mężczyzna w poniedziałek chciał przebiec przez
jezdnię ul. Starowiejskiej w
Rumi. Nadjeżdżający kierowca nie zdążył go ominąć.
Obie osoby uczestniczące
w wypadku były trzeźwe. Nieznane są jeszcze szczegółowo
okoliczności potrącenia. - Pieszy prawdopodobnie wbiegł
bezpośrednio przed jadący
samochód osobowy – mówi
oficer prasowy policji mł. asp.
Anetta Potrykus.
Starszy mężczyzna nie zdążył uniknąć nadjeżdżającego
samochodu i kierowca wjechał

w niego, gdy pieszy był już na
środku ulicy – wpadł na maskę Renault Twingo po stronie
kierowcy. Z obrażeniami ciała
został przetransportowany do
Szpitala w Wejherowie. Zielonym Renault Twingo jechał
26-latek z Gdyni.
- Dla własnego dobra nie
możemy wbiegać na jezdnię
– przestrzega mł. asp. Anetta Potrykus. - Tego samego
dnia w Wejherowie została
potrącona starsza kobieta,
na którą najechał kierowca
na w trakcie ruszania. Stało
się to na przejściu dla pieszych. 		
DG.

inwestycji przez burmistrza jest skrajnie nieodpowiedzialne, czasami
nawet pozaprawne. Jako
radny, poważnie traktujący swój mandat, nie mogę
głosować za każdym nierozsądnym wnioskiem finansowym, jaki przyjdzie
do głowy burmistrzowi, bo
wiąże mnie odpowiedzialność za podatki wszystkich obywateli, a zwłaszcza wiąże mnie moje
sumienie.
Nie chcę się rozwlekać, bo na ten temat
wylano już morze atramentu, powiem tylko, że
burmistrzowi nie zależy
na szybkim zakończe-

niu rozbudowy, tylko na
skłóceniu stron w okresie kampanii wyborczej.
Sprawa jest tym bardziej
niesmaczna, że za sprawą burmistrza po całej
Polsce rozsiewana jest
opinia, jakoby Rumia
zaniedbywała oświatę.
A Rumia jest gminą łożącą najwięcej w Polsce
środków na oświatę w
stosunku do swoich dochodów.
- Czego panu życzyć
tuż przed wyborami.
- Żeby Rumia otrzymała szansę na rozwój, bo
nasze miasto potrzebuje
nowej jakości.
- Dziękuję za rozmowę

Pożegnanie na koniec kadencji
W poniedziałek na Cmentarzu Komunalnym w Rumi,
pożegnano Andrzeja Potulskiego, nauczyciela i wychowawcę oraz rumskiego samorządowca, zmarłego nagle w
ubiegłym tygodniu, w wieku
54 lat.
Andrzej Potulski był radnym Rady Miejskiej Rumi kilku kadencji, członkiem
Klub Radnych „Gospodarność”. A Potulski był z zawodu nauczycielem matematyki, pracował na Szmelcie, w
Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły.
Na cmentarzu żegnali Go najbliżsi, przedstawiciele
władz miejskich oraz nauczyciele i młodzież szkolna.
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Wydział Komunikacji czynny krócej
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4
informuje, że w dniu 26 listopada 2010 roku w związku z
modernizacją systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydział Komunikacji będzie czynny do godz. 12.00.
OGŁOSZENIA I REKLAMY

OGŁOSZENIA I REKLAMY
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Uroczysta msza św. za poległych w obronie niepodległości i wolności, Ojczyznę i za Rumię była
głównym punktem obchodów święta 11 Listopada
w mieście. Mszę św. koncelebrowana w kościele
św. Józefa i Judy Tadeusza w Zagórzu miała ona
piękna oprawę, m.in. muzyczną. W uroczystości
wzięły udział poczty sztandarowe organizacji i
szkół, a także przedstawiciele władz miejskich i
powiatowych.
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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

www.pis-rumia.pl

www.florianmosa.pl
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 - lista nr 3
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EDUKACJA I INWESTYCJE

Burmistrz ponosi odpowiedzialność za przebieg
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

Gazeta Rumska, nr 31 (73), 18 listopada 2010

„…wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje”

11 Listopada
Przewodniczący protestuje w szkole nr 6
przeciwko zarzutom

Najważniejsze polskie święto narodowe
związane z odzyskaniem niepodległości w 1918
roku, obchodzono we wszystkich rumskich
szkołach, w przeddzień 11 Listopada.

Rumscy radni ze zdziwieniem przeczytali list od Rzecznika
Praw Dziecka do przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi w
sprawie trudnych warunków funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1. W piśmie do Rzecznika przypominają, że to burmistrz,
w ramach ustawowych obowiązków i wykonywania uchwalonego przez Radę Miejską budżetu, prowadzi inwestycje w mieście.
Burmistrz ponosi odpowiedzialność za problemy i opóźnienia na
placu budowy, które mają bezpośredni wpływ na warunki pracy
i nauki w szkole, chociaż dyrekcja placówki i niektórzy rodzice
winią za to radnych.
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak , poproszony o interwencję przez
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, napisał
list do Witolda Reclafa,
przewodniczącego rumskiej
Rady Miejskiej. Rzecznik
ubolewa nad warunkami,
panującymi w szkole i wokół niej w związku z trwającą rozbudową, apelując do
Rady Miejskiej o rozwiązanie tych problemów.
„Zwracam się do pana
Przewodniczącego z prośbą
o szybkie zakończenie rozpoczętej inwestycji tak, by dłużej nie było naruszane dobro
dziecka i jego prawo do nauki…” – napisał Marek Michalak do Witolda Reclafa.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej odpowiada panu
rzecznikowi w następujący
sposób (wytłuszczenia pochodzą od redakcji):
Ze zdziwieniem odbieram Pana pismo skierowane na moje ręce, jednocześnie podzielając Pana
troskę o los dzieci, uczniów
tej placówki.
Niestety, kierując swój
list nie zadał Pan sobie wysiłku, aby należycie zbadać
okoliczności, które podaje w
swoim liście Dyrektor Szko-
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ły Podstawowej nr 1 Pani
Irena Kopaczewska.
Co więcej, w swoim piśmie
myli Pan kompetencje
poszczególnych organów
samorządu
gminnego,
wykazując tym samym nieznajomość
obowiązującej
ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), która w sposób
jednoznaczny określa kompetencje jego poszczególnych
organów.(…)
Pozwoli Pan jednak, że
przytoczę fakty:
1. Rumia jako jedna z
pierwszych gmin przejęła
placówki oświatowe, chociaż nie musiała wówczas
tego czynić, co więcej śmiem
twierdzić, iż na oświatę
przeznacza największy
procent swojego budżetu wśród miast podobnej
wielkości w Polsce.
2. O potrzebie rozbudowy
SP nr 1 mówiło się od wielu
lat, jednak to dopiero Rada
Miejska tej kadencji zdecydowała się tę szkołę rozbudowywać (tak jak dwie
kolejne szkoły gminne - SP nr
10 i SP nr 6 oraz współfinansowała rozbudowę Ekologicznej Szkoły Społecznej, którą
prowadzi stowarzyszenie -

