Wkrótce wybory do Rady Nadzorczej SM „Janowo”

ZANOSI SIĘ NA SPORE ZMIANY
„Porozumienie na rzecz
uw³aszczenia”, które tworz¹
cz³onkowie Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”, zaprezentuje swoich kandydatów do
Rady Nadzorczej tej spó³dzielni. Mija kolejna kadencja jej
dzia³alnoœci i w czerwcu, podczas serii zebrañ wy³oniony zostanie nowy sk³ad Rady.
Po sporach i kontrowersjach, dotycz¹cych procesu
uw³aszczenia, który w SM „Janowo” przebiega nader opornie,
wielu mieszkañców osiedla
uwa¿a, ¿e czas na zmiany. Jednak ¿eby ich dokonaæ, konieczny jest liczny udzia³ spó³dzielców zebraniach wyborczych. Nie
mo¿na niczego zmieniæ, siedz¹c
w domu. Nawet, jeœli trwaj¹
pi³karskie mistrzostwa.
Kandydatów nowego Porozumienia oraz ich program prezentujemy w „Gazecie Rumskiej”.
Str. 5-6 , 11-12

CO DALEJ
Z DROGAMI?
Budowa ulic to jedno z najważniejszych zadań samorządu w tej kadencji, które znalazło się w programie radnych
PO i PiS. To zadanie zostało
zapisane w tegorocznym budżecie, w którym przeznaczono pieniądze na budowę ponad 30 dróg gminnych.
W lutym br. zamieściliśmy
informacje burmistrza o stanie budowy ulic (lub przygotowań do inwestycji). W tym
wydaniu zamieszczamy aktualne informacje z Urzędu Miasta na ten temat, zestawiając
je z danymi, które otrzymaliśmy cztery miesiące temu.
Str. 7
REKLAMA

Strażacy świętują z mieszkańcami
Stra¿acki „Festyn z
pomp¹”, który odbêdzie siê 23
czerwca w parku w Janowie,
to ju¿ rumska tradycja. W tym
roku stra¿acka zabawa, zorganizowana dla wszystkich
mieszkañców ma szczególny
wymiar, bo po³¹czona jest z jubileuszem 80-lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Rumi. O jej
ciekawej historii piszemy na
str. 14, a w imieniu stra¿aków,
a tak¿e Domu Kultury SM „Janowo” zapraszamy na festyn.
Bêdzie to jednoczeœnie zabawa sobótkowa, zorganizowana w najd³u¿sz¹ w roku Noc
Œwiêtojañsk¹. Atrakcji nie zabraknie.
Ak

Rumscy stra¿acy pod koniec lat czterdziestych XX wieku.
U góry pierwszy z prawej - Edmund Jankowski

Jest zastępca
burmistrza
Zaskakuj¹ca dla wiêkszoœci radnych by³a decyzja burmistrz Rumi o powo³aniu
Krzysztofa Selke na swojego
zastêpcê. Nowy wiceburmistrz
ds. spo³ecznych bêdzie zajmowa³ siê m.in. oœwiat¹, kultur¹,
opiek¹ spo³eczn¹, a w tych dziedzinach nie ma doœwiadczenia
zawodowego. Jest absolwentem
Wy¿szej Szko³y Marynarki Wojennej, by³ wyk³adowc¹ na tej
uczelni, a ostatnio pracowa³ w
ratownictwie morskim.
Burmistrz Selke, stwierdzi³, ¿e nowe obowi¹zki s¹ dla
niego wyzwaniem i postara siê
sprostaæ im nie gorzej, ni¿ jego
poprzedniczka, Iwana Romanowska.
Str. 4
REKLAMA
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MIASTO

Długo czekali na pomoc policji

Przy ul. Dębogórskiej i Chełmińskiej
jest odpowiednie miejsce na centrum
z ratuszem - twierdzi burmistrz Rumi
i specjaliści od planowania przestrzennego miasta.

RODZINA PRZEŻYŁA

KOSZMAR
Wstrz¹saj¹ce zdarzenie mia³o miejsce w jeden z niedawnych niedzielnych wieczorów przy ul. Pi³sudskiego w Rumi (niedaleko nowej przychodni). Zarówno jego œwiadkowie, jak i mieszkañcy miasta, którzy przeczytali o tym w lokalnej prasie s¹
zbulwersowani i przera¿eni tym, co prze¿y³a napadniêta rodzina. Dwóch agresywnych m³odych ludzi przez niemal godzinê terroryzowa³o mieszkañców domu w centrum miasta, a ci nie mogli
doprosiæ siê policji o pomoc! Specjalnie poszczuty pitbull zagryz³
owczarka niemieckiego, który pilnowa³ posesji, a jego pan bezkutecznie próbowa³ temu zapobiec. Przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e
napastnicy dzia³ali bez przeszkód, mimo kilkakrotnych telefonów na policjê.
Jak dok³adnie wygl¹da³o to zdarzenie i dlaczego rumscy policjanci interweniowali dopiero po prawie godzinie od wezwania
– to ustali postêpowanie wyjaœniaj¹ce, prowadzone przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku. Podobno policjanci byli
w tym czasie zajêci inn¹ spraw¹.
Z relacji mieszkañców wynika, ¿e dwóch dwudziestoparoletnich mê¿czyzn, wyposa¿onych w groŸne narzêdzie w postaci pitbulla prawdopodobnie chcia³o wypróbowaæ mo¿liwoœci swojego
psa. Wrzucili go przez ogrodzenie na teren posesji, obok której
przechodzili, a za chwilê sami weszli do ogrodu. Gdy w³aœciciel
wybieg³ i próbowa³ broniæ swojego psa, zaatakowanego przez
pitbulla, mê¿czyŸni ruszyli w jego stronê, gro¿¹c mu œmierci¹.
Wycofa³ siê do domu, ale po chwili, wyposa¿ony w kij ponownie
próbowa³ interweniowaæ. Napastnicy wyrwali mu kij, a w³aœciciel musia³ schroniæ siê w domu. Agresywni mê¿czyŸni walili w
drzwi, wykrzykuj¹c groŸby, a rodzina z dzieæmi prze¿ywa³a w
domu prawdziwy horror. Ich pies zosta³ zagryziony zanim przyjechali policjanci z Redy i z Rumi i zatrzymali sprawców. Agresywny pies trafi³ do schroniska.
Niektórzy rumianie znaj¹ tego psa i jego w³aœciciela. Ludzie,
którzy mieszkaj¹ w s¹siedztwie tego mê¿czyzny mówi¹, ¿e incydenty z udzia³em psa zdarza³y siê ju¿ dawniej. Pies rzuca³ siê
na inne zwierzêta, interweniowa³a m.in. Stra¿ Miejsk¹, któr¹
wzywano. Mieszkañcy obawiaj¹ siê, ¿e pies wróci do w³aœciciela,
a razem z nim wróci zagro¿enie.
Jak widaæ du¿o agresji wykazywa³ równie¿ w³aœciciel pitbulla i jego kolega, którzy „wy¿ywali siê” na drzwiach domu. Strach
pomyœleæ, co by by³o, gdyby wtargnêli do œrodka. Trudno zrozumieæ ich wyjaœnienia, ¿e podobno zrobili to dla zabawy i chcieli
tylko nastraszyæ w³aœciciela posesji.
MC.

Strażnicy mają nowe auto

SREBRNE RENAULT
W miniony poniedzia³ek, 9 czerwca, w salonie samochodowym przy ul Morskiej w Gdyni odby³o siê przekazanie radiowozu dla Stra¿y Miejskiej w Rumi. Stra¿nicy dysponuj¹ zatem
nowym samochodem marki Renault Trafic w kolorze srebrnym.
Auto zakupiono ze œrodków gminy, a decyzjê w tej sprawie
Rada Miejska podjê³a pod koniec 2007 r.
r.
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Radni od wielu miesięcy czekają na koncepcję

GDZIE I KIEDY POWSTANIE?
Nadal niewiele się dzieje w sprawie budowy centrum miasta u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej, mimo, że najważniejsze decyzje w tej sprawie zapadły wiosną ub. roku, a w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono pieniądze
na wykonanie koncepcji ratusza wraz z forum miejskim.
Budowa centrum była przedmiotem dyskusji (i
gorącym tematem na naszych łamach) ponad rok
temu. Wizja centrum skrystalizowała się podczas
dwóch specjalnych sesji, zorganizowanych przez
przewodniczącego Rady Miejskiej. Wiele mówiono
o tym, co powinien zawierać kompleks zabudowań,
a także, jakie funkcje powinien spełniać. Co do lokalizacji centrum, zdecydowanie przeważyła opinia, że
powinno ono powstać na placu przy skrzyżowaniu
ul. Dąbrowskiego z ul. Starowiejską. Zadaniem burmistrza było doprowadzenie do wykupu działek oraz
przygotowanie koncepcji ratusza i towarzyszących
mu obiektów.
Po ponad roku w tej sprawie nie zrobiono prawie
nic, a niedawno burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
zapytała radnych o funkcje, jakie ma spełniać planowane centrum. Zaproponowała też inną, zaskakującą
lokalizację dla ratusza i placówek kulturalno-gastronomicznych.
Centrum w Starej Rumi
Zdaniem planistów i E. Rogali-Kończak działka
przy ul. Dąbrowskiego jest za mała na pomieszczenie planowanych funkcji centrum (chociaż jednocześnie burmistrz twierdzi, że tych funkcji nie zna), natomiast znakomicie nadaje się do tego plac przy ul.
Chełmińskiej, na którym obecnie stoi obelisk. Na argumenty radnych PO i PiS, że w rejonie ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej już wytworzyło się centrum
handlowo-gastronomiczne i usługowe, Elżbieta Rogala-Kończak odpowiedziała, że poza domem handlowym „Abraham” oferta sklepów w tym rejonie
jest mało atrakcyjna, a restauracja „Credens” to nieporozumienie, ponieważ powstała z trzech mieszkań. Zastępca burmistrza Ryszard Grychtoł dodał, że
placówki przy ul. Dąbrowskiego mają charakter lokalny, zaopatrują się w nich tylko mieszkańcy tej i
sąsiednich ulic, a nie klienci z innych dzielnic (?!).
Burmistrz i jej zastępca, powołując się na opinię wybitnych specjalistów, uważają, że główną arterią rozbudowującego się miasta powinna zostać ul. Dębogórska. To przy niej powstaną nowoczesne placówki handlowe i gastronomiczne, a także tereny rekreacyjne.
Pora na konkrety
Taką opinię władz miasta usłyszeli członkowie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej. Zaskoczeni radni PO i PiS, m.in. Piotr Zaradny, Janusz
Wolański i Florian Mosa stanowczo sprzeciwili się
lokowaniu centrum przy ul. Chełmińskiej i Dębogórskiej i bronili znaczenia ul. Dąbrowskiego oraz funkcjonujących tam placówek. Członkowie komisji nie
chcieli przyjąć do wiadomości niewiedzy burmistrza
co do funkcji centrum, skoro mówiono o nich wielokrotnie. - Przypomnę, że mówiliśmy o powstaniu nowoczesnej bryły, która zamknie plac - tłumaczył Piotr
Zaradny. - Ratusz mógłby zostać obudowany takimi
placówkami jak sala widowiskowa, kawiarnia, może

także księgarnia. Funkcje administracyjne mogłyby
zaczynać się od drugiej kondygnacji, bo i tak będzie
to budynek wyposażony w windę. Pani burmistrz
wciąż pyta o funkcje, a my czekamy na konkretne
propozycje.
Ten temat kontynuowano na dwóch sesjach Rady
Miejskiej (3 czerwca odbyła się dodatkowa, nadzwyczajna sesja, na której przyjęto kilka zmian w budżecie - patrz strona 4). Przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej, Florian Mosa zaapelował o przygotowanie koncepcji odpowiadającej możliwościom i
powierzchni terenu przy ul. Dąbrowskiego.
- Jeśli nawet nie zmieści się tam wszystko, czego
oczekiwaliby mieszkańcy, przeniesiemy niektóre z planowanych placówek gdzie indziej - powiedział radny Mosa. - Nasze wskazówki na temat centrum są
ogólne, a rolą planistów jest szczegółowe określenie, co tam może funkcjonować.
Miejsce na bibliotekę?
Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak zaproponowała, aby siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizować przy ul. Rodziewiczówny (tzw. Kuszy Lasek) i przeznaczyć 50 tys. zł na opracowanie koncepcji biblioteki właśnie w tym miejscu. Radny Florian
Mosa sugerował jednak, żeby najpierw zmierzyć się
z pomysłem budowy biblioteki w sąsiedztwie ratusza. Poparli go inni radni, podkreślając, że nowa lokalizacja jest interesująca. Wniosek o opracowanie
koncepcji na razie odłożono.
- Trzeba opracować koncepcję zabudowy centrum, być może z biblioteką, a dopiero potem zastanawiać się nad laskiem przy ul. Rodziewiczówny mówił Andrzej Januszewski.
Przy okazji dyskusji o lokalizacji placówki radna
Maria Bochniak, przewodnicząca Komisji Kultury zarzuciła burmistrz brak dyskusji na temat biblioteki z
członkami wspomnianej komisji. - Nie przedstawiono nam żadnej koncepcji ani pomysłów - powiedziała radna Bochniak i usłyszała w odpowiedzi, że
najpierw specjaliści muszą określić funkcje nowoczesnej biblioteki. Maria Bochniak zdziwiła się, że w
przypadku budowy centrum pani burmistrz oczekuje
określenia funkcji przez radnych, a w przypadku biblioteki chce je najpierw omówić z fachowcami. Brak
w tym działaniu konsekwencji.
Anna Kuczmarska
Czekamy na opinie
Zdaniem burmistrz Rumi o lokalizacji centrum mają
zdecydować urbaniści, którzy wskazują na Starą
Rumię jako odpowiednie miejsce. Czy te plany
odpowiadają mieszkańcom? Chętnie poznamy
opinie naszych Czytelników na ten temat.
Prosimy o wypowiedzi, które można przesyłać na
nasz adres internetowy: redakcja@gazetarumska.pl albo przekazać telefonicznie pod nr 058 71096-11, najlepiej w środy w godz. 14-16. Można też
dzwonić na nr kom. 0 691-700-273.
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SAMORZĄD

