WYBORY RUMIA 2006
KANDYDACI NA BURMISTRZA RUMI
samorząd 2006
Prawo i Sprawiedliwość

Witold Reclaf

lat 41, żonaty, dwoje dzieci. Od urodzenia mieszkaniec Rumi.
Skończył prawo i Podyplomowe Studia Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1990 roku związany z
samorządem, przez dwie kadencje wiceburmistrz naszego miasta. Obecnie radny powiatowy.
Pracuje w Pomorskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni na stanowisku wicedyrektora.

Janusz Wolański

lat 50, żonaty, dwoje dzieci. Od 1959 roku mieszka w Rumi. Z
wykształcenia jest magistrem fizyki - absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową związał z oświatą. Od roku 1984 jest nauczycielem fizyki i matematyki w
„swoim” I LO w Rumi.
W latach 1998 - 2000 pełnił funkcję wicedyrektora, a od 2000 r.
jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.

Kandydaci do Rady Miasta Rumi
LISTA NR 2 - Liga Polskich Rodzin
Okręg nr 1
1. Tadeusz Wolski
2. Marianna Szpara
3. Bożena Dubiel
4. Barbara Ludwiczak
5. Józef Dziuba
6. Roman Kowalewski
7. Krystyna Drobot
8. Elżbieta Różycka
9. Elżbieta Jędrzejczak

Okręg nr 2
1. Krzysztof Bargielski
2. Radosław Borawski
3. Zbigniew Ciereszko
4. Ryszard Grajkowski
5. Krzysztof Młynek
6. Krystyna Mielewczyk
7. Wiesław Łukowicz
8. Dariusz Bębenek

Okręg nr 3
1. Antoni Lichota
2. Anna Bagnecka
3. Krystyna Wolf
4. Regina Maćkiewicz
5. Wiesław Metyk
6. Jan Samson
7. Elżbieta Sielicka
8. Sławomir Frajtag
9. Krystyna Łempicka

Okręg nr 4
1. Tadeusz Niemc
2. Halina Szalk
3. Ewa Krupa
4. Mariusz Mierzejewski
5. Henryka Baranowska
6. Stanisław Drabik
7. Waldemar Konarzewski
8. Krzysztof Poznański
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Kandydaci do Rady Miasta Rumi
Lista nr 4
OKRĘG 1

5

Kowalczyk Dorota 42 lata
wykształcenie wyższe
nauczyciel

1

Reclaf Witold 41 lat
wykształcenie wyższe
prawnik

2

Januszewski Andrzej 50 l.
wykształcenie wyższe
nauczyciel

3

Kryża Michał 41 lat
wykształcenie średnie
handlowiec

4

Kunikowski Piotr 41 lat
wykształcenie wyższe
nauczyciel

6

Wawrzyńczyk Krystyna 54 l.
wykształcenie wyższe
nauczyciel

7

Mikołajczak Wojciech 49 lat
wykształcenie wyższe
ekonomista

8

Zabłocki Tomasz 37 lat
wykształcenie średnie
ogrodnik

9

Zawadzki Marek 50 lat
wykształcenie wyższe
ekonomista

Kaszubowska Ewa 52 l.
wykształcenie wyższe
nauczyciel

Lista 4 - OKRĘG 2

1

6
2

Wójcik Danuta 55 lat
wykształcenie wyższe
nauczyciel

Lalka Kaczorowski
Robert 40 lat
wykształcenie wyższe
żołnierz zawodowy - oficer

2

Ptach Stanisław 50 lat
wykształcenie średnie
technik elektryk

3

Protasewicz Jerzy 52 lata
wykształcenie średnie
ekonomista

4

Kaźmierczak Renata 43 l.
wykształcenie wyższe
nauczyciel

5

7

Jędrzejewski Jerzy 59 lat
wykształcenie wyższe
oficer, mechanik

8

Zawadzki Adam 19 lat
Uczen III kl SLO w Rumi

9

Reszczyński Wojciech 18 l.
uczeń III kl ILO w Rumi

10

Pranczk Henryk 63 lata
wykształcenie średnie
emeryt
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Kandydaci do Rady Miasta Rumi
Lista nr 4

OKRĘG 3

Rumia w Twoich rękach
www.pis.rumia.org

1

Zaradny Piotr 38 lat
wykształcenie wyższe
informatyk

2

Lewandowski Ewaryst 66 l.
wykształcenie średnie
intendent

3

Kozikowska Alicja 26 lat
wykształcenie wyższe
inż. hotelarstwa

4

Semmerling Jan 51 lat
wykształcenie średnie
dyspozytor

5

Parchem Wojciech 48 lat
wykształcenie zawodowe
monter

6

Klein Maria 47 lat
wykształcenie wyższe
firma rodzinna

Lista 4 - OKRĘG 4

1

Mosa Florian 56 lat
wykształcenie wyższe
projektant budownictwa

6

Stępniewska Maria 50 l.
wykształcenie wyższe
ekonomista

2

Dybikowski Mieczysław 40 l.
wykształcenie wyższe
policjant

7

3

Rączkowski Zbigniew 47 lat
wykształcenie wyższe
prawnik i ekonomista

4

Serema Wiesława 49 lat
wykształcenie średnie
pielęgniarka

5

Nieżorawski Ryszard l. 60
wykształcenie wyższe
broker

Ignacionek Artur 23 lata
wykształcenie średnie
student
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Kandydaci do Rady Miasta Rumi

Lista 5 - OKRĘG 1

3

Edyta Salamon
Urodziłam się w 1969
roku. Mam męża i dwoje
dzieci. Jestem dyplomowaną pielęgniarką i od wielu lat zajmuję się pomaganiem chorym, niepełnosprawnym osobom.

4

Franciszek Fuhrmann
Mam 52 lata. W Rumi
mieszkam od 30 lat. Jestem
żonaty i mam dwoje dorosłych dzieci oraz od niedawna wnuczkę. Pracuję w niemiecko-francuskiej firmie
na stanowisku kierownika
technicznego.

4

6

7

Grzegorz Lademann
Mam 36 lat. Urodziłem
się w Kartuzach, a od 35 lat
mieszkam w Rumi. Jestem
mistrzem fryzjerskim. Od
13 lat prowadzę własny
salon fryzjerski w Rumi, a
od 6 lat także salon fryzur
w Hotelu Gdynia.

4

Jolanta Napierała lat 50,
nauczycielka, wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Przez wiele lat pracowała w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi Janowie.
Emerytka.

5

Piotr Taube lat 40,
pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, trener, działacz sportowy. Wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Kazimierz Duraj
Urodziłem się 50 lat temu.
Mam średnie wykształcenie.
Jestem żonaty i mam dwie
córki. Pracuję w Teatrze Muzycznym w Gdyni jako pracownik działu sceny.

Marcin Fuchs
Lat 27, politolog, ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Platformy
Obywatelskiej, koła PO w
Rumi.

2

Joanna Żurek
Urodziłam się w 1966
roku. Mam piętnastoletniego syna. W Rumi mieszkam
od 1997 roku. Jestem lekarzem internistą. Pracuję i
prowadzę jako kierownik
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 3 w Rumi.
Jestem radną Rady Miejskiej Rumi od dwóch kadencji.

Janusz Wolański
od 1959 roku mieszka w
Rumi. Z wykształcenia jest
magistrem fizyki - absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Karierę zawodową związał z oświatą. Od roku 1984
roku jest nauczycielem fizyki i matematyki w „swoim” I LO w Rumi.

OKRĘG 2

Krzysztof Lisiak lat 56,
ekonomista, Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu
Gdańskiego. Pracuje w firmie spedycyjnej.
Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek.

Mateusz Bazychowski
Urodziłem się 14 listopada 1986 roku w Wejherowie. Jestem studentem I
roku politologii na Wyższej
Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Od urodzenia mieszkam w Rumi.

2

Jan Domański lat 49,
nauczyciel, pedagog, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1, samorządowiec. Żonaty, dwoje dzieci.

1

Lista 5

3

5

1

6

Karol Poręba lat 20,
student Wyższej Szkoły
Komunikacji Społecznej w
Gdyni, pracuje w Agencji
Koncertowo – Reklamowej.
Założyciel Stowarzyszenia
„Młodzi dla Rumi”

7

Adam Walczak lat 48,
nauczyciel wychowania
fizycznego, trener. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Znany piłkarz, reprezentant
Polski w piłce nożnej.
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Lista 5 - OKRĘG 3

1

2

3

4

6

7

8

Piotr Radtke lat 31
W Rumi mieszka od 22
lat. Inżynier mechanik, absolwent Akademii Morskiej
w Gdyni. Od kilku lat pracuje w branży okrętowej, obecnie na stanowisku kierowniczym w firmie związanej z
przemysłem stoczniowym.
Żonaty. Jedno dziecko.

5

Maria Bochniak
Urodziłam się w 1964 r.
w Gdyni, jednak całe życie
spędziłam w Rumi. Ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z politologii. Od
18 lat pracuję w SP nr 6 w
Rumi. Jestem mężatką,
mam dwie córki.

Eugeniusz Zwara
Urodził się 6 kwietnia 1939
roku w Rumi. Jest rumianinem „od zawsze”, mieszka
przy ul. Partyzantów. Z wykształcenia mistrz elektromechaniki. Żonaty. Ojciec 4 dzieci. Aktualnie na emeryturze.

Barbara Galas
Urodziłam się w 1954 roku
w Dobrzyniu n/Wisłą. W Rumi
mieszkam od 1974 roku, a na
terenie Starej Rumi 16 lat.
Mam średnie wykształcenie
w kierunku informacji i dokumentacji ekonomiczno-technicznej. Obecnie nie pracuję
zawodowo. Mam męża Piotr i
syna Jarosława.

1

Alina Bolek lat 49
Od 1983 roku mieszka w
Rumi. Wykształcenie wyższe. Ekonomistka. Mężatka, dwoje dorosłych dzieci.
Wspólnie z mężem prowadzi firmę.

4

Małgorzata Milówka l. 46
Urodziłam się w Gdyni.
Jestem mężatką, mam
dwoje dzieci. Prowadzę
działalność gospodarczą.
Od 20 lat jestem związana z Rumią.
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Piotr Woźniak
Urodziłem się 24 lata
temu. Z wykształcenia jestem politologiem. Ukończyłem Gdańską Wyższą
Szkołę Humanistyczną na
kierunku Międzynarodowe
Stosunki Polityczne oraz
kierunek politologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Celina Dorsz lat 37
W Rumi mieszkam od
urodzenia. Jestem mężatką,
mam dwóch synów. Pracuję
jako pielęgniarka środowiskowo - rodzinna na terenie
Rumi.

Danuta Majchrowicz
Mam 50 lat. Jestem mężatką. Mam dwoje dzieci.
Mieszkam w Rumi od 18 lat.
W latach 1998-2002 byłam
radną Rady Miejskiej Rumi. Od
2003 r. jestem prezesem Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskich Organizacji Sportowej SALOS przy parafii św.
Krzyża w Rumi.

2

Mieczysław Grzenia l. 56
Urodził się w Rumi i nadal
tu mieszka. Z zawodu technik mechanik. Żonaty. Dwie
córki.
Od 24 lat prowadzi w
Rumi firmę „MILA”, w której
prowadzi sprzedaż mebli. Prezes zarządu Biura Rejonowego Zrzeszenia Handlu i Usług
w Wejherowie i przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Zrzeszenia Handlu i Usług w
Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

Jarosław Muszyński l. 46
Rodzinnie od pokoleń
związany z Rumią. Od 1983
roku prowadzi prywatne
przedsiębiorstwo. Studiuje
na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.
Radny.
Żonaty, dwoje dzieci.

3

Marian Płocki lat 48,
mieszkaniec Rumi od
urodzenia. Żonaty, dwie
dorosłe córki. Z Rumią
związany zawodowo, prowadzi firmę budowlaną.

5

Bogdan Jan Formella
Urodziłem się w 1968
roku. Jestem żonaty, mam
dwie córki i syna. Mieszkam
w Rumi. Od 13 lat pełnię funkcję Komendanta Hufca ZHP
Rumia.

6

Kazimierz Labudda
Urodziłem się 48 lat temu
w Rumi - Białej Rzece i tutaj
nadal mieszkam. Mam żonę i
dwoje dzieci. W 1990 r. założyłem firmę usługową, którą
nadal prowadzę.

Lista 5
OKRĘG 4

7

Arkadiusz Dagga lat 24
Od urodzenia mieszkam w
Rumi. Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim nauki ekonomiczne. Od 2004 r. jestem
członkiem Stowarzyszenia
Młodzi Demokraci.

5
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Kandydaci do Rady Powiatu
LISTA NR 2 - Liga Polskich Rodzin
1. PTACH Tadeusz
2. REJNÓW Krystyna

1

6

Janusz Zabłocki 60 lat
wykształcenie średnie
ogrodnik, florysta

Krzysztof Rybczyński 51 l.
wykształcenie wyższe
dziennikarz

2

7

3. NIEMC Barbara
4. LABUDA Wiesław

Łucja Sławikowska 52 lat
wykształcenie średnie
firma rodzinna

3

Jan Kaźmierczak 45 lat
wykształcenie wyższe
ekonomista

8

Dariusz Kuczmarski
Urodziłem się w 1959
roku. W 1998 r. z żoną i córką
przeprowadziłem się do Rumi.
Ukończyłem Wydział Prawa i
Administracji UG. Byłem
dziennikarzem.

2

Mieczysław Lewiński 55 lat
wykształcenie średnie
zarządca nieruchomości

5. HINZ Piotr
6. WIKA Roman

4

Wanda Moza-Dalecka 47 l.
wykształcenie zawodowe
rzemieślnik – kuśnierz

5

Stanisław Freitag 56 lat
wykształcenie zawodowe
ślusarz konstrukcyjny

Lista
nr 4
Krystyna Pluszyńska 51 l.
wykształcenie wyższe
psycholog

Powiat w Twoich rękach

Lista nr 5

1

Ludwik Bach lat 56
Urodził się w Rumi, ma
dwójkę dorosłych dzieci.
Założyciel i wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Rumi.

3

Jacek Korcz lat 46
Jestem rumieninem. Wykształcenie średnie techniczne. Jestem właścicielem firmy PHU JAKS Sc w Rumi.
Mam żonę i troje dzieci.

6

Władysław Karczewski
Urodziłem się 54 lata
temu. Jestem żonaty i mam
dwie córki i syna. Od 33 lat
pracuję w Fabryce Urządzeń
Okrętowych w Rumi. 16 lat
kieruję Kontrolą Jakości w zakładzie, pełnię funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

6

4

Leszek Zelewski
Od 25 lat mieszkam w
Rumi. Żonaty, mam dwie córki. Od 20 lat pracuję w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej
nr 2 w Rumi.

5
7

Ariel Sinicki lat 29
Politolog, menadżer.
Ukończył
Uniwersytet
Gdański. Członek Platformy
Obywatelskiej, koła PO w
Rumi.

9

Dariusz Rybarczyk
Urodziłem się w 1975 roku
w Gdyni. Pracuję w firmie
Oceanic Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno Kosmetyczne. Żonaty, dwoje dzieci.

11

Lucyna Oglęcka lat 55
Ukończyła m.in. Uniwersytet Gdański i Politechnikę
Gdańską. Wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi.

Barbara Niewiedziała
Lat 40. Ukończyła UG, Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową. Mężatka. Dwoje dzieci.

8
10

Andrzej Mieczkowski
Elżbieta Muszyńska
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LEPSZY POWIAT
Lista Nr 16
LEPSZY POWIAT – LEPSZE ŻYCIE
Komitet Wyborczy Wyborców „Lepszy Powiat” jest bezpartyjny. Powołali go samorządowcy, działacze lokalni
i znane osobistości z terenu całego Powiatu Wejherowskiego. Ich celem jest wyłącznie polepszenie warunków życia Mieszkańców a nie polityka i udział w globalnej walce o władze w kraju.
„Lepszy Powiat” to przede wszystkim: - Lepsze drogi powiatowe; - Lepsze szkolnictwo ponadgimnazjalne;
- Lepsza obsługa interesantów w starostwie; - Lepsza współpraca gmin i powiatu

Kandydaci do Rady Powiatu

1

Roman
KNOP

2

Krzysztof
WOŹNIAK

3

Irena Maria
WELICKA

4

Jolanta
KRZYKOWSKA

51 lat. Mieszka w Rumi
przy ul. Che³moñskiego 52.
Obecnie prowadzi w³asne gospodarstwo rybackie. Przez
12 lat by³ radnym Rady Miasta Rumi, przez 11 lat pe³ni³
funkcjê zastêpcy burmistrza,
kieruj¹cego inwestycjami miejskimi.

lat 48. W latach 1991 1995 zastêpca Komendanta
Policji w Rumi, a nastêpnie
do 2005 roku komendant
powiatowy Policji w Pucku.
Jest cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Rumi
oraz Stowarzyszenia Emerytów MSWiA w Wejherowie.

lat 58, lekarz medycyny,
posiada specjalizacjê drugiego
stopnia w zakresie medycyny
ogólnej. Nieprzerwanie pracuje w przychodni przy ul. Derdowskiego 24 jako lekarz podstawowej opieki zdrowotej.
Równolegle pracuje w pogotowiu ratunkowym.

lat 34, lekarz medycyny. Po
odbyciu sta¿u w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie,
podjê³a pracê w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej nr 3 w Rumi. Opiekuje siê
tak¿e osobami starszymi, pensjonariuszami w domach opieki w Rumi i Wejherowie.

6

7

8

9

Krystian
HELBIK

lat 27, zamieszka³y w
Rumi przy ul. Poznañskiej
12. Mgr Wychowania - Fizycznego. Pracuje jako masa¿ysta. Zajmuje siê rehabilitacj¹
ludzi. Jest cz³onkiem Gdyñskiego Klubu Kick - Boxingu
MAXIMUS.

Jolanta Teresa
FOBKE

z domu Zarwalska, lat 51,
do dzisiaj mieszka w domu, w
którym siê urodzi³a - w Rumi
przy ul. Poprzecznej 4. Od 31
lat pracuje z ludŸmi potrzebuj¹cymi pomocy. Wspó³pracuje
z organizacjami charytatywnymi, tak¿e z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
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Elżbieta
ŁĘTKOWSKA

lat 53, zamieszka³a w
Rumi przy ul. Kolejowej. Wykszta³cenie wy¿sze, ekonomiczne, jest absolwentk¹
Uniwersytetu Gdañskiego,
Wydz. Ekonomiki Produkcji
- specjalnoœæ finanse. Pracuje jako g³ówny ksiêgowy oraz
bieg³y rewident.

Jan
BASKI

lat 55, od 1965 roku zamieszka³y w Rumi przy ul.
Kiliñskiego 35. Pracuje zawodowo od 37 lat. W okresie pracy zawodowej skoñczy³ studia na Politechnice
Gdañskiej. Obecnie jest menagerem w firmie produkcyjnej.