łącznie nakłady inwestycyjne
na oświatę zabezpieczone w
budżecie miasta wyniosły 24
mln zł).
3. Ilość pieniędzy przeznaczonych w tej kadencji
Rady Miejskiej na prowadzenie inwestycji oświatowych i remonty placówek
oświatowych są rekordowe
w całej historii rumskiego
samorządu lokalnego.
4. Do uszkodzenia
przyłącza energii cieplnej doszło podczas prowadzenia prac budowlanych i w mojej opinii
koszty naprawy przyłącza powinien ponieść
wykonawca (a nie gmina
jak domaga się Dyrektor
placówki).
5. Zapewnienie właściwego
funkcjonowania oświatowej placówki
gminnej z mocy ustawy
spoczywa tylko na Burmistrzu Miasta Rumi, ten zaś
ma utworzoną rezerwę na remonty w placówkach oświatowych i w przypadku braku
możliwości wyegzekwowania
naprawy przyłącza powinien
z niej niezwłocznie skorzystać, tak aby doprowadzić do
prawidłowego funkcjonowania placówki.
6. Za bieżące funkcjonowanie miasta, w tym za
prowadzenie inwestycji
z mocy ustawy odpowiada tylko Burmistrz Miasta, a nie Rada Miejska.
Pragnę nadmienić, iż
zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt
3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) „do zadań
Burmistrza należy w szczególności
gospodarowanie
mieniem komunalnym oraz
wykonywanie budżetu.”
Rada Miejska Rumi przeznaczyła w budżecie mia-

sta 9 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej
Nr 1. Zgodnie z podjętą
uchwałą budżetową, Burmistrz Miasta jako organ
wykonawczy, podpisał stosowną umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w
drodze przetargu. Niestety,
umowa powyższa nie jest
przestrzegana, co dotyczy chociażby terminów
realizacji
poszczególnych zadań inwestycyjnych, przez co roboty
są znacznie opóźnione.
Burmistrz Miasta zamiast
egzekwować warunki umowy wymusza na radnych
podjęcie decyzji o przyznaniu dodatkowych pieniędzy
budżetowych, szantażując
wstrzymaniem prac.
Jako Rada Miejska jesteśmy odpowiedzialni za
pieniądze wszystkich mieszkańców, ujęte w budżecie i
musimy zważać na ich racjonalne i uzasadnione wydatkowanie.
Nie mogę zgodzić się z
Pana twierdzeniami (…), iż
jakoby to Rada Miejska była
odpowiedzialna za prowadzenie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1, gdyż jak pisałem wyżej stosowna umowa,
jak i zapisy budżetowe w sposób jasny i klarowny mówią
o terminie i kosztach całej inwestycji, za której realizację
odpowiada zgodnie z ustawą
Burmistrz Miasta.
W związku z powyższym
zgłaszam stanowczy protest dotyczący użytych
przez Pana sformułowań
nawołujących Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi do jak najszybszego zakończenia
całej inwestycji, tak aby
dłużej nie było naruszane dobro dziecka i jego
prawo do nauki.
(…) Rzecznik Praw Dziecka może zbadać, nawet bez
uprzedzenia, każdą sprawę
na miejscu. Mam nadzieję, iż
wizyta Pana Rzecznika i rzetelne przeprowadzenie kontroli prawidłowości prowadzonej inwestycji rozbudowy
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Rumi, przyczyniłoby się do
wyjaśnienia wielu wątpliwości i uspokoiłoby atmosferę
wokół tej rozbudowy.

10 listopada w Szkole
Podstawowej nr 6 w Rumi
odbyła się uroczysta akademia, na którą zaproszono
przedstawicieli
Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Uczniowie pod kierunkiem
nauczycielek - Bożeny Sobolewskiej oraz Marii Ropeli przygotowali słowno-muzyczną
inscenizację.
Dzieci wykonały wiele pieśni patriotycznych, do których z chęcią przyłączyli się
zaproszeni goście. Spektakl
owiany był mistycyzmem,
czuć było magię historii.
Niemal wykrzyczane na
koniec słowa: „Bo wolność
to jest to ilu nas poległo, i
wolność to jest tyle, ilu nas
dziś żyje”, na długo zostaną
w pamięci widzów.

Na koniec uroczystości
uczniowie przypięli zaproszonym gościom, tarcze w
kształcie konturu Polski z
wizerunkiem J. Piłsudskiego i flagą Polski. Po akademii głos zabrali Irena Krzemińska dyrektor SP nr 6,
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak oraz Tadeusz Zleśny - prezes ZKRPiBWP,
dziękując za przygotowanie
pięknego,
wzruszającego
spektaklu. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważna
jest pamięć o poległych za
wolność ojczyzny. Warto
przypomnieć dorosłym oraz
nauczyć młodych szacunku
dla trudu jaki podjęli Polacy, aby Polska była wolna.
Marta Dybikowska
Informacje oraz zdjęcia
udostępniła Anna Gliszczyńska-Żywicka

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

ROZMOWA TYGODNIA

Gazeta Rumska, nr 31 (73), 18 listopada 2010

Emocje, stres i satysfakcja

Rozmowa z Joanną Jakóbek, medalistką Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie
Artystycznym, które odbyły się w dniach 6-8 listopada br. w Paryżu
- To, że przywiozła
pani z Paryża brązowy
medal za fryzurę kreatywną i wieczorową
nikogo już nie dziwi. Od
czasu do czasu piszemy
w gazecie o pani międzynarodowych sukcesach.
Który to już medal?
- Nie wiem, nie liczę ich,
podobnie jak dyplomów i
pucharów, które przywiozłam z licznych konkursów
w Polsce i za granicą. Jednak każde kolejne wyróżnienie, medal czy nagroda
zawsze niesie z sobą ogromną satysfakcję.
- Długo pani startuje
w konkursach i mistrzostwach?
- Zaczęłam, gdy miałam
szesnaście lat, czyli dziewięć lat temu. Oczywiście
najpierw była to kategoria
juniorów, a od dłuższego
czasu startuję w grupie
seniorów. Często po zawodach mam już dość rywalizacji, mówię nawet, że
więcej nie pojadę na żaden
turniej, ale to mija i znów
wciąga mnie rywalizacja i
wielkie emocje. Adrenalina
zaczyna działać.
- Czego ma pani dosyć
po zawodach? Stresu?
- Stres na pewno jest

męczący, ale głównie chodzi
o wysiłek, związany z przygotowaniem do mistrzostw.
To naprawdę ciężka praca.
Poza tym oceny jurorów
często bywają niesprawiedliwe, nawet krzywdzące,
co powoduje dodatkowy
stres. Niestety, to jest sport
niewymierny, a decyzje są
bardzo subiektywne.
- Czy na kolejne konkursy jeździ się po to,
żeby wygrywać, a może
żeby się pokazać w międzynarodowym gronie?
- Nie chodzi tylko o to,
chociaż zawsze trzeba liczyć
na sukces. Mistrzostwa i
inne turnieje połączone są
na ogół z pokazami i szkoleniami. Takie wyjazdy to
przede wszystkim nauka,
zdobywanie doświadczeń,
podpatrywanie mistrzów,
zwłaszcza znanych stylistów. Taka możliwość była
m.in. w Paryżu podczas
listopadowych
Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie OMC Hairworld
2010. W różnych kategoriach wystartowało tam ponad 800 osób, a wszystkich
uczestników były tysiące.
- Reprezentanci których
krajów
wiodą

prym, jeśli chodzi o fryzjerstwo, uchodzą za
najlepszych?
- Na pewno, i to od wielu lat, najlepsi są Rosjanie.
Polacy też świetnie sobie
radzą i wracają z zawodów
z medalami. Coraz większą
potęgą w tej dziedzinie są
Azjaci. Zawodnicy z Japonii, Chin, Tajwanu najbardziej zaskakują. Ich tegoroczne, niemal kosmiczne
fryzury wzbudziły podziw,
ale przez jurorów nie zostały docenione.
- Proszę powiedzieć
coś o fryzurach, które
pani zaprezentowała.
- To była konkurencja
techniczna, w której jury
ocenia pomysłowość oraz
wykonanie. Najpierw na
głowie manekina pokazałam fryzurę z krótkich włosów, ostrzyżonych asymetrycznie i zafarbowanych z
przewagą modnej naturalnej kolorystyki. Włosy były
białe ze złotymi i pomarańczowymi elementami. Ta
sama fryzura po przeczesaniu i zastosowaniu dopinek, przekształciła się w
uczesanie wieczorowe. To
było spore wyzwanie i trudne zadanie, wymagające
pewnego stopnia wtajem-

niczenia zawodowego. jak
się to potrafi, to się zrobi
wszystko.
- No właśnie, domyślam się, że na co dzień
w salonie fryzjerskim,
czesze pani inaczej niż
na zawodach.
- Oczywiście, wykonuję najróżniejsze fryzury
na różne okazje, niektóre
dość oryginalne i odważne.
Klientki naszego rodzinnego salonu w Janowie, w którym pracuję razem z mamą
Krystyną Jakóbek, bardzo
często polegają na naszych
umiejętnościach i pomysłach. Mają do nas zaufanie
i nie boją się nowości, nawet
eksperymentowania.
- A jak pani i mama
oceniacie głowy przechodniów na polskich
ulicach. Czy jesteśmy
dobrze uczesani?
- Coraz lepiej. Naprawdę
nie jest źle. Może jedynie
panowie trochę odstają w
tej dziedzinie.
- Interesuje się pani
również modą?
- Tak, bardzo, poza tym
także wizażem. Skończyłam
specjalistyczną szkołę i coraz
częściej widzę się w przyszłości w roli wizażystki, stylistki, nie tylko fryzur.

