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Chociaż przyjął zaproszenie Burmistrz bez abolutorium

Prezydent do nas
już nie przyjedzie

Po raz trzeci

Rada Miejska Rumi nie udzieli³a burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak absolutorium za wykonanie
bud¿etu w 2009 roku. Radni Ÿle ocenili pracê burmistrz, a zw³aszcza zaledwie 42-procentow¹ realizacjê zaplanowanych w bud¿ecie inwestycji.
Zbudowano za ma³o ulic (wiele z dróg nie doczeka³o siê
nawierzchni), nie zbudowano kolektora w Starej Rumi ani
kanalizacji w Bia³ej Rzece, a nawet sygnalizacji œwietlnej
na jednym z ruchliwych skrzy¿owañ w centrum miasta.
Zarówno planowane dochody, jak i wydatki, zosta³y wykonane na skandalicznie niskim poziomie. Dlatego po raz trzeci w tej kadencji burmistrz otrzyma³a tak nisk¹ ocenê.
Negatywnie realizacjê ubieg³orocznego bud¿etu zaopiniowa³y wszystkie komisje merytoryczne Rady Miejskiej,
a Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku pozytywnie
oceni³a wniosek Komisji Rewizyjnej RM o nieudzielenie absolutorium burmistrz Rumi za 2009 rok.
Decyzja radnych, podjêta 29 kwietnia dotar³a do burmistrz
póŸniej, poniewa¿ z powodu choroby (jak wyjaœnia³ zastêpca
burmistrza) nie by³o jej na sesji. E. Rogala-Koñczak mia³a
jednak doœæ zdrowia i si³, aby w tym samym czasie dopingowaæ rumskie siatkarki podczas meczu w Sopocie!
Na kwietniowej sesji radni podjêli m.in. uchwa³ê o nadaniu dwóm rondom w Rumi imion Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego.
str.2-3

Prezydent Lech Kaczyñski mia³ goœciæ w naszym mieœcie 8 sierpnia, na
obchodach 30 rocznicy Porozumieñ Sierpniowych.
Nie zobaczymy Go ju¿ w
Rumi ani nigdzie indziej...
Po Prezydencie oraz pozosta³ych ofiarach katastrofy pozosta³ ból i smutek. Te
uczucia wyra¿ali rumianie,
wpisuj¹c siê do Ksiêgi Kondolencyjnej.
str.4-5, 8-9
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Siatkarki z Rumi najlepsze!
Zawodniczki dru¿yny Towarzystwa
Przyjació³ Siatkówki w Rumi, trenowane przez Jerzego Skrobeckiego awansowa³y do ekstraklasy kobiet. Dziêki zwyciêstwu 3:2 w emocjonuj¹cym fina³owym
meczu z Treflem Sopot, rumianki bêd¹
gra³y w PlusLidze.
Triumf naszych zawodniczek 29 kwietnia w hali w Sopocie obserwowa³y setki kibiców, w tym równie¿ z Rumi. Radoœæ wspa-

nia³ych siatkarek, trenera i kibiców by³a
ogromna i trwa³a nie tylko ten jeden wieczór. Sukces dru¿yny TPS Rumia œwiêtowano m.in. w hali MOSiR, 4 maja, przed koncertem braci Golców i ich orkiestry.
Zwyciêstwo w Sopocie wywalczy³y:
Aleksandra Theis, Ma³gorzata Skorupa, Kinga Kasprzak, Izabela Hohn,
Anna Brodacka, Ma³gorzata Lubera
oraz A. Szyjkowska.

W TYM NUMERZE

OBRADOWALI
SPÓŁDZIELCY
Członkowie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi przez kilka
dni spotykali się na obradach Walnego Zgromadzenia SM, zwoływanego co roku. Dyskusja była burzliwa.

str. 6

MATURALNY
MARATON

W TYM NUMERZE

Mimo, że na początku
maja zamiast kwitnących kasztanów i bzów
mieliśmy chłód i deszcz,
maturzyści tradycyjnie
rozpoczęli egzaminacyjny maraton.

str. 13

POZDROWIENIA
OD A. MAŁYSZA
Adam Małysz - mistrz
skoczni narciarskich,
dostarczający Polakom
wielkich emocji i wzruszeń - pozdrawia kibiców z Rumi, Czytelników naszej gazety.
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SAMORZĄD