5

Dariusz Adam
KLONOWSKI

lat 43, urodzony w Wejherowie, a zamieszka³y w
Rumi przy ul. Wyspiañskiego. Od 1988 r. pracuje jako
nauczyciel dyplomowany w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, gdzie
równie¿ pe³ni funkcjê technika ds. BHP.

10

Sławina Maria
KLAWITER

lat 18, mieszka w Rumi
przy ul. Gdañskiej 37. Jest
uczennic¹ maturalnej klasy I
Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gdyni. Interesuje siê sprawami lokalnymi i dzia³alnoœci¹ samorz¹du.
Od 5 lat dzia³a w Zrzeszeniu
Kaszubsko - Pomorskim.

7
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Kandydaci do sejmiku
województwa pomorskiego
3. Jan Klawiter
Lat 55. Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Gdañskiej i wieloletni pracownik naukowy tej uczelni. Radny Rady Miasta Rumi przez 3
kadencje. Burmistrz Rumi przez 11 lat. Obecnie pracuje w OPEC Gdynia na stanowisku wicedyrektora
ds. technicznych. Cz³onek Akcji Katolickiej i innych
organizacji pozarz¹dowych.
¯onaty – ¿ona Urszula z wykszta³cenia mgr matematyki. Córka Ma³gorzata studentka Politechniki
Gdañskiej na Wydziale Fizyki.

3. Halina Piekarek-Jankowska
Urodzona 8 marca 1948 r. w Rawie Mazowieckiej. Mê¿atka.
Pracownik naukowy (profesor) Uniwersytetu Gdañskiego, Wydz. Biologii,
Geografii i Oceanologii, Instytut Oceanografii. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Elbl¹gu (II miejsce pracy)
wicedyrektor Instytutu Oceanografii UG: w latach 1981 - 1987
kierownik Zak³adu Geologii Morza, Inst. Oceanografii UG: 1990 - obecnie
dziekan Wydzia³u Biologii, Geogr. i Oceanologii UG: w latach 1996 - 2002
prorektor ds. kszta³cenia w Uniwersytecie Gdañskim: w latach 2002 - 2004
prorektor ds. rozwoju w PWSZ w Elbl¹gu: od wrzeœnia 2006.

6. Józef Franciszek

Wójcik
Lat 60. Mieszkaniec Rumi.
Absolwent Wy¿szej Szko³y Marynarki Wojennej (kmdr. ppor.
rez.) i Wy¿szej Szko³y Morskiej
(kpt. ¿. w. mgr in¿.). Nawigator i matematyk. Wyk³adowca
na WSM w Gdyni. Oficer na
wielu polskich statkach szkoleniowych i u zagranicznych
armatorów. Pisarz i literat.
Cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. ¯onaty, ojciec doros³ych ju¿ dzieci.
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PISMO BEZP£ATNE

MIASTO, MIESZKAÑCY, WYDARZENIA
WSPOMNIENIE O
TYCH CO ODESZLI
Zbli¿a siê 1 listopada, Uroczystoæ Wszystkich wiêtych, a nastêpnie Zaduszki (popularnie zwane wiêtem Zmar³ych). Dni, w których szczególnie mylimy o tych, których nie ma
wród nas, którzy odeszli.
Szczególnie wa¿ne przes³anie niesie ze sob¹ Uroczystoæ Wszystkich wiêtych  dzieñ
bardzo radosny, w którym pamiêtamy o wszystkich tych, którzy ¿yli przed nami i ju¿ doszli
do przebywania z Bogiem w niebie. W ten sposób koció³ wspomina nie tylko oficjalnie
og³oszonych wiêtych i b³ogos³awionych, ale wszystkich ludzi, którzy osi¹gnêli chwa³ê
nieba. I pokazuje nam, ¿e w³anie wiêtoæ jest prawdziwym celem naszego ¿ycia.
Zgodnie z polsk¹ tradycj¹ w tym okresie odwiedzamy groby bliskich, sk³adamy kwiaty i
wieñce oraz zapalamy znicze. To tak¿e tradycja wpólnych, rodzinnych spotkañ.
Odwiedzaj¹c w te wyj¹tkowe dni polskie cmentarze pamiêtajmy te¿ o tych, o których ju¿
nikt nie pamiêta. Zapalmy na opuszczonych grobach choæ jedn¹ lampkê. Cz³owiek ¿yje
wszak tak d³ugo, jak d³ugo trwa pamiêæ o nim.

1 Listopada w Uroczystoæ Wszystkich wiêtych tradycyjnie ju¿ odprawione zostan¹ msze wiête na rumskich
cmentarzach. Ich porz¹dek podajemy poni¿ej:
Godzina 12.30
Cmentarz parafialny w Starej Rumi
przy ulicy Cmentarnej
Godzina 14.30
Cmentarz Komunalny przy ulicy Górniczej
W okresie od soboty 28 padziernika do czwartku 2 listopada ZKM Gdynia wprowadza dodatkowe kursy autobusów maj¹ce u³atwiæ mieszkañcom Rumi dotarcie na
miejskie cmentarze - szczegó³y na stronie 2.

MAREK
GRECHUT
A
GRECHUTA
1945-2006

Odszed wielki poeta i pieniarz - jednak pozosta³y nam
jego p³yty, tomiki wierszy i obrazy.
Wspomnienie o Marku Grechucie na stronie 15.
Na zdjêciu reprodukcja ok³adki z p³yty Marka Grechuty Dni
których nie znamy

RUSZYŁA K
AMP
ANIA
KAMP
AMPANIA
WYBORCZA
Ruszy³a kampania wyborcza do samorz¹dów. Widaæ to wyranie na ulicach naszych
miast, w mediach, czy te¿ w skrzynkach pocztowych, w których znajdujemy rozmaite
materia³y wyborcze. To wa¿ny moment, gdy¿ nie jest bez znaczenia, jacy ludzie bêd¹
nas reprezentowaæ w samorz¹dach. Warto wiêc poznaæ programy poszczególnych
kandydatów i nale¿y dokonaæ m¹drego wyboru, gdy¿ od kompetencji i zaanga¿owania radnych zale¿eæ bêdzie jakoæ naszego ¿ycia.
Aby u³atwiæ naszym czytelnikom wybór najlepszych kandydatów na ³amach Gazety Rumskiej oraz specjalnego dodatku przygotowanego na wybory samorz¹dowe zamieszczamy informacje przygotowane przez komitety wyborcze.

W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
- ROZMOWA Z LEKARZEM RODZINNYM O
TYM, CZY WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ
PRZECIWKO GRYPIE
ORAZ NASZE STAŁE RUBRYKI
- LISTY DO REDAKCJI
- PRZEPISY KULINARNE
- PORADY DORADCY FINANSOWEGO

Gazeta Rumska dostępna
także w internecie
www.gazetarumska.pl
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OSTATNI SKOK NA KASĘ

DOŚĆ T
AKIEJ GOSPOD
ARNOŚCI
TAKIEJ
GOSPODARNOŚCI

Andrzej Januszewski radny
miejski bie¿¹cej kadencji i
kandydat w nadchodz¹cych
wyborach z listy Prawa i
Sprawiedliwoci
Ostatni¹ wrzeniow¹ sesjê
Rady Miasta Rumi zdominowa³a sprawa sprzeda¿y 21 tysiêcy metrów kwadratowych
gminnej dzia³ki w ca³oci i
jednemu deweloperowi. Jedynymi radnymi, którzy
sprzeciwili siê tej wyprzeda¿y i zag³osowali przeciw wprowadzeniu uchwa³y o sprzeda-

¿y gruntu w ca³oci byli radni
Samorz¹dnej Rumi. Pomimo
krytycznych uwag, które wnosili, ¿e:
- nie nale¿y wyzbywaæ siê
tak wartociowego i du¿ego
gruntu przy zbiegu ulic Dêbogórskiej i Gdañskiej, szczególnie w sytuacji kiedy ceny ziemi wci¹¿ id¹ w górê,
- sprzeda¿ dzia³ki w mniejszych kawa³kach przyniós³by
wiêkszy zysk miastu.
Radny Roman Knop
stwierdzi³, i¿ sprzeda¿ nastêpuje w momencie, gdy koñczy
siê kadencja Rady Miasta i czas
rz¹dów burmistrz El¿biety
Rogali-Koñczak, uchwa³a o takiej treci nie powinna byæ w
ogóle omawiana, bo wygl¹da to
jak ostatni skok na kasê. Poniek¹d radny, Knop ma racjê,
gdy¿ przy tak du¿ym zad³u¿eniu miasta i praktycznie wysprzedaniu przez pani¹ burmistrz wszystkiego co by³o
jeszcze mo¿liwe, przedmiotowa dzia³ka to jeden z niewielu
tak atrakcyjny teren, który po
sprzedaniu mo¿e znacz¹co
podreperowaæ stan miejskiej

kasy. W kuluarach sesyjnych
s³ychaæ by³o opinie, ¿e burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak jest tak pewna reelekcji
na stanowisko burmistrza, ¿e
przygotowuje fundusze na inwestycje, które by³y zaplanowane w bud¿ecie z tzw. funduszy norweskich. Wiadomo, ¿e
wszystkie z³o¿one wnioski o
dofinansowanie z tych rodków zosta³y odrzucone, a z³o¿one obietnice trzeba przecie¿
wype³niaæ. Burmistrz Rumi i
radni z Gospodarnoci tak zawziêcie bronili tej uchwa³y, ¿e
a¿ trudno nie odnieæ wra¿enia,
¿e sprawa ta mo¿e mieæ jeszcze inne t³o.
- Pomimo, ¿e pani burmistrz
zapewnia³a radnych, ¿e w tym
roku tego gruntu nie sprzeda to
pytam siê, po co ta ca³a dyskusja i po co tyle zawziêtoci
przy forsowaniu tej uchwa³y na
sesji Rady Miasta  stwierdzi³
radny Jaros³aw Muszyñski. I
doda³ - Czy¿by kto komu co
obieca³. Popiech w podejmowaniu tak istotnej decyzji jest
niewskazany, gdy¿ mo¿e dojæ
do sprzeda¿y, która przynie-

KOMUNIKAT ZKM GDYNIA
W okresie Wszystkich wiêtych, od 28 padziernika do 2 listopada 2006 r., komunikacja
miejska organizowana przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze Rumi, funkcjonowaæ bêdzie wed³ug zmienionych zasad. Do cmentarzy uruchomione zostan¹ dodatkowe linie autobusowe, na których przejazd odbywaæ siê bêdzie wg taryfy zwyk³ej  wraz ze wszystkimi uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezp³atnych. Na tych liniach wa¿ne bêd¹ tak¿e bilety miesiêczne i dekadowe.
Szczegó³y zmian w ofercie przewozowej w poszczególne dni s¹ nastêpuj¹ce:
Sobota, 28 padziernika 2006 r. - Obowi¹zywaæ bêd¹ sobotnie rozk³ady jazdy. Dodatkowo
na linii 86 wybrane kursy w godzinach 916 bêd¹ przed³u¿one do Cmentarza Komunalnego w
Rumi.
Niedziela, 29 padziernika 2006 r. - Obowi¹zywaæ bêd¹ niedzielne rozk³ady jazdy. Dodatkowo na linii 86 wybrane kursy w godzinach 9-17 bêd¹ przed³u¿one do Cmentarza Komunalnego w
Rumi, w tym dniu uruchomione zostan¹ tak¿e dodatkowe kursy.
Poniedzia³ek, 30 padziernika 2006 r. - Obowi¹zywaæ bêd¹ powszednie szkolne rozk³ady
jazdy. Dodatkowo na linii 86 wybrane kursy w godzinach 9-17 bêd¹ przed³u¿one do Cmentarza
Komunalnego w Rumi.
Wtorek, 31 padziernika 2006 r. - Obowi¹zywaæ bêd¹ powszednie szkolne rozk³ady jazdy.
Dodatkowo na linii 86 wybrane kursy w godzinach 917 bêd¹ przed³u¿one do Cmentarza Komunalnego w Rumi.
roda, 1 listopada 2006 r.  Uroczystoæ Wszystkich wiêtych - Obowi¹zywaæ bêd¹ sobotnie rozk³ady jazdy. Do obs³ugi cmentarzy w Rumi, w godzinach 7.3018 uruchomiona zostanie
dodatkowa linia autobusowa 386  która kursowaæ bêdzie na trasie: Rumia, pl. Kaszubski (Cmentarz Katolicki)  Dêbogórska  Gdañska  D¹browskiego  Starowiejska  Rumia Dworzec PKP 
Sobieskiego  Górnicza  Rumia Cmentarz Komunalny. Autobusy linii 386 bêd¹ siê zatrzymywaæ
na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Op³ata za przejazd  wg taryfy zwyk³ej,
obowi¹zuj¹cej w Rumi.
Czwartek, 2 Listopada 2006 r.  Dzieñ Zaduszny - Dodatkowo na linii 86 wybrane kursy w
godzinach 917 bêd¹ przed³u¿one do Cmentarza Komunalnego w Rumi.
Szczegó³owe informacje na temat rozk³adu jazdy mo¿na uzyskaæ pod numerami informacyjnymi Zak³adu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: 0801 174-194, i pod telefonem komórkowym 0695
174-194.

sie miastu straty a nie zyski,
tak jak mia³o miejsce przy
sprzeda¿y dzia³ek miejskich
pod budowê stacji paliw NESTE przy ul. Sobieskiego. Pani
burmistrz sprzeda³a miejski
grunt za 284 z³ za metr kwadratowy, a prywatny w³aciciel parê dni wczeniej sprzeda³ s¹siedni¹ dzia³kê temu samemu nabywcy za kwotê 448
z³ za metr kwadratowy.
W trakcie wypowiedzi J.
Muszyñskiego radni z Gospodarnoci  T. Pi¹tkowski i A.
Kubina próbowali przerywaæ
i wymiewaæ twierdzenia radnego, niestety przy pe³nej
aprobacie przewodnicz¹cego
Rady Miasta Józefa Chmielewskiego. Prezes J. Chmielewski
dopiero na wyrane oburzenie
radnych z Samorz¹dnej Rumi
delikatnie zwróci³ uwagê swoim klubowym kolegom i wypomnia³ brak kulturalnego zachowania nie licuj¹cego z mandatem radnego
Na zakoñczenie dyskusji
zastêpca burmistrza T. Winiewski, przedstawi³ (jego
zdaniem) jeden z g³ównych ar-

gumentów przemawiaj¹cych za
tak pilnym wprowadzeniem tej
uchwa³y i szybk¹ sprzeda¿¹
dzia³ki: - grunt miastu przysparza k³opotów i strat finansowych, które niepotrzebnie
obci¹¿a bud¿et miasta.
- Pierwszy raz spotykam
siê z twierdzeniem, ¿e ziemia,
a na dodatek dzia³ka budowlana w tak dobrym punkcie miasta przynosi straty  doda³
radny Muszyñski.  Wychodzi na to, ¿e najlepiej wszystko sprzedaæ, a nastêpni niech
siê martwi¹ sk¹d wzi¹æ grunty
pod miejskie inwestycje.
Dzia³ania pani burmistrz
El¿biety RogaliKoñczak i
radnych Gospodarnoci, którzy jednog³onie popieraj¹
wszelkie pomys³y, doprowadz¹ do ca³kowitej wyprzeda¿y maj¹tku gminnego. Wysoce
wiêc prawdopodobn¹ wydaje
siê sytuacja, ¿e pojawi¹ siê
problemy z wyp³acalnoci¹
Rumi, a przed miastem stanie
widmo bankructwa.
Chyba ju¿ czas skoñczyæ z
tak¹ gospodarnoci¹.
Andrzej Januszewski
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BURMISTRZ SIĘ NIE SPOTKAŁ

PYCHA
PRZEKRACZA
WSZELKIE
GRANICE
Zdaniem Tadeusza Winiewskiego zastêpcy burmistrza Rumi, w³adze
nie spotka³y siê do tej pory z niezadowoleniem mieszkañców w kwestii
za³atwiania spraw przez PEWiK. Tak¹ odpowied w dniu 11 sierpnia br.
przekaza³ T. Winiewski starocie wejherowskiemu. Starosta Józef Reszke
za¿¹da³ od burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak utworzenia punktu obs³ugi
mieszkañców, aby mogli sk³adaæ w nim druki, dokumenty, zasiêgaæ informacji, sk³adaæ podpisy w obecnoci pracownika. Taka procedura jest obowi¹zkowa przy za³atwianiu spraw z PEWiK.
Mieszkañcy Rumi od dawna sygnalizuj¹ o problemach na jakie napotykaj¹ za³atwiaj¹c sprawy w PEWiK w Gdyni. Tak¿e redakcjê prosz¹ o szczególn¹ interwencjê. Nie doæ, ¿e musz¹ jedziæ do Gdyni to jeszcze komplikowanie spraw przez urzêdników PEWiK przekracza ludzkie pojêcie. O
rozwi¹zanie tego problemu (bo burmistrz Rumi nie chce nic zrobiæ), zwrócili siê do w³adz powiatu wejherowskiego. Nad problemem, który powinien
byæ rozwi¹zany b³yskawicznie przez burmistrza Rumi, dyskutowa³ nawet
zarz¹d powiatu.