Przewodniczący Reclaf żąda przeprosin

Nie udzielenie absolutorium zgodne z prawem

NIE ZŁAMAŁ
REGULAMINU

RIO podtrzymuje swoją opinię

Początek XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 maja br.
zdominował spór na temat rzekomego naruszenia zasad demokracji i
regulaminu Rady Miejskiej przez jej przewodniczącego, Witolda Reclafa. Przypomnijmy, że zarzucili to przewodniczącemu na poprzedniej
sesji radni Gospodarności, którzy na znak protestu opuścili salę obrad.
Przewodniczący klubu radnych Gospodarność, Tadeusz Piątkowski
powiedział wówczas, że zachowanie przewodniczącego Reclafa jest
„rażąco sprzeczne z zasadami demokracji”. Głównym powodem oburzenia radnych Gospodarności było zamknięcie dyskusji na temat zmian
w budżecie miasta. Radni opozycji twierdzili, że dyskusja w ogóle nie
została otwarta.
Tymczasem jak wyjaśnił Witold Reclaf, protokół i nagrania z poprzednich obrad dowodzą, że z całą pewnością otworzył on dyskusję.
Ponadto przewodniczący RM dysponuje opinią prawną, jednoznacznie stwierdzającą, że nie złamał on regulaminu.
- Wobec takich dowodów żądam publicznych przeprosin ze strony
Tadeusza Piątkowskiego za pomówienie mnie o naruszanie regulaminu - stwierdził przewodniczący Reclaf. - Słowa radnego Piątkowskiego
godzą w dobre imię Rady Miejskiej Rumi.
- Ostro pan zaczyna - odpowiedział Tadeusz Piątkowski i dodał, że
najwyraźniej inaczej rozumie znaczenie słowa „dyskusja”. Przytoczył
definicję tego słowa według słownika Kopalińskiego i stwierdził, że
merytorycznej dyskusji na temat zamian w budżecie nie było.
Podobnego zdania był radny Józef Chmielewski, który tak jak radny
Piątkowski, zmienił nieco swoje zarzuty do przewodniczącego Rady
Miejskiej.
- Nie zarzucamy panu, że pan nie otworzył dyskusji, tylko, że w
praktyce jej nie było - mówił Chmielewski. - To jest karygodne łamanie
regulaminu. Powinien się pan wstydzić!
- Zastanowimy się, czy zasługuje pan na to, żeby pana przeprosić dodał radny Piątkowski.
- Nie chcę łaski z państwa strony, bo to nie jest mi do niczego
potrzebne - odpowiedział Witold Reclaf, zbulwersowany zachowaniem radnych Gospodarności. - Chodzi mi o dobre imię Rady Miejskiej
i jej przewodniczącego. Nie pozwolę na bezpodstawne obrażanie mnie.
W innej części obrad przewodniczący Reclaf wrócił do tego tematu, odczytując projekt oświadczenia, przyjętego chwilę później większością głosów. Radni protestują w nim przeciwko nazwaniu skandalem wspomnianego incydentu na sesji przez dziennikarza „Gońca Rumskiego”.
- „Goniec” ma zasługi w tym mieście, funkcjonuje na rynku od lat
jako niezależna gazeta - powiedział Witold Reclaf. - Dziennikarze mają
prawo do własnej oceny zdarzeń, mogą nas nie lubić i mieć własne
preferencje polityczne. Nie może być jednak miejsca na kłamstwo i
manipulację. Jasne jest, że prowadziłem sesję zgodnie z prawem, a w
„Gońcu” napisano, że złamałem prawo. To niedopuszczalne. Nasze
oświadczenie jest podyktowane również tym, że „Goniec Rumski” odmówił wcześniej opublikowania sprostowania, dotyczącego nieprawdziwej informacji, jakobym miał złamać regulamin, co było pretekstem
do demonstracyjnego wyjścia z sesji radnych.
Radni PO i PiS zdecydowali na sesji, że zwrócą się do lokalnych
mediów o opublikowanie oświadczenia. Otrzymaliśmy informację, iż
„Goniec Rumski” odmówił zamieszczenia tekstu, który publikujemy
poniżej.
Ak
OGŁOSZENIE PŁATNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku pozytywnie zaopiniowa³a
uchwa³ê Rady Miejskiej
w Rumi o nie udzielenie
burmistrzowi miasta absolutorium. Sk³ad orzekaj¹cy RIO podj¹³ uchwa³ê
w tej sprawie 12 maja br.
Po kwietniowej, podobnej
opinii RIO, burmistrz przed³o¿y³a dokumenty, maj¹ce
usprawiedliwiæ niewykonanie
bud¿etu za 2007 r. Jednak
Regionalna Izba podtrzyma³a
swoje zdanie na temat prawid³owej procedury, przeprowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ RM. RIO stwierdzi³a, ¿e
Komisja Rewizyjna wywi¹za³a siê ze swoich obowi¹zków.
Przypomnijmy, ¿e po analizie sprawozdania z wykona-

nia bud¿etu, komisja zarzuci³a burmistrzowi niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale „Drogi publiczne gminne”, a
tak¿e nie wykonanie czterech
wa¿nych zadañ: I etapu budowy kuchni w SP nr 6, dokumentacji budowy sali w SP 10,
koncepcji ratusza oraz zakupu lokalu komunalnego.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak uchwa³ê RIO, podobnie jak samo nie udzielenie absolutorium, uwa¿a za
niesprawiedliw¹ i krzywdz¹c¹,
ale nie zamierza siê od niej
odwo³ywaæ. M.in. dlatego, jak
wyjaœni³a na ostatniej sesji, ¿e
liczy na wspó³pracê z radnymi
PO i PiS. Podczas tych samych
obrad radni Gospodarnoœci,
Józef Chmielewski i Tadeusz
Pi¹tkowski wielokrotnie po-

wtarzali, ¿e RIO wypowiedzia³o siê tylko w kwestii formalno-prawnej, a nie merytorycznej. Ich zdaniem Regionalna
Izba mia³a obowi¹zek oceniæ
uchwa³ê Rady Miejskiej pod
wzglêdem merytorycznym.
Zadowolenia z uchwa³y
RIO - niezale¿nej rz¹dowej instytucji, nie ukrywaj¹ radni
koalicyjnych klubów PiS i PO.
- Do kompetencji Rady
Miejskiej nale¿y uchwalanie
programów gospodarczych i
bud¿etu, a zadaniem burmistrza jest realizacja uchwa³
radnych - stwierdzi³ Piotr Zaradny, rzecznik obu klubów w
radzie Miejskiej. - Pani burmistrz uchwalonego przez nas
bud¿etu nie zrealizowa³a i jako
jedyna w województwie pomorskim absolutorium nie otrzyma³a.
MC

Radni czekają na realizację budżetu
Stanowisko Klubu Radnych PO i PiS dotyczące realizacji dróg w mieście oraz budowy
ratusza wraz z centrum.
Budżet roku 2008 określa realizację czterech
priorytetów, a są wśród nich budowa ulic i budowa ratusza wraz z centrum. Na budowę ulic w
tym budżecie przeznaczyliśmy kwotę 41,5 mln
zł, a wykaz dróg do realizacji jest zawarty w tabelce objaśnień do budżetu. Zawiera on 34 pozycje
z nazwami ulic. Stopień zaawansowania realizacji
został przedstawiony przez burmistrza Ryszarda
Grychtoła na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 8 maja br. Z przykrością należy stwierdzić, że zaawansowanie realizacji dróg jest niedostateczne, a prace nad ulicami: Kasztanową, Topolową, Rycerską, Długą, Sędzickiego, Św. Józefa oraz łącznikiem pomiędzy
ul. Katowicką i Filtrową nie zostały w ogóle rozpoczęte. Nie zrealizowano też postulatu Komisji
o przedstawieniu tabelarycznego wykazu stopnia realizacji dróg.
Kluby radnych PO i PiS nie zgodzą się na wykreślenie z tabeli opisu budżetu 2008 roku ilości
dróg gminnych do 30 pozycji oraz obniżenie środ-

ków finansowych przeznaczonych na ich realizację do 27,3 mln zł (o 14,83 mln zł).
Taką sytuację przedstawia wniesiona na dzisiejszą sesję uchwała, zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok z grudnia 2007 roku. Nie
uzyska ona naszej akceptacji.
Brak postępu prac nad koncepcją budowy ratusza wraz z centrum, pomimo przeznaczonych
na ten cel środków budżetowych. W sposób jasny i czytelny zostało wskazane miejsce ich realizacji oraz wstępny program, określony po konsultacjach społecznych na sesjach obywatelskich,
a jest nim skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
Realizacja tego zamierzenia inwestycyjnego
należy do kompetencji pani burmistrz. Oczekujemy na szybkie przedstawienie zaawansowania
prac oraz materiałów projektowych do merytorycznej dyskusji w komisjach Rady Miejskiej.

Stanowisko to zostało odczytane na sesji
Rady Miejskiej przez przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Floriana Mosę.

OGŁOSZENIE PŁATNE

OŚWIADCZENIE
RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuro Rady Miejskiej w Rumi uprzejmie informuje o dyżurach
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Rumi,
które odbywają się według następującego harmonogramu:

Na podstawie par. 5 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Rumi,
stanowiącego Załącznik nr 8 do Statutu Miasta Rumi, Rada Miejska
Rumi oświadcza, co następuje:

Przewodniczący Rady Miejskie Rumi Witold Reclaf
- przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach
od 17.00 do 18.00.

Wobec powtarzających się manipulacji i kłamstw na łamach „Gońca Rumskiego” - „Polska Dziennik Bałtycki” wyrażamy swój stanowczy protest.
Artykuł w „Gońcu Rumskim” z dnia 2 maja 2008 roku, zatytułowany „Sesja w atmosferze skandalu” jest tego szczególnym potwierdzeniem. W sposób kłamliwy i cyniczny, z przestrzegania przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi Regulaminu podczas
obrad sesji Rady Miejskiej, autor artykułu czyni zarzut łamania
prawa i nazywa skandalem. Niedopuszczalne jest również stosowanie swoistej cenzury przez Redakcję „Polska Dziennik Bałtycki”, która odmówiła sprostowania tej oczywistej kłamliwej informacji.
Wyrażamy nadzieję, iż „Polska Dziennik Bałtycki”, przy poszanowaniu każdej ze stron i prawa redakcji do własnej oceny, będzie
uczciwe i zgodnie z rzeczywistością relacjonować opisywane przez
siebie wydarzenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Jarosław Muszyński
- przyjmuje interesantów w drugą środę miesiąca w godzinach od
16.00 do 17.00.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Janusz Wolański
- przyjmuje interesantów w trzecią środę miesiąca w godzinach od
16.00 do 17.00.
Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta przy ul. Sobieskiego 7.
Uwaga: w lipcu i sierpniu terminy dyżurów mogą ulec zmianie.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 059 679-65-84
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AKTUALNOŚCI

Z ratownictwa morskiego do oświaty i kultury

NOWY ZASTĘPCA BURMISTRZA
Zastêpc¹ burmistrza Rumi
ds. spo³ecznych zosta³
Krzysztof Selke. Nowy
burmistrz bêdzie siê zajmowa³ oœwiat¹, kultur¹,
sportem, integracj¹ europejsk¹, promocj¹ miasta, a
tak¿e sprawami obywatelskimi i nadzorem nad
Stra¿¹ Miejsk¹. Krzysztof
Selke obj¹³ stanowisko, piastowane wczeœniej przez
Iwonê Romanowsk¹.

Nowy zastêpca burmistrza
ukoñczy³ zawodow¹ s³u¿bê
wojskow¹ w stopniu komandora podporucznika. Ukoñczy³
tak¿e Wy¿sz¹ Szko³ê Marynarki Wojennej na Wydziale
Nawigacji i Uzbrojenia Okrêtowego, gdzie przez kilkanaœcie
lat (po przekszta³ceniu uczelni w Akademiê Marynarki Wojennej) pracowa³ jako wyk³adowca.
Kolejny etap ¿ycia poœwiêci³ ratownictwu morskiemu
pracuj¹c w Polskim Ratownictwie Okrêtowym, a ostatnio w
Morskiej S³u¿bie Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.
By³ kapitanem statku ratow-

Krzysztof Selke reprezentowa³ w³adze miasta
podczas uroczystoœci 30lecia ZSP nr 2.

niczego, a póŸniej jako starszemu inspektorowi ratownictwa
morskiego podlega³y mu polskie statki ratownicze. K. Selke jest równie¿ kapitanem
jachtowym, motorowodnym i
instruktorem.
Zapytany o doœwiadczenia
w dziedzinie edukacji, wiceburmistrz Rumi przypomina o
swojej pracy ze studentami
szkó³ morskich.

-Wprawdzie nie mia³em
okazji poznaæ oœwiaty na jej
podstawowym i gimnazjalnym
poziomie i bardziej orientujê
siê w pracy szkó³ ponadgimnazjalnych, ale mam zamiar
mo¿liwie szybko poznaæ specyfikê pracy przedszkoli, szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
w naszym mieœcie.
Dlatego pierwsze dni pracy poœwiêcam m.in. na wizyty
we wszystkich rumskich szko³ach, poznanie dyrektorów i
pracowników placówek oœwiatowych - stwierdza zastêpca
burmistrza.
Krzysztof Selke od siedmiu
lat jest mieszkañcem Gdyni,
ale wczeœniej przez 17 lat
mieszka³ w Rumi Janowie.
- Na dzisiaj nie mogê powiedzieæ, ¿e znam bardzo dobrze wspó³czesn¹, prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê Rumiê, ale na pewno lubiê to miasto i cieszê siê,
¿e mogê dla niego pracowaæ.
Spêdzi³em tu m³odoœæ i Rumia
zawsze by³a mi przyjazna. Teraz podejmujê próbê odwzajemnienia siê za jej przyjaŸñ i traktujê to jako wyzwanie - mówi
zastêpca burmistrza.
Ak

Stauetka dla wyrózniającego się przedsiębiorcy

RUBO nagrodzone

REKLAMA
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NADZWYCZAJNE OBRADY
Radni uchwalili kilka zmian w tegorocznym budżecie
miasta. Zrobili to na specjalnie zwołanej na początku
czerwca nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, na której również uchwalono minimalne stawki płac dla
pracowników administracji gminnych placówek.
Projekt zmian w budżecie burmistrz Rumi przedstawiła najpierw na
sesji 29 maja, jednak radni odrzucili go w całości. Pomimo, że niektóre
zmiany były naprawdę konieczne, radni PO i PiS odmówili akceptacji
ze względu na inne, uporczywie powtarzane propozycje zmian. Były
one już kilkakrotnie odrzucane większością głosów przez Radę Miejską.
Radni zwracali na to uwagą na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, poprzedzającym sesję, ale kontrowersyjne punkty i tak pozostały w projekcie uchwały.
Na nadzwyczajnej sesji burmistrz przedstawiła nowy projekt, bez
kilku wcześniej proponowanych zmian. Ten projekt został zaakceptowany niemal w całości. Skreślono tylko propozycję przeznaczenia 50
tys. zł na opracowanie koncepcji siedziby biblioteki przy ul. Rodziewiczówny, ponieważ uznano, że najpierw powinna powstać koncepcja
centrum miasta. Być może tam zmieści się budynek biblioteki (piszemy
o tym na str. 2).
Zwiększono natomiast o 700 tys. zł wydatki w budżecie, przeznaczając tę kwotę na rozbudowę trybun na stadionie miejskim. 300 tys. zł
zostanie wydanych jeszcze w tym roku, a pozostałe 400 tys. zł w 2009
roku, kiedy to inwestycja będzie kontynuowana.
Radni zgodzili się również na dodatkowe wydatki, związane z zatrudnieniem dwóch nowych strażników miejskich. Dzięki temu będzie
można zorganizować nocne dyżury Straży Miejskiej w weekendy, czyli
z piątku na soboty, z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. Tym samym Straż Miejska będzie pracowała w weekendy przez
całą dobę. Wszyscy przyznali, że taka zmiana, wprowadzona od 15
czerwca br. przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.
Na tej samej nadzwyczajnej sesji sfinalizowano też sprawę, nad
która dyskutowano na poprzednich obradach. Otóż wstępny projekt
podwyższenia minimalnej płacy pracownikom administracji gminnych
placówek zakładał, że w szkołach i przedszkolach stawka ta będzie
wynosiła 900 zł, a w pozostałych instytucjach, takich jak zarząd cmentarza, MOSiR, ABK, MOPS i Straż Miejska - 950 zł. Radni PO i PiS nie
zgodzili się z takim różnicowaniem pracowników administracyjnych i
złożyli wniosek o zaproponowanie w projekcie uchwały równych stawek dla wszystkich. Dlatego na kolejnej sesji w projektach uchwał,
określających minimalną płacę w poszczególnych jednostkach gminnych znalazł się zapis, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynosić
będzie 915 zł. Taką jednakową kwotę minimalną otrzymają pracownicy we wszystkich miejskich placówkach.
Ak.