Zamiast trudnych rozmów o budżecie burmistrz wybrała mecz siatkówki

Po raz trzeci bez absolutorium
Na sesji 29 kwietnia br.,
Rada Miejska Rumi nie
udzieli³a burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak
absolutorium za 2009
rok. Radni Ÿle ocenili
pracê nieobecnej na sesji absolutoryjnej burmistrz, a dok³adnie realizacjê ubieg³orocznego bud¿etu.
Zarówno planowane dochody, jak i wydatki, zosta³y wykonane na skandalicznie niskim poziomie. Dlatego po raz trzeci w tej kadencji burmistrz, otrzyma³a tak
nisk¹ ocenê.
Negatywn¹ opiniê na temat realizacji bud¿etu miasta za rok 2009 r. wyrazi³y
wszystkie merytoryczne komisje Rady Miejskiej. Najwa¿niejsza by³a ocena Komisji Rewizyjnej RM, która dok³adnie przeanalizowa³a wykonanie bud¿etu.
Szczegó³owe sprawozdanie z pracy tej komisji przedstawi³a podczas sesji jej
przewodnicz¹ca Joanna
¯urek.

42 PROCENT
INWESTYCJI
Radna podkreœli³a, ¿e
nie dosz³o do naruszenia
dyscypliny finansowej, jednak nie do zaakceptowania
jest katastrofalne wykonanie dochodów i wydatków.
Te pierwsze zosta³y zrealizowane w 72,6 procentach.
Planowane dochody z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci komunalnych osi¹gnê³y poziom nieco ponad 3 mln z³ przy zak³adanych 41 mln z³. Oznacza
to wykonanie dochodów w
tym rozdziale na poziomie
7,4 procent planu.
Po stronie wydatków bud¿et wykonano w 70,9 procentach. Co najgorsze, zaplanowane inwestycje
zosta³y wykonane zaledwie w 42 procentach!

Uchwa³ê w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Rumi absolutorium za 2009 rok, podjêto 13 g³osami ( 4 radnych
by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu).

Z ponad 70 mln z³, przeznaczonych m.in. na budowê
kanalizacji, ulic i innych
obiektów, burmistrz wykorzysta³a tylko 30 milionów!

JEDYNA
TAKA GMINA?
- Prawdopodobnie nie
ma innej gminy w Polsce z
tak niskim poziomem zrealizowanych inwestycji - powiedzia³a przewodnicz¹ca
Joanna ¯urek. - W 2009
roku nie zrealizowano
dwóch wa¿nych zadañ: budowy kanalizacji sanitarnej w Bia³ej Rzece oraz
budowy kolektora burzowego Starej Rumi. Szczególnie bulwersuje niewykonanie drugiej z wymienionych inwestycji, poniewa¿
od niej uzale¿niona jest budowa wielu ulic w tej zaniedbanej dzielnicy miasta.
Przewodnicz¹ca Komisji
Rewizyjnej mówi³a te¿ o
opóŸnieniach w realizacji innych zadañ, w tym budowy
centrum i nowego ratusza, rozbudowy obiektów
sportowych i rekreacyjnych,
a tak¿e m.in. cmentarza komunalnego.
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej negatywnie ocenili m.in. stopieñ realiza-
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cji planowanych ulic w
Rumi.

ULICE I ŒWIAT£A
WCI¥¯ CZEKAJ¥
Nie zbudowano m.in. takich ulic jak p³k. Dabka,
Podgórna, Podmok³a, Szancera, Makuszyñskiego, Brzechwy, £okietka, Hetmañska,
D³uga i Sêdzickiego, Cmentarna, Wi¹zowa, Borówkowa
i Che³miñska.
Przez ostatni rok (podobnie jak w poprzednich
dwóch latach) nie wykonano sygnalizacji œwietlnej
na ruchliwym i niebezpiecznym skrzy¿owaniu
ulic D¹browskiego i Pi³sudskiego. Nie powsta³a
nawet dokumentacja tej inwestycji.

ZAMIERZONE
DZIA£ANIE
W dyskusji, która poprzedzi³a g³osowanie nad
absolutorium dla burmistrza, Joanna ¯urek wróci³a do tematu sygnalizacji
na tym skrzy¿owaniu.