U góry publikujemy pismo Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke do
Burmistrza Miasta Rumi El¿biety Rogali-Koñczak
Z lewej strony publikujemy odpowied na otrzymane pismo podpisane
przez Tadeusza Winiewskiego Zastêpcê Burmistrza Miasta
Zdaniem starosty Józefa Reszke, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
³amie prawo przez niedope³nienie obowi¹zku ustawowego wobec mieszkañców. Swoje uwagi i zarzuty wobec burmistrz zawar³ w pimie z 14 lipca
br., w którym stwierdzi³ m.in., ¿e uci¹¿liwoæ (brak punktu obs³ugi mieszkañców) jest tym wiêksza, gdy¿ procedury i wymogi obowi¹zuj¹ce w PEWiK-u s¹ nie tylko nieprzyjazne wobec interesantów, ale wrêcz wrogie.
Na co T. Winiewski odpowiedzia³, ¿e pracownicy Urzêdu Miasta udzielaj¹ odpowiedzi i instruuj¹ mieszkañców (ciekawe w jaki sposób, je¿eli siê
nie znaj¹ na takich sprawach), a w sytuacjach bardziej skomplikowanych
s³u¿ymy mieszkañcom bezporedni¹ pomoc¹. Trudno nazwaæ to pismo
powa¿nym. Takie wyjanienia sk³aniaj¹ jednak do zastanowienia, co zastêpca burmistrz mia³ na myli. Czy mo¿e T. Winiewski osobicie bêdzie
wype³nia³ dokumenty, montowa³ g³ówne zawory na wodê, przeprowadza³
kontrole i konserwacje instalacji, a mo¿e bêdzie kopa³ rowy i uk³ada³ rury
wodne i kanalizacyjne?
Nie doæ, ¿e T. Winiewski (oczywicie za przyzwoleniem pani burmistrz) kpi sobie z mieszkañców Rumi, którzy godzinami musz¹ za³atwiaæ
sprawy w gdyñskiej siedzibie PEWiK, to na dodatek na zakoñczenie swojego pisma odes³a³ starostê J. Reszke na stronê internetow¹ PEWiK, aby
ten zapozna³ siê z dzia³alnoci¹ tej firmy.
W opisanej sprawie pycha rumskich w³adz jest pora¿aj¹ca.
(kol)

WYDANIE INTERNETOWE
WWW.GAZETARUMSKA.PL
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CHCIAŁBYM ZROBIĆ WIĘCEJ
DLA MIA
ST
A I REGIONU
MIAST
STA
Z JANEM KLAWITEREM KANDYDATEM DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z LISTY
PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI I WIELOLETNIM BURMISTRZEM RUMI ROZMAWIA PIOTR ZARADNY
ciowe. Przez 14 lat pracowa³em
bezporednio dla Rumi jako burmistrz miasta i jako radny. Chocia¿ jestem zadowolony z moich osi¹gniêæ, to jednak chcia³bym zrobiæ wiêcej dla miasta i
regionu. Je¿eli zostanê wybrany na radnego Sejmiku Pomorskiego, to bêdê mia³ mo¿liwoci
oddzia³ywania na wiêksz¹ skalê.
- Mówi³ Pan, ¿e jest Pan zadowolony ze swoich osi¹gniêæ.
Które z nich uznaje Pan za
godne przypomnienia?
- Jednym z wa¿nych osi¹gniêæ by³o utrzymanie wysokiego poziomu owiaty. Bylimy
w czo³ówce województwa pomorskiego. Ostatnio niestety ten
poziom zacz¹³ siê obni¿aæ, pomimo relatywnie du¿ych dop³at
do subwencji owiatowej. Powinno to stanowiæ wyzwanie dla
kolejnych w³adz naszego miasta.
Kolejnym wa¿nym osi¹gniêciem jest to, ¿e trakcie mojej kadencji zajmowalimy czo³owe
miejsca w rankingach ogólnopol-

skich jako gmina inwestuj¹ca w
infrastrukturê. Budowa kilkudziesiêciu kilometrów kanalizacji sanitarnej to nasze niew¹tpliwe osi¹gniêcie, którego niestety
nie widaæ, bo le¿y pod ziemi¹.
Nasza hala widowiskowo 
sportowa jest jedn¹ z naj³adniejszych w województwie, w której mog¹ siê odbywaæ imprezy
klasy miêdzynarodowej  te¿
jest powodem do dumy.
Bardzo dobrze zosta³o przyjête przez mieszkañców rozwi¹zanie placu przy dworcu SKM
oraz budowa Parku Starowiejskiego. Wspomnieæ te¿ nale¿y
rozpoczêcie termomodernizacji
obiektów gminnych.
- Z pewnoci¹ jednak brakuje Panu czego w naszym
miecie?
- Owszem. Brakuje mi ratusza, który by³by godny rangi naszego miasta i który u³atwi³by
budowê centrum miasta.
Nie zd¹¿ylimy te¿ wystarczaj¹co zadbaæ o stare budownictwo, które mo¿e ju¿ byæ
uznane za zabytkowe. Przede

wszystkim jednak brakuje dróg
- to w chwili obecnej najwiêksza bol¹czka Rumi.
- Jakie zadanie widzi Pan
dla siebie w sejmiku?
- Osobicie dla mnie wa¿ne
s¹ trzy tematy, powi¹zane
zreszt¹ ze sob¹:
Pierwszym z nich jest budowa tzw. Drogi Czerwonej, która
pozwoli na ograniczenie ruchu
na obecnej drodze krajowej i znakomicie u³atwi komunikacjê w
naszej czêci aglomeracji, a
szczególnie w Rumi oraz umo¿liwi szybki rozwój pó³nocnej
czêci miasta.
Drugie zadanie to praca nad
rozwojem gospodarki w naszym
województwie, m.in. poprzez
wykorzystanie funduszy unijnych, które powinny daæ nam
istotny impuls rozwojowy.
Trzeba zwróciæ uwagê nie tylko
na gospodarkê morsk¹, ale tak¿e na energetykê i ciep³ownictwo, bo te problemy mog¹ w najbli¿szym czasie stanowiæ bariery rozwojowe ca³ej cywilizacji.
Musimy bardzo dobrze wykorzystaæ lokalne zasoby energetyczne.
Trzecim zadaniem za, wcale nie mniej wa¿nym, jest tworzenie warunków sprzyjaj¹cych
rozwojowi rodziny. Problemy
zatrudnienia z pewnoci¹ nale¿¹ tutaj do najwa¿niejszych zagadnieñ.
- Dziêkujê za rozmowê.

PODP
ATRZONE
PODPA
- Panie burmistrzu co spowodowa³o, ¿e po 14 latach dzia³ania w samorz¹dzie miasta
chce siê Pan przenieæ do samorz¹du województwa?
- Zawsze by³em zwi¹zany z
moim miejscem zamieszkania. W

Rumi siê urodzi³em, w Rumi siê
wychowa³em i wykszta³ci³em.
W Rumi mieszkam i nie widzê
powodów, dla których mia³bym
siê gdziekolwiek fizycznie przeprowadzaæ. W Rumi realizujê
swoje ambicje i zamierzenia ¿y-

Czy - Rumianin to brzmi dumnie - rzeczywicie tak brzmi?, je¿eli plakat takiej treci rumska
Gospodarnoæ, zawiesi³a na wal¹cym siê p³ocie przy ul I Dywizji Wojska Polskiego.
Mieszkañców Rumi staæ na du¿o wiêcej, staæ na krytyczn¹ ocenê rzeczywistoci. Mieszkañcy
Rumi zas³uguj¹ na lepsz¹ przysz³oæ, ju¿ bez takiej gospodarnoci.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w tym samym rankingu gmin og³oszonym w Rzeczypospolitej, na który to powo³uje siê Gospodarnoæ, Rumia zwyciê¿y³a ju¿ w 2002 roku, w roku kiedy
to miastem zarz¹dza³a poprzednia ekipa.
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PO STRONIE MIESZKAŃCÓW

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

Kandydaci platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu Wejherowskiego
Platforma Obywatelska w
Rumi proponuje wszystkim
mieszkañcom, niezale¿nie od ich
pogl¹dów politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych, tworzenie miasta na miarê oczekiwañ jego mieszkañców, na miarê
XXI wieku. Rumia czerpi¹c z
programu i koncepcji PO bêdzie
funkcjonowaæ jako miasto:
- bez kompleksów wobec
wiêkszych zarówno wobec du¿ych jak i mniejszych s¹siadów,
- z w³asnym, charakterystycznym i wielkomiejskim centrum,
- z równymi szansami dla
wszystkich mieszkañców,
- w pe³ni skanalizowane,
- z dro¿nym uk³adem ulic
g³ównych i dzielnicowych,
- dbaj¹ce o s³abszych wspó³mieszkañców oraz o rodziny,
szczególnie te znajduj¹ce siê w
trudnej sytuacji materialnej,
- pod ka¿dym wzglêdem bezpiecznie,
- dbaj¹ce o edukacjê, zdrowie
i sprawnoæ fizyczn¹ mieszkañców,
- z urzêdami i instytucjami
przyjaznymi mieszkañcom,
przedsiêbiorcom, itp.,
- skutecznie wykorzystuj¹ce strukturalne rodki unijne i
dotacje rz¹dowe.
- Maj¹c dowiadczonych ludzi i dzia³aj¹c w oparciu o przejrzyste formy zarz¹dzania miastem, bêdziemy starali siê w ci¹gu jednej kadencji zrealizowaæ
za³o¿enia programowe. Wed³ug
naszych szacunków, jedynym
programem d³ugookresowym
bêdzie opracowanie i realizacja
koncepcji stworzenia centrum
miasta, które musi byæ stworzone z ró¿norodnych rodków finansowych. Przedsiêwziêcia realizowane za pieni¹dze mieszkañców Rumi, powinny opieraæ siê na prawach logiki oraz
podstawowych zasadach:

- co nale¿y do pañstwa wykonuje pañstwo,
- co nale¿y do województwa
wykonuje województwo,
- co nale¿y do powiatu wykonuje powiat,
- co nale¿y do gminy - sami
wiemy jak najlepiej zrobiæ.
Zbyt szanujemy pieni¹dze
podatników, aby nimi nierozwa¿nie gospodarowaæ - mówi
przewodnicz¹cy ko³a PO w
Rumi Dariusz Kuczmarski.
Do zrealizowania zamierzeñ
nale¿y maksymalnie wykorzystaæ dostêpne rodki, zarówno
z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak i pozosta³ych dostêpnych krajowych rodków finansowania dzia³alnoci.
Platforma Obywatelska chce
kontynuowaæ wszystko to, co
by³o dobre dla mieszkañców
Rumi, eliminowaæ z ¿ycia niedogodnoci, z którymi trzeba
borykaæ siê na co dzieñ. Jest to
program realny, a jego realizacjê
gwarantowaæ bêd¹ radni startuj¹cy w wyborach z listy Platformy Obywatelskiej.

Kandydaci startuj¹cy w wyborach samorz¹dowych pod
szyldem Platformy Obywatelskiej, spotkali siê na konwencji
inauguruj¹cej kampaniê wyborcz¹. Przewodnicz¹cy ko³a w
Rumi Dariusz Kuczmarski
przedstawi³ kandydatów do
Rady Miasta, Rady Powiatu i
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Najwa¿niejszym punktem konwencji by³a prezentacja
kandydata na burmistrza Rumi,
Janusza Wolañskiego.
Z rekomendacj¹ kandydata
wyst¹pi³ goæ konwencji wicemarsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk.
W imieniu w³adz powiatowych
Platformy, Janusza Wolañskiego popar³ tak¿e starosta Józef
Reszke.
Du¿o wczeniej poparcia
kandydatowi na burmistrza z
rumskiej Platformy, udzieli³ szef
ogólnopolskiej PO, Donald
Tusk, który stwierdzi³, ¿e Janusz Wolañski jest rzecznikiem
normalnego i stabilnego rozwoju Rumi. Warto na Niego g³osowaæ. Tego samego zdania byli
kandydaci na radnych i publicznoæ, bo wyst¹pienie kandydata na burmistrza nagrodzili gromkimi brawami. Nieco stremowany now¹ sytuacj¹ Janusz Wolañski, udziela³ pierwszych wywiadów oraz zaprezentowa³
swój program wyborczy.
- Jestem przekonany, ¿e nie
tylko cz³onkowie PO uwa¿aj¹
Janusza Wolañskiego za wietnego przysz³ego burmistrza
Rumi. To naprawdê jest osoba
posiadaj¹ca bardzo wysokie poczucie obowi¹zku, dowiadczona, odpowiedzialna i kulturalna
 stwierdzi³ na koniec Dariusz
Kuczmarski .
- Oprócz wa¿nych spraw
merytorycznych, którymi nale¿y siê szybko zaj¹æ, szczególnie istotne jest dla mnie poprawienie wizerunku osób sprawuj¹cych w³adzê. Od sprawowa-
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Kandydaturê Janusza Wolañskiego popiera m.in. Jan Koz³owski, Marsza³ek Województwa Pomorskiego.
Fot. D. Kuczmarski
nia wysokiej funkcji nie mo¿e siê
burmistrzowi przewróciæ w g³owie, bo cierpi na tym wizerunek
Rumi, mojego miasta  powiedzia³ Janusz Wolañski.
W koñcowej czêci spotkania kandydat na najwy¿szy
urz¹d w Rumi odpowiada³ na
pytania z sali, zadawane m.in.
przez pañstwa Opajdowskich.
Znani z gor¹cego uwielbienia
wobec obecnej burmistrz Rumi,
próbowali prowokowaæ, wyprowadzaæ z równowagi kandydata
oraz zabieraj¹cych g³os goci
konwencji. Nie mog¹c nic wskóraæ, zaczêli kpiæ i poddawaæ w
w¹tpliwoæ posiadane kwalifikacje oraz dowiadczenie kandydata w zarz¹dzaniu. Jednak w dyskusji merytorycznej pañstwo

Opajdowscy okazali siê ca³kowicie niekompetentni.
Warto przypomnieæ, ¿e burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
w swojej karierze zawodowej nigdy nie zarz¹dza³a jakimkolwiek
maj¹tkiem publicznym, a najd³u¿ej pracuje w jednym miejscu obecnie na urzêdzie burmistrza. Wczeniejsze popisy
zawodowe koñczy³y siê sromotnymi klêskami.
Tymczasem Janusz Wolañski, z powodzeniem od kilkunastu lat kieruje najlepsz¹ w
Rumi i powiecie szko³¹ redni¹,
a zaniedban¹ placówkê owiatow¹ w ci¹gu paru lat, przekszta³ci³ we wzorcowe i nowoczesne liceum.
D. £ukasik
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OTWARTO PUNKT DLA WYBORCÓW

PIS BLIŻEJ
LUDZI
W dniu 27 wrzenia 2006
roku przy ulicy D¹browskiego 6
nast¹pi³o uroczyste otwarcie
Punktu Obs³ugi Wyborców PiS.
Na urczystocu obecni byli
cz³onkowie rumskiego ko³a Prawa i Sprawiedliwoci, telewizja,
prasa i radio. Swoj¹ obecnoci¹
zaszczyci³ nas tak¿e pose³ Zbigniew Kozak.
Przed przeciêciem wstêgi g³os
zabra³ kandydat Prawa i Sprawiedliwoci na burmistrza miasta Witold Reclaf, który powita³
wszystkich przyby³ych i poinformowa³ o punkcie, który dzia³a³ ju¿ wczeniej od kilku tygodni i w ci¹gu tego czasu obs³u¿y³
kilkudziesiêciu interesantów.
- Punkt taki, przyjmuje
wszystkie osoby z k³opotami i

problemami. Wa¿ne w dzisiejszych czasach jest, by pamiêtaæ,
aby ca³y czas byæ bli¿ej ludzi 
wyjani³ Witold Reclaf.
Nastêpnie g³os zabra³ pose³
Zbigniew Kozak. Wyrazi³ uznanie dla dzia³aczy rumskiego ko³a
PiS oraz zadowolenie z dotychczasowej pracy punktu. Stwierdzi³, ¿e potrzeba korzystania z
takich us³ug jest rzeczywista.
Doda³, i¿ wierzy w osoby dzia³aj¹ce w Rumi, i w to ¿e jako radni bêd¹ w dalszym ci¹gu s³u¿y³y dobru mieszkañców.
Przypominamy, ¿e Punkt
Obs³ugi Wyborców jest otwarty
w ka¿dy wtorek od godz. 17:00
do 19:00. Serdecznie zapraszamy.
A.I.

Uroczystego otwarcia dokonali pose³ Zbigniew Kozak i kandydat na burmistrza miasta Witold Reclaf

KAMP
ANIA
AMPANIA
WY
ST
ART
OW
AŁA
WYST
START
ARTOW
OWAŁA
W dniu 21.10.2006 r. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym rozpoczê³a siê kampania wyborcza rumskiego ko³a PiS. Goæmi uroczystoci byli pan Jaros³aw Sellin, sekretarz stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pani
pose³ Jolanta Szczypiñska.
Na spotkaniu pe³nomocnik
rumskiego PIS-u Janusz Zab³ocki przedstawi³ program
partii dla miasta i powiatu.
Przedstawiony zosta³ równie¿
kandydat Prawa i Sprawiedliwoci na burmistrza miasta,
Witold Reclaf oraz kandydaci
do innych szczebli samorz¹dów.

Osobê Witolda Reclafa kandydata na burmistrza miasta
rekomenduje pan minister Jaros³aw Sellin

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwoci do samorz¹du

ZAPROSZENIE
Szanowni Mieszkańcy Rumi,
rumskie koło Prawa i Sprawiedliwości serdecznie zaprasza na spotkania z kandydatem na burmistrza miasta WITOLDEM RECLAFEM, oraz
z kandydatami do Rady Powiatu i do Rady Miejskiej Rumi, które odbędą się w następujących dniach:
- 3 listopada (piątek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy
ulicy Górniczej,
- 6 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Nr 2 przy
ulicy Stoczniowców,
- 7 listopada (wtorek) o godz. 18.00 w I Liceum Ogólnokształcącym
przy ulicy Starowiejskiej,
- 8 listopada (środa) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 przy
ulicy Kościelnej.
Pełnomocnik PiS
Janusz Zabłocki

PIS
BLIŻEJ LUDZI
WWW.PIS.RUMIA.ORG
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RUMIA W NA
SZY
CH RĘK
ACH
NASZY
SZYCH
RĘKA
Z PIOTREM ZARADNYM REDAKTOREM NACZELNYM GAZETY RUMSKIEJ
ORAZ KANDYDATEM DO RADY MIASTA RUMI ROZMAWIA ANNA DERING

Piotr Zaradny - redaktor naczelny Gazety Rumskiej
- Panie Redaktorze, ju¿ od
roku ukazuje siê Gazeta
Rumska, niech to bêdzie okazja do przedstawienia siê swoim Czytelnikom
- Mam 38 lat i jestem absolwentem Politechniki Gdañskiej
z tytu³em magistra in¿yniera budownictwa. ¯ycie siê jednak tak
u³o¿y³o, ¿e prowadzê w³asn¹
firmê zajmuj¹c¹ siê projektami
informatycznymi i wydajê Gazetê Rumsk¹. Jestem ¿onaty 
¿ona jest lekarzem rodzinnym
na jednej z kaszubskiej wsi,
mam te¿ córkê która uczêszcza
do Gimnazjum Salezjañskiego.
Jestem mieszkañcem miasta z

wyboru - mieszkam przy ulicy
Jod³owej w Starej Rumi, gdzie
wybudowa³em dom rodzinny.
Rumia to z pewnoci¹ moje miejsce na ziemi, to w³anie tutaj
spotka³em wspania³ych ludzi,
dla których warto ciê¿ko pracowaæ i st¹d w³anie pomys³ zwi¹zany z uruchomieniem lokalnej
gazety, ¿yj¹cej problemami ludzi..
- Czêsto spotykam Pana na
zebraniach Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w
Rumi. Jakie s¹ Pana zwi¹zki
ze spo³ecznoci¹ kaszubsk¹?
- Czasami miejê siê, ¿e nie
mia³em innego wyjcia. Ale tak
na powa¿nie, to pochodzê ze
starej kaszubskiej rodziny, z
której wywodzi³ siê owiany legend¹ Król Kaszubów ksi¹dz
pra³at Hilary Jastak (by³ bratem
babci). Tak wiêc od najm³odszych lat kultura i historia tej
ziemi by³a obecna w moim ¿yciu. I chocia¿ nie zawsze to docenia³em, teraz wiem jak wa¿ne
jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego Ma³ej Ojczyzny.
W tej sytuacji wst¹pienie do
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dzia³anie w tej organizacji sta³o siê logiczn¹ konsekwencj¹.