Nowa ulica i podnośnik strażacki

Burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak wrêczy³a coroczn¹
nagrodê dla wyró¿niaj¹cego siê rumskiego przedsiêbiorcy. Tym razem otrzymali j¹ Marzena i Bogdan
Szpilmanowie, w³aœciciele
firmy RUBO sp. z oo. Pani
Marzena Szpilman odebra³a statuetkê w imieniu swoim i mê¿a.
Firma Rubo zajmuje siê
produkcj¹, sprzeda¿¹, dzier¿aw¹, monta¿em, a tak¿e projektowaniem rusztowañ. Oferuje w³ane systemy rusztowañ.
Ponadto jest producentem hal
namiotowych, sportowych i
przemys³owych, oferuje te¿ system plandekowania scen i trybun. Oferta rumskiego przedsiêbiorstwa jest skierowana
g³ównie do przemys³u stoczniowego, rafinerii, budownictwa
przemys³owego, mieszkanio-

Więcej strażników, większe trybuny,
równe płace

BEZ ZASTRZEŻEŃ

Burmistrz E. Rogala-Koñczak i Marzena Szpilman podczas uroczystoœci wrêczenia nagrody na sesji Rady Miasta, w obecnoœci radnych, urzêdników i goœci.
wego, oœrodków sportu i rekreacji oraz innych instytucji.
Firma dzia³a od 1991
roku, obecnie zatrudnia 60 pracowników. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu miasta, dofinanso-

wyj¹c imprezy, organizowane
przez MOSiR, co wp³ynê³o na
decyzjê burmistrza Rumi o
przyznaniu nagrody jej w³aœcicielom.
baj.

Kilka uchwał zostało podjętych podczas ostatniej sesji bez zastrzeżeń i bez sporów. Niektóre z nich uchwalono jednomyślnie.
ULICA HARCMISTRZA WYSZECKIEGO. Na wniosek Komisji Samorządowej RM i jej przewodniczącego Bogdana Formelli, radni nadali
nazwę Harcmistrza Pawła Wyszeckiego nowej ulicy w Rumi, biegnącej
równolegle między ulicą 3 Maja a torami kolejowymi (blisko stacji
SKM w Janowie). Na tamtejszych łąkach powstają nowe budynki oraz
ulica.
Radny Formella przypomniał, że Paweł Wyszecki był współzałożycielem drużyny harcerskiej w Rumi w 1932 r. i długoletnim (do 2001 r.)
instruktorem Hufca ZHP. Pracował z młodzieżą, był powszechnie szanowanym mieszkańcem Rumi i częścią jej historii.
STO TYSIĘCY DLA STRAŻAKÓW. Rada Miejska przyznała też 100
tys. zł z budżetu miasta na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - podnośnika hydraulicznego o wysięgu 40 metrów. Pieniądze
zostaną przekazane Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Nie trzeba dodawać, że nowoczesna drabina strażacka o takim
wysięgu jest potrzebna do akcji gaśniczych i ratowniczych na wysokich
budynkach, m.in. w Rumi.
WYŻSZE STYPENDIA. Ze względu na brak przejrzystości niektórych zapisów, na wniosek burmistrz Rumi, dokonano zmian w „Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi”. Zmiany dotyczą przede wszystkim podwyższenia maksymalnej kwoty stypendium
(do 1500 zł jednorazowo) oraz zmian w składach komisji stypendialnych.
Ak
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Własność dla wszystkich

Porozumienie na Rzecz Uwłaszczenia
Mamy szansę na realne zmiany w funkcjonowaniu Naszej
Spółdzielni. Właśnie wchodzą
w życie postanowienia nowej
ustawy, dającej szansę na realną podmiotowość i budowę
społeczności obywatelskiej,
dlatego zdecydowaliśmy się
utworzyć Porozumienie na
Rzecz Uwłaszczenia i zgłaszamy konkretny program, który
dajemy pod społeczną ocenę
Szanownych Państwa PT.
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Zdecydowanie opowiadamy się za:
- realną własnością mieszkań
- doprowadzeniem do
szczęśliwego końca sprawy
zadłużonych budynków (Wrocławska 31, Krakowska 10,
Dąbrowskiego 52, Stoczniowców 11) w wyniku tzw. balcerowiczowskiej pułapki kredytowej.
- usprawnieniem systemu
zasilania w energię cieplną
- rzetelnym informowaniem poprzez zmianę formuły pisma „Nasze Sprawy”
- analizą kosztów i szukaniem rezerw w celu zmniejsze-

nia obciążenia kieszeni mieszkańców
- rezygnacją z członkostwa
w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP
- ogłoszeniem konkursu na
prezesa i zarząd Spółdzielni.
Od wielu lat jesteśmy w
sporze (nawet sądowym) z
obecnym Zarządem i Radą
Nadzorczą, które wszelkimi sposobami blokują uwłaszczenie.
Obecnie klęska tej polityki, poniesiona poprzez wyrok sądu,
daje wreszcie upragniony impuls i szansę na własność dla
wszystkich według normalnych
zasad, stosowanych w cywilizowanym świecie.
Niestety, na części naszych
zasobów mieszkaniowych zaczęto uwłaszczenie, ale według
karykaturalnych zasad, dopisując każdemu na hipotekę część
wielomilionowego długu. Tę
sprawę należy doprowadzić do
szczęśliwego końca, albo poprzez oddłużenie ustawowe z
budżetu państwa, albo stworzenie funduszu oddłużeniowego
poprzez sprzedaż zbędnego
majątku. Ci, nasi sąsiedzi, znaleźli się „na lodzie” nie ze swojej winy, lecz w wyniku ówczesnej polityki finansowej państwa.

Jest też szansa na normalny
podział geodezyjny tejże nieruchomości, jak i osiedla centrum.
Nasze osiedle nie może
przegrać wyścigu o tzw. standard estetyczny. Dzisiaj, wielkim betonowym molochom
grozi spadek do rangi dzielnic
niższego prestiżu. Już widać ten
proces, który na przykład w byłym NRD jest wręcz dramatem.
Ale jest też szansa - nowo budowane osiedla tzw. deweloperskie, choć mają wyraźnie
wyższy standard estetyczny to
mają też wyraźnie niższy standard przestrzenny.
Zdecydowane działania
mogą trend degradacji odwrócić. Potrzebne są duże środki,
aby zdecydowanie podnieść
prestiż naszych nieruchomości.
Te można zdobyć z dotacji Unii
Europejskiej, a niezbędny wkład
własny ze sprzedaży zbędnego
majątku, na przykład pawilonów handlowych, które już
straszą i zdecydowanie przegrały wyścig nawet z Lidlem czy z
Tesco.
Nie możemy być przyspawani do jednej rury i skazani na
kupowanie ciepła z OPEC. Trzeba znaleźć alternatywne źródło
zasilania choćby dlatego, aby
twardo negocjować z OPEC.
Taką szansę stwarza dotowana

z UE inwestycja w energię odnawialną (słoneczną), która
może być bardzo skuteczna
zwłaszcza latem, kiedy zużywamy dużo ciepłej wody.
Nie ma naszej zgody na
obecną formułę pisma „Nasze
Sprawy”. Pismo winno być li
tylko środkiem rzetelnej informacji, a jest wyłącznie „tubą”
Zarządu, zamkniętą dla inaczej
myślących członków, niejednokrotnie nawet obrażanych i
szkalowanych na łamach „Naszych Spraw”. Znamiennym
przykładem jest przypadek koleżanki Elżbiety Różyckiej, która niejednokrotnie pomawiana
i obrażana w „Naszych Sprawach”, odniosła bezapelacyjne
zwycięstwo przed sądem w
sprawie doniosłej dla wszystkich mieszkańców.
Wszyscy chcielibyśmy
płacić mniej. Wiadomo, że pewnych kosztów nie da się uniknąć. Można jednak poddać cały
system szczegółowej analizie,
na przykład nie widzimy żadnego powodu, dla którego mieli
byśmy dwa razy łożyć na dom
kultury - raz jako podatnicy miejscy, raz jako czynszownicy spółdzielczy. Tak duża dzielnica jak
Janowo winna mieć dom kultury, ale finansowany z budżetu miasta.

Nie mamy żadnych realnych korzyści z członkostwa
w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, a
odprowadzane na ten cel środki są zwykłym haraczem dla
związku prezesów. Funkcje
kontrolne tego gremium są absolutną fikcją.
Naszą Spółdzielnią powinien zarządzać sprawny i profesjonalny menadżer, otwarty
na kontakt i argumenty członków Spółdzielni. Cywilizowanym
sposobem wyłonienia takiego
zarządu jest otwarty konkurs.
Jest szansa na zmiany!
Proponujemy konkretny program, a konkretne decyzje
podejmą Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Albo pogrążymy się w niemocy, albo podejmiemy wyzwanie. Tylko zdecydowane działania mogą
spowodować, że nasze osiedla nie spadną do rangi dzielnic niższego prestiżu.
Elżbieta Różycka, Krystyna
Rejnów, Lucyna Wierzbicka,
Krzysztof Lisiak, Stanisława
Witkowska, Zbigniew Borkowski, Teresa Kalińska, Alicja Bartosiak, Marek Zawadzki, Marian Jędrzejczyk. Danuta Białas - rzecznik ugrupowania

WIERZĘ W ELEMENTARNĄ ZBIOROWĄ MĄDROŚĆ
procent. To wszystko wyjaśnia –
przynajmniej dla nas.

Z Elżbietą Różycką,
uczestniczką Porozumienia na Rzecz
Uwłaszczenia rozmawia Jan Zagórski
- Szanowna Pani Elżbieto! Od
jakiegoś czasu obserwujemy
spore ożywienie w życiu Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” i jak się orientujemy, ma
Pani w tym spory udział.
- Robię tylko to, co potrafię. A
nie potrafię zgodzić się z nonsesownymi decyzjami obecnego
Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Z tego co wiemy, osią sporu
jest uwłaszczenie?
- No właśnie. Mija już prawie
20 lat od słynnego przełomu
ustrojowego, a ciągle żyjemy jak
w kołchozie i to dotyczy właściwie wszystkich wielkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, których zarządy bronią się przed
uwłaszczeniem jak przed morowym powietrzem. Zarząd naszej
spółdzielni należy zresztą do krajowej „czołówki uwłaszczeniowej”.
- No, ale z tego co można
wyczytać w gazetce Zarządu, to
uwłaszczenie następuje?
- Tak, ten proces się zaczął,
ponieważ Zarząd został do tego
zobligowany ustawą sejmową,
jednak wdrażanie w życie ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych
w SM „Janowo” przebiegało w
sposób wypaczający cel ustawy
uwłaszczeniowej. Toteż członkowie spółdzielni zmuszeni zostali
do wejścia na drogę sądową trudną, żmudną i kosztowną.
- Ale czy Zarząd nie chciał
uwłaszczenia w ogóle?
- Można tak powiedzieć. Nie
pomogła nawet ustawa, ponieważ nie zawierała wprost zapisu
o nakazie podziału na nieruchomości jednobudynkowe. Zarząd
próbował obejść tę ustawę poprzez stworzenie nieruchomości
wielobudynkowych, np. M-I, składającej się 51 budynków. Ta nie-

ruchomość posiadała 3234 lokale mieszkalne!
- Przeciwko temu zaprotestowaliście?
- Tak, zdecydowanie. Został
nam tylko sąd. Wreszcie przyszła
też ustawa, nakazująca podział na
nieruchomości jednobudynkowe.
Sąd całkowicie odrzucił argumenty Zarządu, ale mimo to nadal blokowano uwłaszczenie poprzez czasochłonne procedury
odwoławcze. Wszystkie orzeczenia sądu były korzystne dla nas.
Po wielu latach ostatecznie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z marca br. spór ten został zakończony. Zarząd poniósł całko-

witą klęskę. Mimo to nadal pracuje opieszale, chociaż dawno minęły ustawowe trzy miesiące, wyznaczone na uwłaszczenie. We
wspomnianej byłej nieruchomości M-I nikt nie doczekał się jeszcze aktu notarialnego.
- Jak Pani sądzi, dlaczego Zarząd tak broni się przed uwłaszczeniem?
- Kierowanie spółdzielnią
mieszkaniową to prawie sposób
na życie. Fakty są takie, że zarządy
spółdzielni mają do dyspozycji
ogromne pieniądze, praktycznie
poza jakąkolwiek kontrolą. Frekwencja członków na zebraniach
dotychczas nie przekraczała trzech

- Proszę powiedzieć, dlaczego uwłaszczenie jest takie ważne?
- Na przykład dla mnie jest
bardzo ważne, bowiem tworzy ze
mnie autentycznego właściciela
mieszkania. Można ten proces
porównać do uwłaszczenia chłopów w XIX wieku. Tamten proces stworzył chłopów - obywateli, gospodarzy, którzy dysponowali wreszcie swoją realną własnością, ale razem tworzyli
sprawną wspólnotę wiejską, także w formie spółdzielni. Własność
jest fundamentem każdej gospodarki. Jeżeli wszyscy są właścicielami wszystkiego, to nikt nie jest
właścicielem niczego i nikt nie dba
o dobro wspólne. W zasadzie
szkoda czasu na dyskusję o wyższości własności wspólnej - komunistycznej. Tę dyskusję normalny świat uznaje za dawno zakończoną.
- Zawiązaliście Państwo Porozumienie na Rzecz Uwłaszczenia i startujecie w wyborach do
Rady Nadzorczej z konkretnym
programem. Czy sądzicie Państwo, że otrzymacie poparcie?
- Tego nie jestem pewna - o
wyniku wyborów zdecydują spółdzielcy, ale wierzę w elementarną
zbiorową mądrość. Kto nie chce
stopniowej degradacji osiedla,
powinien głosować za zmianami.
- Dziękuję za rozmowę.
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POROZUMIENIE NA RZECZ UWŁASZCZENIA