- Czy sukcesy w międzynarodowych konkursach otwierają przed panią drzwi zagranicznych
salonów? Pewnie bez
trudu znalazłaby pani
tam pracę...
- Myślę, że tak, ale nie
mam zamiaru przenosić się
nigdzie na dłużej. Dużo podróżuję, byłam na wielu imprezach fryzjerskich, m.in.
w Moskwie, Rydze, Oslo,
Berlinie, Mediolanie, Las
Vegas. To mi wystarczy.
Mieszkam od dzieciństwa w
Rumi i nie planuję przepro-

wadzki nigdzie indziej.
- Pani klientki, obecne i przyszłe pewnie się
cieszą. A co jeszcze interesuje utalentowaną i
stylistkę z Rumi?
- Lubię czytać. Dobra
książka zawsze mnie uspokaja. Poza tym chętnie
gotuję,
eksperymentuję
w kuchni. Te i inne zajęcia pozwalają odpocząć od
fryzjerstwa, ale chętnie do
niego wracam, bo to moja
największa pasja.
- Dziękuję za rozmowę.

Zakończenie rozgrywek najmłodszych piłkarzy
Na boisku w Rumi Janowie odbyła się impreza
sportowo-rekreacyjna
Szkółki Piłkarskiej SAPA
Janowo, w której trenują i
grają chłopcy w wieku od 5
do 15 lat.

Na początek rozegrano
cztery krótkie mecze w różnych kategoriach wiekowych,
a potem chłopcy otrzymali medale i nagrody na zakończenie
sezonu. Były też słodycze,
przywiezione przez sędziego,

Janusza Lewickiego, który był współorganizatorem
imprezy, wspólnie z trenerem
Jarosławem
Sapińskim
oraz kierownikiem drużyny
Markiem Żyłą. Przy grillu
spotkały się całe rodziny, po-

nieważ na wieczór w plenerze
zaproszono rodziców piłkarzy.
Zakończenie sezonu na
boisku nie oznacza wcale
jesienno-zimowej przerwy.
Już nazajutrz młodzi piłkarze z Rumi wzięli udział

w rozgrywkach halowych w
Luzinie, gdzie na kilkadziesiąt drużyn zajęli 9 miejsce.
O sukcesach najmłodszych piłkarzy z Janowa i
ich trenerze J. Sapińskim
napiszemy więcej za tydzień.

Janusz Lewicki
trener piłkarski

Najmłodsza grupa 5-latków na boisku z sędzią J. Lewickim.

Kierownik Marek Żyła pośród pucharów, zdobytych przez młodych zawodników.

- Jestem przyjacielem
piłkarzy, również tych
młodych i najmłodszych.
Chętnie pomagam w przeprowadzeniu imprez sportowych i sędziuję mecze.
Mieszkam w Rumi i zawsze jestem do dyspozycji
organizatorów młodzieżowych spotkań.
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Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg

1

Okręg

(Rumia Centrum, Janowo I)

2

(Śródmieście, Janowo II)

1.
Janusz
Wolański

7.
Arkadiusz
Grucza

1.
Joanna
Żurek

7.
Michał
Jaroniec

2.
Edyta
Borek

8.
Elżbieta
Waśkowska

2.
Adam
Walczak

8.
Michał
Kiełczewski

3.
Elżbieta
Różycka

9.
Krystyna
Wawrzyńczyk

3.
Krzysztof
Fikus

9.
Mirosław
Herta

4.
Sławomir
Gasiński

10.
Witold
Bryk

4.
Janusz
Lewicki

10.
Anna
Partyka

5.
Mariola
Gąsiorowska

11.
Olga
Bartosiak

5.
Bożena
Sobolewska

6.
Urszula
Bieniak

12.
Ewa
Grzymkowska

6.
Malwina
Stolc
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Nasze Miasto Powiatem Grodzkim
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Kandydaci do Rady Miejskiej
3

Okręg

(Stara Rumia, Lotnisko)

4

(Szmelta, Zagórze, Biała Rzeka)

1.
Piotr
Zaradny

6.
Przemysław
Antosiak

1.
Kazimierz
Klawiter

7.
Maria
Ropela

2.
Maria
Bochniak

7.
Anna
Bednarczyk

2.
Bogdan
Formella

8.
Kazimierz
Labudda

3.
Eugeniusz
Zwara

8.
Daniel
Petke

3.
Wiesława
Serema

9.
Jędrzej
Żurek

4.
Celina
Dorsz

9.
Agnieszka
Strawińska

4.
Marian
Płocki

10.
Jarosław
Muszyński

5.
Krystyna
Pluszyńska

Zbudujmy
Rumię!

5.
Jarosław
Kapuściński

6.
Stefan
Kołodziejczyk

Lista
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Okręg

KAZIMIERZ KLAWITER naszym kandydatem na burmistrza
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Kto działa na szkodę spółdzielni?
Dyskusja w sprawach spółdzielczych winna toczyć się KOMPROMITUJĄCA
wewnątrz Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, zwłaszcza, NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA
Przed złożeniem pozwu,
że wydaje ona własny dwutygodnik „Nasze Sprawy”. Niew sierpniu 2005 r. zostało
stety, dla szeregowych członków spółdzielni w tym dwuty- skierowane pismo do Rady
godniku miejsca nie ma. Szczególnie wtedy, gdy mają oni Nadzorczej. W odpowiedzi
T. Piątkowodmienne zdanie niż „władza” tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. przewodniczący
ski napisał: „Jednocześnie
Jedyną możliwością kontaktu z innymi spółdzielcami po- przypominamy, że uchwały
Zebrania
Przedstawiciezostaje lokalna prasa, z której łamów korzystamy.
Podczas
III
części
Walnego Zgromadzenia
SM „Janowo” w Rumi
w kwietniu br., p. Tadeusz Piątkowski, były
przewodniczący
Rady
Nadzorczej kilku kadencji, publicznie pomówił
mnie i innych członków
o działanie na szkodę
spółdzielni (co mogłoby
stanowić podstawę do
wykluczenia z SM), nie
precyzując
dowodów
tego działania. Ot, po
prostu „rzucił hasło”.
W odpowiedzi, opierając
się na dokumentach i korespondencji, wymienię kilka
działań T. Piątkowskiego,
w moim przekonaniu szkodliwych dla spółdzielców i
spółdzielni, ale też nieetycznych, polegających na wykorzystaniu funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej
do celów politycznych.

BEZPRAWNE OPŁATY

Realizacja ustawy z 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych rozpoczęła się w SM „Janowo”
w Rumi od przyjęcia przez
Zarząd we wrześniu 2003
r.
uchwał,
dotyczących
odrębnej własności lokali mieszkalnych. Niestety,
kierowana przez T. Piątkowskiego Rada Nadzorcza przyjęła w maju 2003
r. uchwałę niekorzystną
dla członków, zezwalającą Zarządowi SM na
obciążenie osób występujących z wnioskami o
odrębną własność mieszkań, opłatami za docieplenia budynków.
Było to działanie wbrew
obowiązującej ustawie, o
czym przewodniczący Rady
Nadzorczej wiedział. Spółdzielnia nie zaciągała na
docieplenie budynków żadnych kredytów ani pożyczek,
toteż nie miała prawa
pobierać od swych członków jakichkolwiek opłat.
Była to zatem zamierzona forma represji wobec
spółdzielców i zniechęcenia
ich do uwłaszczania się, z
uwagi na znaczny wzrost
kosztów. Byłoby to również
bezpodstawne wzbogacenie
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się przez spółdzielnię kosztem jej członków. Sprawa
trafiła do sądu z zaskarżenia jednego członka SM
„Janowo” (przy poparciu
kilkudziesięciu
członków)
i zakończyła się przegraną
Zarządu SM, który odstąpił
od zamiaru pobrania opłat.