MIESZKAŃCY SZMELTY MÓWIĄ
DOŚĆ
Im bli¿ej koñca kadencji pani
burmistrz - tym intensywniejsza jest jej praca. Podejmuje i
zatwierdza w popiechu bez
przemylenia, coraz wiêcej decyzji. Czêsto w systemie bez
przetargowym, dlaczego? Gdyby by³y to decyzje s³uszne, trudno je kwestionowaæ. S¹ to jednak czêsto decyzje z³e i nieodpowiedzialne. Przyk³adem takiej
decyzji jest stacja paliw NESTE
przy PKO BP w Rumi. To nic,
¿e wielokrotnie wyra¿alimy
swój protest przeciwko takiej
lokalizacji, niestety nikt nie
chcia³ wys³uchaæ naszych argumentów bo i po co, skoro w³adza mo¿e wszystko i sama wie
najlepiej co jest dobre dla mieszkañców. Ostatecznie inwestycja
NESTE przy ul. Sobieskiego zosta³a przeprowadzona wbrew

woli mieszkañców. I nasuwa siê
pytanie czy mo¿e w³adze Rumi
nie mia³y jaki uk³adów z w³acicielami Neste?
Kolejnym przyk³adem jest
decyzja burmistrz o wybudowaniu anteny telefoni komórkowej
na dachu Gimnazjum nr 4. A
wiêc tam, gdzie nasze dzieci spêdzaj¹ wiêkszoæ dnia. I kto do
tego dopuci³ - pani burmistrz.
A przecie¿ niedawno czyta³a
dzieciom bajki i udowadnia³a,
jak bardzo je kocha i jak o nie
dba (a postawiona antena jest
pewnie prezentem dla naszych
dzieci z okazji Dnia Dziecka).
Pani burmistrz t³umaczy siê co
prawda, ¿e to decyzja by³ej dyrektor szko³y Danuty Sosnowskiej i Rady Rodziców. Rzeczywicie umowa z Polkomtelem
zosta³a podpisana w kwietniu

- Okazuje siê, ¿e podj¹³
Pan bardzo wa¿n¹ ¿yciowo decyzjê. Kandyduje Pan do
Rady Miasta. Co sk³oni³o
Pana do podjêcia tej decyzji?
- Z Rumi¹ zwi¹za³em siê na
dobre i na z³e zale¿y mi wiêc na
tym, aby by³o to mo¿liwie najlepsze miejsce do ¿ycia dla mojej rodziny. Zale¿y to w du¿ej
mierze od chêci i kompetencji
w³adz miasta. Niestety mam
wra¿enie, ¿e szczególnie w mijaj¹cej kadencji nie potrafi³y one
w nale¿yty sposób wykorzystaæ wszystkich atutów Rumi.
Nie mogê siê z tym pogodziæ, a
¿e jedyn¹ form¹ wp³ywania na
rzeczywistoæ jest posiadanie
mandatu radnego, st¹d mój start
w wyborach.
- Startuje pan jako kandydat niezale¿ny ...
- Tak bym tego nie uj¹³. Nie
nale¿a³em co prawda nigdy do
¿adnej partii politycznej, ale
mam wyrane pogl¹dy, które
wynios³em z domu rodzinnego.
Pogl¹dy jednoznacznie konserwatywne, stawiaj¹ce zawsze
rodzinê i cz³owieka na pierwszym miejscu.
Z tym wiêksz¹ radoci¹
przyj¹³em propozycjê kandydowania z listy Prawa i Spra-

wiedliwoci w okrêgu obejmuj¹cym Star¹ Rumiê i Lotnisko.
- Co pana zdaniem jest
obecnie najwa¿niejszym wyzwaniem dla miasta?
- Z pewnoci¹ jest to potrzeba budowania przestrzeni integruj¹cej mieszkañców - budowa centrum. Normalne miasto
musi posiadaæ takie atrybuty jak
ratusz i rynek, które otoczone
s¹ gastronomi¹ i us³ugami oraz
placówkami kulturalnymi. To
takie naturalne miejsce spotkañ
mieszkañców. W Rumi poza
parkiem Starowiejskim takich
miejsc w³aciwie nie mamy.
- Czym konkretnie chcia³by pan zaj¹æ siê w Radzie Miasta?
- To w zasadzie wynika z
poprzedniej wypowiedzi. Trzeba jak najszybciej doprowadziæ
do konkretnych dzia³añ w projektowaniu centrum z wyznaczeniem harmonogramu dzia³añ
przy jego budowie. Przy pomocy w³adz miasta i inwestorów
prywatnych mo¿na szybko i
sprawnie nadrobiæ zaniedbania
w tej sprawie. Mam nadziejê, ¿e
w samorz¹dzie przyda siê tak¿e moje wykszta³cenie i dowiadczenie zawodowe. Istnieje przecie¿ pilna potrzeba bu-

dowy dróg  widaæ to go³ym
okiem. Jak trudny i z³o¿ony to
problem, mia³em okazjê przekonaæ siê koordynuj¹c prace komitetu spo³ecznego budowy
mojej ulicy. Podobnym pal¹cym
problemem jest stworzenie spójnej polityki w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Nie
mo¿e byæ tak, jak dzieje siê obecnie, ¿e w rodku istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, lokalizuje siê szpec¹ce okolicê bloki
wielorodzinne.
To oczywicie tylko niektóre zagadnienia, nie nale¿y zapominaæ, ¿e przed przysz³ymi
radnymi stoj¹ tak wa¿ne spo³ecznie kwestie jak poprawa
bezpieczeñstwa, zmniejszanie
bezrobocia czy te¿ pomoc rodzinom, które ¿yj¹ na poziomie
minimum socjalnego. Nie mo¿na wobec tych problemów przechodziæ obojêtnie - nawet je¿eli
dzisiaj uwa¿amy, ¿e problem ten
nas nigdy nie bêdzie dotyczyæ.
Dlatego te¿, tak wa¿nym
jest, aby w samorz¹dzie znalaz³y siê osoby kompetentne i takie, które rzeczywicie chc¹ co
zrobiæ dla naszego miasta.
- ¯yczê sukcesu w wyborach i dziêkujê za rozmowê.

2005 roku przez Danutê Sosnowsk¹ by³¹ dyrektor Gimnazjum nr 4, na krótko przed jej
odejciem na emeryturê. Ale to
burmistrz miasta ostatecznie
wyda³ zgodê na tego rodzaju inwestycjê. Co wiêcej w maju i jesieni¹ tego samego roku pani
burmistrz dwa razy spotyka³a
siê z mieszkañcami Szmelty, ale
podczas tych spotkañ ani razu
nie wspomnia³a o planowanej
inwestycji.
Zdaniem pani burmistrz fale
radiowe nie szkodz¹, ale z opinii specjalistów wynika, ¿e nie
ma jednoznacznych badañ które wskazuj¹ na efekt dzia³ania
takiego nadajnika w d³u¿szym
okresie. Nasuwa siê pytanie co
bêdzie siê dzia³o po 20 latach
wch³aniania takiego promieniowania (tym bardziej ¿e dopiero
po kilkunastu latach od wybuchu w Czernobylu odczuwamy
jego skutki). Dlaczego pani burmistrz nie postawi³a nadajnika
na bloku, w którym mieszka lub
na lecznicy weterynaryjnej je¿eli jest to ca³kowicie bezpieczne dla ludzi?.
Jestemy starymi mieszañcami Szmelty i wydaje siê nam,

¿e burmistrz dyskryminuje niektóre dzielnice Rumi. Liczy siê
wy³¹cznie Janowo. Tyle dobrego siê tam dzieje, a na Szmelcie
wszystko stoi w miejscu. Ulice
takie jak by³y takie i s¹ do teraz.
Ulica Zdrojowa i wszystkie wokó³ niej, posiadaj¹ kanalizacjê,
ale nadal wygl¹daj¹ i funkcjonuj¹ paskudnie. Pani burmistrz karze mieszkañcom za³o¿yæ komitety i wybudowaæ ulice za w³asne pieni¹dze, dlaczego? Skoro
pieni¹dze pochodz¹ z podatków, to mo¿na z tych rodków
budowaæ drogi nie tylko w Janowie. Przez cztery lata pani
burmistrz nie wybudowa³a ani
jednej drogi gminnej w ca³oci za
pieni¹dze z bud¿etu miasta.
Mieszkañcy Szmelty trzymajcie siê za portfele, bo je¿eli obecna burmistrz zostanie wybrana
ponownie jak to zapowiedzia³a,
¿e stawia na budowê i remonty
dróg. Trzeba bêdzie zak³adaæ komitety i za w³asne pieni¹dze budowaæ ulice. Czekaj¹ nas nastêpne cztery lata cienkich obietnic i marazmu w temacie budowy gminnych dróg. Nie dajmy
siê ponownie oszukaæ Gospodarnoci!

Nasze miasto jest zad³u¿one
w bardzo du¿ym stopniu. Praktycznie wszystkie wolne gminne grunty zosta³y sprzedane deweloperom pod budownictwo
komercyjne. Z tych pieniêdzy
nie powsta³o ani jedno mieszkanie socjalne, a osób oczekuj¹cych na tañsze mieszkanie jest
coraz wiêcej.
Pamiêtamy jak pani burmistrz startuj¹c do poprzednich
wyborów, mia³a dla nas du¿o
wyborczych obietnic m.in:
mieszkania komunalne, ulice,
chodniki, bliski kontakt z ludmi, otwartoæ na ka¿de problemy, itp. Z sercem dla ludzi, tak
brzmia³o jej wyborcze has³o.
Po czterech latach mamy
wra¿enie, ¿e pani burmistrz k³ama³a patrz¹c nam prosto w
oczy.
Skutki takiego burmistrzowania odczuwaæ bêdziemy przez
wiele lat (niektórzy twierdz¹, ¿e
nawet 15 lat). ¯al nam tylko
tych, którzy po wyborach bêd¹
musieli to pouk³adaæ od nowa.
Mieszkañcy Szmelty
nazwiska do wiadomoci
redakcji
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ADŁOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZK
ANIOWY
CH
MIESZKANIOWY
ANIOWYCH
Szanowni Pañstwo, w poprzednich numerach opublikowalimy korespondencjê nades³an¹ przez zaniepokojonych mieszkañców, cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Janowo. Po publikacji
tych listów rozwi¹za³ siê worek z korespondecj¹ od mieszkañców SM Janowo, z których zdecydowana wiêkszoæ wyra¿a swoje
g³êbokie zaniepokojenie aktualn¹ sytuacj¹ w spó³dzielni. Za
wszystkie listy serdecznie dziêkujemy, niestety nie jestemy w
stanie wszystkich listów opublikowaæ w Gazecie Rumskiej. Mamy
jednak nadziejê, ¿e chocia¿ w czeci odpowied na zadawane pytania znajd¹ Pañstwo w publikowanym poni¿ej artykule z Gazety Prawnej.
Nieprawid³owe przygotowanie inwestycji, przep³acone us³ugi, trwonienie pieniêdzy przez zarz¹d i prezesi
dbaj¹cy o w³asn¹ kieszeñ to powody upad³oci spó³dzielni mieszkaniowych. W
ostatnich latach z rejestrów
s¹dowych wykrelono ich ponad 80, ale zjawisko to narasta.
- Jeden rok - tyle czasu wystarczy, ¿eby doprowadziæ do
upad³oci nawet bardzo dobrze prosperuj¹c¹ spó³dzielniê
mieszkaniow¹, chocia¿ jeszcze
na pocz¹tku lat 90. taka upad³oæ by³a nie do pomylenia powiedzia³ prezes jednego ze
stowarzyszeñ syndyków. W
ci¹gu ostatnich 5 lat zbankrutowa³o kilkadziesi¹t spó³dzielni - zarówno tych nowo powsta³ych, realizuj¹cych nowe
inwestycje, jak i starych - powsta³ych na pocz¹tku epoki
PRL-u.
Droga do bankructwa
- Przyczyny upad³oci s¹
ró¿ne. W ma³ych i rednich
spó³dzielniach, które powsta³y kilkadziesi¹t lat temu, najczêstszym powodem s¹ zaleg³oci w rozliczeniach za dostawê mediów, przerost zatrudnienia, wysokie koszty
zarz¹du i z³a gospodarka finansami. Z kolei w tych, które realizuj¹ nowe inwestycje - powodem bankructwa jest z³a
polityka inwestycyjna, niesp³acone kredyty, wybór nieterminowych wykonawców
oraz niegospodarnoæ - powiedzia³a Irena Buczyñska, prezes
Zarz¹du Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska
- Europa.
Kiedy mo¿na og³osiæ upad³oæ:
 niewyp³acalnoæ - zaprzestanie wykonywania swoich
wymagalnych zobowi¹zañ,
 nadmierne zad³u¿enie -

suma d³ugów przekracza maj¹tek spó³dzielni, nawet przy
bie¿¹cym regulowaniu zobowi¹zañ.
Poza tym cz³onkowie spó³dzielni na co dzieñ w niewielkim stopniu interesuj¹ siê sprawami swojej spó³dzielni albo
maj¹ ograniczone mo¿liwoci
w uzyskaniu takich informacji.
Interweniuj¹, kiedy jest ju¿ za
póno. W trudnej sytuacji znaleli siê spó³dzielcy z Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy FOKSAL przy ulicy Orzyckiej. Do
2004 roku dzia³a³a ona bez zarzutu. - Wydawa³o siê nam, ¿e
jestemy cz³onkami wietnie
zarz¹dzanej spó³dzielni. By³y
organizowane walne zgromadzenia, podejmowano uchwa³y - powiedzia³ jeden z cz³onków spó³dzielni.
Tymczasem po mierci prezesa spó³dzielni znikn¹³ jej
ksiêgowy, zabieraj¹c ca³¹ dokumentacjê finansow¹. Opró¿ni³ jedyne konto, na które przelewano miêdzy innymi du¿e
sumy za wykup mieszkañ. Z
dnia na dzieñ spó³dzielcy dowiedzieli siê, ¿e spó³dzielnia
stoi na skraju bankructwa. Stanêli przed wyborem - albo spó³dzielnia og³asza upad³oæ, albo
zaci¹gaj¹ kredyt w wysokoci
7,5 mln z³.
Podobne problemy ma
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w
Lubartowie. Kilka lat temu zarz¹d spó³dzielni bez wiedzy jej
cz³onków zaci¹gn¹³ kredyt na
kwotê ponad dwóch milionów
z³, po czym ulokowa³ go na
szwajcarskim koncie. Zamiast
szybkiego zysku, dosz³o do
ogromnych strat w zwi¹zku ze
znacznym spadkiem kursu dolara. Bank bezskutecznie dopomina siê od spó³dzielni sp³aty.
Skutki upad³oci spó³dzielni dla jej cz³onków
Osoby posiadaj¹ce lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-

nego:
 gdy w wyniku upad³oci
budynek przejmie inna spó³dzielnia - uprawnienia lokatora nie zmieniaj¹ siê, nale¿y tylko z³o¿yæ wniosek o przyjêcie
w poczet cz³onków nowej
spó³dzielni,
 gdy budynek przejmie np.
bank czy prywatny przedsiêbiorca - prawo lokatorskie
przekszta³ca siê w najem.
Osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze w³asnociowe prawo
do lokalu:
 gdy w wyniku upad³oci
budynek przejmie inna spó³dzielnia, w³acicielowi przys³uguje roszczenie o przyjêcie
do tej spó³dzielni,
 gdy budynek nabêdzie
inny podmiot, prawo to przekszta³ca siê w odrêbne prawo
w³asnoci do lokalu.
Pozosta³e przypadki dotycz¹ce cz³onków spó³dzielni:
 nikt nie mo¿e przej¹æ
mieszkania, do którego spó³dzielca ma tytu³ w³asnoci,
 osoby, które wp³aci³y pieni¹dze w zwi¹zku z nabyciem
lokalu i dysponuj¹ jedynie
umow¹ przedwstêpn¹, rzadko
mog¹ liczyæ na zwrot pieniêdzy.
Przypadki incydentalnych
bankructw mo¿na by mno¿yæ.
Spó³dzielnia mieszkaniowa
Kwadrat zbudowa³a ok. 800
mieszkañ, g³ównie na obrze¿ach Warszawy. Mia³a opiniê
spó³dzielni buduj¹cej solidnie
i szybko. Upad³a dwa lata
temu, zostawiaj¹c ok. 30 mln
z³ d³ugu i kilka rozpoczêtych
budów. W maju zesz³ego roku
s¹d og³osi³ upad³oæ Spó³dzielni Mieszkaniowej Stokrotka.
Wniosek z³o¿yli sami prezesi.
By³a zad³u¿ona na kilka milionów z³otych. W Bydgoszczy prawie sto czterdzieci
osób straci³o wk³ad na mieszkania lokatorskie (od 30 do 50
tys. z³ ka¿da) po tym jak bank
nie zgodzi³ siê, by rozpoczête
inwestycje razem z kredytem
przejê³a inna bydgoska spó³dzielnia.
Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e
spó³dzielnie mieszkaniowe s¹
wymarzonym polem do nadu¿yæ, skoro ich dzia³alnoci nie
mo¿e kontrolowaæ nawet Najwy¿sza Izba Kontroli (nie jest
podmiotem wykorzystuj¹cym
pañstwowe pieni¹dze).