- W odpowiedzi na moje
pytanie El¿bieta RogalaKoñczak stwierdzi³a, ¿e dopóki bêdzie burmistrzem,
sygnalizacja na tym skrzy¿owaniu nie powstanie - powiedzia³a radna J. ¯urek. Burmistrz doda³a te¿, ¿e
nie zrealizuje innych zaplanowanych inwestycji. To
jest zamierzone dzia³anie
na szkodê miasta!
Radny Józef Chmielewski z PO stwierdzi³, ¿e
winê za niewykonanie bud¿etu ponosi koalicyjna
wiêkszoœæ w Radzie Miejskiej (?!), która utrudnia³a
burmistrz realizacjê bud¿etu, a teraz próbuje dyskredytowaæ jej dzia³ania.
- Bud¿et by³ od pocz¹tku niewykonalny - doda³
radny Tadeusz Pi¹tkowski z Gospodarnoœci.
W tej samej dyskusji za
nieudzielaniem burmistrz
absolutorium wypowiadali
siê m.in. radny Florian
Mosa - jako przewodnicz¹-

cy Klubu Radnych PiS oraz
przewodnicz¹cy Komisji Gospodarczej RM, a tak¿e radny Bogdan Formella, który podkreœli³, ¿e to nie Rada
Miejska, ale sama burmistrz zaplanowa³a taki
a nie inny poziom realizacji dochodów, w tym dochodów ze sprzeda¿y gminnych nieruchomoœci.

RIO NIE MA
ZASTRZE¯EÑ
Wobec zarzutów opozycji
co do s³usznoœci opinii poszczególnych komisji, zarówno przewodnicz¹cy RM
Witold Reclaf, jak i przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Joanna ¯urek przypomnieli, ¿e Regionalna
Izba Obrachunkowa w
Gdañsku nie dostrzeg³a
¿adnych uchybieñ w pracy komisji i nie mia³a zastrze¿eñ do sposobu procedowania i oceny realizacji bud¿etu oraz wniosku o
nieudzielanie burmistrzowi
absolutorium.
Ak.

Chora ...na czas sesji

Pozytywna opinia RIO

Przed kamerami lokalnej telewizji zastêpca burmistrza R. Grychto³ wyjaœnia³,
¿e E. Rogala-Koñczak zas³ab³a i trafi³a do wejherowskiego szpitala. Z powodu choroby nie by³o jej w urzêdzie,
m.in. na sesji Rady Miejskiej. Ta sama
telewizja pokaza³a burmistrz w czerwonym sportowym stroju, dopinguj¹c¹ rumskie siatkarki w fina³owym meczu z Treflem Sopot. Nie by³oby w tym nic z³ego,
gdyby nie fakt, ¿e sesja absolutoryjna
oraz mecz w sopockiej hali odbywa³y
siê tego samego dnia (29 kwietnia) a
nawet w tym samym czasie!
Burmistrz wybra³a przyjemniejszy
sposób spêdzania czasu, ni¿ dyskusjê z
radnymi o finansach miasta. Siatkarki
stanê³y na wysokoœci zadania, a E. Rogala-Koñczak wrêcz przeciwnie - nie przejê³a siê swoimi obowi¹zkami.

Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku w
osobach przewodnicz¹cej Alicji
Œrubkowskiej oraz cz³onków Zygmunta Bacha i Tadeusza Je¿owskiego, 14 kwietnia br. podj¹³
uchwa³ê, w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rumi o nieudzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta
z tytu³u wykonania bud¿etu za 2009
rok.
Cz³onkowie RIO na podstawie analizy dokumentów stwierdzili, ¿e Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wywi¹za³a siê ze swoich obowi¹zków, wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym, a treœæ wniosku o nieudzielanie
absolutorium burmistrz Rumi jest uzasadniona.
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AKTUALNOŚCI

Za mało zrealizowanych inwestycji

Prezydent Lech Kaczyński
i Marszałek Maciej Płażyński

O budowę dróg Będą ronda
warto się kłócić ich imienia
Z Witoldem Reclafem, przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Wiêkszoœæ radnych z
panem w³¹cznie uzna³o,
¿e burmistrz Rumi nie
zas³u¿y³a na dobr¹ ocenê. Na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej po raz kolejny nie
przyznaliœcie pañstwo
El¿biecie Rogali-Koñczak absolutorium. Opozycja twierdzi, ¿e nie
by³o ku temu powodów.
- Z ca³¹ pewnoœci¹ by³y.
Mówi¹ o tym liczby, prezentowane w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, choæby stopieñ realizacji inwestycji w mieœcie,
wynosz¹cy zaledwie 42 procent planu.
Negatywna ocena wspomnianej komisji i jej wniosek o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium uzyska³y pozytywna opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, która zajmuje siê finansami pomorskich gmin.
- Ryszard Grychto³,
zastêpca burmistrza t³umaczy³ pod nieobecnoœæ
El¿biety Rogali-Koñczak, ¿e realizacjê zadañ
bud¿etowych uniemo¿liwia brak pieniêdzy w
miejskiej kasie.
- Takie t³umaczenia s³yszymy bardzo czêsto, a tymczasem na tej samej kwietniowej sesji dowiedzieliœmy
siê, ¿e w bud¿ecie Rumi za