NIEWYJAŚNIONE RÓŻNICE

Istnieją
rozbieżności między ceną nabycia
przez spółdzielnię praw do
gruntu w akcie notarialnym z 27.10.2004 r. i w
uchwale Rady Nadzorczej z
6.12.2004 r. , jak też co do
ilości gruntu. Do rozliczenia z członkami spółdzielni
kosztów nabycia gruntu,
uchwałą Rady Nadzorczej
przyjęta została kwota 443
354,73 zł, a w akcie notarialnym widnieje kwota 304
283,29 zł. Ponadto stawka
podatku VAT winna wynosić 0 procent (bo dotyczyła
przekształceń własnościowych), a wynosiła 22 proc.
(50 430,65 zł)..
W akcie notarialnym
mowa jest o 316 136 metrach
kw. gruntu kupionego przez
spółdzielnię od miasta, natomiast w uchwale RN zapisano, że było to 327 828 m2.
Różnica wynosi 11 702 m2.
Rozbieżność w kosztach zakupu, jak też
w ilości zakupionego
gruntu, nie została nigdy wyjaśniona, mimo iż
kwestia ta została podniesiona przeze mnie
we wniosku o odwołanie
Rady Nadzorczej, na ZP
23 kwietnia 2007 r. (wniosek odrzucono) .

NIEUZASADNIONE PRACE

Ówczesny przewodniczący
Rady Nadzorczej T. Piątkowski nie reagował na wydatek w wysokości 77 799,35
zł zmarnotrawiony przez
Zarząd Spółdzielni na nieuzasadnione koszty prac
geodezyjnych, które nie
miały związku z wyodrębnianiem własności lokali,
a zatem nie zostały refundowane przez Skarb Państwa.
Za tę kwotę wyodrębniono
m.in. parkingi, garaże, pawilony handlowe i usługowe
oraz tereny sportowe.

W sprawie zasad refundacji kosztów związanych
z uwłaszczeniami lokali
mieszkalnych wypowiedział się jednoznacznie
Wojewódzki
Inspektor
Nadzoru
Geodezyjnego
i Kartograficznego: „Stosownie do przepisu art.
41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (...) refundowane
mogą być koszty tylko
tych czynności, których
dokonanie pozostaje w
bezpośrednim
związku
z wyodrębnianiem własności lokali w zasobach
spółdzielczych”.
Wynika z tego, że Zarząd
Spółdzielni naruszył przepisy
art. 41 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

POZBAWIENI WPŁYWU
NA ZARZĄDZANIE

Przewodniczący Rady
Nadzorczej T. Piątkowski
nie reagował na działania
Zarządu Spółdzielni, wypaczające cel ustawy z 15
grudnia 2000 r., którym
było umożliwienie członkom spółdzielni uwłaszczenia się na korzystnych
warunkach. Co więcej,
jako przewodniczący organu kontroli i nadzoru
nad działalnością spółdzielni, z tymi działaniami się godził.
51-budynkowa nieruchomość z ponad 3
tysiącami
mieszkań,
utworzona
uchwałą Zarządu z sierpnia 2005 r., wtłaczała
spółdzielców w wielką
aglomerację i sprawiała, że członkowie SM
nie mieli wpływu na
funkcjonowanie spółdzielni. Celem ustawy
uwłaszczeniowej było natomiast umożliwienie im
autentycznego
wpływu
na zarządzanie ich wspólnym majątkiem.
Ta absurdalna uchwała
Zarządu, została zaskarżona do sądu przez dwoje
członków w 2005 r., bowiem wniosek spółdzielców
o zmianę projektu uchwały
został przez Zarząd odrzucony.

li obowiązują wszystkich
członków”, nie uzasadniając,
dlaczego Rada nie uwzględnia wystąpienia członków
o zmianę projektu uchwały
Zarządu.
Treść pisma świadczyła o
nieznajomości przepisów
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w kwestii przekształceń praw
do lokali mieszkalnych
przez przewodniczącego
T. Piątkowskiego. Przewodniczący Rady miał obowiązek wiedzieć, że uchwały
podejmowane w tej kwestii
przez inne organy np. Zebranie Przedstawicieli, byłyby sprzeczne z prawem, a
zatem nieważne. Tylko Zarząd SM miał uprawnienia
w tym względzie.
Nieznajomość przepisów
regulujących proces uwłaszczenia członków spółdzielni, kompromituje czy wręcz
dyskwalifikuje przewodniczącego organu, powołanego
do sprawowania kontroli i
nadzoru nad działalnością
spółdzielni.

UTRUDNIANIE PROCESU

Przewodniczący
Rady
Nadzorczej T. Piątkowski
godził się również na działania Zarządu opóźniające
wdrażanie w życie ustawy
uwłaszczeniowej. Ewidentnym tego przykładem jest
poparcie dla Zarządu w próbie podważenia niezawisłości i bezstronności sędziego
i wniosek o jego wyłączenie ze sprawy. Nieudana
próba wyłączenia sędziego
prowadzącego sprawę, spowodowała kilkumiesięczną
zwłokę w uwłaszczaniu się
członków spółdzielni.
Brak reakcji RN na działania Zarządu, oznaczał, że
dla Rady Nadzorczej i jej
przewodniczącego, interesy
zarządu były ważniejsze niż
dobro członków spółdzielni.
Tolerowanie działań Zarządu sprzecznych z interesem
członków spółdzielni, oznaczało współudział w tych
działaniach.

NADZÓR BYŁ FIKCJĄ

Rada Nadzorcza, której
przez kilka kadencji przewodniczył T. Piątkowski,
nie sprawowała właściwego

nadzoru nad działalnością
spółdzielni. Dzięki temu
prezes Zarządu Spółdzielni
pobierał uposażenie większe od głowy państwa, wysokie były również diety
przewodniczącego
Rady
Nadzorczej.
Rada
Nadzorcza
i
jej przewodniczący nie
przeciwdziałała tym negatywnym
zjawiskom,
obciążającym
wszystkich członków SM.
Wypowiedzi prezesa J.
Chmielewskiego na temat
wysokości diet członków
Rady
Nadzorczej
oraz
wypowiedzi
przewodniczącego T. Piątkowskiego na temat wysokości
płac członków Zarządu,
świadczyły o „ciepłych
stosunkach” między tymi
członkami
statutowych
organów spółdzielni. Przy
takich układach wszelka
kontrola była fikcją.

SKŁÓCANIE SPÓŁDZIELCÓW

Pan Piątkowski – jako
przewodniczący Rady Nadzorczej – nie reagował (a
to znaczy, że godził się) na
bezpodstawnie negatywne,
a nawet obraźliwe wypowiedzi pod adresem aktywnych
spółdzielców, zabiegających
o pełną własność mieszkań.
Wypowiedzi tych dopuszczali się m.in. członkowie Rady
Nadzorczej podczas zebrań
członków oraz w dwutygodniku „Nasze Sprawy”.
T. Piątkowski powinien
przeprosić zwłaszcza tych
członków spółdzielni, którzy
posiadali mieszkania lokatorskie i przekształcili je w
odrębną własność po rozliczeniu się ze spółdzielnią.
Pan Piątkowski utrzymywał, że takie przekształcenia są „moralnie nieuzasadnione”.
Lansowane przez władze spółdzielni, również
przez p. Piątkowskiego
hasło mieszkań „za złotówkę”, uczyniło wiele
zła. Była to celowo przyjęta polityka skłócania
spółdzielców, zgodnie ze
starą zasadą, że skłóceni są słabsi i łatwiej się
nimi rządzi.
T. Piątkowski, który pierwotnie był przeciwnikiem
przekształcenia mieszkań
lokatorskich po kosztach
budowy, następnie zmienił
swoje podejście i stał się
fałszywym „obrońcą” przekształceń mieszkań lokatorskich w odrębną własność;
przekształcenie to miało nastąpić jednak w ramach 51.
budynkowego molocha.