Pañstwo w pañstwie
Spó³dzielnie rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami, tym bardziej
¿e w ich statucie mo¿na zawrzeæ prawie wszystko. Zdarza³o siê, ¿e na podstawie jego
zapisów z pieniêdzy spó³dzielni inwestowano w ruroci¹gi naftowe czy papiery wartociowe.
Du¿ym ograniczeniem
uprawnieñ cz³onków w wielkich spó³dzielniach mieszkaniowych jest to, ¿e wyznacza
siê tam przedstawicieli reprezentuj¹cych jej cz³onków.
Mimo ¿e wybieraj¹ ich sami zainteresowani, zdarza siê, ¿e
dziêki sprytnym zabiegom zostaj¹ nimi ludzie tkwi¹cy w
uk³adzie z prezesem i zarz¹dem. - Tak zorganizowana grupa jest w stanie podj¹æ ka¿d¹
decyzjê - skar¿y siê nasza
czytelniczka, Maria Z., cz³onek kilkudziesiêciotysiêcznej
Lubelskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Potrzeba zmian
- Rzetelna lustracja w spó³dzielniach mieszkaniowych i
kontrolowanie wykonywania
zaleceñ mog³oby uratowaæ
przed upad³oci¹ niejedn¹
spó³dzielniê. Syndyk to ostatecznoæ, kiedy zawiod³y zarz¹dy, rady nadzorcze i sami
spó³dzielcy, a wierzyciele nie
chc¹ d³u¿ej czekaæ - t³umaczy
syndyk, Irena Buczyñska. Poza tym spó³dzielcy nie wykorzystuj¹ swych praw do
czynnego prowadzenia kontroli nad prac¹ zarz¹du, w radach
nadzorczych zasiadaj¹ osoby,
które nie potrafi¹ egzekwowaæ
i reprezentowaæ praw spó³dzielców - dodaje.
- Zapewnienie odpowiedniej regulacji prawnej, która
umo¿liwi³aby zewnêtrzn¹
kontrolê nad dzia³alnoci¹ zarz¹du i rady nadzorczej spó³dzielni oraz na³o¿enie odpowiedniej sankcji karnej, wyeliminowa³oby nadu¿ycia, niegospodarnoæ oraz sprzeniewierzanie maj¹tku spó³dzielców mówi Izabela Dubec, radca
prawny.
- Z nieoficjalnych róde³
wiadomo, ¿e zaczêto prace nad
ustaw¹ zmieniaj¹c¹ prawo spó³dzielcze. Miejmy nadziejê, ¿e
kolejna przeróbka legislacyjna
przynajmniej
czêciowo
uzdrowi polsk¹ spó³dzielczoæ
mieszkaniow¹ - dodaje.
Adam Makosz
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Florian Mosa in¿ynier budownictwa, projektant jest
kandydatem do Rady Miasta
Zasoby mieszkañ komunalnych w Rumi s¹ niewielkie.
Sk³adaj¹ siê na nie budynki
osiedlowe na ulicach H. Sawickiej, Sabata wybudowane oko³o 1943 r., budynki socjalne z

lat szeædziesi¹tych przy ulicy Reja oraz kilka starych pojedynczych domów.
Ostatnim budynkiem oddanym do zasiedlenia dla mniej
zamo¿nych mieszkañców
Rumi by³ blok przy ul. Stoczniowców 7 wybudowany w
1991 r. Przez minione 15 lat
Miasto nie wybudowa³o ani
jednego budynku komunalnego.
Zaprzepaszczono szansê
na budowê tanich mieszkañ.
Od 1994 r. by³a mo¿liwoæ
utworzenia Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, którego zalet¹ by³a mo¿liwoæ pozyskiwania tanich kredytów na
budowê. Jednak kolejne Zarz¹dy Miasta nie podjê³y realizacji tego zadania. W 2001 r. powo³ano gminnoprywatny
TBS Rumia jednak w sierpniu
2003 r. na wniosek burmistrz
E. Rogali-Koñczak, Rada Miasta g³osami radnych klubu

SKOSZONE KWIATY
Szanowna Redakcjo Gazety
Rumskiej,
Do napisania tej informacji
sk³oni³a mnie niew³aciwa i nieprzemylana decyzja dotycz¹ca skoszenia kwiatów wydana
przez pani¹ Katarzynê Bieliñsk¹  Naczelnika Wydzia³u Gospodarki Mieszkaniowej i
Ochrony rodowiska Urzêdu
Miasta.
I tak  po zniszczeniu pielêgnowanego przeze mnie klombu z kwiatami po obu stronach
dró¿ki przy budynku w którym
zamieszkujê (przy ulicy D¹browskiego 16  od trzech lat
nasadzam przelicznie kwitn¹ce  od wczesnej wiosny do
pónej jesieni  stokrotki oraz
barwinki (pod ochron¹), które
tej wiosny widzia³a pani burmistrz Romanowska.
Zmylony motyw pani Bieliñskiej, ¿e przy tak w¹skiej
dró¿ce nie mo¿na zmieciæ siê
id¹c w parze, co jest niezgodne
z prawd¹, poniewa¿ osobicie
dokona³am jej pomiaru i jej szerokoæ wynosi 160 cm, w tym
do miejsca nasadzonych kwiatów 110 cm.
Trzeba nie mieæ w sobie poczucia wra¿liwoci na piêkno

otaczaj¹cej nas przyrody oraz
poszanowania czyje pracy, aby
dokonaæ takiego spustoszenia
przez bezmylnoæ wydania
polecenia skoszenia kwiatów.
Przy tym nale¿y wspomnieæ, ¿e dró¿ka ta by³a przedtem ca³kowicie zaniedbana i bardzo nierówna czego pani naczelnik z pewnoci¹ przechodz¹c
ostatnio tamtêdy z pewnoci¹
nie zauwa¿y³a. Osobicie na ca³ym odcinku, przy wielkim dla
mnie wysi³ku, ze wzglêdu na
chory krêgos³up który ze zdwojon¹ si³¹ teraz odczuwam  doprowadzi³am do jej wyrównania przez przeniesienie ziemi z
innego miejsca. Po tak przygotowanej cie¿ce na pewno swobodnie mog¹ przejæ nawet trzy
osoby bez obawy zahaczenia
poñczochy o wystaj¹c¹ czasem
ga³¹zkê.
Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e
dró¿ka ta wtopi³a siê w parking i obecnie prowadzi ona donik¹d. Od ka¿dego budynku s¹
normalne drogi chodnikowe
(wy³o¿one p³ytami cementowymi), po których mieszkañcy
maj¹ mo¿liwoæ wyjcia do ulicy.
Natomiast masowo uczêsz-

Gospodarnoæ rozwi¹za³a
spó³kê.
Podjêto kolejn¹ nieudan¹
próbê taniego budownictwa
mieszkaniowego w ramach
Habitat for Humanity afiliat
w Gdyni, do Zarz¹du którego
powo³ano Radnego Aleksandra
Kubinê. Pod budowê dwóch
budynków przekazano HfH
dzia³ki przy ulicy Sobieskiego
44. Nieudolne dzia³anie afiliatu Gdynia spowodowa³y jego
rozwi¹zanie przez centralê w
USA, a dzia³ki przy ulicy Sobieskiego zosta³y natychmiast
sprzedane na wniosek pani
burmistrz prywatnemu deweloperowi.
Pomimo obietnic wyborczych i deklaracji sk³adanych
na pocz¹tku swej kadencji pani
burmistrz nie uda³o siê pozyskaæ ani jednego nowego mieszkania chocia¿ mo¿liwoci ich
uzyskania by³o kilka:
- utworzenie publiczno

prywatnego TBS,
- wybudowanie ze rodków
bud¿etu miasta corocznie budynku socjalnego,
- modernizacja i rozbudowa
istniej¹cych budynków komunalnych,
- zakup pojedynczych
mieszkañ od deweloperów
przy okazji sprzeda¿y gruntów
miejskich pod budownictwo
komercyjne.
Budowa mieszkañ socjalnych jest dla naszego miasta
pal¹c¹ koniecznoci¹. Potrzeby mieszkañców w tym zakresie s¹ bardzo du¿e:
- oko³o 130 rodzin jest zarejestrowanych i oczekuje na
mieszkanie socjalne,
- uwolnienie czynszów w
mieszkaniach prywatnych
spowodowa³o, ¿e grupa ok. 40
rodzin bêdzie domagaæ siê
mieszkañ socjalnych,
- oko³o 20 rodzin, które
otrzyma³y wyrok o eksmisje z

mieszkañ spó³dzielczych, oczekuje na nowe mieszkania. W tej
chwili na pomoc miasta oczekuje sumarycznie 200 osób.
Szans¹ dla Rumi w latach
2007-2013 jest Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów
Miejskich, z którego mo¿na
ubiegaæ siê o dofinansowanie ze
rodków strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Czy Rumia skorzysta z tej
szansy w du¿ej mierze zale¿y
od samych Mieszkañców, którzy w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych wybior¹
swoich przedstawicieli radnych i nowego Burmistrza Miasta, którzy potrafi¹ rozwi¹zywaæ i podejmowaæ w³aciwie
decyzje o trudnych problemach miasta.

czana dró¿ka do budynku nr 6,
prowadz¹ca od wyjcia do ulicy
D¹browskiego jest absolutnie za
w¹ska, tak ¿e z trudem przechodzi po niej jedna osoba  i to
uwa¿aj¹c, aby siê nie przewróciæ zahaczaj¹c o niedbale porozrzucane drewniane ko³ki, tak
zwane rolbojlery po³¹czone
drutami lub powyrywane ca³ymi partiami z ziemi.
To wszystko nale¿y uporz¹dkowaæ poprzez usuniêcie, a
zw³aszcza te pseudo dr¹¿ki
powyci¹gane przez chuliganów.
Wiktoria Kulik

waæ konfliktu pokoleñ?
To pytanie, które dzisiaj stawiamy naszym Czytelnikom?
Zbli¿aj¹ siê wybory do
w³adz samorz¹dowych. To
wietna okazja, aby g³ono mówiæ o tym, co mo¿emy zmieniæ
w naszym miecie.
O tym, ¿e jest to problem
spo³eczny przekonujemy siê
czytaj¹c korespondencjê nadsy³an¹ przez czytelników. Wielu
mieszkañców, zw³aszcza w starszym wieku nie mo¿e zaakceptowaæ sposobu, w jaki rozwi¹zuje siê w SM Janowo problemy osiedlowe. Dra¿ni ich sposób spêdzania wolnego czasu
przez osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu, bagatelizowanie proble-

mu przez urzêdników i w³adze
spó³dzielni, strach budz¹ rz¹dz¹cy na osiedlu blokersi.
Osoby, dla których problem
osiedlowy jest powa¿nym problemem egzystencjalnym trac¹
poczucie bezpieczeñstwa i komfortu psychicznego tak wa¿nego do tego, aby czuæ siê dobrze
w miejscu swojego zamieszkania. Dlatego na ³amach naszego
pisma zachêcamy do spo³ecznej
debaty na ww. temat. Mo¿e to
stanowiæ wietn¹ okazjê do
dyskusji z przysz³ymi kandydatami na radnych i mo¿liwoci
przedstawienia przez nich rozwi¹zania tego problemu w swoich programach wyborczych.

Od redakcji: Osiedle naszych marzeñ czy takie jest
mo¿liwe?
Kto z nas nie chcia³by mieszkaæ na piêknym, otoczonym zieleni¹ osiedlu, na którym bez
przeszkadzania sobie nawzajem
mogliby odpoczywaæ ludzie
starsi, m³odzie¿ i matki z dzieæmi?
Czy wizja bezkonfliktowej
koegzystencji emerytów, matek
z dzieæmi, m³odzie¿y oraz ludzi
wracaj¹cych po dniu pracy do
wymarzonej oazy spokoju jest
realna?
Czy mo¿liwe jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeñstwa,
wypoczynku i realizacji pasji
sportowych ludzi w ró¿nym
wieku na typowym rumskim
osiedlu?
Co le¿y w kompetencjach samorz¹dowej w³adzy, a co w aktywnoci spo³ecznej samych
mieszkañców?
Jak zapobiegaæ i nie eskalo-

Florian Mosa

Renata Kamierczak

NOWO OTWARTY SKLEP
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
JAN SEMMERLING
RUMIA, UL. LIPOWA 53
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

GRYPA - JESIENNY PROBLEM

CHOROBA CZYHA
NA WSZYSTKICH

ZWYCZAJNA
AGIT
ACJA
GITA

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ
O TEJ CHOROBIE ORAZ O PROFILAKTYCE GRYPY Z DOKTOR
KATARZYNĄ ZARADNY – SPECJALISTĄ MEDYCYNY RODZINNEJ
ROZMAWIA ARTUR IGNACIONEK
- Pani doktor kto jest najbardziej nara¿ony na zachorowania na grypê?
- Grypa jest grona dla ka¿dego z nas. Jednak najbardziej
nara¿one s¹ osoby z grup podwy¿szonego ryzyka. Nale¿¹ do
nich zarówno dzieci, jak i doroli z chorobami przewlek³ymi,
szczególnie uk³adu oddechowego, uk³adu kr¹¿enia, nerek,
uszkodzonym lub os³abionym
uk³adem odpornociowym, chorzy z nowotworami, to znaczy
wszyscy ci, u których infekcja
grypowa mo¿e spowodowaæ zaostrzenie choroby. Do grupy tej
nale¿y te¿ zaliczyæ wszystkie
osoby w podesz³ym wieku.
- Jakie s¹ typowe objawy
choroby?
- Grypa to nietypowa choroba, która atakuje nagle mówimy nawet potocznie o grypie ¿e
zwali³a mnie z nóg. Typowe
objawy grypy to z³e samopoczucie, rozbicie, dreszcze, nadwra¿liwoæ skóry i wysoka temperatura. Grypa to czêsto tak¿e
katar któremu czêsto towarzyszy wydzielina z nosa, ból gard³a, chrypka i bóle w klatce piersiowej. Chorobie tej mog¹ towarzyszyæ równie¿ bóle g³owy,
brak ³aknienia, bóle miêni i stawów, biegunka, bóle brzucha, a
nawet nudnoci.

- Jakie mog¹ byæ nastêpstwa grypy?
Najczêstszymi powik³aniami
pogrypowymi s¹ zapalenie
oskrzeli i zapalenie p³uc. U dzieci, szczególnie ma³ych, jest to
tak¿e zapalenie ucha rodkowego. W skrajnych wypadkach
przechodzona grypa mo¿e
prowadziæ do zaburzeñ pracy
serca (w tym do zapalenia miênia serca i osierdzia) oraz do
niewydolnoci nerek.
- Czy warto szczepiæ siê
przeciwko grypie?
- Oczywicie ¿e tak! Najbardziej skuteczn¹ metod¹ walki z
gryp¹ jest profilaktyka. Je¿eli
jednak nie wszystkich to przekonuje pos³u¿ê siê argumentem
ekonomicznym - szczepionka
przeciwko grypie nie powinna
kosztowaæ nas wiêcej ni¿ 40-50
z³otych, to du¿o mniej ni¿ drogie leki, które zmuszeni jestemy przyjmowaæ w trakcie choroby nie wspominaj¹c ju¿ o utraconych zarobkach w trakcie
zwolnienia lekarskiego.
- Do kiedy nale¿y siê zaszczepiæ przeciwko grypie?
- Okres szczepienia w zasadzie nie ma specjalnego znaczenia chocia¿ najlepiej jest to zrobiæ przed okresem grypowym,
a wiêc na pocz¹tku jesieni. Ale
jak ju¿ wspomnia³am mo¿na to

Z KUCHNI PANI TRUDZI

Zainteresowanie spotkaniem z w³adzami miasta, a mo¿e raczej zupe³ny brak zainteresowania ze strony mieszkañców z
pewnoci¹ zaskoczy³ obecne w³adze miasta.
Ciekawe jak¹ ocenê z zarz¹dzania miastem wystawi¹ wyborcy pani burmistrz w dniu 12 listopada?
Ju¿ od kilku lat, dwa razy w
roku wiosn¹ i jesieni¹ odbywaj¹ siê tzw. spotkania El¿biety
Rogali-Koñczak, burmistrz
Miasta Rumi z mieszkañcami.
Jesienna tura rozpoczê³a siê z
problemami, bo na pierwsze
spotkania propagandowe nikt
nie przyszed³. Niezadowolenie
by³o ogromne bowiem spotkania specjalnie przygotowane
by³y przed wyborami samorz¹dowymi. Celem podstawowym
by³o przekonywanie mieszkañców o skutecznoci i sprawnoci poczynañ burmistrz Rumi.
Puste salki tak rozgor¹czkowa³y w³adze, ¿e b³yskawicznie

PRZEPISY

KASZUBSKIE
SMAKI

Autorka przepisów
pani Gertruda Zelewska

zrobiæ nawet w trakcie trwania
epidemii - przeciwcia³a, które nas
chroni¹, wytwarzane s¹ w organizmie ju¿ po 7 dniach od szczepienia. Wa¿ne jest, aby osoby z
grup podwy¿szonego ryzyka
zaszczepi³y siê przed sezonem
grypowym, ze wzglêdu na to,
¿e ich system immunologiczny
jest os³abiony i najdrobniejsza
infekcja grypowa mo¿e spowodowaæ zaostrzenie choroby.
- Jak czêsto nale¿y powtarzaæ szczepienie?
- Szczepienie przeciw grypie
musimy powtarzaæ corocznie.
- A kto powinien siê w
pierwszej kolejnoci zaszczepiæ?
- Szczepimy z dwóch powodów. Ze wzglêdu na wskazania
epidemiologiczne i kliniczne. Te
ostatnie ju¿ omówi³am. Wskazania epidemiologiczne dotycz¹
osób, które mog¹ roznosiæ zaka¿enie, jak równie¿ otrzymaæ
je w darze. Do nich nale¿¹ lekarze, pielêgniarki, dziennikarze,
wojsko, ksiê¿a, pracownicy budowlani, tramwajarze, pracownicy transportu, pracownicy budowlani. W zasadzie prawie
wszyscy powinni siê szczepiæ.
Jednak o szczepieniu zawsze
powinien zadecydowaæ lekarz
POZ.
- Dziêkujê za rozmowê.