KANDYDACI DO RADY NADZORCZEJ SM „JANOWO”
ELŻBIETA RÓŻYCKA
Rodowita gdynianka, w 1988
r. otrzymała skierowanie do Rumi
z Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, po 15 latach oczekiwania na mieszkanie.
Wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie - Wydział Ekonomiki Transportu Morskiego, pracowała w
PSM Hartwig - Gdynia S.A. Obecnie na emeryturze.
Od kilku lat zaangażowana w
proces uwłaszczeniowy członków spółdzielni mieszkaniowych.
Uczestniczka licznych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenia Uwłaszczeniowe oraz spotkań z posłami i senatorami. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła na dostrzeżenie w porę bezprawnych działań Zarządu i Rady
Nadzorczej SM „Janowo” w Rumi
w procesie wdrażania w życie
KRYSTYNA REJNÓW
wykształcenie wyższe, kierunek
finanse-administracja.
Zatrudnienie: „Miastoprojekt”
Gdańsk, Biuro Projektowe Stoczni Gdynia, Biuro Konstrukcyjne
Portu Gdynia, Zarząd Dróg i Mostów w Gdańsku, Przedsiębiorstwo. Gospodarki Mieszkaniowej
w Gdańsku, Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
im. św. Jana z Kęt w Rumi.
Mieszkanka osiedla „Janowo”
od 1985 r. Od powstania idei powszechnego uwłaszczenia Polaków, począwszy od Referendum
Uwłaszczeniowego w 1996 r.,
poprzez demonstracje pod Sejmem w 1997 r. protesty przeciwko zawetowaniu w 2000 r. przez
prezydenta Kwaśniewskiego
„Ustawy o powszechnym uwłaszczeniu Polaków”, aż po„Ustawę
o spółdzielniach mieszkaniowych” z 15.12.2000 r.- starała się,
aby idea ta została wcielona w

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12 marca 2008
roku ostatecznie zakończył trwające od 2003 r. sądowe spory z
Zarządem Spółdzielni o uwłaszczenie członków zgodnie z celem
tej ustawy.

życie w naszej spółdzielni mieszkaniowej.
Jako członek Rady Nadzorczej
chciałaby dopilnować, aby wszyscy pragnący się uwłaszczyć
podpisali wreszcie korzystne dla
siebie akty notarialne, zabezpieczające ich dorobek życiowy.

STANISŁAWA
WITKOWSKA
wykształcenie średnie techniczne.
Zatrudniona przez 33 lata w
COKB w Gdyni - Biuro Projektowe
Stoczni Gdynia, potem Dział Konstrukcji Oprzyrządowań Stoczni
Gdynia. Obecnie na emeryturze.
Działała społecznie m.in., w
strukturach PTTK, organizując czynny wypoczynek dla młodzieży. ma
uprawnienia organizatora turystyki, przewodnika miejskiego po
Trójmieście i Półwyspie Helskim.
Od 27 lat jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Przez 1 kadencję była delegatem
na ZPCz. Od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych propaguje ideę uwłaszczenia spółdzielców.

KRZYSZTOF LISIAK
lat 58, wykształcenie wyższe,
pracuje w firmie Vega Poland w
Gdańsku.
Przez jedną kadencję Krzysztof Lisiak pełnił funkcję członka
Rady Osiedla Jednostki „C”, przez
dwie kadencje był delegatem na
Zgromadzenie Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Członek Zarządu Platformy
Obywatelskiej w Rumi, kandydował do Rady Miejskiej Rumi.
Żonaty, dwie córki.
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Jako członek Rady Nadzorczej
chciałaby dopilnować, żeby wszyscy zainteresowani uwłaszczeniem
podpisywali korzystne dla siebie
akty notarialne.

LUCYNA WIERZBICKA
57 lat, wykształcenie wyższe w 1976 r. ukończyła Akademię
Rolniczo-Techniczną w Olsztynie
- kierunek ogólnorolny.
W latach 1969-1994 pracowała w różnych zakładach, działała
w organizacjach młodzieżowych,
związkach branżowych, w spółdzielni rolniczej oraz mieszkaniowej (Nauczycielska w Sopocie).
Opracowała w szkolnictwie podstawowym (nauczyciel), w urzędach państwowych województwa pomorskiego - związanych z
profilem kierunku studiów.
W latach 1994-2007 pracowała w Urzędzie Miasta Gdyni na stanowisku inspektora w Biurze Rady
Miasta Gdyni, jako pracownik samorządowy. Od stycznia 2008
roku przebywa na emeryturze.
Od 1990 roku jest członkiem

Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi. Od stycznia 2008 r.
pełnię funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Gdyni.

ZBIGNIEW BORKOWSKI
lat 59, wykształcenie wyższe Politechnika Łódzka oraz podyplomowe
20 lat pracował w budownictwie energetycznym - budowa
elektrowni i elektrociepłowni, od
16 lat zatrudniony w Urzędzie
Morskim w Gdyni na stanowisku
głównego energetyka. Społecznie działa w Związku Zawodowym Oficerów i Marynarzy - w
poprzedniej kadencji w Radzie
Krajowej, obecnie w Komisji Rewizyjnej. Przez dwie kadencje
działa w Pomorskiej Okręgowej
Izbie Inż. Budownictwa i Komisji
Kwalifikacyjnej. W zakładzie pracy jest też przez trzecią kadencję
zakładowym społecznym inspektorem pracy.
Chciałby swoją pracę w Ra-

dzie Nadzorczej potraktować jako
służbę na rzecz wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

TERESA KALIŃSKA
wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Pracuje jako informatyk, była
pracownikiem portu, centrum informatyki stoczni, NBP. Posiada
odznakę „Zasłużony Pracownik
Morza”. Obecnie na emeryturze,
pracuje społecznie - pomaga ludziom w prawidłowych obliczeniach emerytur i rent. Jest członkiem Chóru Świętojańskiego w
parafii św. Jana z Kęt - pisze kronikę chóru.
Chciałaby pomagać ludziom,
dotkniętym problemem alkoholizmu, który niejednokrotnie staje się
przyczyną wykluczenia ze spółdzielni mieszkaniowej i społeczeństwa.

ALICJA BARTOSIAK
wykształcenie wyższe - Uniwersytet Gdański Wydział Prawa
i Administracji.
Zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (kieruje Biurem Rady Powiatu), poprzednio pracowała w Urzędzie
Miasta Rumi - w Biurze Rady Miejskiej.
Jej doświadczenie zawodowe
w pracy w strukturach administracji terytorialnej, a także znajomość
prawa oraz procedur administracyjnych stanowią najlepszą rekomendację na stanowisko członka
Rady Nadzorczej SM Janowo.
Mężatka, dwoje dzieci.

MAREK ZAWADZKI
lat 52, wykształcenie wyższe
ekonomiczne (Uniwersytet Gdański). Obecnie urzędnik, dawniej
pracownik Stoczni Gdynia i
Stoczni Północnej, Coca Cola
Poland.
Praca społeczna - krwiodawstwo, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. W. Zglenickiego.
Fundacja zajmuje się pozyskiwaniem środków na zakup
sprzętu laboratoryjnego dla
szkół.
Na przełomie 1989/90 r., na
Walnym Zgromadzeniu SM
„Janowo” złożył wniosek o
szybkie opomiarowanie w
pierwszym rzędzie węzłów
cieplnych w budynkach (w celu
zmniejszenia opłat za ogrzewanie), a za zaoszczędzone pieniądze - opomiarowanie mieszkań.
Wniosek ten doczekał się realizacji, dopiero po kilku latach
(brak woli Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni) i w zmienionym kształcie.
Kandydat jest zdecydowanym zwolennikiem uwłaszczenia, co wbrew twierdzeniom niektórych osób, nie oznacza likwidacji spółdzielni, a jedynie
uczciwie porządkuje stosunki
własnościowe.
Rodzina - żona Anna, synowie: Paweł i Adam (studenci)
oraz Jakub (uczeń I klasy szkoły
podstawowej).

MARIAN JĘDRZEJCZYK
lat 54 ,wykształcenie wyższe
techniczne - aktualnie zatrudniony w Stoczni Marynarki Wojennej na stanowisku zastępcy dyrektora operacyjnego ds. produkcji. Jako członek Rady Nadzorczej chciałby swoją uczciwą
pracą służyć wszystkim mieszkańcom SM „Janowo”.
Rodzina - żonaty, jedna córka.
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OŚWIATA
Trudno wyobraziæ sobie
Rumi bez „Hipolita”, czyli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2. Dla wielu m³odych
ludzi, którzy na lekcje doje¿d¿aj¹ z Wejherowa, Gdyni,
Redy i innych miejscowoœci,
Rumia kojarzy siê przede
wszystkim ze szko³¹ im. Hipolita Roszczynialskiego. Popularna placówka przy ul.
Grunwaldzkiej, w ramach której funkcjonuje Zasadnicza
Szko³a Zawodowa, Liceum Profilowane i Technikum, œwiêtowa³a w ub. tygodniu 30 urodziny.
Na uroczystoœæ, poprzedzon¹ dziêkczynn¹ msz¹ œw.
w koœciele b³. Edmunda Bojanowskiego w Bia³ej Rzece, przybyli znakomici goœcie. Byli parlamentarzyœci, reprezentowani przez senatora Edmunda
Wittbrodta i pos³a Jerzego
Budnika, by³ starosta wejherowski Józef Reszke i jego zastêpcy, wiceburmistrz Rumi Krzysztof Selke, Pomorski Kurator Oœwiaty - Zdzis³aw Szudrowicz, ks. proboszcz Andrzej
Gierczak, wizytatorzy, dyrektorzy rumskich szkó³, rodzice
uczniów, a tak¿e przedstawiciele Cechu Rzemios³ i wspó³pracuj¹cych firm.
Rodzice przekazali dyrektorowi ZSP nr 2 Piotrowi Wo³owskiemu nowy sztandar z
wizerunkiem patrona, a dyrektor odda³ go w rêce uczniów.
Wœród gratulacji i podziêkowañ
powiedziano wiele dobrego o
rozbudowanej i odnowionej
szkole, zarz¹dzanej przez powiat.
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Trzydzieste urodziny szkoły

Uroczystość u „Hipolita

Nie sam
zanim staniesz u progu
przyjrzyj się
temu co za Tobą
sinym stepom
rozległym
położonym,
w zatokach melancholii
wrażliwym trawom
ślącym ukłony
każdemu podmuchowi
wiatru
uwięzione na ścieżce
ziarnko piasku
będzie błagało
abyś wziął je ze sobą
przeżyło dostatecznie dużo
poddawane
ciągłym regułom
wzruszony
kładziesz je
na drżącej dłoni
tym razem
przekroczycie nieznane
Daria Węsierska

Wyró¿nieni uczniowie z³o¿yli œlubowanie na nowy sztandar szko³y.

- To jeden z naj³adniejszych
budynków w tym rejonie Rumi
- stwierdzi³ starosta Józef
Reszke. - Dziêki staraniom i
poœwiêceniu dyrektora Wo³owskiego szko³a rozwija siê i jest
bardzo dobrze oceniana. Najbardziej brakuje tej placówce
sali gimnastycznej, ale myœlê,
¿e na 40-lecie spotkamy siê ju¿
w nowoczesnej sali. Na pewno
musimy j¹ wybudowaæ.
Dyrektor Piotr Wo³owski
wrêczy³ nagrody wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom. Szczególne podziêkowania i gratu-

lacje z³o¿y³ Krystynie Wiêckowskiej, polonistce, jedynej
nauczycielce, która w tej szkole pracuje od pierwszego dnia
jej istnienia, czyli ponad 30 lat.
Wrêczono te¿ nagrody laureatom szkolnego konkursu na
temat Rumi i Hipolita Roszczynialskiego. Przypomnijmy,
ze patron szko³y by³ przedwojennym wójtem Rumi, dzia³aczem spo³ecznym i patriota,
zamordowanym przez hitlerowców w listopadzie 1939 roku
w Piaœnicy. Do najwa¿niejszych
goœci szkolnej uroczystoœci na-

Uczniowie ze Szwecji odwiedzili polskich kolegów

le¿a³a z pewnoœci¹ siostrzenica wójta Roszczynialskiego,
Helena Tylicka.
- Dziêkujê pani za obecnoœæ
i zapewniam, ¿e Hipolit Roszczynialski bêdzie zawsze dla
nas i dla naszej m³odzie¿y
wzorem - powiedzia³ dyrektor
Piotr Wo³owski.
Uczniowie ZSP nr 2 ucz¹
siê w zawodach fryzjera, kucharza, sprzedawcy, mechanika samochodowego, blacharza
samochodowego – w szkole
zasadniczej oraz technikum.
Anna Kuczmarska

W naszej rubryce, poświęconej rumskim poetom, prezentujemy kolejną uzdolnioną młodą
osobę, chyba najmłodszą z
przedstawionego dotąd grona
twórców. Daria Węsierska jest
uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w
Rumi. Uczy się w klasie humanistycznej. Mimo młodego wieku
napisała już mnóstwo wierszy.
Kilka z nich opublikowano w „Almanachu poetów Rumi”, zatytułowanym ”Stojąc samotnie…”.
Rumianka pisze nie tylko poezję. Niedawno informowaliśmy
o sukcesie Darii Węsierskiej w
konkursie „Papież o młodych,
Młodzi o papieżu”. Jej esej na temat „Listu Apostolskiego o godności i powołaniu kobiety” zajął
pierwsze miejsce w finale pomorskim w Gdańsku.

Mity greckie w komiksach

KASZUBSKIE POWITANIE
26-osobowa grupa Szwedów odwiedzi³a w maju Rumiê. Kilkoro opiekunów i rodziców oraz 19 dzieci przyjecha³o na zaproszenie Szko³y Podstawowej nr 10. W³aœnie
w tej placówce przy ul. Górniczej goœcili m³odzi i doroœli mieszkañcy 14-tysiêcznego miasteczka Bromolla na po³udniu Szwecji. W ci¹gu trzydniowego pobytu zwiedzili Rumiê i Trójmiasto.
Gospodarze przygotowali
dla szwedzkich goœci program
kaszubski, podczas którego
zaprezentowano piêkne obrazy Alfonsa Zwary i przedsta-

wiono samego artystê. Z pieœniami kaszubskimi wyst¹pi³
Chór Rumianie. O naszym regionie opowiada³ Ludwik
Bach, dyrektor Miejskiego

Uczniowie i nauczyciele ze Szwecji ogl¹daj¹ kaszubskie
prezentacje w „dziesi¹tce”.
Fot. Anna Kuczmarska
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Domu Kultury, a uczniowie
„dziesi¹tki” wyst¹pili w kaszubskim przedstawieniu.
Wizyta odby³a siê z inicjatywy nauczycielek jêzyka angielskiego, Marii Sielawko i
Marii Kamiñskiej. Wczeœniej
polskie i szwedzkie dzieci korespondowa³y ze sob¹ w jêzyku angielskim. Niektórzy
uczniowie znali siê ju¿ poprzez
listy. Teraz poznali siê osobiœcie, a w przysz³ym roku szkolnym maj¹ zamiar spotkaæ siê
ponownie, tym razem w Szwecji.
Przy okazji odnotujmy kolejny sukces uczennicy SP nr
10, Klaudii Groth, która w
Wojewódzkim konkursie Recytatorskim w Gdañsku zajê³a
w swojej kategorii drugie miejsce. Gratulacje!
Ak

Agata Wiœniewska, Wioletta Muszyñska i Ewelina
Cieœlik to jedne spoœród kilkunastu laureatów konkursów w ró¿nych kategoriach.