PROPAGANDA
I MANIPULACJA

T. Piątkowski ponosi
również winę za to, że spółdzielczy dwutygodnik „Nasze Sprawy” – finansowany
przez członków Spółdzielni,
który z założenia miał służyć wymianie opinii między
Zarządem SM „Janowo” a
członkami Spółdzielni, całkowicie odszedł od tych zasad. Po deklaracji z pierwszego numeru „Naszych
Spraw” (z 15.X.1995 r.):
„Oczekujemy też weryfikacji
inicjatyw i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni, a więc krytyki” – nie
pozostał nawet ślad.
W czasie, gdy pan
Piątkowski był przewodniczącym Rady Nadzorczej, ten dwutygodnik
pełnił funkcję organu
prasowego Zarządu i
Rady Nadzorczej, posługując się manipulacją i
nachalną
propagandą.
Prezentował wyłącznie stanowisko władz spółdzielni a
szeregowi członkowie spółdzielni dostępu do łamów
„Naszych Spraw” nie mieli.

POLITYKA W SPÓŁDZIELNI

T. Piątkowski, wykorzystując funkcję przewodniczącego RN, do sprawozdań
za rok 2005 i 2006 wprowadził element polityki, odnosząc się do wyborów do
Sejmu RP i wyborów samorządowych. W podpisanym
przez siebie sprawozdaniu
pisał m.in.: „Zwracamy
uwagę, że obecny rok to rok
wyborów samorządowych w
naszym mieście. Jak uczy
doświadczenie przy takich
okazjach uaktywniają się
różne grupy zainteresowane
destabilizacją w największej
spółdzielni w mieście. Tak
było m.in. rok temu, przed
wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i Rady Nadzorczej w SM „Janowo”, kiedy
za pomocą kłamstw o upadłości spółdzielni i różnych
ulotek, próbowano wzniecić
niepokój składając przy tym
różne, niedorzeczne obietnice”.
Ten tekst nie wymaga
komentarza. Jego treść
świadczy dobitnie o nieprzyjaznym
nastawieniu autora do spółdzielców i pomawianiu ich
o działania, których się
nie dopuszczali. Warto
jednak przypomnieć panu
T. Piątkowskiemu, że owe
„niedorzeczne
obietnice”,
odnoszące się do uwłaszczenia – stały się faktem.
Elżbieta Różycka

JUBILEUSZ
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Janina i Edward Majewscy nie zamieniliby Rumi na inne miasto

Złote Gody w rodzinnym gronie
W tym roku minęło okrągłe 50 lat od ich ślubu. Janina i
Edward Majewscy przeżyli razem pół wieku, mieszkając
cały czas w Rumi. Tu się pobrali, tu urodziły się ich dzieci, tu
w gronie rodziny świętowali Złote Gody. Małżonkowie zgodnie twierdzą, że nie zamieniliby tego miasta na żadne inne.
Pani Janina z domu
Arendt oraz pan Edward
Majewski poznali się w
1954 roku na jednej z zabaw ogrodowych, organizowanych co niedzielę w
Rumi. Młodzi rumianie
bawili się wtedy m.in. przy
zakładzie metalowym w Janowie, przez jakiś czas w
budynku Miejskiego Domu
Kultury przy Urzędzie
Miasta, a także w miejscu
obecnego rumskiego Komisariatu Policji. Janina i
Edward mieli po szesnaście
lat, kiedy się poznali, a po
dwadzieścia jeden, kiedy
wzięli ślub.

Para pobrała się w kwietniu 1960 roku w kościele
pw. Podniesienia Krzyża
Św. w Starej Rumi. Wesele odbyło się w rodzinnym
domu pani Janiny przy ul.
Hieronima
Derdowskiego, tam też nowożeńcy zamieszkali po ślubie.

Praca od młodych lat

Pan Edward sprowadził
się z rodziną do Rumi w 1948
roku z Iłowa pod Mławą.
- Zamieszkaliśmy w
mieszkaniu na Zagórzu,
które ojciec dostał od zakładu pracy, a pracował na kolei w Gdyni - mówi Edward
Majewski, który poszedł w

ślady ojca. W wieku szesnastu lat rozpoczął pracę jako
kasjer towarowy, najpierw
na stacji Rumia, później na
stacji Gdynia Port. W tym
zawodzie przepracował 40
lat, a w 1995 roku odszedł
na zasłużoną emeryturę.
Janina Majewska także
wcześnie rozpoczęła pracę.
W wieku 16 lat pracowała
w drukarni wojskowej w
Gdyni jako nakładaczka.
Po urodzeniu syna oraz
córki pani Janina zatrudniła się w rumskiej piekarni,
a później w kawiarni „Cafe
Rumia” w Rumi Janowie,
jako pracownik magazynowy. U schyłku pracy zawodowej pracowała w piekarni swojego brata w centrum
miasta.
Przez te wspólnie spędzone lata małżonkowie
również bawili się razem
na dancingach, latem jeździli na plażę, jesienią na
grzyby do pobliskich lasów.
Widzieli jak zmieniała się
Rumia, kiedy powstawały
nowe osiedla, a ostatnio
centra handlowe.

Domy pośród pól

REKLAMA

Rumia jaką pamiętają
jubilaci ze swych młodych
lat to mała miejscowość,
gdzie rozproszone domki
przedzielone były polami, a
od jednego do drugiego prowadziły wydeptane ścieżki.
- Z dzieciństwa pamiętam m.in. rumski młyn
oraz sklep mięsny na Placu
Kaszubskim – mówi Janina
Majewska.
– Pamiętam także zbombardowane podczas wojny
lotnisko, na terenie którego
powoli pojawiały się domy.
- Dzięki wycieczkom
organizowanym przez zakłady pracy zwiedziliśmy
kawałek Europy, jednak
oboje z żoną tylko w Rumi
czujemy się jak w domu
i nie myśleliśmy nigdy o
przeprowadzce w inne miejsce – twierdzi pan Edward.
- Okolicę mamy bardzo
ładną – dodaje żona.
- Kiedyś było tu o wiele mniej domów, później
w pobliżu powstał ośrodek
zdrowia. Niedaleko mamy
piekarnię i rumski rynek,

a i do centrum blisko. Niczego więcej nie trzeba.

Dziadkowie
i pradziadkowie

Państwo
Majewscy
przeżyli pół wieku razem
w szczęściu i spokoju, za
co dziękują Bogu. Dorosłe
dzieci jubilatów mieszkają
niedaleko. Córka Hanna
z mężem oraz z dziećmi
została w rodzinnym mie-

ście, zaś syn Waldemar,
zamieszkał z rodziną w sąsiedniej Redzie.
Dzieci obdarzyły ich trójką
wnuków i jedną wnuczką. W
tym roku w maju, doczekali
się pierwszej prawnuczki.
Oboje
małżonkowie
zmieniali się z biegiem
lat, ale ich serca pozostały
niezmiennie przepełnione
miłością do siebie. Rodzina wyprawiła jubilatom

przyjęcie z okazji 50-lecia
ślubu. Wnuki przygotowały
prezentację multimedialną,
w której umieszczono zdjęcia z różnych wydarzeń, a
podkład muzyczny stanowiły utwory z ich młodości.
Jubilaci dostali także obraz
malowany z ich ślubnej fotografii, który zawisł na
honorowym miejscu w salonie.
Marta Dybikowska
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KULTURA

Ciekawe
wystawy

Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza do
zwiedzania wystawy stałej
„Muzyczne instrumenty
Kaszub” oraz siedmiu wystaw czasowych:
Aleksander Majkowski (1876 - 1938)
Gerard Labuda - człowiek i naukowiec
Wystawa fotograficzna
"Ratujmy zabytki - Szlakiem dworów i pałaców"
Ruch pielgrzymkowy
w Wejherowie
Ratownicze badania
archeologiczne przy Pałacu Przebendowskich
(wystawa fotograficzna w
piwnicach muzeum)
Wystawa grafik do
kaszubskiego
„Pana
Tadeusza”
autorstwa
Jarosława Wróbla (sala
pompejańska i słoneczna czynna do 3.XII 2010r.).
Wystawa z cyklu: Ikony
wejherowskiej "Solidarności" MIRON ŁUKOWICZ 1928-1991 (nowa
sala w piwnicy - wystawa
czynna do 3.XII 2010r.).
Wszystkie te ekspozycje
można oglądać w siedzibie
wejherowskiego muzeum w
pięknym Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków,
przy ul. Zamkowej 2a.
REKLAMA
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Zespoły muzyczne na radiowej scenie