Na probê czytelników
prezentujemy kolejne, proste
w przyrz¹dzaniu i charakteryzuj¹ce domow¹ kuchniê przepisy kulinarne, które w swojej
kuchni proponuje pani Gertruda Zelewska.
Jednoczenie prosimy Czytelników o nadsy³anie swoich
wypróbowanych przepisów
kulinarnych, które chêtnie zamiecimy w kolejnych numerach Gazety Rumskiej.
Ryszard Hinc

Solony led sma¿ony
Solone p³aty ledziowe wymoczyæ w wodzie, a nastêpnie sma¿yæ na gor¹cym oleju. Usma¿one u³o¿yæ na g³êbokim talerzu.
Na oleju, na którym sma¿ylimy ryby, zarumieniæ m¹kê na
z³oty kolor, po czym dolaæ zimnej wody i zagotowaæ. Doprawiæ na smak s³odko-kwany, dodaæ pieprz i sól. Tak wykonanym sosem przez sitko zlaæ usma¿one p³aty ledziowe. Do
ledzi i sosu mo¿na podawaæ pulki  kartole w mundurkach.
Sos tatarski
Jeden ma³y s³oik grzybów marynowanych pokroiæ na drobn¹
kostkê. Ugotowaæ 2-3 jajka na twardo i tak¿e je posiekaæ. Dodaæ 2-3 korniszony obrane ze skórki i pokrojone. Dodaæ dwie
³y¿ki majonezu, jeden ma³y pojemnik jogurtu naturalnego, jedn¹ ³y¿kê gêstej mietany, po jednej ³y¿ce soku od grzybów i
ogórków. Do ca³oci dodaæ pêczek drobno posiekanego koperku. Wszystkie sk³adniki dobrze wymieszaæ, doprawiæ sol¹ i
pieprzem. Sos mo¿na podawaæ do pieczywa z mas³em, do potraw z miêsem, do wêdlin, a tak¿e do kartofli w mundurkach
(pulek).
Pani Gertruda ¿yczy smacznego

poleci³y zorganizowaæ kolejne
spotkania, na które poci¹gano przychyln¹ czêæ i zaprzyjanion¹ grupê mieszkañców. Grono klakierów g³ono
wyra¿a³o zachwyt i klaska³o
pani burmistrz. Na dok³adkê na
spotkaniach zjawiali siê gremialnie miejscy urzêdnicy,
miejscy stra¿nicy, policjanci,
itp.
Przyszli te¿ zwykli mieszkañcy. W wiêkszoci, aby poskar¿yæ siê w³adzy i na w³adzê ale nic nie mieli do powiedzenia, bo nie dopuszczano ich
do g³osu. Dochodzi³o czasami
do wrêcz komicznych wyst¹pieñ, jak chocia¿by g³os mieszkañca Szmelty pana £ukucia,
który na pocz¹tku spotkania
skrytykowa³ pani¹ burmistrz
za b³êdy w zarz¹dzaniu i niedoci¹gniêcia, aby na zakoñczenie spotkania wyst¹piæ z pochwaln¹ tyrad¹ na czeæ El¿biety Rogali-Koñczak
Ju¿ zwyczajowo zastêpca
burmistrza Tadeusz Winiewski wystêpowa³ w roli mêdrca
i potulnego wykonawcy poleceñ szefowej. Na skinienie zabiera³ g³os, przerywa³ mieszkañcom wypowiedzi oraz krytykowa³ opozycjê w Radzie
Miasta i kontrkandydatów
Gospodarnoci.
Niestety padziernikowe
spotkania w³odarzy Rumi z
mieszkañcami, sta³y siê typow¹ agitacj¹ przedwyborcz¹,
która nie mia³a nic wspólnego
z dyskusj¹ o problemach miasta.
(kol)
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FILOZOFIA
OSZCZĘDZANIA
Odk³adanie pieniêdzy na jaki cel ma sens tylko wtedy, gdy
pieni¹dze nie odpoczywaj¹
lecz same pracuj¹. Sto z³otych
od³o¿one na czarn¹ godzinê nie
bêdzie przedstawia³o tej samej
wartoci np. za dwa lata. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e inwestowaæ mog¹ tylko ludzie majêtni.
Nic bardziej b³êdnego. Inwestowaæ mo¿e i powinien ka¿dy.
Niektóre fundusze daj¹ mo¿liwoæ zainwestowania pierwszej
wp³aty ju¿ od 100 z³. Ka¿da nastêpna wp³ata lub wyp³ata (minimum 100 z³) mo¿e byæ dokonana w dowolnym czasie. Opisa³em ten mechanizm w poprzednich numerach Gazety
Rumskiej.
A oto kilka przyk³adów
wziêtych z ¿ycia w mojej pracy
zawodowej:
Studentka, zarobione 1200

z³otych latem 2003 roku wp³aci³a na lokatê miesiêczn¹ do banku. Po miesi¹cu mia³a odsetki w
wysokoci 2,60 z³. Stwierdzi³a,
¿e to siê nie op³aca. Namówi³em
j¹ na wp³acenie tych pieniêdzy
do funduszu akcyjnego. Mimo
op³aty wstêpnej, po miesi¹cu
mia³a ju¿ wiêcej ni¿ z lokaty
bankowej. Od tej pory, ka¿de
zaoszczêdzone ze stypendium
100 z³, natychmiast wp³aca³a na
konto funduszu. Dzisiaj po 3
latach nikt nie musi jej przekonywaæ, w jaki sposób nale¿y
oszczêdzaæ. Mia³a du¿o szczêcia, gdy¿ cena jednostki w tym
funduszu jak i w wiêkszoci
funduszy akcyjnych wzros³a w
tym czasie (3 lata) ponad 100%.
Firma z Gdyni odk³ada³a zyski w banku na inwestycjê. Prezes postanowi³ zaryzykowaæ i
w sirepniu 2005 roku wp³aci³ za-

oszczêdzone pieni¹dze na dwa
miesi¹ce do funduszy. Po dwóch
miesi¹cach zmieni³ zdanie. Na inwestycjê wzi¹³ kredyt, a pieni¹dze w funduszu do dzisiaj stanowi¹ dodatkowe ród³o dochodu w firmie. To siê po prostu
op³aca.codzienniecodziennie
Mieszkaniec Rumi, jesieni¹
ubieg³ego roku, po latach
oszczêdzania postanowi³ kupiæ
samochód. Gotówkê zainwestowa³ w fundusze, a samochód
kupi³ na kredyt. Zyski z funduszy pozwoli³y skorzystaæ z wakacji za granic¹. Gdyby kupi³ samochód za gotówkê, pieniêdzy
na wakacje nie by³by w stanie
od³o¿yæ.
Oszczêdzaæ mo¿e i powinien
ka¿dy. Mo¿emy zacz¹æ ju¿ od
100 z³.
Ryszard Nie¿orawski

RUMIA OKIEM
ZWYKŁEGO
MIESZKAŃCA
Szanowna redakcjo przekazujê kilka uwag zwi¹zanych z
moimi obserwacjami naszego
miasta. Bêdê wdziêczny za opublikowanie:
- Skrzy¿owanie ul. Hallera z
ul. Paderewskiego. Obok stoj¹cego ju¿ na chodniku s³upa energii elektrycznej, postawiono
znak drogowy. Nie zatroszczono siê jednak o przejcie dla pieszych.
- Przy ul. Mickiewicza  stadion miejski. Miêdzy ulic¹ z
bie¿ni¹ od dawna le¿¹ mieci.
Nikt ich nie uprz¹ta, a z meczu
na mecz jest ich coraz wiêcej.
Tak samo zamiecony jest chodnik i trawnik od strony ulicy.
- Przy ul. ¯wirki i Wigury,
przystanek autobusowy przy
rondzie usytuowano przy wjazdach na teren trzech posesji. Jest
to ogromnie k³opotliwa lokalizacja, uci¹¿liwa dla mieszkañców posesji i tak¿e k³opotliwa
dla pasa¿erów autobusów.
- Przy ul. Dêbogórskiej z okazji 25-lecia Solidarnoci posadzono 3 dêby i postawiono okolicznociow¹ tablicê. Ju¿ po
paru dniach tablica znik³a i do
tej pory nie pojawi³a siê w tym
miejscu.
- Przy ul. Dêbogórskiej poci¹gniêciem pêdzla w ci¹gu godziny (obserwowa³em wyczyny malarzy) powsta³a cie¿ka
rowerowa. Godna podziwu
koncepcja inwestycyjna (cie¿ka rowerowa porównywalna z
cen¹ puszki farby), podzieli³a
istniej¹cy chodnik na dwie czêci. Bia³a linia powykrzywiane
p³yty chodnika na czêæ dla pieszych i rowerzystów. Jednak
rowerem bardzo trudno siê tu
zmieciæ, szczególnie na wysokoci targowiska.
- Dojcie do ul. Derdowskiego ul. Bohaterów Kaszubskich i
Rodziwiczówny, by³ doskona³ym skrótem dla mieszkañców
zmierzaj¹cych do przychodni
zdrowia. Rozpoczête w tym
miejscu budowy uniemo¿liwiaj¹ normalne przejcie, bo wokó³
porastaj¹ krzaki, wala siê gruz i
inne mieci. Czy nie mo¿na u³atwiæ przechodzenia osobom starszym, niepe³nosprawnym, matkom z dzieæmi tworz¹c prowizoryczn¹ cie¿kê?
- Podobno na terenie Rumi
rozlokowano wiele kamer, le-

dz¹cych codzienne ¿ycie mieszkañców Rumi. Dziêki temu podobno jest bezpieczniej. Nie
uda³o mi siê uzyskaæ w Urzêdzie informacji na temat korzyci z podgl¹dania mieszkañców,
ani wyczytac o tym w informatorze urzêdowym.
- Czy nie najwy¿szy ju¿
czas skoñczyæ z informacjami
przekazywanymi w biuletynie
pani burmistrz, które nie dotycz¹ codziennego ¿ycia miasta.
Za pieni¹dze podatników z
Rumi nale¿y informowaæ o miecie, o problemach, o spotkaniach, przekazywaæ informacje
lub zaproszenia, a nie wy³¹cznie pokazywaæ w³adzê przecinaj¹c¹ wstêgi, obciskuj¹c¹ siê i
wrêczaj¹c¹ medale. Codzienne
¿ycie pani burmistrz nie jest a¿
takie ciekawe, o czym wielu
mo¿e zarêczyæ.
Wszystkie moje wnioski i
uwagi próbowa³em przekazaæ
w³adzom miasta. Jednak zosta³em zbyty przez pana Winiewskiego, a pani burmistrz nie mia³a
dla mnie czasu. Dlatego moje
uwagi przekaza³em do Gazety.
Za mo¿liwoæ publikacji
szczerze dziêkujê.
Jan Z. ze Starej Rumi
Od redakcji:
Szanowny Panie Janie,
dziêkujemy za otrzymany
list.
Niestety z ubolewaniem
stwierdzamy, ¿e w naszym
miecie jest wiêcej takich
nonsensów komunikacyjnych - ¿eby nie szukaæ daleko na ulicy D¹browskiego na
wysokoci ulicy Warszawskiej (jad¹c w kierunku centrum miasta) niespodziewanie zwê¿a siê pas ruchu, a
dalsza nim jazda koñczy siê
na wybudowanej wysepce.
Pomys³ mo¿e by³ i dobry, ale
wysz³o jak zawsze.
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„SPÓŁDZIELCZY NIEWOLNICY”
W nr 256 z dnia 25 sierpnia
br. Naszych Spraw - bezp³atnego dwutygodnika SM Janowo
ukaza³ siê artyku³ Jest tam równie¿ foka, którego autorem jest
p. Zbigniew Rachwald - cz³onek
Rady Nadzorczej Spó³dzielni i
radny Rady Miasta Rumi. Poniewa¿ znaczna czêæ tego artyku³u dotyczy mnie osobicie
- jest on bowiem reakcj¹ na mój
list Ciernista droga do uw³aszczenia w SM Janowo, opublikowany w numerze lipiec/sierpieñ 2006 r. Gazety Rumskiej
- uwa¿am za konieczne ustosunkowaæ siê do treci tego artyku³u.
Autor artyku³u podszed³ do
spraw, które by³y przedmiotem
mojego artyku³u miêdzy innymi sprawy uw³aszczenia w sposób humorystyczny tj. taki, który mia³by umniejszyæ rangê tego
wa¿nego tematu. Ale - tego wa¿nego dla cz³onków spó³dzielni
tematu - ani omieszyæ, ani zbagatelizowaæ siê nie da, poniewa¿
ten temat obroni siê sam,
zw³aszcza, ¿e dotyczy on nie
pojedynczego cz³onka spó³dzielni, czy te¿ nielicznej grupy
cz³onków, lecz dotyczy on milionów Polaków - cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych.
Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e w Polsce jest ok. 3,4 tys.
spó³dzielni mieszkaniowych, a
oko³o 12 mln naszych Rodaków
zamieszkuje w mieszkaniach
spó³dzielczych. Czy¿by, wiêc
ta armia ludzi nie by³a w stanie upomnieæ siê o swoje prawa
w oparciu o obowi¹zuj¹ce ustawy? Czy mo¿na potrzeby i prawa tych ludzi ignorowaæ?
Odnosz¹c siê jednak bezporednio do przedmiotowego artyku³u, muszê wyprostowaæ dwie
oczywiste nieprawdy w nim zawarte. Mianowicie - p. Rachwald pisze cytujê: Tak, wiêc
- chocia¿ ¿a³ujê, i¿ tekst p. Ró¿yckiej nie ukaza³ siê w NS...
- to mo¿e i dobrze, i¿ nasza
wspó³mieszkanka obieca³a pisywaæ wy³¹cznie do Gazety
Rumskiej. Jak wiêc mo¿na odczytaæ treci cytowanego powy¿ej zdania autor jest jednoczenie za, a nawet przeciw.
To, co napisa³ jest hipokryzj¹ najwy¿szego stopnia, poniewa¿ to p. Rachwald jest g³ównym cenzorem w Naszych
Sprawach - jako przewodnicz¹cy Rady Programowej tego
biuletynu i to p. Rachwald decyduje, jakie artyku³y uka¿¹ siê
w kolejnych jego numerach.
Niech, wiêc Pan nie ¿a³uje nie
ukazania siê artyku³u, a raczej
dopuszcza na ³amy Naszych
Spraw cz³onków spó³dzielni,
wówczas ten spó³dzielczy biuletyn bêdzie spe³nia³ tê rolê, jak¹
spe³niaæ powinien - to bêdzie

forum dla szerokiej dyskusji na
tematy spó³dzielcze, w szerokim rozumieniu tego s³owa.
Jak ju¿ pisa³am we wczeniejszej edycji Gazety Rumskiej, ¿aden z moich artyku³ów
kierowanych do Naszych
Spraw nie zosta³ dotychczas
opublikowany /pierwszy mój
artyku³ dotycz¹cy równie¿
uw³aszczenia, skierowa³am do
NS w 2003 roku i wówczas
zosta³a opublikowana jedynie
niewielka jego czêæ; jak mi wyjaniono na zebraniu grupy
cz³onkowskiej redakcja NS zadecydowa³a o jego nie opublikowaniu, poniewa¿ by³ on ...
zbyt emocjonalny! Mam nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze okazja, aby
ten list zosta³ opublikowany w
ca³oci na ³amach Gazety Rumskiej, poniewa¿ jego zasadnicza treæ - mimo up³ywu czasu
- jest ci¹gle aktualna. Czytelnicy mieliby mo¿liwoæ sami oceniæ i przekonaæ siê jakich to
emocji obawiaj¹ siê w³adze SM
Janowo.
Id¹c dalej  nie napisa³am,
i¿ bêdê pisywaæ wy³¹cznie do
Gazety Rumskiej proszê czytaæ uwa¿nie, napisa³am natomiast, ¿e cytujê: ... listy dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z moim
cz³onkostwem w spó³dzielni i
spó³dzielczoci mieszkaniowej,
bêdê kierowaæ do Gazety Rumskiej. Do pisania listów do Naszych Spraw, jako gazetki któr¹ równie¿ finansujê, powrócê wówczas, kiedy na jej ³amach
bêd¹ publikowane teksty niezale¿nie od tego czy ich treæ jest
na rêkê, czy nie w³adzom spó³dzielni. Gazetka spó³dzielcza
ma s³u¿yæ spó³dzielcom, a nie
wy³¹cznie Zarz¹dowi SM Janowo do eksponowania propagandy sukcesu i unikania problemów dla tej w³adzy niewygodnych. ¯ycie bowiem ¿adnego
rodowiska, w tym spó³dzielczego, nie ma wy³¹cznie jasnych
barw, jak to przedstawiaj¹ Nasze Sprawy. Trudno wiêc wymagaæ od cz³onka spó³dzielni,
który ceni swój czas i pracê w³o¿on¹ w opracowanie artyku³ów,
aby pisa³ je do szuflady redakcji Naszych Spraw.
W artykule pt.: Jest tam
równie¿ foka jego autor opisuje wyniki amerykañskiego eksperymentu i stwierdza: Ta konkluzja by³a dla mnie wstrz¹sem.
Tak - dla mnie - po lekturze Pana
artyku³u konkluzja by³a równie¿
wstrz¹sem, przyczynê którego
postaram siê poni¿ej uzasadniæ.
Z treci artyku³u bowiem mo¿na wyczytaæ, i¿ p. Z.Rachwald
- cz³onek Rady Nadzorczej spó³dzielni, a wiêc organu, który wg
statutu spó³dzielni ma prawo i
obowi¹zek nadzoru nad Zarz¹dem spó³dzielni równie¿ w kwe-

stii realizowania przez ten zarz¹d ustaw - nie jest w stanie
wy³owiæ istoty sporu s¹dowego. Szeregowi cz³onkowie spó³dzielni, którzy po ukazaniu siê
mojego listu w Gazecie Rumskiej kontaktowali siê ze mn¹,
doskonale wszystko zrozumieli, i co wiêcej, stwierdzali, ¿e
w³anie z mojego tekstu dowiedzieli siê o co w³aciwie w tym
sporze chodzi, zw³aszcza, ¿e
NS przedstawia³y sprawê w
sposób jednostronny tzn. informowa³y, ¿e kilku cz³onków Spó³dzielni wstrzyma³o mo¿liwoæ
przekszta³ceñ w³asnociowych
mieszkañ wnosz¹c pozwy do
s¹du, a te nie wyjania³y, co leg³o u podstawy zaskar¿enia
uchwa³y Zarz¹du.
Pan Rachwald jest w sytuacji bardziej komfortowej ni¿
szeregowy cz³onek spó³dzielni,
poniewa¿ ma mo¿liwoæ dotarcia do wszelkich dokumentów z
tym sporem zwi¹zanych to znaczy do pozwu, pism procesowych, wreszcie mia³, i ma, tym
razem na równi z innymi cz³onkami mo¿liwoæ uczestniczenia
w rozprawach s¹dowych w charakterze publicznoci. Dotychczas odby³o siê kilka rozpraw
s¹dowych w S¹dzie Rejonowym
w Wejherowie /p. Rachwald by³
obecny na jednej/. Co wiêc stoi
na przeszkodzie, aby wg³êbiæ siê
w stosowne materia³y, poznaæ
istotê sporu i mieæ nañ pogl¹d
nie od strony wy³¹cznie emocjonalnej, czy wrêcz propagandowej, lecz od strony prawnej i
nie sprowadzaæ problemu do
dziury w dachu i dziurawej rury,
o naprawienie których autor,
zupe³nie niepotrzebnie - tak bardzo siê zamartwia.
Od strony prawnej bowiem
sprawa przedstawia siê nastêpuj¹co: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó³dzielniach
mieszkaniowych /tzw. ustawa
uw³aszczeniowa/, pozwoli³a na
ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych, pozwoli³a by cz³onkowie spó³dzielni
mieszkaniowych stali siê realnymi w³acicielami swego maj¹tku.
Dotychczas, w wiêkszoci przypadków, s¹ jedynie w³acicielami na papierze, praktycznie
bez ¿adnej mo¿liwoci decydowania o swoim maj¹tku. Perspektywa uzyskania wiêkszych
uprawnieñ przez cz³onków spó³dzielni przerazi³a tych, którzy
od lat trzymaj¹ w³adzê w spó³dzielniach, tote¿ czyni¹ oni
wszystko, aby ograniczyæ prawa przysz³ych w³acicieli, wykorzystuj¹c do tego fakt, ¿e w³asnoæ wyodrêbnionego lokalu
jest nierozerwalnie zwi¹zana ze
wspó³w³asnoci¹ nieruchomoci, do której ten lokal nale¿y.
W³adze spó³dzielni mieszkanio-