Czy historia jest nudna? Ale¿ nie! Aby to udowodniæ, przygotowa³am ,,Dni historii w Gimnazjum nr 2”, w którym wziê³o
udzia³ ponad 100 gimnazjalistów. M³odzie¿ przygotowywa³a plakaty promuj¹ce historiê, gazetki o postaciach historycznych, a
tak¿e komiksy, poœwiêcone mitom. Przez ca³y tydzieñ uczniowie
wykonywali ró¿ne zadania, m.in. odgadywali, kto jest kim w
historii, brali udzia³ w konkursie ,,Królowie polscy na monetach”.
Odby³y siê te¿ „£amig³ówki historyczne” i rozgrywki szachowe,
jako ¿e szachy to gra królewska.
Najlepszym uczestnikom „Dni historycznych” wrêczono dyplomy. Spotkanie to urozmaicili uczniowie, prezentuj¹c skecz
,,Bitwa pod Grunwaldem”, satyrê ,,¯ona modna” I. Krasickiego
oraz anegdoty o postaciach historycznych.
Dorota Kuchta, nauczycielka Gimnazjum nr 2
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WYDARZENIA

Zjazd absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego

MATURĘ ZDAWALI 40 LAT TEMU

Od lewej: Ania £ukasiewicz (II miejsce), Ma³gorzata Bo³t
(I m.), Agnieszka Wrotniak (II m.) i Karol Górski (wyró¿nienie) - wszyscy z rumskiej „dziewiatki”. Ich kolega
Patryk Wodka, te¿ zaj¹³ II miejsce w konkursie.

Uczniowie znają Biblię
Byli uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi, którzy do tej placówki chodzili w latach
1964-1968 spotkali siê 10 maja w murach dawnej szko³y. Tutaj zdawali maturê dok³adnie 40 lat
temu. Spotkanie by³o okazj¹ do wspomnieñ, wzruszeñ, radoœci i do wspólnego zdjêcia. Nie brakuje
na nim kilku nauczycieli, którzy wziêli udzia³ w zjeŸdzie po latach.
Dyrektor I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich, Janusz Wolañski zrobi³ absolwentom niespodziankê i
przyniós³ stare dzienniki klasowe, w których ka¿dy móg³ odnaleŸæ swoje nazwisko, swoje oceny i
uwagi. Wywo³a³o to sporo œmiechu... Poniewa¿ absolwenci tego rocznika spotykali siê dot¹d co 10
lat, nastêpny zjazd zorganizuj¹ prawdopodobnie na 50-lecie matury.
Fot. Janusz Wolañski
REKLAMA

Akcja Katolicka w Rumi zorganizowa³a po raz siódmy na
szczeblu rejonowym i po raz czwarty na szczeblu diecezjalnym
Konkurs Biblijny im. kard. Augusta Hlonda. W tym roku wziê³o
w nim udzia³ kilkanaœcie tys. uczniów w ok. 100 szko³ach. Fina³
rejonowy i diecezjalny odby³ siê w Rumi i tu, w koœciele NMP
Wspomo¿enia Wiernych, uhonorowano laureatów nagrodami. Na
zakoñczenie konkursu przyby³, jak co roku, arcybiskup Tadeusz
Goc³owski. By³ równie¿ pomorski kurator oœwiaty oraz przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych. Dla wszystkich piêknie zaœpiewa³ zespó³ z parafii œw. Jana z Kêt w Rumi.
W konkursie rejonowym, w którym brali udzia³ uczniowie z
Rumi, Redy, ¯elistrzewa i Sopotu triumfowali rumianie. I miejsce w kat. szkó³ podstawowych zajê³a Ma³gorzata Bo³t z SP nr
9, a cztery drugie miejsca i wyró¿nienie - uczniowie tej samej
szko³y. W kat. gimnazjów najlepszy by³ Maciej Fija³kowski z
Gimn. nr 2, a drugi - Cyprian Kleist z Gimn. Salezjañskiego. W
kat. szkó³ ponagimnazjalnych I miejsce zajê³a Katarzyna Wasiuta z Salezjañskiego LO, II - Dorra Kasem z I LO w Rumi, a
trzecie Monika Romanik z SLO.
W etapie diecezjalnym pierwsze miejsca zajêli uczniowie z
Gdañska i Wejherowa. Monika Romanik z SLO by³a druga, a
Katarzyna Bronk z II LO w Rumi i Maciej Fija³kowski z Gimnazjum nr 2 zdobyli wyró¿nienia.
Ak.

PARAFIALNE ŚWIĘTO

Parafialny odpust w kościele NMP Wspomożenia Wiernych był
okazją do uroczystej mszy św. oraz festynu dla najmłodszych parafian. Święto zakończyło wieczorne nabożeństwo z procesją,
podczas której wierni nieśli figurę Matki Bożej Wspomożycielki i
śpiewali maryjne pieśni.

REKLAMA
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KONTROWERSJE

Do centrum handlowego najlepiej samochodem

Nie ma pieniędzy na autobus

Właściciele otoczyli kamieniami
teren przy posesjach

ULICA JEST DLA
WSZYSTKICH
Pewien rumianin pojechał służbowo na ul. Zieloną na Szmelcie.
Zatrzymał samochód na drodze (u zbiegu ulic Łąkowej i Zielonej),
ponieważ nie miał możliwości zjazdu na pobocze. Uniemożliwiały to
wielkie kamienie, ułożone wzdłuż utwardzonej płytami jumbo jezdni.
- Stanąłem jak najbardziej z boku, zostawiając miejsce na przejazd
innego auta - twierdzi nasz Czytelnik (dane do wiad. redakcji). - Z domu
na rogu dwóch ulic wyszedł mężczyzna i w ostrych słowach zwrócił mi
uwagę, że źle zaparkowałem samochód. Żądał, abym odjechał dalej.
Zachowywał się, jakby był właścicielem nie tylko własnej działki, ale
całej ulicy. Uważam, że to skandal! Mężczyzna miał do mnie pretensje,
podczas gdy sam otoczył spory teren przed swoim ogrodzeniem wielkimi kamieniami. Gdzie mają zatrzymać się kierowcy, nie mieszkający
w tej dzielnicy? Jakim prawem mieszkańcy otaczają głazami gminny
teren i przeganiają innych użytkowników drogi?
Czy takie działanie jest bezprawne i czy może być podstawą do
interwencji, zapytaliśmy komendanta Straży Miejskiej w Rumi, Romana
Świrskiego.
- Co do incydentu, moglibyśmy interweniować, gdybyśmy zostali
wezwani na miejsce zdarzenia. Tak się jednak nie stało - wyjaśnia Roman Świrski. - Co do kamieni, kilka lat temu zainteresowaliśmy się nimi,
ale mieszkańcy tłumaczyli, że ogrodzili teren za zgodą urzędu. Chcieli w
ten sposób ochronić zieleń, o którą sami dbają. Właściciele posesji
posiali wzdłuż posesji trawę i posadzili krzewy. Obawiają się, że zieleń
zostanie zniszczona przez ciężarówki, wożące materiały na budowę.
Po sprawdzeniu w Urzędzie Miasta okazało się, że właściciele działek
mają ustne przyzwolenie na głazy, właśnie ze względów estetycznych.
Urząd zgodził się na nie, ponieważ ulica Łąkowa nie jest jeszcze urządzona i pod warunkiem, że kamienie nie będą przeszkadzały innym
użytkownikom. Jeśli do Straży Miejskiej wpłyną uzasadnione skargi w
tej sprawie, właściciele posesji zostaną zobowiązani do usunięcia kamieni.
Podczas wizyty w tej części Szmelty zauważyliśmy, że niektóre głazy umieszczono w pewnej odległości od jezdni, w innych miejscach
kamienie sprawiają, że jezdnia jest bardzo wąska. Dbałość o zieleń i
estetykę ulicy jest zrozumiała i godna uznania, jednak niektórzy właściciele posesji zapominają o tym, że pas drogowy należy do wszystkich
użytkowników, a na Szmeltę mogą przyjeżdżać również inni mieszkańcy miasta, choćby na spacer.
Ak
REKLAMA
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Trudno dojechaæ bez samochodu do centrum handlowego Port Rumia. Kursuj¹cy tam autobus linii J jeŸdzi co godzinê, a w szczycie
co pó³ godziny i jest ostatnio bardzo zat³oczony. Wiele osób wybiera siê nim do
Wejherowa, zw³aszcza do
szpitala, a do tego dochodz¹
jeszcze klienci i pracownicy centrum. Jedni i drudzy
skar¿¹ na komunikacjê w
tym rejonie miasta, zw³aszcza wieczorami.
Zapytaliœmy rzecznika Zarz¹du Komunikacji Miejskiej
w Gdyni o mo¿liwoœæ zwiêkszenia czêstotliwoœci „Jotki” lub
przed³u¿enia trasy linii R do
centrum.
- Sprawa k³opotliwego dojazdu do CH Port Rumia jest
nam znana, ale rozwi¹zanie
nie jest ³atwe - mówi Marcin
Gromadzki z gdyñskiego
ZKM. - Komunikacja miejska
w Rumi nie jest rentowna.
Koszty jej funkcjonowania pokrywane s¹ z przychodów z biletów i z dotacji z bud¿etu mia-

sta Rumi. Jakiekolwiek zwiêkszenie czêstotliwoœci lub uruchomienie nowej linii, wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ wzrostu wydatków z bud¿etu miasta Rumi. W czasie budowy CH
Port Rumia, na wniosek jego
dyrekcji opracowana zosta³a
koncepcja jego obs³ugi bezp³atnymi liniami autobusowymi,
finansowanymi z bud¿etu centrum handlowego. Przygotowane zosta³y rozk³ady jazdy, wy³oniono przewoŸnika, ale na
dwa tygodnie przed otwarciem,
jego dyrekcja wycofa³a siê z
przedsiêwziêcia. Rodzi siê pytanie, czy zarz¹dzaj¹cy peryferyjnie po³o¿onym centrum
handlowym we w³asnym interesie nie powinni zapewniæ dojazdu niezmotoryzowanym
klientom, a nie przerzucaæ odpowiedzialnoœci za to na bud¿et miasta? - dodaje M. Gromadzki.
Przedstawicielka dyrekcji
Auchan odpowiada na to krótko i jednoznacznie.
- Bierzemy oczywiœcie
pod uwagê opinie klientów, ale
w kwestii autobusów nie pla-

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Nie pomogli szukać dziecka
- Uważam, że niektóre centra handlowe nie są przygotowane na
takie zdarzenia, jak zagubienie się dziecka - twierdzi nasz Czytelnik. - W
maju podczas zakupów w galerii centrum handlowego Auchan nagle
zauważyłem brak obok mnie dwuletniego synka. To był moment i już
go nie było. Po chwili bezskutecznych poszukiwań pobiegłem do punktu
obsługi klientów z prośbą o informacje przez megafon. Pani była jednak bardzo zajęta i nie miała w tym momencie czasu. Kazała mi poczekać.
Próbowałem prosić o pomoc pracownika ochrony, ale on odesłał
mnie z powrotem do punktu. Na szczęście w końcu sam znalazłem
dziecko przy urządzeniach do zabawy, ale najadłem się strachu.
Moim zdaniem pracownicy Auchan powinni być przeszkoleni i reagować w takich sytuacjach szybko i sprawnie. Pani w punkcie obsługi
powinna przerwać załatwianie innych spraw, a pracownik ochrony
mógł dać znać osobom, które siedzą przy monitorach. Może gdzieś
wypatrzyłyby mojego synka. Zdziwiłem się, że taki sposób poszukiwań
okazał się niemożliwy.
J. Goliat

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 3

w Rumi, ul. Katowicka 16 (I piętro)
zwraca się z pilną prośbą do pacjentów
leczących się w NZOZ nr 3
i zadeklarowanych do lek. med.

nujemy uruchomienia linii ze
wzglêdu na wysokie koszty jej
obs³ugi - stwierdzi³a Dorota
Patejko, dyrektor ds. komunikacji Auchan Polska.
Temat dojazdów do Auchan poruszono na ostatnim
posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej,
gdzie jej przewodnicz¹cy Piotr
Zaradny oraz burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak byli
zgodni co do tego, ¿e miasto
nie powinno finansowaæ komunikacji do centrum handlowego. Piotr Zaradny zwróci³ uwagê, ¿e bardziej potrzebne i uzasadnione by³oby przed³u¿enie
trasy R-ki na Lotnisko i Star¹
Rumiê, aby skomunikowaæ te
dzielnice z Gdyni¹. Na razie
jednak jest to przedsiêwziêcie
zbyt kosztowne.
Radni i burmistrz zgodzili
siê natomiast z wnioskiem
Komisji ds. Zdrowia i Rodziny
RM o uruchomienie nowej linii autobusowej, która umo¿liwi mieszkañcom Lotniska i
Bia³ej Rzeki dojazd do przychodni na ul. Derdowskiego.
Baj

GAZETA
I DYŻURY
W LIPCU
Informujemy czytelników, że z
powodu urlopu redakcyjne dyżury
(odbywające się w środy w godz.
14-16) nie odbędą się: 25 czerwca, a także 2 i 9 lipca. Dyżury zostaną wznowione od 16 lipca br.
Z tego samego powodu kolejne wydanie „Gazety Rumskiej”
ukaże się po 20 lipca br.
Za nieco dłuższą przerwę Czytelników przepraszamy i obiecujemy przygotować na letnie miesiące kolejną porcję ciekawych informacji, relacji oraz zdjęć.
Red.

ŻYLAKI ODBYTU (HEMOROIDY)
ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
LECZENIE BEZOPERACYJNE
GABINET CHIRURGICZNY W RUMI

Jolanty Krzykowskiej

ul. Starowiejska 17, I piętro
(budynek poczty)

o zmianę deklaracji wyboru lekarza.

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Prosimy o pilny kontakt
z rejestracją NZOZ nr 3
osobiście lub telefonicznie:
058 671-26-66.