2009 r. pozosta³o prawie 9
milionów nadwy¿ki!
Poza tym dochodzi do sytuacji, ¿e z jednej strony
burmistrz narzeka na brak
pieniêdzy na potrzebne inwestycje, a z drugiej strony
proponuje na przyk³ad wykupienie udzia³ów w spó³ce
SKM i tym podobne, obecnie niczym nieuzasadnione
wydatki.
Mamy w Rumi inne pilne potrzeby, pocz¹wszy od
budowy chodników i miejsc
parkingowych na osiedlu
ksiêdza Gierosa w centrum
miasta, po dokoñczenie budowy kanalizacji, budowê
kolektora burzowego w Starej Rumi, no i wreszcie po
budowê kolejnych ulic.
Z niezrozumia³ych dla
mnie powodów te inwestycje, mimo ¿e s¹ zapisane w
bud¿ecie, bursmitrz nie chce
realizowaæ albo ci¹gle odsuwa je w czasie. Konsekwencj¹ takiego postêpowania jest w³aœnie niezrealizowanie bud¿etu
- Czy jest szansa na
wykonanie tych zadañ w
2010 roku? Jak po paru
miesi¹cach ocenia pan
realizacjê tegorocznego
bud¿etu?
- Niestety, nienajlepiej.
Kiedy widzê comiesiêczne
propozycje przewracania
bud¿etu do góry nogami - bo
burmistrz na ka¿dej sesji

próbuje wprowadziæ kilkadziesi¹t zmian do przyjêtej
w styczniu uchwa³y bud¿etowej, to nie mogê byæ optymist¹. Obawiam siê zw³aszcza o powstanie centrum
miasta oraz o budowê kolejnych dróg, która dla radnych PiS i Radnych Niezale¿nych jest w tej kadencji
jednym z priorytetów.
Niedawno burmistrz zaproponowa³a znaczne ograniczenie wydatków na drogi gminne, na co siê stanowczo nie zgodziliœmy i o co, jak
zarzucaj¹ nam niektóre media, ci¹gle siê k³ócimy. O budowê dróg bêdziemy walczyæ
do koñca, bo tylko dziêki naszej determinacji i uporowi
inwestycje drogowe w Rumi
s¹ realizowane. Wiele ulic w
Rumi otrzyma³o w tej kadencji now¹ nawierzchniê.
- Dziêkuje za rozmowê.

Dwa ronda w Rumi otrzymaj¹ imiona wybitnych
Polaków, którzy zginêli w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem. Decyzj¹ zdecydowanej wiêkszoœci radnych budowane obecnie rondo u zbiegu ul. Gdañskiej
i Dêbogórskiej bêdzie nosi³o imiê Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego, a rondo przy ul. Dêbogórskiej na wysokoœci ulic Derdowskiego i Che³miñskiej otrzyma
imiê Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego.
Zanim Rada Miejska Rumi przyst¹pi³a do dyskusji nad
projektem tej uchwa³y, kwietniow¹ sesjê rozpoczêto minut¹
ciszy. W ten sposób uczczono wszystkie ofiary tragicznego
lotu 10 kwietnia. Jako jeden z pierwszych punktów obrad
wprowadzono projekt uchwa³y, przygotowany przez radnych
PiS oraz Klubu Radnych Niezale¿nych.
Radni PO i Gospodarnoœci nie akceptowali w pe³ni tej
propozycji, dotycz¹cej imienia Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Chcieli, aby nazwa ronda brzmia³a „Lecha Kaczyñskiego” (bez s³owa „Prezydenta”) lub „Marii i Lecha Kaczyñskich”.
Wiêkszoœæ radnych opowiedzia³a siê jednak za pierwotnym kszta³tem uchwa³y i w takiej formie j¹ przyjêto.
Wstêpnie zaplanowno, ¿e uroczystoœæ nadania imienia
obu rondom odbêdzie siê w sierpniu tego roku, podczas obchodów 30-lecia „Solidarnoœci” w Rumi.
Ak.