wych zaczê³y tworzyæ nieruchomoci - ko³chozy, sk³adaj¹ce
siê z wielu - w SM Janowo
nawet 51 domów wielomieszkaniowych, co jest niew¹tpliwie
kuriozum na skalê ogólnopolsk¹.
Jest oczywiste, ¿e im wiêkszym
molochem bêdzie wspólna nieruchomoæ, tym mniej bêdzie
mia³ do gadania ka¿dy w³aciciel lokalu w sprawie domu, w
którym mieszka i jego otoczenia.
Wg zamierzeñ Zarz¹du SM
Janowo wspóln¹ nieruchomoæ
M-I (przypomnê ³¹cznie 51 budynków), mia³yby stanowiæ budynki mieszkalne oddalone od
siebie prawie o kilometr. Czy
mo¿na sobie w ogóle wyobraziæ
porozumienie siê w³acicieli ponad 3.000 mieszkañ, co do podjêcia decyzji dotycz¹cych takiej
nieruchomoci? Sytuacje takie,
w naturalny sposób, bêd¹ rodzi³y konflikty, a jakiekolwiek porozumienie w wielu wa¿nych
kwestiach stanie siê praktycznie nieosi¹galne. S¹d Okrêgowy
w Gdañsku rozpatruj¹c sprawê
z powództwa cz³onków jednej
z gdyñskich spó³dzielni mieszkaniowych w sprawie anulowania uchwa³y zarz¹du tej spó³dzielni dotycz¹cej nieruchomoci, która mia³aby sk³adaæ siê z
3 wie¿owców i 2 budynków
uchyli³ uchwa³ê zarz¹du podaj¹c m.in. w uzasadnieniu wyroku /sygn. akt I C 93/04/:
Celem /ustawy/ by³o
upodmiotowienie cz³onków
spó³dzielni i zwi¹zanie posiadaczy dotychczasowych spó³dzielczych praw do lokalu ze
swoim najbli¿szym otoczeniem
 budynkiem, gdzie dany cz³onek mieszka w celu umo¿liwienia mu wiêkszego ni¿ dotychczas wp³ywu na decyzje dotycz¹ce tego budynku w tym i
ponoszenia wydatków zwi¹zanych z remontami i bie¿¹cym
utrzymaniem budynku. I dalej
w tym samym uzasadnieniu
wyroku s¹d stwierdzi³ Ustawa
by³a odpowiedzi¹ na liczne zg³aszane wnioski dotycz¹ce

uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni, co do prawnego zarówno do lokalu jak i gruntu i to tytu³u bezwzglêdnego w postaci
prawa w³asnoci. By³a to odpowied na tworzone w poprzednim ustroju wielkie spó³dzielnie
mieszkaniowe obejmuj¹ce ca³e
osiedla i ma³e miasta, aby
umo¿liwiæ spó³dzielcom edycjê,
co do zmiany tego stanu rzeczy
poprzez m.in. wydzielenie lokali. Sprawa jest wiêc jasna jak
s³oñce i prosta jak drut  i czego tu mo¿na nie rozumieæ?
Tak wiêc - sprowadzenie przez
p. Rachwalda sprawy odrêbnej
w³asnoci lokali mieszkalnych,
zagwarantowanej cz³onkom
spó³dzielni ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, wy³¹cznie do dziury w dachu, wiadczy dobitnie o braku dostatecznej wiedzy na temat tej ustawy.
Nie widzê ¿adnego powodu, dla
którego p. Rachwald musia³by
martwiæ siê o dziurê w dachu
przyk³adowego piêædziesiêciopierwszego budynku, poniewa¿
mieszkañcy tego budynku co
miesi¹c wp³acaj¹ pieni¹dze na
konto funduszu remontowego i
maj¹ prawo domagaæ siê od spó³dzielni zlikwidowania tej dziury.
W walce cz³onków spó³dzielni o prawdziw¹, a nie wirtualn¹ w³asnoæ, chodzi równie¿
o to, aby sprawowana by³a kontrola nad pieniêdzmi, które trafiaj¹ dzisiaj do jednego worka.
Obecnie Zarz¹d spó³dzielni nie
ma ¿adnego obowi¹zku poinformowania cz³onka spó³dzielni,
jaka kwota funduszu remontowego zosta³a zgromadzona na
koncie budynku, w którym
mieszka, natomiast, po ustanowieniu odrêbnej w³asnoci bêdzie zobowi¹zany do tego, poniewa¿ pe³noprawny w³aciciel
mieszkania, ma prawo wiedzieæ
jak wykorzystywane s¹ jego
pieni¹dze.
CI¥G DALSZY NA
S¥SIEDNIEJ STRONIE

Dlaczego w³adze SM Janowo nie chc¹ respektowaæ obowi¹zuj¹cego prawa?

Gazeta Rumska
CI¥G DALSZY TEKSTU
ZE STRONY 12
W dalszym ci¹gu artyku³u
jego autor stwierdza Wszyscy
wszystkich zaczynaj¹ o
wszystko podejrzewaæ. O koniunkturê, agenturê. I cenzurê.
Doprawdy - trudno dociec, o co
chodzi, zw³aszcza w kontekcie
spraw, które s¹ przedmiotem
tocz¹cej siê korespondencji tj.
problemu uw³aszczenia. Koniunktura i agentura - zupe³nie
tu nie pasuj¹. Natomiast - cenzura - owszem. To w³anie w³adze SM Janowo, od lat, pos³uguj¹ siê cenzur¹ w relacji cz³onek spó³dzielni, a spó³dzielczy
biuletyn Nasze Sprawy. I ta
cenzura powinna jak najszybciej
znikn¹æ, zw³aszcza, ¿e ¿yjemy
w spo³eczeñstwie obywatelskim. Co wiêcej od ponad dwóch
lat formalnie do³¹czylimy do
wolnych spo³eczeñstw Europy,
gdzie zagwarantowana jest swoboda wypowiedzi.
Muszê równie¿ odnieæ siê
do PS 1 i PS 2 z artyku³u w
NS. PS 1 uzupe³niam treci¹ z
protoko³u s¹dowego z dnia
26.07.2006 r. Prezes Spó³dzielni p. Józef Chmielewski zosta³
wezwany przez S¹d Rejonowy
w Wejherowie do osobistego stawiennictwa celem przes³uchania
w charakterze strony na dzieñ
4.10.2006 r.
Co siê za tyczy P2, to jego
treæ zawiera nieprawdê od pocz¹tku do koñca szóstej linijki
tekstu /prawdziwa jest jedynie
treæ linijki 7 tego tekstu/, tote¿
pozwolê sobie na szerszy komentarz tego dopisku, po to, aby
czytelnik, a zw³aszcza cz³onek
SM Janowo móg³ cokolwiek z
tego zrozumieæ.
 po pierwsze  Wie¿owiec przy ul. Wroc³awskiej nr
31 i ul. Krakowskiej nr 10 oraz
budynki przy ul. D¹browskiego nr 52 i ul. Stoczniowców nr
11 /a nie ul. Stoczniowców nr 7,
który nie jest w³asnoci¹ SM
Janowo/, nale¿¹ do nieruchomoci M-III - uchwa³a Zarz¹du
nr 4/2005 z dnia 24.08.2005 r., a
nie do nieruchomoci M-II. Nieruchomoæ M-II dotyczy osiedla Centrum. Na marginesie tej
sprawy dodam, ¿e uchwa³a nr
3/2005 z dnia 24.08.2005 r. dotycz¹ca osiedla Centrum, zosta³a w dniu 23.09.2005 r. zaskar¿ona do S¹du Rejonowego
w Wejherowie przez jednego z
mieszkañców osiedla, który
kwestionuje zasadnoæ wysokoci op³at z tytu³u wieczystego
u¿ytkowania gruntów, których
domaga siê od mieszkañców
Spó³dzielnia, przed ustanowieniem odrêbnej w³asnoci ich lokali mieszkalnych. Op³aty te s¹
znaczne i wynosz¹ przyk³adowo dla mieszkania o powierzchni
u¿ytkowej 27,85 m2 - 1.785,70
z³, 54,60 m2 - 3.500,88 z³ i
63,98 m2 - 4.100,31 z³.
 po drugie  Pan Rachwald

w PS 2 pisze Pan, którego pozew s¹dowy blokowa³ mo¿liwoæ przekszta³ceñ wycofa³ go
z S¹du. Jest to kolejne k³amstwo - cz³onek spó³dzielni nie
wystêpowa³ do s¹du z pozwem,
lecz z wnioskiem o ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu
mieszkalnego (czyli wystêpowa³ nie jako jako powód, lecz
jako wnioskodawca). Z³o¿ony
wniosek nawet na moment nie
blokowa³ uw³aszczenia tzn. nie
wstrzymywa³ wejcia w ¿ycie
uchwa³y Zarz¹du nr 4/2009 z
dnia 24.08.2005 r. poniewa¿ taki
skutek wywo³uje tylko pozew,
z³o¿ony w trybie art.43 ust.5
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. S¹dzê, a nawet jestem przekonana, ¿e pan Rachwald powinien o tym wiedzieæ. Poniewa¿ jednak autor
ca³kowicie myli pewne pojêcia,
a tym samym wprowadza niepotrzebny mêtlik do ca³ej sprawy, przytoczê treæ stosownego artyku³u: Osoby, o których
mowa w ust.1, mog¹ w terminie
30 dni od jej dorêczenia, zaskar¿yæ uchwa³ê do s¹du z powodu
jej niezgodnoci z prawem lub
jeli uchwa³a ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia...
oraz Art.43 ust.6 - Uchwa³a, o
której mowa w ust.3 wchodzi w
¿ycie po up³ywie 2 miesiêcy od
dnia jej podjêcia, chyba ¿e zostanie zaskar¿ona do s¹du zgodnie z przepisem ust.5.
- Po trzecie - o ustanowienie
odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych w oparciu o art.49 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (przywrócony przez Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem
nr K/42/02 z dnia 20 kwietnia
2005 r.), w przypadku bezczynnoci zarz¹du spó³dzielni w
sprawie przeniesienia na nich
prawa w³asnoci mieszkañ (tzn.
gdy spó³dzielnia nie podjê³a
czynnoci okrelonych w art.41
i 42 ustawy), oraz nie toczy siê
postêpowanie s¹dowe w trybie
art.43 ust.5 (tzn. gdy uchwa³a
zarz¹du nie zosta³a zaskar¿ona
do s¹du).
- Po czwarte  Poniewa¿
¿adna z osób z nieruchomoci
M-III nie zaskar¿y³a uchwa³y
Zarz¹du nr 4/2005 z dnia
24.08.2005 r., po up³ywie 2 miesiêcy od jej uchwalenia, mog³y
byæ dokonywane przekszta³cenia w³asnoci mieszkañ. W
przypadku tej nieruchomoci
problem jest bardziej z³o¿ony,
o czym p. Rachwald nie wspomina. Czynnikiem hamuj¹cym
praktycznie przekszta³cenia
w³asnociowe w tej nieruchomoci jest horrendalne wrêcz zad³u¿enie, siêgaj¹ce niejednokrotnie
dziesi¹tek tysiêcy z³otych, opisane w uchwale Zarz¹du jako:
rubr. ll - kredyt wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, rubr. 12
- zad³u¿enie z tytu³u dokonanego na podstawie odrêbnych przepisów przejciowego wykupienia ze rodków bud¿etu pañstwa odsetek wraz z oprocen-
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towaniem tych odsetek, rubr. 13
- po¿yczki, rubr. 14 - odsetki od
po¿yczki.
W nieruchomoci M-III jedynie ok. 39% mieszkañców - którzy nie maj¹ zad³u¿eñ wy¿ej
wymieniowych - mog³oby siê
uw³aszczaæ od zaraz, po z³o¿eniu w spó³dzielni stosownego
wniosku. Wybór formy w³asnoci mieszkania nale¿y do cz³onka spó³dzielni.
Dla pe³nego obrazu sprawy
trzeba dodaæ, ¿e paragraf 4
Uchwa³y Zarz¹du nr 4/2005 dotycz¹cej tej nieruchomoci sta-

staæ. I tu jest w³anie pole do
popisu dla w³adz spó³dzielczoci mieszkaniowej najwy¿szego
szczebla tj. dla Krajowej Rady
Spó³dzielczej, utrzymywanej
przecie¿ za pieni¹dze cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowej w
Polsce, aby ten temat podnieæ
ponownie i aby wreszcie cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych przestali byæ spó³dzielczymi niewolnikami XXI wieku. Sami cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych winni te¿
wykazywaæ wiêksz¹ aktywnoæ - dla swego przecie¿ dobra

nowi: Przed ustanowieniem
odrêbnej w³asnoci lokalu osoba uprawniona jest zobowi¹zana do sp³aty zad³u¿enia okrelonego niniejsz¹ uchwa³¹ oraz
ewentualnego zad³u¿enia z tytu³u op³at okrelonych w art.4
ust.1 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Tu jest wiêc
pies pogrzebany p. Rachwald,
a nie we wniosku, który z³o¿y³
w s¹dzie cz³onek spó³dzielni.
Zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest, czy
warto uw³aszczaæ siê w nieruchomoci, w której budynki s¹
równie¿ rozrzucone i mo¿liwoæ
porozumienia siê mieszkañców
w sprawach dla nich wa¿nych i
zwi¹zanych z t¹ nieruchomoci¹
jest iluzoryczna.
Problem zad³u¿eñ kredytowych spó³dzielców z pocz¹tku
lat 90-tych XX w., by³ ju¿
przedmiotem debaty sejmowej
Sejmu poprzedniej kadencji ówczesny minister infrastruktury
w rz¹dzie L. Millera p. Bratkowski w swoim wyst¹pieniu
przyzna³, ¿e sprawa ta winna
byæ rozwi¹zana w sposób systemowy, lecz pañstwa na to nie

i dobra swych rodzin; poza prac¹ mieszkanie, jest dzisiaj jednym z najwa¿niejszym dóbr materialnych, a milionów Polaków
ci¹gle jeszcze na nie staæ.
Na ten wa¿ny temat panuje
jednak g³êbokie milczenie. ¯adne poprawnie funkcjonuj¹ce
pañstwo nie nak³ada na swoich
obywateli, ciê¿arów, których nie
s¹ oni w stanie w ¿aden sposób
udwign¹æ, zw³aszcza przy niskich jeszcze wci¹¿ dochodach
zdecydowanej wiêkszoci Polaków. Na zakoñczenie niniejszego artyku³u chcia³abym poradziæ
p. Rachwaldowi, aby przed publikowaniem w przysz³oci artyku³ów na tematy zwi¹zane ze

spó³dzielczoci¹ mieszkaniow¹
zapozna³ siê dok³adnie z kilkoma podstawowymi aktami
prawnymi i wyrokami trybuna³u konstytucyjnego:
1/ Ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych - Dz.U.4/2001 poz.
27,
2/ Ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych - Dz.U.119/2003
poz.1116 - tekst jednolity z dnia
13 czerwca 2003 r.,
3/ Ustawa z dnia 3 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
niektórych innych ustaw 
Dz.U. nr 122/2005 poz.1024
4/ Ustawa z dnia 29 lipca 2005
r. w przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci nieruchomoci Dz.U. nr 175/2005 poz.1459,
5/ Ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 - Prawo spó³dzielcze
- Dz.U. nr l8 poz.1848
- tekst jednolity z 23 padziernika 2003 r.,
6/ Ustawa z dnia 24 czerwca
1994 o w³asnoci lokali /tekst
jednolity - Dz.U. nr 80/2000
poz. 903 z pón. zm./,
7/ Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami - Dz.U. nr 46/2000
poz.543 - tekst jednolity,
8/ Wyrok TK z dnia 29 maja
2001 r.  Sygn. akt K.5/2001 Dz.U. 57/2001 poz. 601,
9/ Wyrok TK z dnia 30 marca 2004 r.- Sygn. akt K/32/03 Dz.U. nr 63/2004 poz.591,
10/ Wyrok TK z dnia 20
kwietnia 2005 r.- Sygn. akt K/
42/02 - Dz.U. nr 72/2005
poz.643.
Cz³onkowie Spó³dzielni maj¹
prawo domagaæ siê od w³adz
Spó³dzielni rzetelnej i zgodnej z
prawem informacji. Szeregowy
cz³onek Spó³dzielni nie ma ¿adnego obowi¹zku zag³êbiaæ siê w
ustawy i w nich doszukiwaæ siê
nale¿nych mu praw. Od prawid³owej interpretacji ustaw i wyroków TK i ich wdra¿ania w
¿ycie, jest Zarz¹d Spó³dzielni,
sowicie przez cz³onków wynagradzany. Ca³oæ powinna kontrolowaæ Rada Nadzorcza, jako
organ nadzorczy. Treæ artyku³u p. Z. Rachwalda z nr 256 Naszych Spraw wprowadza
(mo¿e celowo?) niepotrzebn¹
dezinformacjê wród cz³onków
SM Janowo i tak ju¿ dostatecznie zagubionych w spó³dzielczej
problematyce.
El¿bieta Ró¿ycka

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
MARIAN PŁOCKI
RUMIA, UL. KAZIMIERSKA 21
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WYBORY. ABY LEPIEJ POMAGAC LUDZIOM