058 679-30-98
tel. komórkowy 0 601-666-603
DR N. MED. MAREK SEPIOŁO
SPECJALISTA CHIRURG
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RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118 C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56
Szpital specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielę i święta
całą dobę
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
058 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
058 671-72-10

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

WŁASNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

ZASKOCZMY ICH FREKWENCJĄ
NA WALNYM ZGROMADZENIU
W krajach cywilizowanych, m.in. w krajach Europy Zachodniej, cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych posiadaj¹ tytu³y w³asnoœci do swoich mieszkañ. Tak by³o równie¿ w przedwojennych spó³dzielniach mieszkaniowych w Polsce. Spó³dzielnie mieszkaniowe zak³adane w Polsce po 1945 roku, kiedy s³owo „w³asnoœæ” sta³o siê
pustym sloganem, wypaczy³y ca³kowicie sens spó³dzielczoœci.
Tworzono molochy zrzeszaj¹ce nawet do kilkudziesiêciu
tysiêcy cz³onków i taka sytuacja trwa do dziœ. Zarz¹dy decyduj¹ o wszystkim, co dzieje
siê na terenie spó³dzielni, a
cz³onkowie maj¹ niewiele do
powiedzenia. Powsta³y uk³ady
podobne do poddañstwa feudalnego, a prezesi zarabiaj¹
kwoty przekraczaj¹ce dochody
g³ów pañstwa.
Posiadane przez cz³onków
prawa do lokali: spó³dzielcze
lokatorskie, jak równie¿ w³asnoœciowe prawo do lokalu s¹
tylko tzw. prawami ograniczonymi. W³aœcicielem ka¿dego z
tych lokali jest spó³dzielnia
mieszkaniowa jako podmiot
kolektywny, maj¹cy pe³n¹ osobowoœæ prawn¹. Dopiero po
przeniesieniu przez spó³dzielniê prawa odrêbnej w³asnoœci
mieszkania wraz z ziemi¹,
cz³onek SM uzyskuje pe³ny
tytu³ w³asnoœci.
Co daje prawo w³asnoœci?
Wolnoœæ wyboru: dobrowolnoœæ wniesienia swojego
maj¹tku i wspólne nim gospodarowanie kiedy nie jest on
dostatecznie du¿y, aby nim
efektywnie zarz¹dzaæ oraz
mo¿liwoœæ bezpoœredniego
uczestnictwa w podejmowaniu
decyzji - to w³aœciwy sens spó³dzielczoœci. Posiadaj¹c prawo
odrêbnej w³asnoœci cz³onek
spó³dzielni mo¿e:
- pozostaæ cz³onkiem swojej dotychczasowej spó³dzielni
mieszkaniowej
- wraz z innymi w³aœcicielami zdecydowaæ o jej podziale i za³o¿yæ now¹, sk³adaj¹c¹
siê np. z jednego lub kilku s¹siednich bloków;
- zrezygnowaæ z przynale¿noœci do spó³dzielni i za³o¿yæ
wraz z innymi w³aœcicielami
mieszkañ wspólnotê mieszkaniow¹.

Mo¿liwoœæ uzyskania
kredytu bankowego: po wpisaniu do ksiêgi wieczystej pe³nego prawa w³asnoœci wraz z
u³amkow¹ czêœci¹ gruntu pod
budynkiem, uzyskujemy prawo do zaci¹gania kredytu bankowego na cele, które jako w³aœciciele uznamy za potrzebne
(cel konsumpcyjny, zdrowotny,
rodzinny, gospodarczy, remontowy, inwestycyjny). Dotychczasowy martwy kapita³, bêd¹cy
w³asnoœci¹ kolektywn¹, zostanie uruchomiony i w³¹czony w
krwioobieg gospodarki rynkowej.
Mo¿na straciæ wiele
W przypadku upad³oœci
spó³dzielni, które niestety siê
zdarzaj¹, wyznaczony przez
s¹d syndyk masy upad³oœciowej, wszystkie mieszkania
(niezale¿nie od tego, czy lokatorskie czy w³asnoœciowe) zalicza do masy upad³oœciowej
spó³dzielni. Wierzytelnoœci zostaj¹ roz³o¿one równomiernie
na wszystkich lokatorów i obci¹¿a siê ich kwotami niemo¿liwymi do sp³acenia. Proponuje siê im ponadto wykup
mieszkañ po kilkaset z³otych
za metr kwadratowy, a jeœli nie
wyra¿¹ na to zgody, ich mieszkania zostan¹ wystawione na
sprzeda¿ wraz z nimi.
Posiadanie prawa odrêbnej
w³asnoœci w sytuacji upad³oœci spó³dzielni skutkuje tylko
tym, ¿e syndyk mo¿e ¿¹daæ od
lokatora z tytu³u wierzytelnoœci kwoty do wysokoœci udzia³u, którego wysokoœæ przeciêtnie w spó³dzielniach mieszkaniowych wynosi ok. kilkaset
z³otych.
B¹dŸmy aktywni!
Aby jednak staæ siê w³aœcicielem, trzeba po tê w³asnoœæ siêgn¹æ samemu. Jak
trudno by³o i nadal nie³atwo
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KONTAKT TEL.: redakcja 058 710-22-03
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jest przekonaæ Polaków, aby
zechcieli siê o tê w³asnoœæ upomnieæ, niech zaœwiadcz¹ fakty
z niedalekiej przesz³oœci, które przypominamy obok.
Nie ³udŸmy siê, ¿e prezesi
spó³dzielni sami rezygnuj¹ z
fundowanych im przez nas
wysokich dochodów, w przedsiêbiorstwach pod nazw¹ „spó³dzielnie mieszkaniowe”, niekontrolowanych przez nikogo,
poniewa¿ jako w³asnoœæ prywatna spó³dzielców, ku uciesze
prezesów, spó³dzielnie nie podlegaj¹ kontroli zewnêtrznej.
A spó³dzielcy? Wed³ug
wiêkszoœci z nich „jakoœ to bê-

dzie”. Pamiêtajmy jednak, ¿e
zbli¿a siê termin Walnego
Zgromadzenia i jeœli chcemy
coœ zmieniæ, przyjdŸmy na nie
- zaopatrzeni w Statut SM
„Janowo”, zaznajomieni z porz¹dkiem i regulaminem obrad, z uchwa³ami nad którymi
odbywaæ siê bêdzie g³osowanie.
Podejmujmy œwiadome, a nie
przypadkowe decyzje. Zaskoczmy frekwencj¹ w³adze spó³dzielni przekonane, ¿e przed³o¿ymy przyjemnoœci sportowe
nad obowi¹zki spó³dzielcy.
Nasza w³asnoœæ w naszych
rêkach!
Krystyna Rejnów

Długa droga do własności
18 lutego 1996 r. z inicjatywy środowisk narodowo-katolickich odbyło się Referendum Uwłaszczeniowe. 9 milionów Polaków opowiedziało się za powszechnym uwłaszczeniem, jednak ze względu
na nie przekroczenie ustalonej na poziomie 51 proc. frekwencji,
referendum unieważniono, podobnie jak głosy w nim oddane.
Lobby spółdzielcze triumfowało.
W 1997 r. w Warszawie przed Sejmem manifestowały środowiska,
nie zgadzające się z wynikiem referendum
Rok 2000 - tym razem to prezydent Kwaśniewski złożył veto w stosunku do ”Ustawy o realizacji programu powszechnego uwłaszczenia”. I znów 6 milionów Polaków, członków spółdzielni mieszkaniowych, a także będących użytkownikami gruntów rolnych na zasadzie dzierżawy wieczystej, nie stało się ich właścicielami!
Lobby antyuwłaszczeniowe triumfowało.
W 2001 roku weszła w życie Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. Intencją ustawodawcy było dokonanie
przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych,
zmierzających do prawnego i kapitałowego uwłaszczenia i
upodmiotowienia członków spółdzielni mieszkaniowych, w oparciu o prawo odrębnej własności mieszkań oraz współwłasność nieruchomości gruntowej, na której stoją budynki - bloki mieszkalne
spółdzielni.
Zaskarżana do Trybunału Konstytucyjnego, nowelizowana, ponownie bojkotowana i zaskarżana przez lobby prezesów spółdzielni
mieszkaniowych wpływających na organy ustawodawcze państwa
- ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z trudem przedzierała się
przez mury przeciwności
Te mury istnieją „na górze” na poziomie parlamentu i tu „na dole”,
na poziomie spółdzielni mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Dlatego wynik rzeczywistego uwłaszczenia spółdzielców nie
jest imponujący.
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi podpisano bliżej
nieokreśloną (znaną tylko zarządowi) ilość aktów notarialnych w
nieruchomościach wielobudynkowych i w nieruchomości, na której
ciąży dług w wysokości 6 106 886,62 zł z tytułu niespłaconych kredytów, zaciągniętych na budownictwo mieszkaniowe. Łącznie ze
skapitalizowanymi odsetkami daje to kwotę 10 206 565,65 zł (dane z
31.12.2006r.). Kredyty te obciążają następujące budynki: Stoczniowców 11, Dąbrowskiego 52, Wrocławska 31 i Krakowska 10.
REKLAMA

FRYZJER NA KAŻDĄ KIESZEŃ
- KONKURENCYJNE CENY
Zapraszamy codziennie w godz. 8-15
Rumia ul. Ceynowy 43 A

tel. 0 605-854-484
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Rada Nadzorcza i zarząd zawarli pakt o lojalności i przyjaźni

UWŁASZCZENIE
„sprawnie i bez zakłóceń”?
W „Naszych Sprawach” (nr 292) ukaza³ siê
artyku³ Tadeusza Pi¹tkowskiego, który jest
przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej naszej spó³dzielni „od zawsze”. W swoim sprawozdaniu z
pracy tego organu przekazuje mieszkañcom nieprawdziwe informacje – pewnie ¿eby zas³u¿yæ
na uznanie i chwa³ê. A mo¿e nawet za swoj¹
dzia³alnoœæ bêdzie oczekiwa³ nazwania jego
imieniem jednej z osiedlowych ulic?
Po pierwsze T. Pi¹tkowski informuje o posiedzeniach i sk³adzie osobowym Rady Nadzorczej. Tymczasem faktycznie, zgodnie z now¹
ustaw¹, kilku jej cz³onków od 31.07.2007 r. nie
powinno ju¿ pe³niæ tej funkcji. Reguluje to art.8.2
ust. 3 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Potwierdza to równie¿ opinia prawna z Biura
Analiz Sejmowych. Na pytanie w tej sprawie,
skierowane do spó³dzielni, otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e zgodnie ze wspomnianym artyku³em
– ust. 4 – ci cz³onkowie mog¹ zasiadaæ w RN.
Tymczasem przytoczone przepisy mówi¹ zupe³nie co innego.
T. Pi¹tkowski pisze te¿, ¿e w RN „dokonywano oceny pracy zarz¹du…” i „uzyskali oni
(cz³onkowie zarz¹du - dop. red.) pozytywne oceny swojej pracy”. Jako mieszkanka osiedla wcale siê nie dziwiê, skoro cz³onkowie Rady Nadzorczej, zamiast kontrolowaæ i sprawowaæ nadzór nad dzia³alnoœci¹ zarz¹du zawarli pakt o
wzajemnej tolerancji, lojalnoœci i przyjaŸni, za-

równo na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.
To jaka mo¿e byæ kontrola? Pytanie wydaje siê
retoryczne.
T. Pi¹tkowski wyjaœnia, i¿ „…konsekwentnie postêpowano wobec d³u¿ników”, co wydaje
siê ironi¹, gdy¿ w rzeczywistoœci spó³dzielnia
zamiast egzekwowaæ zgodnie z prawem zad³u¿enie, zmienia siê w adwokata d³u¿nika, nie
œci¹ga zad³u¿enia i dzia³a tym samym na szkodê wszystkich spó³dzielców. Jeden z d³u¿ników
wygra³ ju¿ cztery sprawy w s¹dzie, bo spó³dzielnia nie potrafi prowadziæ w³aœciwie sprawy, a
koszty s¹dowe pokrywane s¹ z kieszeni spó³dzielców. Tadeusz Pi¹tkowski i Rada Nadzorcza toleruje takie dzia³ania zarz¹du.
Wed³ug T. Pi¹tkowskiego uw³aszczenie w SM
„Janowo” przebiega „sprawnie i bez zak³óceñ”,
a w rzeczywistoœci jest wrêcz przeciwnie! Zarz¹d specjalnie przed³u¿a i wstrzymuje proces
uw³aszczenia, o czym wielokrotnie pisano m.in.
na ³amach „Gazety Rumskiej”. Dwóch cz³onków,
o których T. Pi¹tkowski pisze, ¿e zaskar¿yli
uchwa³ê zarz¹du o 51-budynkowej nieruchomoœci, w rzeczywistoœci uratowa³o ca³e osiedle. Wiadomo, ¿e w³aœciciel mo¿e najkorzystniej egzekwowaæ swoje prawa tylko przynale¿¹c do jednego budynku, w którym mieszka.
Danuta Bia³as
rzecznik Porozumienia na Rzecz Uw³aszczenia, Jednostka C SM „Janowo”

POLEMIKA

KOMU SŁUŻĄ „NASZE SPRAWY”
We wspomnianym wy¿ej artykule w „Naszych Sprawach”, bêd¹cym sprawozdaniem z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej, dobr¹ ocenê wystawiono osiedlowej gazetce. Ja natomiast jako mieszkanka osiedla mam o dwutygodniku „Nasze Sprawy” odmienn¹ opiniê.
Biuletyn jest finansowany z pieniêdzy mieszkañców i im powinien s³u¿yæ, a tymczasem jest to
pismo zarz¹du spó³dzielni i Rady Nadzorczej. Artyku³y cz³onków SM, dotycz¹ce spraw osiedla nie
by³y dopuszczane do druku, zw³aszcza, jeœli by³y krytyczne wobec w³adz spó³dzielni.
Informacje, dotycz¹ce uw³aszczenia przekazywane by³y tendencyjnie, fa³szuj¹c prawdziwy obraz wydarzeñ. Nie wyjaœniono na ³amach „Naszych Spraw” znaczenia poszczególnych artyku³ów
znowelizowanej ustawy, które s¹ korzystne dla spó³dzielców, a nale¿a³o nas zaznajomiæ z nowymi
przepisami i przybli¿yæ tê wa¿n¹ tematykê jak najszerzej.
Informacje z ¿ycia miasta, zw³aszcza relacje z sesji Rady Miejskiej s³u¿¹ okreœlonej grupie
radnych, wiadomo jakiej. Wykorzystuj¹ oni osiedlow¹ gazetkê dla swoich politycznych celów. Podobne praktyki mia³y miejsce w czasie wyborów samorz¹dowych, gdzie ugrupowanie Gospodarnoœæ promowa³o w „Naszych Sprawach” swoich kandydatów i ich „jedynie s³uszne pogl¹dy”.
Prawdziwych problemów mieszkañców nie ma w tym biuletynie wcale. Czy¿by rzeczywiœcie na
osiedlu w Janowie ich nie by³o?
D. B.
REKLAMA
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Wybiórcza staranność

PYTANIA POZOSTAŁY
BEZ ODPOWIEDZI
Wszystkie skargi na dzia³alnoœæ s³u¿b spó³dzielni by³y rozpatrywane starannie - czytamy w obszernym sprawozdaniu z
pracy Rady Nadzorczej SM „Janowo”, zaprezentowanym w spó³dzielczym dwutygodniku „Nasze Sprawy”. Czy¿by tak by³o?
W¹tpiê.
Moim zdaniem skargi na ogó³ by³y rozpatrywane wybiórczo,
na niewygodne pytania, zadane dawno temu, do dzisiejszego
dnia nie ma odpowiedzi.
Niektórymi zg³aszanymi przez cz³onków problemami nie
zajêto siê wcale, innymi po³owicznie, a ju¿ o starannoœci rozpatrywania skarg nie ma co dyskutowaæ, bo nie ma z kim.
Spó³dzielcy maj¹ wiele przyk³adów lekcewa¿enia ich, ale nie
starczy³oby miejsca na ich opisanie na ³amach gazety.
Jeœli pan Pi¹tkowski twierdzi, ¿e jest inaczej, prosimy o udostêpnienie nam ³amów biuletynu „Nasze Sprawy”, a chêtnie poinformujemy czytelników, jakie by³y skargi na dzia³alnoœæ spó³dzielni i jak „starannie” zosta³y rozpatrzone.
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej z fantazj¹ godn¹ Stanis³awa Anio³a, gospodarza z kultowego serialu, informuje mieszkañców o zas³ugach w³adz Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Tymczasem w³adze te powinny zagwarantowaæ spó³dzielcom ich
prawa, interpretowaæ przepisy na ich korzyœæ, a tak siê niestety,
nie dzieje.
Ale tego pan Pi¹tkowski ju¿ nie dostrzega…
D. B.