Miasto Młodych Talentów
W drugim koncercie
półfinałowym
konkursu
„Rumia Miasto Mlodych
Talentów” Radia Kaszëbë
wystąpiły zespoły: The M,
Kot Kreskowy, Judy's Funeral oraz Timmy
and the Drugs.
Przypomnijmy, że koncerty konkursu dla młodych zespołów muzycznych z Kaszub odbywają
się w sali widowiskowej
Radia Kaszebe przy ul.
Pomorskiej 2 w Rumi.
Wracając do półfinału,
w opinii jury i publiczności, zgromadzonej w
siedzibie
kaszubskiego
radia, zwycięzcą okazał
się zespół Timmi and
the Drugs. Tym samym
grupa ta dołączyła do
grona finalistów obok
zespołu Mitra, zwycięzcy pierwszego półfinału.
Stawkę finalistów uzupełni zespół wybrany podczas
trzeciego
półfinałowego
koncertu, który odbył się
wczoraj wieczorem, już po
oddaniu tego numeru do
druku. W środę w Rumi
zagrały zespoły: Innervision, Sweet Bitter
& Sour, Blind Trail,
Prowe, Radio oraz H.E.X.E..

IMPREZY

W listopadzie Miejski
Dom Kultury, Dom Kultury Janowo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Miejska Biblioteka Publiczna proponują szereg imprez
i spotkań skierowanych
zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Wieczór z poezją

Już dziś (18 listopada)
w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza
19 poetka Olga Bąkowska zaprasza na promocję
swojego tomiku wierszy
pod tytułem „Smak chwili”.
Spotkanie rozpocznie się o
godzinie 18.00.

Jubileuszowy koncert

W koncercie półfinałowym zagrała m.in. grupa Kot Kreskowy z Rumi.

Do finału wejdzie też
zespół,
który
spośród
uczestników wszystkich
półfinałów otrzyma najwięcej głosów publiczności, słuchającej koncertów
na żywo w siedzibie Radia
Kaszëbë. Wielki finał zaplanowano na 24 listopad.
Na wszystkie koncerty
wstęp wolny!
AK.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy integracyjne
fotografia mody
fotografia reklamowa

Tel.: 502 178 344

Teledysk w nagrodę
Konkurs dla młodych zespołów muzycznych z Kaszub
„Rumia Miasto Młodych Talentów”, organizuje Stowarzyszenie Ziemia Pucka przy finansowym wsparciu Urzędu
Miasta w Rumi. Patronami medialnymi projektu są Radio Kaszëbë i Telewizja z Pomorza CSBTV. Zwycięski zespół otrzyma prawo do koncertu na antenie kaszubskiego
radia oraz teledysku w pomorskiej telewizji.

20 listopada, Orkiestra
Świętojańska, działająca
przy parafii w Rumi Janowie, będzie świętować dziesięciolecie działalności. Z
tej okazji o godzinie 18.00
odbędzie
się
uroczysta
msza św. i koncert wraz z
wręczeniem odznak Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr.
Obchody jubileuszu odbędą się w kościele pod
wezwaniem św. Jana z Kęt
(ul. Stoczniowców 23).

Harcerskie śpiewanie

W najbliższy piątek i
sobotę (19 i 20 listopada)
w Domu Kultury SM „Janowo”(ul. Pomorska 11)
odbędzie się Harcerski
Festiwal Piosenki „Sobiegranie”. Ta wspaniała impreza, pełna śpiewu,
muzyki i dobrej zabawy, co
roku przyciąga do placówki
w Janowie ok. 200 uczestników.
Wszyscy chętni mogą
posłuchać, jak śpiewają
rumscy harcerze. Organizatorzy (ZHP i DK SM „Janowo”) zapraszają w piątek
od godziny 16.00 i w sobotę
od godziny 10.00.
AP.

Gazeta Rumska, nr 31 (73), 18 listopada 2010

Lourdes i La Salette pełne pielgrzymów

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - FRANCJA

Kolejny raz piszemy o podróżach mieszkańców Rumi. Każda wyprawa jest inna, ale
każda przynosi uczestnikom wiele nowych wrażeń, przeżyć i wspomnień. W pielgrzymce diecezjalnej do Francji, organizowanej przez parafię Św. Krzyża uczestniczyli w
większości rumianie. Wśród nich był Kazimierz Tomeczkowski. Trasa wiodła z Paryża,
przez Lourdes i Avignon do La Salette.
Długa droga, pokonana
autokarem,
urozmaicona
była ciekawymi krajobrazami widzianymi z okien pojazdu i krótkimi postojami.
Pierwszym etapem podróży
był Paryż – miasto ciekawe,
pełne historycznych obiektów, ładnych skwerów i ulic
pełnych samochodów. Miasto kawiarenek, sklepów,
muzeów oraz gwaru wielojęzykowych rozmów.
Grupa z Rumi mogła podziwiać panoramę ogromnego miasta z wieży Eiffla,
ważnym punktem zwiedzania jest katedra Notre
Dame - zabytek na środku
wysepki Cité na Sekwanie,
trwale związany z historią
Paryża i Francji. Katedra
była świadkiem ważnych
wydarzeń, przez wieki wokół niej tworzyło się miasto,
jej historia splata się z historią Paryża i Francji, która przyjęła chrzest w 496 r.
(500 lat przed Polską).

Niezwykła katedra

Paryska Katedra Notre
Dame, poświęcona Maryi,
zrobiła na uczestnikach pielgrzymki ogromne wrażenie imponujące portale, rozety,
sklepienia, witraże, rzeźby,
malowidła, arcydzieła sztuki. Wieże fasady zachodniej
wznoszą się na wysokości 60
m, a iglica na 90 m. Wielki
dzwon katedry waży trzynaście ton, a samo jego serce,
które bije tylko kilka razy w
roku, waży pół tony.
Prace przy budowie świątyni rozpoczęły się w 1163 r.,
i trwały ponad sto lat.
W roku 1314 w katedrze
miał miejsce proces templariuszy, zakończony spale-

niem oskarżonych na stosie; tu w 1804 r. koronował
się cesarz Francji Napoleon
Bonaparte. Papież Jan Paweł II odwiedził katedrę,
podczas swej wizyty we
Francji 30 maja 1980 roku.

16 objawień

Po emocjach związanych z Paryżem czekało
na uczestników następne,
najważniejsze miejsce podróży - Lourdes. Miasto
położone u stóp Pirenejów
w przeszłości, dzięki swojemu położeniu miało wielkie
znaczenie militarne, było
twierdzą wojskową z rozbudowanym systemem obronnym, widać to doskonale
także dzisiaj.
W Lourdes miało miejsce cudowne objawienie.
W grocie Massabielle w
roku 1858, czternastoletnia
Bernadetta Soubirous zobaczyła Matkę Bożą. Objawień tych było osiemnaście,
pierwsze 11 lutego 1858 r,
ostatnie 16 lipca tegoż roku.
Wnętrze groty tworzą trzy
połączone ze sobą wydrążenia, z prawej strony widoczna nisza, w której Piękna
Pani ukazała się Bernadettcie i w której obecnie stoi
figura, wykonana z białego
marmuru z Carrary. Na
piedestale umieszczono słowa wypowiedziane do Bernadetty „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Cudowna woda

W grocie tryska cudowne źródełko, którego wody
skierowano na zewnątrz,
także do basenów w których
można się zanurzyć i poprosić o uzdrowienie.

Widok na Paryż z Wieży Eiffla.