HARCERSTWO TO
JEGO HOBBY
talu. Niewielki wysi³ek grupki
ludzi zmieni³ i uprzyjemni³
przykry szczególnie dla dzieci,
pobyt w szpitalu. Z jednorazowego pomys³u narodzi³a siê akcja, która jest organizowana cyklicznie w okresie bo¿onarodzeniowym.
- Gdy zosta³em komendantem hufca moim celem by³o
stworzenie dla harcerzy w Rumi
w³asnego domu, miejsca gdzie
zawsze mo¿na siê spotkaæ. Pocz¹tki by³y bardzo ciê¿kie. Dzi
mamy piêkny Dom Harcerza w
Rumi przy ulicy W³ókienniczej
14a  mówi Bogdan Formella. Nie darowany, nie adoptowany,
lecz wybudowany przez instruktorów i sympatyków ZHP
w³asnymi rêkoma, tak jak siê
buduje w³asny rodzinny dom.
Na pocz¹tku wydawa³o siê to
niemo¿liwe, ale po 8 d³ugich latach pracy wszyscy zgodzili siê,
¿e je¿eli d¹¿ymy do celu wspólnie to jest on mo¿liwy do zrealizowania.
Po raz pierwszy w ¿yciu
Harcerze nie s¹ dla siebie ale
dla innych  aby pomagaæ i s³u¿yæ ludziom.
- Dla mnie harcerstwo zawsze
by³o pasj¹, nauk¹ jak poradziæ
sobie w ¿yciu. Harcerstwo nauczy³o mnie samodzielnoci, odpowiedzialnoci, organizacji
przedsiêwziêæ, których nikt
inny nie chce siê podj¹æ  mówi
Bogdan Formella komendant
rumskiego hufca ZHP. - Nigdy
nie odczu³em, aby nasz hufiec
zajmowa³ siê ideologi¹, polityk¹, agitacj¹. Obozy, rajdy, ogniska, ¿eglarskie eskapady stworzy³y miêdzy nami wiê, która
powoduje, ¿e czujemy siê tu jak
u siebie, tworzymy jedn¹ wielk¹ rodzinê pasjonatów. Zdecydowa³em siê kandydowaæ w wyborach samorz¹dowych, ¿eby
rozszerzyæ dzia³alnoæ spo³eczn¹ jak¹ prowadzê.
W dzia³aniu na rzecz drugiego cz³owieka nie mo¿na siê przepychaæ, nie mo¿na walczyæ o to,
kto jest lepszy, szybszy, sprytniejszy. Powinno siê ³¹czyæ si³y,
poniewa¿ praca na tym polu
wymaga powiêcenia i wyrzeczeñ. Trzeba zaszczepiaæ w
m³odych ludziach potrzebê pomagania innym, powiêcania siê,
gdy¿ ¿ycie dla innych jest o wiele
bardziej wartociowe i godne naladowania.
W oparciu o Dom Harcerza
prowadzone s¹ zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y  chyba jako jed-

na z nielicznych organizacji prowadzi je bezp³atnie. Harcerze
pomagaj¹ ludziom: codziennie
gotuj¹c obiady dla wszystkich
potrzebuj¹cych. Organizuj¹ imprezy dla mieszkañców Rumi:
Wigilie Bo¿ego Narodzenia,
niadania Wielkanocne, spotkania integracyjne dla innych organizacji, ogniska np. dla mieszkañców, sportowców czy te¿
emerytów. Cyklicznie odbywaj¹ siê rajdy turystyczne, Harcerskie Spotkania z piosenk¹. Rozwijane s¹ zainteresowania u
dzieci: Szkó³ka ¯eglarska, Alpinistyka, Jazdy Konne, szkó³ki
jêzykowe. Rumski hufiec jest
najwiêkszym organizatorem
Harcerskiej Akcji Letniej przygotowuj¹c obozy dla zuchów i
harcerzy oraz dzieci nie zrzeszonych w ZHP. Wielu mieszkañców Rumi mile wspomina prze¿ycia i przygody na obozie w
Choczewie.
- Gdybym mia³ czarodziejsk¹
ró¿d¿kê u¿y³bym jej do tego,
aby wród ludzi zapanowa³a
wzajemna ¿yczliwoæ, a na twarzach rumian, czêsto nastawionych na pokonywanie ¿yciowych trudnoci, czêciej pojawia³ siê umiech  dodaje komendant.
W pracy harcerskiej pokonywali wiele trudnoci i barier. Na
pomys³ zorganizowania zbiórki
zabawek dla dzieci komendant
wpad³ podczas wizyty w szpi-

W domu z rodzin¹
Bogdan Jan Formella
Bogdan Formella urodzi³ siê 27.08.1968 w Gdyni.
¯ona Dorota.
Córka Maja  I klasa Gimnazjum Salezjañskiego
Syn Dawid  VI klasa Szko³y Podstawowej nr 6
Córka Daria  uczêszcza do przedszkola Sióstr Salezjanek
Brat Jaros³aw  od dzieciñstwa zwi¹zany z Orkanem Rumia
Brat ks. Zbigniew  wyk³adowca na uniwersytecie Papieskim
w Rzymie.
Uwielbia gotowaæ. Jego golonka jest doceniana przez wielu przyjació³ i znajomych. Zainteresowania zwi¹zane s¹ z lasem i wêdkarstwem. Harcerstwo to nie zainteresowanie czy hobby, sposób na ¿ycie. Propaguje zdrowy tryb ¿ycia.
zdecydowa³ siê wystartowaæ w
wyborach do samorz¹du, Rady
Miasta Rumi.
- Postanowi³em kandydowaæ
jako osoba bezpartyjna, aby móc
reprezentowaæ rodowiska pracuj¹ce na rzecz dzieci i m³odzie-

Bogdan Formella z harcerzami z rumskiego hufca

¿y oraz mieszkañców dzielnicy
 mówi Formella. - Nie bojê siê
pomagaæ ludziom i potrafiê organizowaæ co dla innych, nie dla
siebie.
Dariusz Kuczmarski
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MAREK GRECHUTA 1945-2006

MOJE WSPOMNIENIE
Wiadomoæ spad³a jak grom
z jasnego nieba. Marek Grechuta nie ¿yje. Z panem Markiem
znalimy siê od 1990 roku, kiedy to poznalimy siê w trakcie
26 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Ja, wówczas
m³ody student Politechniki
Gdañskiej i on uznana gwiazda
polskiej piosenki oraz wielki autorytet dla nas m³odych razem
bralimy udzia³ w pracach jury
tego konkursu. Szybko siê jednak okaza³o, ¿e Marek Grechuta pomimo pewnej aury wyobcowania przede wszystkim by³
bardzo ciep³ym i niezwykle serdecznym cz³owiekiem. Kiedy w
kolejnym roku by³em jednym z
g³ównych organizatorów Juwenaliów na Politechnice Gdañskiej, corocznego wiêta braci
studenckiej, za punkt honoru
postawi³em sobie zaproszenie
mistrza na koncert do Gdañska.
Nie by³o to ³atwe, gdy¿ Marek
Grechuta zawsze starannie wybiera³ miejsca koncertów a i sam
pomys³ spotka³ siê z pewn¹ rezerw¹ moich kolegów studentów - ... ten smutas
ma dla
nas m³odych graæ?.
Nie zra¿ony faktem, i¿ ¿acy
s³uchali raczej Lady Punk, Maanamu, Republiki czy te¿ Kultu
postanowi³em pomys³ zrealizowaæ. Kosztowa³o to wiele trudów, miêdzy innymi dwukrotnego wyjazdu do Krakowa, ale

koniec koñców uda³o siê i w dniu
26 maja 1991 roku Marek Grechuta, wyst¹pi³ z recitalem w
Klubie Studentów Politechniki
Gdañskiej Kwadratowa. Mielimy obawy jak studenci przyjm¹ tak¹ muzykê i cz³owieka,
który nie szokowa³ wygl¹dem,
ruchem scenicznym czy przekazem s³ownym. Okaza³o siê, ¿e
obawy by³y ca³kowicie nieuzasadnione. Sala pêka³a w szwach.
Dla wielu chêtnych zabrak³o biletów. Sam koncert uda³ siê rewelacyjnie, okaza³o siê ¿e wspania³a muzyka, nostalgiczne teksty i niezwyk³a charyzma artysty zjedna³y mu sympatiê. Wystêp maj¹cy trwaæ godzinê z
ma³ym ok³adem przeci¹gn¹³ siê
do ponad dwóch godzin, a publicznoæ domaga³a siê kolejnych bisów.
Potem nasze kontakty siê
rozluni³y. Po zakoñczeniu studiów ja zaj¹³em siê prac¹ zawodow¹, a Marek Grechuta kontynuowa³ karierê artystyczn¹. I
tylko z daleka odnotowywa³em
kolejne utwory nagrywane przez
mistrza.
Kiedy jedna z moich ulubionych polskich grup zespó³ Myslovitz w 1999 roku nagra³
utwór Kraków pomyla³em
sobie, ¿e ten utwór powinien
wykonywaæ nie kto inny jak
Marek Grechuta. W utworze
tym zawarta by³a bowiem nie-

zwyk³a poetyka charakteryzuj¹ca kompozycje mistrza i zarazem magia Krakowa  miasta
niezwyk³ego, miasta którego
jednym z symboli by³ Marek
Grechuta. Moje marzenie urzeczywistni³o siê ca³kiem niedawno, w 2003 roku Myslovitz
wyda³ p³ytê The Best Of a
kr¹¿ek promowa³ singiel z now¹
wersj¹ utworu Kraków, nagrany przez zespó³ ju¿ z bardzo
chorym Markiem Grechut¹. I
jeszcze tegoroczny Krajowy Fe-

raz kolejny, okaza³o siê jak wielk¹ moc maj¹ utwory, które sam
wykonywa³, a które podczas
tego pamiêtnego koncertu wypiewa³y najwiêksze gwiazdy
polskiej estrady.
Marek Grechuta odszed³ 9
padziernika. Ca³y czas obecna
jest jednak z nami Jego niezwyk³a twórczoæ.
Piotr Zaradny
Poni¿ej publikujemy tekst
jednej z piosenek Marka Grechuty.

GODZINA
MIŁOWANIA
SŁOWA M.GRECHUTA

Jedna z rodzinnych pami¹tek dedykacja dla autora tekstu od
Marka Grechuty na pami¹tkowym wydawnictwie otrzymanym po gdañskim koncercie w 1991 roku

POKAZ GOŁĘBI RASOWYCH

WYGRAŁ GARŁACZ
POMORSKI

Prezes Rumskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego Danuta Treder oraz Tadeusz Zleny, Tomasz Budziñski i Henryk Winowiecki.

stiwal Piosenki Polskiej w Opolu, którego kulminacyjnym momentem by³ koncert wiat w
ob³okach, koncert powiêcony
twórczoci Marka Grechuty. W
pamiêci utkwi³ mi szczególnie
obrazek pani Danuty odbieraj¹cej ze wzruszeniem nagrodê
specjaln¹ za ca³okszta³t twórczoci w imieniu nieobecnego
mê¿a i znacz¹ca pustka Jego nieobecnoci na scenie. I chocia¿
Marek Grechuta nie pojawi³ siê
na scenie chocia¿ na chwilê, po

Odby³ siê kolejny pokaz
go³êbi rasowych pod nazw¹
Derby 2006. Organizatorem
by³ Rumski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Swoje najlepsze eksponaty prezentowa³o
23 wystawców z 15 miejscowoci województwa pomorskiego. W sumie mo¿na by³o
podziwiaæ ok. 70 go³êbi zg³oszonych do konkursu. Ptaki
reprezentowa³y ró¿ne go³êbie
rasy i ró¿ni³y siê barw¹ i wielkoci¹. W tajnym g³osowaniu I
miejsce przyznano panu Romanowi Gruba z Godêtowa za
gar³acza pomorskiego, II miejsce przypad³o panu Zbigniewowi Kwidziñskiemu z Sierakowic, a III lokatê zaj¹³ pan

Jerzy Lieder z Redy.
Laureaci otrzymali puchary.
Puchar otrzyma³ równie¿ pan
Tadeusz Zleny z Rumi, jako
dowód wdziêcznoci i podziêkowanie za pracê w³o¿on¹
przy organizacji imprezy. Pokaz by³ okazj¹ do wymiany
dowiadczeñ, spotkañ kole¿eñskich hodowców i popularyzacji tego bardzo ciekawego
i atrakcyjnego hobby. Podczas
spotkania mo¿na by³o zobaczyæ inne go³êbie, drób ozdobny, a nawet króliki. Pokazy

Dzieñ zasypia powoli
i powoli noc brodzi
czemu tobie siê spieszy
czemu szybko odchodzisz
O, gdyby chcia³a
zostaæ na d³u¿ej
godzino mi³owania
³atwiej by³oby
wiat nak³oniæ
do pojednania
£atwiej by³oby
prawdê mówiæ
³atwiej sk³adaæ s³owa
³atwiej traciæ
³atwiej ¿egnaæ
³atwiej wracaæ znowu
Dni bez ciebie s¹ puste
co nam po nich zostanie
o gdyby chcia³a zatrzymaæ
godziny przemijania
O, gdyby chcia³a...
bardzo sprawnie przygotowa³
i przeprowadzi³ komitet organizacyjny kierowany przez
pani¹ Danutê Treder, prezes
rumkiego Zwi¹zku.
Nale¿y dodaæ, ¿e rumscy
hodowcy w ka¿d¹ niedzielê od
godz. od 8 do 11 organizuj¹ gie³dê go³êbi i innych zwierz¹t na
placu obok Miejskiego Domu
Kultury przy ul. Mickiewicza
19. Organizatorzy gie³dy zapraszaj¹ serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Ryszard Hinc
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STYPENDIUM Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO
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Laureaci matury z fundatorami stypendium i nagród
Fotografia z archiwum szko³y
Katarzyna G³ówczewska
maturzystka z Brus, otrzyma³a
stypendium za najlepiej zdany
egzamin maturalny z jêzyka kaszubskiego. Fundatorami tej nagrody s¹ tradycyjnie pañstwo
Ewa i Grzegorz Szalewscy.
Uroczystoæ wrêczenia stypendium oraz innhych nagród
laureatom tegorocznej matury z
kaszubskiego oraz ich nauczycielom, odby³a siê w kaszubskim
centrum edukacji na G³odnicy w
gminie Linia. Nagrody dla najlepszych maturantów z kaszubskiego wrêczono ju¿ kolejny raz, a na pomys³ fundowania
stypendium wpad³ w³anie Grzegorz Szalewski wówczas starosta wejherowski pierwszej kadencji samorz¹du powiatowego

(1999-2002). To za jego namow¹ w Strzepczu uruchomiono
pierwsz¹ na wsi szko³ê redni¹
 Kaszubskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Temu pomys³owi
sprzeciwia³y siê w³adze gminy
Linia oraz czêæ Rady Powiatu .
Uczniowie z tej szko³y jako
pierwsi przyst¹pili do egzaminu z jêzyka kaszubskiego, a po
paru latach okaza³o siê, ¿e skutecznie zaliczaj¹ nie tylko kolejne lata nauki ale po zdaniu matury z powodzeniem kontynuj¹
dalsz¹ naukê na studiach.
- Jestem synem kaszubskiej
ziemi i zale¿y mi na zachowaniu pamiêci o Kaszubach i jêzyku. Zawsze zachêca³em kolegów
samorz¹dowców do wspierania
regionalnej kultury i owiaty, co

u wielu wzbudza³o sprzeciw 
nawet u tych przyznaj¹cych siê
do rodowodu kaszubskiego 
twierdzi Grzegorz Szalewski. 
Zachêcam do kultywowania tradycji i pamiêtania o rodowodzie
tych ziem. Zachêcam samorz¹dowców wszystkich powiatów
kaszubskich do umo¿liwiania
m³odzie¿y zdawania egzaminów z jêzyka kaszubskiego. Tak
wielkiej szansy nie mo¿na zaprzepaciæ.
W tym roku egzamin z kaszubskiego zdawa³o jedynie 9
osób. Wyniki z egzaminu pisemnego by³y bardzo wyrównane i,
jak twierdzi przedstawiciel komisji egzaminacyjnej w Gdañsku, dla wy³onienia najlepszego
kaszubskiego maturzysty
przeprowadzono egzamin ustny. Kasia G³ówczewska prawie
bezb³êdnie zda³a egzamin. Kaszubska maturzystka zamierza³a studiowaæ kaszubistykê na
Uniwersytecie Gdañskim, jednak uczelnia ze z³o¿onych wczeniej zobowi¹zañ siê nie wywi¹za³a i nie utworzy³a takiego kierunku.
Nagrody za pracê oraz popularyzacjê jêzyka kaszubskiego otrzymali Halina i Witold
Bobrowscy nauczyciele jêzyka,
kultury regionalnej oraz prowadz¹cy centrum na G³odnicy oraz
Felicja Borzyszkowska nauczycielka kaszubskiego, która przygotowywa³a laureatkê.
Ma³gorzata Wysocka

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJĄ REKLAMĘ

FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ DLA MŁODZIEŻY
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Pod koniec wrzenia mia³o
miejsce uroczyste przekazanie
sprzêtu laboratoryjnego dla
pracowni automatyki, która
mieci siê w Salezjañskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Rumi. Przekazania sprzêtu dokona³a Fundacja Nauki Polskiej
im. in¿. Witolda Zglenickiego,
o której pisalimy w poprzednim numerze Gazety Rumskiej. W imieniu fundacji
sprzêt przekazywa³ jej prezes
pan Marek Zawadzki. Nowa
pracownia wyposa¿ona zosta³a m.in.: w falowniki duñskiej
firmy Danfoss i japoñskiej
Yaskawa, po³udniowokoreañski sterownik programowalny
produkcji LG Industrial Corp.
(sterownik taki, to nic innego,
jak wyspecjalizowany komputer przemys³owy, który steru-

je automatyczn¹ prac¹ maszyn), a który ma tutaj s³u¿yæ
uczniom do nauki programowania maszyn. Pracownia otrzyma³a równie¿ oscyloskopy analogowe, oscyloskop cyfrowy
oraz wysokiej jakoci sprzêt
komputerowy. Jednak prawdziwie unikaln¹ rzecz¹ jest
przekazany robot do nauki
programowania.
Pracownia, choæ mieci siê
w SLO, ma s³u¿yæ utalentowanym uczniom szkó³ z terenu
Rumi, Redy i Wejherowa. Zajêcia w pracowni poprowadzi
pan Tomasz Nowak, na co
dzieñ wyk³adowca Akademii
Morskiej.
Sprzêt mniejszej wartoci
otrzyma³y w darze tak¿e Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie oraz I

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Rumi.
Jak zapewnia prezes fundacji Marek Zawadzki, rumska
pracownia, to pocz¹tek budowy - w dolinie Redy i Chylonki, polskiej Doliny Automatyków, a za jaki czas automatycy z Rumi i okolic, bêd¹ najlepsi nie tylko na Pomorzu, ale
i w Polsce. Realizacja tych zamierzeñ zale¿y jednak tak¿e od
wsparcia darczyñców, którymi mog¹ byæ wszyscy, którzy
zechc¹ przekazaæ fundacji
swój 1% odpisu podatkowego
na konto 9111 4011 5300 0023
1085 0010 01 w BRE Banku.
W fundacji nikt nie pobiera
wynagrodzenia, a sama fundacja ma status organizacji po¿ytku publicznego. W latach
poprzednich pomoc fundacji

Prezes Fundacji Nauki Polskiej Marek Zawadzki podczas przekazywania sprzêtu dla nowej pracowni automatyki, mieszcz¹cej siê w budynku Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi
otrzyma³y szko³y elektryczne
z terenu Gdañska, Gdyni, Wejherowa oraz Katedra Energoelektroniki Politechniki Gdañskiej. W minione wakacje fundacja przekaza³a nieodp³atnie
2.000 biletów kolejowych parafiom i instytucjom z terenu

Rumi i Redy. Dziêki temu setki dzieci z niezamo¿nych rodzin mialy mo¿liwoæ zwiedzenia m.in. zameku w Malborku,
gdañskiej starówki, ZOO czy
te¿ gdyñskiego oceanarium.
Artur Ignacionek