MIASTO
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GŁUPOTA…

Auta grzęzły w piachu

SZKŁO
NA ŁĄCE

Ciężarówki rozjeżdżały
nieutwardzoną drogę

W ostatnich dniach maja
br. mieszkañcy Lotniska mieli
okazjê przyjrzeæ siê efektom
bezmyœlnych dzia³añ któregoœ
z mieszkañców Rumi, który z
niefrasobliwoœci¹ wyrzuci³ na
polu miêdzy ulicami: Kosynierów, ¯wirki i Wigury, Reja i Fredry, zwa³y pot³uczonego szk³a.
Szklany z³om le¿y tu¿ przy
œcie¿ce, któr¹ wêdruj¹ mieszkañcy, w tym i dzieci, przemieszczaj¹ siê rowerzyœci, a
tak¿e biegaj¹ psy, które najczêœciej wracaj¹ z pokaleczonymi ³apami.
Najgorsze, ¿e ten totalny
ba³agan zupe³nie nie interesuje ludzi odpowiedzialnych w
mieœcie za ³ad, i czystoœæ. Nie
widz¹ tego przedstawiciele
w³adz miejskich, nawet ci,
mieszkaj¹cy na Lotnisku. Nie
widzi Stra¿ Miejska, a tak¿e
kierownictwo i pracownicy
PUK-u.
Taki „tumiwisizm” na pewno nie jest dobrym wzorem do
naœladowania, ale mo¿e byæ
szkodliwy.
erka

Zaniepokojeni mieszkańcy interweniowali

Nielegalna wycinka drzew
Mieszkańców ul. Skarpowej i Harcerskiej na Zagórzu zbulwersował
sposób rozpoczęcia budowy pod lasem. W połowie maja właściciele
sąsiednich posesji z zauważyli, że koparki i wywrotki niwelują teren,
niszcząc skarpę, rozjeżdżając drogę, wjeżdżając ciężkim sprzętem na
ulicę, na której stoi znak ograniczenia do 3,5 ton. Roboty trwały od rana
do późnych godzin popołudniowych, zdaniem mieszkańców prowadzone były w pośpiechu. Ponieważ ekipy budowlane firmy WASKO,
która stawia tam dom wielorodzinny, wycinały drzewa na skarpie, szybko
je usuwając, zaniepokojeni mieszkańcy zadzwonili po pomoc do Straży Miejskiej i do Urzędu Miasta.
Przedstawiciele obu instytucji przyjechali na miejsce i wstrzymali
prace.
- Sprawdziliśmy na miejscu, że firma ma pozwolenie na wjeżdżanie
ciężkim sprzętem na ulicę Skarpową, na czas budowy - wyjaśnia Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi. - Sprawą wycinki
drzew zajęła się urzędniczka z wydziału ochrony środowiska, a my
tylko daliśmy jej asystę.
- Po sygnałach mieszkańców pracowniczka urzędu interweniowała
przy ul. Skarpowej i stwierdziła nielegalną wycinkę drzew - mówi Katarzyna Bielińska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM w Rumi. - Inwestor nie miał pozwolenia na usuwanie drzew, dlatego toczy się obecnie postępowanie w
celu ukarania go. Na skarpie wycięto ok. 20 różnych drzew.
baj

Wydawałoby się, że nieutwardzona droga już gorsza być nie może,
a jednak... Druga część ul. Św. Józefa na Szmelcie, za stawami rybnymi,
jest piaszczystą drogą, ale mieszkańcy jakoś sobie radzą z dojazdami
do domów. Wprawdzie jeżdżą po wertepach, jednak docierają do
celu. Niedawno mieli z tym kłopot. Gdy tą drogą przejechały kilkakrotnie ciężarówki, wożące piach na budowę, powstały tam głębokie koleiny. Samochody osobowe grzęzły w piachu, a kierowcy czuli się niczym uczestnicy Rajdu Dakar przez Saharę. O swoich kłopotach poinformowali Straż Miejską, tym bardziej, że ciężarówki pojawiały się na
ulicy przez kolejne dni.
- Interweniowaliśmy na miejscu, gdzie strażnicy dowiedzieli się, że
firma budowlana miała pozwolenie na przejazd ul. Św. Józefa do 17
maja - mówi Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi. Ponieważ samochód ciężarowy przejeżdżał tamtędy po tym terminie,
kierowca został ukarany mandatem. Poza tym wyegzekwowaliśmy wyrównanie drogi, co było zresztą warunkiem otrzymania pozwolenia na
korzystanie z niej. Z tego co wiem, droga została wyrównana.
R
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2008/2009
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RUMI IM. KSIĄŻĄT POMORSKICH
SZKOŁA Z POMORSKIMI CERTYFIKATAMI JAKOŚCI EDUKACYJNEJ

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

DODATKOWA OFERTA:
- 2 koła teatralne
- koło filmowe
- koło plastyczne
- zespół wokalny
- koło j. niemieckiego
- koło europejskie
- drużyna sanitarna
- 8 sekcji sportowych
- repetytoria przedmaturalne
w kl. III
REKRUTACJA:
W DWÓCH GRUPACH
GRUPA I - klasa A, B, C, D, E
GRUPA II - klasa sportowa

W roku 2007 do matury przyst¹pi³o 180 absolwentów. Wszyscy zdali. Osi¹gnêliœmy wyniki bardzo wysokie , co da³o nam
czo³ow¹ pozycjê w województwie pomorskim.

·
·
·
·
·
·

OFERTA KSZTA£CENIA W 6 KLASACH
Z ROZSZERZENIEM:
Klasa A - j. polski, historia, WOS
Klasa B - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa C - biologia, chemia, fizyka
Klasa D - j. angielski, j. polski
Klasa E - matematyka, geografia, przedsiêbiorczoœæ
Klasa S - sportowa - biologia, geografia, przedsiêbiorczoœæ

PUNKTOWANIU PODLEGA:
historia w klasach A i D
fizyka w klasie C
biologia w klasie C
geografia w klasie E
w-f w klasie S.
DOKUMENTY
- uzupełniona ankieta
- odpis aktu urodzenia
- świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

BEZP£ATNA NAUKA W CI¥GU 2 LAT.
3 DNI W TYGODNIU W GODZ. 15.30-20.30.
Mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu maturalnego i podjêcia studiów po otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci.
REKRUTACJA: 22.06 - 21.08 2008 rok
DOKUMENTY: WYPE£NIONA ANKIETA, 3 ZDJÊCIA,
ŒWIADECTWO UKOÑCZENIA SZKO£Y ZASADNICZEJ

ADRES SZKOŁY: Ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia, Tel. (058) 671-06-22, (058) 671-05-04 / Fax (058) 671-06-22

www.lo1.rumia.pl

lo1.rumia@op.pl
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Strażacy ochotnicy działają w Rumi 80 lat

ODWAŻNI, ODDANI, DUMNI ZE SWEJ PASJI
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna dzia³a w
Rumi co najmniej od 80 lat i w tym roku
œwiêtuje okr¹g³y jubileusz. Wprawdzie
w dokumentach pojawiaj¹ siê ró¿ne daty
powstania OSP (1926 lub 1928 rok), ale
obecny zarz¹d przyj¹³ 1928 rok jako pocz¹tek dzia³alnoœci stra¿y.
- Posiadamy dyplomy, wydane w 1958 roku z okazji 30lecia jednostki – mówi Jaros³aw Szreder, prezes OSP w
Rumi. – Podczas tradycyjnego
festynu stra¿ackiego, który
odbêdzie siê 23 czerwca br. w
janowskim parku, zaplanowaliœmy m.in. jubileuszow¹ uroczystoœæ.
OSP w Rumi zrzesza obecnie 36 stra¿aków oraz dwoje
honorowych cz³onków. S¹ to
pañstwo Urszula i Rajmund
Jankowscy, którzy przekazali
zarz¹dowi OSP star¹ kronikê
jednostki. Gruba ksiêga, pe³na zdjêæ i zapisków jest dziœ
prowadzona na bie¿¹co. Znajduj¹ siê w niej m.in. dwa spisane rêcznie protoko³y z 1949
roku, przekazane przez mieszkañca Wejherowa, by³ego stra¿aka z Rumi.
Z³oty medal w Zabrzu
Za³o¿ycielami OSP byli
Brunon Lesner, Teofil Jankowski oraz panowie: Jarzêbiñski, Plocka i Szweda. Posiadaj¹cy m.in. rêczn¹ pompê
ochotnicy gasili po¿ary w Rumi
w latach trzydziestych, a tak¿e w latach okupacji. Po II
wojnie œwiatowej rozwojem
jednostki zaj¹³ siê Teofil Jankowski. W 1947 r. stra¿acy
sami kupili samochód marki
Peugot, a w 1952 r. przydzielono im Stara 20. Dwanaœcie lat
póŸniej doczekali siê Stara 25.
Rumscy stra¿acy nie tylko brali udzia³ w akcjach ratowniczych, ale te¿ w zawodach po¿arniczych, w których odnosili
sukcesy. W 1964 roku w Zabrzu rumianie reprezentowali
woj. gdañskie. Zdobyli tam I
miejsce i z³oty medal.
Zdolna m³odzie¿
Podobnymi sukcesami
mog¹ siê te¿ pochwaliæ ich nastêpcy, ochotnicy reaktywowanej w 1999 jednostki (w 1989
dzia³alnoœæ OSP w Rumi zawieszono). Ostatnio zwyciêstwa na zawodach po¿arniczych - sprawnoœciowych i turniejach wiedzy - odnosi g³ównie m³odzie¿. Uczniowie z Rumi
dwukrotnie dotarli siê do konkursu krajowego. Przy OSP
dzia³aj¹ dru¿yny m³odzie¿owe.
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- Praca z m³odzie¿¹, m.in.
w ramach profilaktyki przeciwpo¿arowej, jest dla nas najwa¿niejsza, bo g³ówny ciê¿ar obowi¹zków ratowniczych przejêli stra¿acy zawodowi – wyjaœnia Jaros³aw Szreder, pe³ni¹cy te¿ funkcjê dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w
Rumi. - Staramy siê te¿ pielêgnowaæ tradycje stra¿ackie i
historiê rumskich ochotników.
Stra¿acka rodzina
Dla jednego z za³o¿ycieli i
d³ugoletniego naczelnika OSP,
Teofila Jankowskiego stra¿
po¿arna by³a prawdziw¹
pasj¹. Jak wspominaj¹ go
cz³onkowie rodziny, zawsze
musia³ mieæ w pobli¿u wyczyszczony mundur, by³ bardzo
odwa¿ny i zdyscyplinowany. Do
pracy w OSP zachêci³ swoich
synów i innych mê¿czyzn w
rodzinie. Syn Teofila, Rajmund Jankowski, mieszkaj¹cy do dzisiaj w Starej Rumi,
by³ stra¿akiem od najm³odszych lat. Gdy jako 18-latek
zrobi³ prawo jazdy, jeŸdzi³ stra¿ackim wozem. Jego ¿ona, Urszula pomaga³a jako sekretarka.
- Mieszkaliœmy z teœciem
w jego domu przy pl. Kaszubskim (stoi tam dziœ budynek z
aptek¹ - dop. red.), gdzie by³
telefon - wspomina Urszula
Jankowska. - W razie po¿aru
dzwoniono do naszego domu.
W tym samym domu urodzi³a siê i wychowa³a Teresa
Piotrowska, wnuczka Teofila
Jankowskiego, mieszkaj¹ca
obecnie w Janowie.
- Jako dziewczynka przygl¹da³am siê æwiczeniom stra¿ackim na placu ko³o m³yna,
czyli na terenie dzisiejszej jednostki stra¿ackiej - opowiada
pani Teresa. - By³am dumna z
dziadka, który trzyma³ dyscyplinê i wojskowy porz¹dek.
Pamiêtam wiele imprez organizowanych przez stra¿aków
lub z ich udzia³em, od zabaw
po uroczystoœci patriotyczne i
procesje Bo¿ego Cia³a. Dziadek
urzêdowa³ w ma³ym budynku
stra¿aków nad rzek¹, w swoim biurze uczy³ mnie pisaæ na
maszynie.

Rumscy stra¿acy ze swoim naczelnikiem, Teofilem Jankowskim (siedzi w drugi z prawej).