Józef F. Wójcik kandydował

Zabrakło podpisów
Józef Franciszek Wójcik - mieszkaniec Rumi,
który zdecydowa³ siê na
kandydowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich, nie zebra³ do 6 maja
br. wymaganych 100 tys.
podpisów i tym samym odpad³ z rywalizacji o prezydencki fotel. Kapitan ¿eglugi wielkiej i pisarz (autor
ksi¹¿ek marynistyczych i
historycznych) by³ zarejestrowanym przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
kandydatem niezale¿nym.
Dziêkuj¹c przyjacio³om-

wolontariuszom, zbieraj¹cym podpisy na listach z
jego nazwiskiem, Józef
Wójcik na swojej stronie internetowej stwierdzi³:
- Zebraliœmy mniej ni¿
10 tysiêcy podpisów, ale bez
medialnego wsparcia i bez
wydawania pieniêdzy oraz
wczeœniej funkcjonuj¹cej
organizacji, jest to i tak bardzo du¿o. Myœlê, ¿e uruchomiliœmy szerok¹ obywatelsk¹ aktywnoœæ w trosce o
cz³owieka i dobro Ojczyzny,
a to w naszym dzia³aniu jest
przecie¿ najwa¿niejsze.

REKLAMA
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Prezydent przyjął zaproszenie na sierpniowe uroczystości

Lech Kaczyński miał
przyjechać do Rumi
Gdyby nie tragiczna œmieræ w katastrofie lotniczej,
Prezydent RP Lech Kaczyñski przyjecha³by 8 sierpnia do Rumi! Ta informacja, przes³ana przez Kancelariê Prezydenck¹ dotar³a do przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Rumi tu¿ po tragedii w Smoleñsku. W ostatnich dniach swojego ¿ycia Prezydent
Polski przyj¹³ zaproszenie na uroczystoœci z okazji
30 rocznicy powstania „Solidarnoœci” oraz porozumieñ sierpniowych w Gdañsku, organizowane w naszym mieœcie. Pozostaje wielki ¿al, ¿e do tej wizyty
ju¿ nigdy nie dojdzie. Przygotowania do obchodów
trwaj¹ nadal, bo czasu zosta³o niewiele.
W tym roku bêdziemy
obchodziæ 30 rocznicê powstania „Solidarnoœci” oraz
Sierpnia 1980. Podobnie jak
piêæ lat temu przy okazji
jubileuszu 25-lecia niezale¿nych zwi¹zków zawodowych, w Rumi powsta³ komitet organizacyjny obchodów 30-lecia „Solidarnoœci”.
Przewodzi mu Witold
Reclaf, a w sk³ad komitetu
wchodz¹: Jerzy Protasewicz - wiceprzewodnicz¹cy,
Ryszard Hinc - sekretarz
oraz cz³onkowie Stanis³aw
Freitag, Janusz Wolañski, Jan Klawiter, Henryk B³awat, Janusz Zab³ocki, Kazimierz Klawiter, Antoni Chrzanowski,
Wojciech Parchem.
Na pierwszym spotkaniu
rumskiego komitetu obecny
by³ pan Krzysztof Doœla
przewodnicz¹cy gdañskiego
Regionu „Solidarnoœci”.
Ustalono ju¿ datê jubileuszowych uroczystoœci w
Rumi: odbêd¹ siê one w
niedzielê 8 sierpnia br.
Zgodnie z ramowym

programem obchodów uroczystoœæ rozpocznie siê
msz¹ œwiet¹. Przewidziano
te¿ program artystyczny
oraz spotkanie z uczestnikami wydarzeñ z 1980
roku, przy szerokim udziale mieszkañców.
Szczególn¹ i trwa³¹ pami¹tk¹ obchodów w Rumi
bêdzie dzwon na którym
znajdzie siê imiê „Jerzy”
na czeœæ Ks. Jerzego Popie³uszki, a tak¿e napis
„Solidarnoœæ” i stosowne
daty. Poœwiêcenie dzwonu
zaplanowano podczas uroczystej mszy. Dzwon ten,
jako „Dar spo³ecznoœci
Rumi” by³by finansowany ze
sk³adek spo³eczeñstwa.
Cz³onkowie jubileuszowego komitetu postanowili
zadbaæ nie tylko o oprawê
uroczystoœci, ale te¿ o udzia³
w niej znakomitych goœci.
Dlatego 19 marca wystosowano zaproszenie na
rumskie obchody rocznicy Sierpnia do Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego - zaproszenie podpi-
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To pismo z Kancelarii Prezydenckiej w Warszawie
otar³o do Rumi ju¿ po katastrofie w Smoleñsku.