W centrum groty umieszczony został ołtarz, przy wejściu nieustannie płoną świece. Na zewnątrz, po prawej
stronie groty kręta dróżka
prowadzi do monumentalnej
Drogi Krzyżowej na zboczu
góry. Każdą z czternastu
stacji stanowią grupy postaci z żeliwa, osiągających
dwa metry wysokości.
Trzy główne kościoły
znajdujące się w pobliżu
groty, zostały uhonorowane mianem bazyliki. Na
dziedzińcu przed Bazyliką
Różańca Św. po południu
udziela się błogosławieństwa wszystkim chorym.
Lourdes, jak wspomina
pan Kazimierz Tomeczkowski, jest doskonale wyposażonym centrum turystyczno-pielgrzymkowym, w którym
funkcjonuje ponad 400 hoteli, liczne kempingi, muzea,
baseny, stadion, lotnisko.
Każdego roku przybywa tu
ok. 5 milionów pielgrzymów
i turystów. Ojciec Święty Jan
Paweł II był tu w dniach 1415 sierpnia 2004 r.

Wezwanie do modlitwy

W drodze do sanktuarium w La Salette, po
drodze pielgrzymi z Rumi
zatrzymali się w uroczym
mieście Avignon, a na koniec dotarli do La Salette.
W XIX w. była to odcięta
od świata maleńka alpejska wioska, niedaleko której dwojgu pastuszkom 19
września 1846 r. ukazała
się Piękna Pani. Matka
Boża wzywała do modlitwy,
pogłębienia wiary i religijności.
Wieść o tym wydarzeniu
szybko się rozeszła, przy-

bywało tam coraz więcej
wiernych, a po pięciu latach
biskup Grenoble uznał objawienie za prawdziwe. W
1852 r. na zboczu góry La
Salette położono kamień
węgielny pod świątynię.
Świątynia z czasem uzyskała tytuł bazyliki mniejszej, a figura Matki Boskiej
Salettyńskiej ukoronowana
została papieską koroną. La
Salette to miejsce objawień
i łask, miejsce uzdrowień i
nawróceń.

Procesje z lampionami

Wokół świątyni prowadzi
droga krzyżowa z czternastoma krzyżami, na których
znajdują się płaskorzeźby
przedstawiające sceny męki
Pana Jezusa, a także figury Matki Boskiej.
Każdy dzień kończy się
wieczornym czuwaniem i
procesją maryjną z lampionami, i w takiej procesji
brali udział rumianie.
Sanktuarium w La Salette jest domem macierzystym Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette (zakon działa także
w Polsce).
Jest tam także zakon
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Panny z La
Salette.
Z okazji Jubileuszu
150-lecia objawień w La
Salette, 6 maja 1996 r. Papież Jan Paweł II wysłał
do biskupa Grenoble list z
apostolskim błogosławieństwem i życzeniami dalszego wypełniania misji
przez misjonarzy i misjonarki.
La Salette to miejsce
licznych pielgrzymek, także
z Polski.
- Opiekunem rumskiej
pielgrzymki był nieoceniony
ks. Józef Balawander. Wynieśliśmy same pozytywne
wrażenia - mówi pan Kazik
Tomeczkowski. - Pogoda
dopisywała, humory też.
Zakwaterowanie mieliśmy
na dobrym poziomie, jedzenie, w tym także dania
regionalne wszystkim smakowały.
To była dla mnie ważna,
pełna wrażeń niezapomniana pielgrzymka, w pamięci
szczególnie zawsze mam
Lourdes, grotę z figurą matki Boskiej i drogę krzyżową
obok niej - dodaje pielgrzym
z Rumi.
Ryszard Hinc

Marmurowa postać Matki Bożej w Lourdes.

Figura Maryi i pastuszków w La salette.

Kazimierz Tomeczkowski w towarzystwie paryskiego
policjanta.

13

HISTORIA

Gazeta Rumska, nr 31 (73), 18 listopada 2010

Sylwetki wybitnych mieszkańców Rumi. Bazyli Przybylski: 14.06.1926 – 04.11.2002

To było centrum życia kulturalnego
Bazyli Przybylski przez 26 lat był dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w
Rumi. Miał wizję funkcjonowania tej placówki, którą kierował od 1 lipca 1965
r. do 30 czerwca 1991 r. Przez wszystkie te lata MDK mieszczący się przy ul.
Sobieskiego, na przeciw Galerii Rumia, tętnił życiem i był miejscem spotkań
mieszkańców Rumi w różnym wieku.
B. Przybylski przybył do
Rumi ze Skórcza w 1965
roku. Od pierwszego dnia
wraz z żoną Teresą zabrał
się energicznie do pracy.
Początki na pewno nie były
łatwe, ponieważ praca z
młodzieżą w szalonych latach sześćdziesiątych wymagała
nieprzeciętnych
umiejętności nawiązania z
nią kontaktu.
Dyrektor poradził sobie,
zaangażował młodzież do
współpracy, miał swoją wizję funkcjonowania domu
kultury, ale był otwarty na
wszystkie propozycje. W
składzie powołanej wówczas Rady Społecznej znalazła się młodzież, m.in.
harcerze.

Muzyka, teatr, zabawa

Powstało wiele sekcji,
m.in. fotograficzna, muzyczna, baletowa, plastyczna i inne. Przez wszystkie
lata dyrektorowania pana
Bazylego
Przybylskiego
MDK był centrum życia
kulturalnego,
miejscem
spotkań
mieszkańców
Rumi. Bywali tam na spotkaniach pisarze, aktorzy,
piosenkarze, ludzie o znanych nazwiskach. Na scenie
MDK wystawiano sztuki

teatralne, w latach 60. były
to wydarzenia niecodzienne
i niezwykłe. Pomimo, że w
tamtych latach mieliśmy w
Rumi kino, w Domu Kultury odbywały się wieczory
filmowe dla dorosłych i seanse bajek dla dzieci.
W Domu Kultury odbywały się uroczystości
miejskie, patriotyczne i organizowane przez rumskie
zakłady pracy i organizacje
społeczne. Była tu kawiarnia, czytelnia, odbywały się
imprezy masowe i kameralne, przeglądy piosenki, wystawy malarstwa i innych
sztuk, zabawy i dyskoteki,
m.in. non-stopy, a także
bale sylwestrowe i karnawałowe - wszystko to ciekawe, na wysokim poziomie.
Do Rumi na imprezy
przyjeżdżali
mieszkańcy
Gdyni, Wejherowa i innych
miejscowości, na wszystkich
imprezach sale były pełne.

Dyrektor i społecznik

Z Miejskim Domem Kultury współpracowali harcerze i Zrzeszenie KaszubskoPomorskie, które miało tam
swoją siedzibę. Odbywały
się tam spotkania zarządu
ZK-P, którego pan Bazyli
Przybylski był członkiem i

Ogłoszenia drobne
Student
informatyki
udziela korepetycji z informatyki. cena 15 zł za godzinę zegarową. Tel.: 513 175
252
***
Mam
do
sprzedania
kompletny zestaw komputerowy w idealnym stanie:
AMD Athlon 64x2 Dual
Core 3800+ 2,0 GHz 1,0 GB
RAM, N Vidia Ge Force 7300
GT, Ra Link Wireless LAN
Card, twardy dysk 150GB,
Monitor Philips Briliance
150Pz, głośniki creative,
mysz, klawiatura, mikrofon.
Cena 700 PLN bądź do lekkiej negocjacji. Kontakt pod
numerem: 601-653-221.
***
Sprzedam drzwi antywłamaniowe, brązowe, z futryną. Kontakt pod numerem 692-495-064
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Zamienię 55,85 m2 na 37
m2, Reda, Janowo, Rumia
– szcezcińska, lub wynajmę
– pokój 20 m2 używalnością
łazienki, kuchni, od zaraz.
Kontakt pod numerem 79023-22-80
***
Skutecznie
udzielam
korepetycji z matematyki na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum
oraz liceum, przygotowuję do matury na obu poziomach. Jest możliwość
udzielenia
korepetycji
także z chemii. Cena:
40zł/90min. Kontakt pod
nr tel: 506-225-301
***
Wynajmę garaż na posesji murowanej w Rumi
na ulicy Marynarskiej.
Kontakt pod nr. tel: 58
671 29 24

wiceprezesem. Zrzeszenie
organizowało w domu kultury swoje imprezy.
Placówka była domem
otwartym, dyrektor tworzył
dobry klimat, umiał rozmawiać z młodzieżą, znaleźć
wspólny język, umiał słuchać, był otwarty dla inicjatyw, potrafił wychowywać,
był stanowczy, trzymał
wszystko w ryzach.
Był dyrektorem, społecznikiem najwyższej klasy,
wychowawcą
młodzieży,
pod jego kierownictwem
placówka pięknie się rozwijała.
Pan Przybylski pracował w niedzielę i święta,
praca dawała mu satysfakcję, przynosiła wyniki, była
czymś co lubił, w co wkładał
serce. Bazyli Przybylski
był animatorem kultury w
Rumi – to miano w pełni
zasłużone, jego praca była
bardzo dobrze oceniana.
Dom Kultury pod jego
kierownictwem był jednym
z najlepszych w województwie. Prowadzono tu pełne
atrakcji letnie zajęcia wakacyjne dla dzieci, podobnie było podczas ferii zimowych, kiedy to dodatkową
atrakcją było lodowisko.