Telewizor w œwietlicy
- Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych rumscy ochotnicy w
nagrodê za wysokie miejsce w
zawodach stra¿ackich dostali
telewizor wspomina Teresa
Piotrowska. - Ustawiony w
œwietlicy we wspomnianym
budynku OSP by³ atrakcj¹ dla
mieszkañców dzielnicy. W
1964 r. stra¿acy z Rumi otrzymali nowy samochodów bojowy, który w 2 wrzeœnia 1966

roku zosta³ rozbity i oddany do
kasacji. Wi¹¿e siê z tym tragedia, bowiem w zderzeniu z
samochodem wojskowym na
drodze do Wejherowa, zginê³o
dwóch m³odych stra¿aków,
m.in. mój wujek.
Od 1946 roku cz³onkiem
OSP by³ równie¿ ojciec pani
Teresy, Edmund Jankowski,
który przez krótki okres pe³ni³
funkcjê naczelnika. Teofil Jankowski zmar³ w 1977 roku,

natomiast jego syn Edmund w
1999 roku.
Niedawno, bo w kwietniu
br. zmar³ inny zas³u¿ony stra¿ak - p. Jan Roda, który mieszka³ przy ul. Derdowskiego i by³
naczelnikiem, a potem prezesem OSP w Rumi w latach
siedemdziesi¹tych oraz osiemdziesi¹tych.
Anna Kuczmarska
Zdjêcie ze zbiorów
Teresy Piotrowskiej
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NORD AUTO-SERWIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Dębogórzu przy ul. Rumskiej 5, na terenie byłej bazy paliw CPN
(wyjazd z Rumi w kierunku Kosakowa)

Ø
Ø
Ø

naprawa pojazdów ciężarowych,
okresowa obsługa techniczna
naprawa przyczep i naczep samochodowych,

Ø diagnostyka i rejestracja wszelkich pojazdów

w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
Ø
Ø

prace tokarskie, frezarskie, ślusarskie
i spawalnicze,
mycie pojazdów i podzespołów

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny WIELTON, SOMMER,
BPW, WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX

CAŁODOBOWY PARKING STRZEŻONY
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.
Fachowa, miła i profesjonalna obsługa, korzystne i konkurencyjne ceny,
dogodne terminy zapłaty
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1700
z możliwością zmiany godzin pracy w uzgodnieniu z klientem (dot. również sobót)

Telefon: /058/ 6692471-2; fax (058) 6692480; kom. 608-294-883
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W POLSCE I
ZA GRANICĄ
Chór powstał 31 stycznia 1938
roku, a dyrygowali nim kolejno znani muzycy salezjańscy,
księża: Jan Kasprzyk, Jacek
Kochański, Piotr Brzyski oraz
najdłużej, bo 26 lat, wybitny organista, chórmistrz i kompozytor, autor m.in. „Apelu Jasnogórskiego” - ks. prof. Stanisław Ormiński. Po śmierci
ks. Ormińskiego, od roku 1987,
chór prowadzili dyrygenci
świeccy: Stanisław Kwiatkowski, Zbigniew Kosmalski,
Marzena Graczyk, Piotr Klemenski, prof. Grzegorz Rubin.
Obecnie zespołem dyryguje
Karolina Pettke, absolwentka
Akademii Muzycznej w Gdańsku z klasy prof. G. Rubina.
Zespół uczestniczył w wielu
przeglądach i festiwalach,
zdobywając nagrody, m.in. I
miejsca na Konkursach Chórów Okręgu Kaszubskiego
PZChiO w 1939 i 1961, główną
nagrodę „Złocistego Żagla”
na Festiwalu Pieśni o Morzu w
Wejherowie, II miejsce oraz
wyróżnienie na Festiwalu „Maria Cantat” w Gdańsku, wyróżnienie na Festiwalu Pieśni Chóralnej „Caecilianum” w Warszawie.
W latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych rumski
chór koncertował we Francji,
Szwecji, w Niemczech i we
Włoszech. Szczególnym wydarzeniem była wizyta 6 stycznia 1985 r. w Watykanie, gdzie
rumianie zaśpiewali w Bazylice św. Piotra, a także zostali
przyjęci przez Ojca Świętego
Jana Pawła II na . Na życzenie
Papieża, Chór Lira dał godzinny koncert polskich kolęd. W
roku 2004 Koncertował na Litwie, a w 2006 r. w Czechach.
Od początku istnienia zespół
jest członkiem Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.
ZAPROSZENIE
W kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego, 22 czerwca o godz. 16 odbędzie się jubileuszowy koncert Chóru Lira z udziałem solistów. Organizatorzy zapowiadają muzyczną
niespodziankę i dodatkową atrakcję w postaci koncertu Gdyńskiej
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Karola Hilli, zorganizowanego wspólnie z Miejskim Domem
Kultury w Rumi.
Podczas koncertu zostaną wręczone odznaczenia Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.

REKLAMA

JUBILEUSZE

LIRA śpiewa od siedemdziesięciu lat

Ks. Roman Rak

NA CHWAŁĘ BOŻĄ
O tym, jak piêknie œpiewa rumski Chór Lira i jak bogaty ma repertuar, bêdziemy mogli przekonaæ siê 22 czerwca na jubileuszowym koncercie z okazji 70.
urodzin zespo³u. Muzyczna uczta z udzia³em Gdyñskiej Orkiestry Kameralnej
odbêdzie siê w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny Wspomo¿enia Wiernych, przy
którym od pocz¹tku dzia³a Chór Lira.

W zespole œpiewa³o i œpiewa do dzisiaj kilka pokoleñ
rumian, niejednokrotnie ca³e
rodziny. Mimo, ¿e wiele chórów
boryka siê z brakiem m³odzie¿y, tu na szczêœcie nie ma tego
rodzaju problemów. Zespó³ liczy dziœ 36 cz³onków i 6 kandydatów w ró¿nym wieku.
Najpierw by³o Auxilium
Tak¹ nazwê nosi³ przed
wojn¹ rumski chór, ale w latach powojennych ówczesnym
w³adzom nie podoba³a siê taka
religijna nazwa. Trzeba by³o j¹
zmieniæ, bo inaczej zespo³owi
grozi³o wykluczenie ¿e, sk¹din¹d bardzo wartoœciowej organizacji, jak¹ by³ i jest Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr.
Jednak nie nazwa jest najwa¿niejsza, ale ludzie, a do tych
Chór Lira mia³ zawsze szczêœcie. Pocz¹wszy od za³o¿ycieli
- ks. Jana Kasprzyka oraz
dzia³acza ruchu œpiewaczego
Ignacego Hepki (jego córka
jest do dzisiaj w chórze), poprzez kolejnych dyrygentów i
prezesów. Postaci¹, która wywar³a najwiêkszy wp³yw na
rozwój chóru i wysoki poziom

muzycznych prezentacji by³ ks.
Stanis³aw Ormiñski. Ten
wspania³y, skromny cz³owiek i
wybitny muzyk kierowa³ Lir¹
przez 26 lat.
- Wielu z nas mia³o okazjê
poznaæ ksiêdza profesora, bo
tak wszyscy siê do niego zwracali, choæ on sam broni³ siê
przed tym tytu³em - mówi
Klaudia G³odowska, prezes
Chóru Lira. - Starsi chórzyœci
pracowali z nim d³u¿ej, ale
nawet ja mia³am mo¿liwoœæ
poznania ksiêdza Stanis³awa,
kiedy jako dziecko trafi³am na
krótki czas do zespo³u. Wszyscy wspominamy go jako niezwyk³¹ osobê. By³ dla nas wzorem i autorytetem. Nie tylko
jako muzyk i kompozytor, autor „Apelu Jasnogórskiego”, ale
te¿ Polak i patriota, walcz¹cy
w Powstaniu Warszawskim.
Mia³ pasjê i charyzmê, przyci¹ga³ ludzi i tworzy³ wspania³¹ atmosferê pracy. Staramy siê o ni¹ dbaæ do dzisiaj, a
moim priorytetem jest kontynuacja pracy poprzedniego prezesa i œwietnego organizatora,
wychowanka Ksiêdza Profesora - jak sam o sobie mówi Daniela Ptacha.
M³ode g³osy
O poziom artystyczny chóralnych prezentacji dba obecnie Karolina Pettke, m³oda dyrygentka, absolwentka gdañskiej Akademii Muzycznej z
klasy prof. Grzegorza Rubina,
która zdaniem chórzystów ma
bardzo dobre podejœcie pedagogiczne. A, ¿e na co dzieñ pracuje w szkole salezjañskiej w
Rumi i ma kontakt z m³odzie¿¹, skutecznie zachêca do
pracy w zespole najm³odszych
jego cz³onków.
- To bardzo wa¿ne, aby chór
by³ wzbogacany m³odymi g³osami i systematycznie „odm³adzany” - mówi Klaudia G³odow-

ska. - Odkrywamy w chórze
prawdziwe talenty. Podziwiam
licealistów i studentów, którzy
decyduj¹ siê na œpiewanie i
zostaj¹ z nami na d³u¿ej, poniewa¿ naukê i inne obowi¹zki musz¹ godziæ z regularnymi próbami, licznymi koncertami i wyjazdami. Oczywiœcie
wszyscy poœwiêcamy chórowi
niemal ca³y wolny czas, ale
myœlê, ¿e m³odzie¿y jest najtrudniej wytrwaæ w takiej dyscyplinie.
Œladami patrona
Urodziny chóru nie skoñcz¹
siê na jubileuszowym koncercie. Kilka dni póŸniej chórzyœci wyrusz¹ na niezwyk³¹ pielgrzymkê œladami ks. Stanis³awa Ormiñskiego. Odwiedz¹
jego rodzinê w Porêbie Górnej,
gdzie siê urodzi³, a tak¿e Kraków, Warszawê, Toruñ, Aleksandrów Kujawski, Kutno gdzie narodzi³ siê Apel Jasnogórski, i inne miejsca, gdzie ¿y³
i pracowa³. Na Jasnej Górze w
Czêstochowie rumianie zaœpiewaj¹ s³ynny „Apel” i inne
pieœni, a koncert bêdzie transmitowany w radiu.
Wydawnictwa i edukacja
Lira nie tylko œpiewa, ale
zajmuje siê upowszechnianiem muzyki chóralnej i szeroko pojêtej kultury muzycznej.
Wyj¹tkowym elementem pracy chóru jest dzia³alnoœæ wydawnicza. Zespó³ wyda³ drukiem, w opracowaniu ks. prof.
Stanis³awa Ormiñskiego, 19
tomów pieœni religijnych i
œwieckich, które s¹ prawdziw¹
skarbnic¹ dla zespo³ów chóralnych w kraju i za granic¹.
Chór jest inicjatorem corocznego Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Religijnej
im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego, najwiêkszej tego rodzaju
imprezy w Polsce.
AK

KAPŁAN
OD 50 LAT

Piękny jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził salezjanin, ks.
Roman Rak, który od 1987 roku
jest rezydentem i spowiednikiem
w parafii NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi. Wcześniej pracował w Gdańsku-Oruni oraz w
Lądzie.
Z tej okazji 25 maja odbyła się
uroczysta msza św., podczas której jubilat udzielił specjalnego błogosławieństwa, a także odbierał
życzenia i gratulacje od ks. proboszcza, braci salezjanów oraz
parafian z Rumi i Gdańska. Dziękując podkreślił, jak ważna jest
obecność Boga w życiu każdego
człowieka.
Dodajmy, że ks. Roman Rak
jest autorem kilkutomowej pracy
o ks. Janie Bosko, założycielu
Zgromadzenia Salezjańskiego.
Napisał też pieśni, poświęcone
Matce Bożej Wspomożycielce.
Ak

Pieśń o Matce
Z okazji niedawnego Dnia
Matki, Komitet Organizacyjny XX
Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Religijnej w Rumi ogłosił
konkurs literacko-kompozytorski
na pieśń o matce. W tym roku
podczas festiwalu rozstrzygnięty
zostanie konkurs literacki na
wiersz, słowa pieśni lub prozę
poetycką pn. „Mater Familiae”.
Wiersze i pieśni, poświęcone
matce mogą, ale nie muszą mieć
charakteru religijnego.
Prace, opatrzone godłem
(oraz dane autora w osobnej opatrzonej tym samym godłem kopercie) należy dostarczyć do 30
sierpnia br. na adres Komitetu Organizacyjnego Festiwalu przy ul.
Dąbrowskiego 26 w Rumi (siedziba parafii NMP WW).
Ak.

Msza i zabawa

PRZEŁAMAĆ
BARIERY
W niedzielę 22 czerwca w parku w Janowie odbędzie się Festiwal Integracyjny „Przełamać bariery” z udziałem osób niepełnosprawnych regionu gdańskiego.
Imprezę poprzedzi msza św. w
kościele św. Jana z Kęt, która rozpocznie się o godz. 13.00.
Po mszy zaplanowano występy artystyczne uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Caritas, konkursy, pokazy taneczne i cyrkowe, a także koncert na
powitanie lata.
baj
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

FESTYN Z ZAGROBELNYM
Wiosnenny festyn w Parku Starowiejskim, zorganizowany przez Urz¹d Miasta i Miejski Dom
Kultrury przyciagn¹³ pod plenerow¹ scenê spor¹ grupê mieszkañców. Nie brakowa³o zw³aszcza
m³odzie¿y. Po wielu atrakcjach nie tylko muzycznych, przed rumsk¹ publicznoœci¹ wystapi³ £ukasz
Zagrobelny. Popularny piosenkarz rozrusza³ t³um pod scen¹, a po koncercie rozdawa³ autografy.
Fot. Wojciech Hintzke

KAJAKI W PARKU
Sobotnia szkó³ka ¿eglarska, a w³aœciwie kajakowa dzia³a w
miejskim parku przez dwa miesi¹ce. W maju i czerwcu dzieci
mog¹ pop³ywaæ po stawie przy ul. Starowiejskij, dziêki kilku
kajakom, u¿yczonym przez Hufiec ZHP w Rumi. Nad bezpieczeñstwem dzieci czuwaj¹ doœwiadczeni ¿eglarze, którzy ucz¹
najm³odszych mi³oœników wiose³, jak sobie radziæ na wodzie.
Fot. Anna Kuczmarska

W Dworku pod Lipami. prezentują się...

MŁODZI TWÓRCY

W maju prezentowano prace m³odzie¿y ucz¹cej siê. Na zdjêciu m.in. instruktor sekcji
plastycznej Beata Went (w œrodku) i jedna z autorek Angelica ¯urawska (z prawej).
REKLAMA
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Malowanie to ulubione zajêcie dzieci i m³odzie¿y. Tak¹ tezê
mo¿na postawiæ, s¹dz¹c po frekwencji na zajêciach sekcji plastycznej w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Pod okiem plastyczki Beaty Went szkicuje tam, rysuje i maluje ok. 150 podopiecznych, w tym 30 maluchów wieku 3-5 lat. O wspania³ych
rezultatach ich pracy mo¿emy siê przekonaæ na corocznych wystawach prac uczestników sekcji plastycznej.
Niedawno w Dworku pod Lipami podziwialiœmy ponad sto
olejnych obrazów starszych artystów - uczniów szkó³ ró¿nego
szczebla. Prezentowane prace zachwyca³y kolorami, pomys³ami
i dojrza³oœci¹ m³odych artystów.
- Od kilku lat pracujê w sekcji, co daje mi to ogromn¹ satysfakcjê - mówi Angelica ¯urawska, jedna z autorek wystawy. Rozwijam siê, korzystam ze wskazówek instruktora, ale te¿ uwag
kole¿anek i kolegów. Du¿o przyjemnoœci daje mo¿liwoœæ prezentowania obrazów na wystawie.
Po ekspozycji prac uczniów, w Dworku zawieszono obrazki
przedszkolaków, czyli m³odszej grupy podopiecznych. Mo¿na je
ogl¹daæ przez ca³e lato.
Ak