Był wzorem i przykładem

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 uzgodnienia.
Kontakt pod nr tel: 609675-913.
***
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.
Kontakt tel. 504-258383.
***
Sprzedam kanapę dwuosobową
żółto-niebieską,
cena 400 zł.
Kontakt tel.: 697-088671.

Przez te wszystkie lata
przez MDK przewinęło się
tysiące ludzi, zrodziły się
tam przyjaźnie na całe życie, a pan Przybylski zapisał się na trwale pozytywnie w naszej pamięci.
Dla wielu wówczas młodych ludzi dyrektor stał się
przykładem, wzorem
jak
żyć, jak pracować, jak postępować w różnych życiowych
sytuacjach i w kontaktach
międzyludzkich. Moi rozmówcy najczęściej podkreślali „On nas wychował, jestem
mu za to wdzięczny…”, „…
był dla mnie mistrzem”, „idę
drogą wskazaną przez mistrza…”
Dyrektor związał się z Rumią, pokochał Rumię, wiele
dla niej zrobił. Tu spoczywa
na cmentarzu parafialnym.
Zapraszam wszystkich,
którzy zetknęli się z Dyrektorem, gdy mieszkał i pracował w Rumi do wsparcia
inicjatywy upamiętnienia
postaci Bazylego Przybylskiego nazwą ulicy, obeliskiem, tablicą lub w inny
godny sposób w podziękowaniu za jego pracę dla nas
i dla Rumi.
Ryszard Hinc

Honorowy Obywatel Skórcza

Bazyli Przybylski urodził się w Skórczu w 1926 roku.
Był pionierem powojennego ruchu sportowego w Skórczu, założycielem i pierwszym prezesem klubów „Amatorzy” i „Sparta” oraz TKKF. Był też kierownikiem Domu
Kultury w Skórczu. Noty biograficzne B. Przybylskiego
zostały umieszczone w wydanych w 2005 r. „Dziejach
Skórcza” oraz „Encyklopedii sportowców Kociewia”.
W uznaniu zasług w działalności społecznej, kulturalnej i sportowej na terenie miasta Skórcza w latach 19491965 tamtejsza Rada Miejska uchwałą z 19 czerwca
1996 nadała panu Bazylemu Przybylskiemu w 70-lecie
urodzin Honorowe Obywatelstwo Miasta Skórcza. Odznaczony został także Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą
Odznaką TKKF, Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół
Harcerstwa. Ponadto otrzymał tytuły „Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony Ziemi Gdańskiej”.
Od 1965 r. B. Przybylski mieszkał i pracował w Rumi,
gdzie przez 26 lat był dyrektorem Miejskiego Domu Kultury.
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Można też wysłać ogłoszenie pocztą elektroniczną na e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
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Rumianie na międzynarodowych zawodach w karate

Złote, srebrne i brązowe medale

Z lewej: Karolina Osińska (z przodu) - zwyciężczyni w
kumite dziewcząt i Monika Małowiecka (z tyłu) - razem
otrzymały srebrne medale w kumite drużynowym.

W listopadzie br. w Hali
Parkowej w Łodzi odbywały się międzynarodowe
zawody w karate, przeprowadzone według przepisów
WKF. Organizatorem był
klub Harasuto. Startowało około 400 zawodników z 44 klubów z Egiptu,
Czech, Słowacji, Gruzji,
Ukrainy, Łotwy oraz Polski. Wśród zawodników
znaleźli się reprezentanci
Rumi z Rumskiego Klubu Sportowego Karate
„SAKURA”,
trenowani
przez Andrzeja Kostuna.
Rumianka Karolina Osińska zajęła I miejsce w kumite dziewcząt 10-11 lat
- 34kg, a razem z Moniką
Małowiecką - II miejsce w
kumite drużynowym młodziczek.
Kacper Formela zdobył
III miejsce w kumite kadetów 14-15 lat -63 kg. W zawodach wziął również udział
Mikołaj Moszczenko. K.

Kacper Formela - pierwszy z prawej otrzymał brązowy medal za konkurencję
kadetów 14-15 lat.

Koniec rundy jesiennej. Piłkarze wrócą na boiska w marcu

Orlęta z podciętymi skrzydłami
Trzej najskuteczniejsi piłkarze Orkana Rumia SSA zdobyli swe kolejne bramki i przesądzili o zwycięstwie rumian nad Orlętami Reda.
Mowa o Michale Smarzyńskim,
Dawidzie
Banaczku oraz Błażeju Adamusie. Dla dwóch
pierwszych były to już ósme
trafienia w sezonie, a lewy
pomocnik Orkana strzelił
po raz piąty.
Początek meczu to wyrównana walka, jednak wraz z
upływem czasu przewaga
gospodarzy stawała się coraz bardziej widoczna. Bliski
pokonania bramkarza gości

był Dawid Banaczek. Jego
uderzenie głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z linii
bramkowej wybili obrońcy.
Wynik w 36 minucie
otworzył strzałem z pola
karnego Michał Smarzyński.
Orlęta zagrożenie pod bramką dobrze grającego Kamila
Biecke stwarzały głównie
po stałych fragmentach gry.
Niecałe 10
minut po
zmianie stron na 2:0 podwyższył Banaczek, ponow-

nie strzelając głową – tym
razem skutecznie. Kontrolując wydarzenia na boisku, Orkan ustalił wynik
za sprawą Błażeja Adamusa w ostatniej minucie
spotkania. Gol był zwieńczeniem bardzo dobrego
spotkania w wykonaniu
lewoskrzydłowego rumian.
Tuż przed przerwą w
starciu z rywalem kontuzję
uniemożliwiającą dalszą grę
„złapał” Paweł Dirda. - Nie

Tabela III ligi po rundzie jesiennej

Awans do II ligi uzyska zwycięzca rozgrywek. Do IV ligi
spadną zespoły z miejsc 14-16. Po rozegraniu dwóch spotkań rewanżowych, w rozgrywkach nastąpi zimowa przerwa i na boiska dokończyć rundę wiosenną piłkarze wrócą
w marcu 2011 roku.

mam szczęścia w tym sezonie. Trzykrotnie miałem już
złamany nos, a teraz przytrafiła mi się kontuzja przyczepu mięśni karku – mówi
czołowy obrońca Orkana.
Tym spotkaniem podopieczni Jarosława Kotasa
zakończyli rundę jesienną
sezonu 2010-2011.
Dwa mecze rundy rewanżowej miały być rozegrane awansem jeszcze w
listopadzie, ale Pomorski
Związek Piłki Nożnej cofnął
decyzję o rozegraniu dwóch
kolejek z wiosny. Oznacza
to, że piłkarze wrócą na boiska dopiero w marcu.
„Mecze kolejki 16 i 17,
zaplanowane na 20/21oraz
27/28 listopada br. odbędą
się zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, a więc na
rundę wiosenną sezonu
2010/11” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej.
Orkan – Orlęta 3:0 (1:0)
Orkan: Biecke – Kowol, Dirda (46’Krauze),
Fera Szweda (89’Skwiercz)
- Adamus, Beyl, Bodzak,
Smarzyński – Banaczek Kazubowski (90’Prinz)
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- Rumia - powiatem grodzkim
- budowa obwodnicy północnej Rumi
- budowa ulicy Cegielnianej
- budowa ulicy Kosynierów
- budowa auli w I LO w Rumi
Sfinansowano ze środków KWW „Wspólny Powiat”
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