sali: Krzysztof Doœla i Witold Reclaf.
13 kwietnia, a wiêc trzy
dni po tragedii pod Smoleñskiem. na rêce Witolda Reclafa wp³ynê³o pismo z kancelarii Prezydenta RP, datowane 7 kwietnia. Poinformowano w nim, ¿e „Pan Pre-

zydent z zadowoleniem
przyj¹³ zaproszenie..”.
Pismo podpisa³ minister
Jacek Sasin, który do Katynia dotar³ poci¹giem. Pani
Katarzyna Doraczyñska,
wymieniona w piœmie, zginê³a w katastrofie.
baj.

Choćby
minuta
wstydu
Ci co wczeœniej k³amali,
drwili i oœmieszali, w szczególnie trudnych dla Ojczyzny kwietniowych dniach
byli zgodni z pogr¹¿onymi
w bólu rodakami.
Teraz, gdy minê³y najtrudniejsze ¿a³obne chwile,
pozostali bledsi i lekko przera¿eni, bo zobaczyli, ¿e siê za
bardzo zagalopowali w fa³szu i ob³udzie. Wielu polityków, dziennikarzy, artystów,
celebrytów i przedstawiciele innych œrodowisk kpi³o
przecie¿ jawnie z g³owy pañstwa, ze staroœwieckich ich
zdaniem obyczajów, zachowañ i gestów, z przywi¹zania do historycznej tradycji,
z patriotycznej celebry, a nawet z rodzinnych zwi¹zków
i osobistych czu³oœci.
Dlaczego dopiero po tak
wielkiej tragedii media odwa¿y³y siê pokazaæ ludzkie
oblicze Prezydenta i Jego
Ma³¿onki, a wielu przeœmiewców oraz intelektualnych opiniotwórczych œrodowisk zdecydowa³o siê na
wiele ciep³ych s³ów o najwa¿niejszej parze i pozosta³ych ofiarach katastrofy prezydenckiego samolotu?
Wychodzi na to, ¿e po raz
pierwszy nie œmieli brutalnie kalaæ uczuæ polskiego
spo³eczeñstwa. Niektórzy zapewne z wyrachowania do³¹czyli do cierpi¹cych Polaków, jednak inni zrozumieli, ¿e co najmniej przez ostatnie dwa lata brali udzia³ w
zbiorowej haniebnej histerii
poni¿ania jednej osoby.
Ju¿ rankiem 10 kwietnia zaledwie kilka minut po
tragedii, polski naród pokaza³, ¿e ma prawo (i tego
chce) do wyra¿ania ¿alu
wed³ug w³asnego uznania i
potrzeby ducha, a nie pod
dyktando garstki politycznych blagierów, nienawistnych szaleñców oraz PRowców.
Za odwa¿ne s³owa i
ludzkie gesty, p³yn¹ce z serca, polskiemu spo³eczeñstwu
nale¿y oddaæ g³êboki pok³on.
Natomiast szydercom i
bluŸniercom trzeba powiedzieæ, ¿e je¿eli chc¹ zrobiæ
coœ dobrego dla Polski i narodu, to niech przynajmniej
milcz¹.
Uczcijcie Go i pozosta³e
Ofiary smoleñskiej tragedii
minut¹ wstydu.
Kibic
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Cześć ich pamięci!

POŻEGNANIE
Miesi¹c temu po¿egnaliœmy prezydenta Lecha Kaczyñskiego z ma³¿onk¹, pani¹ Mari¹ Kaczyñsk¹, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich,
którzy zginêli 10 kwietnia w katastrofie.
Piêæ lat temu Rzeczpospolita wybra³a, a taraz Rzeczpospolita ¿egna³a swego Prezydenta.
Lech Kaczyñski poœwiêci³ ¿ycie wspólnocie, któr¹ nazywamy Ojczyzna. By³ wielkim cz³owiekiem, patriot¹, szanuj¹cym historiê narodu. By³ wspó³twórc¹ „Solidarnoœci”
i aktywnym uczestnikiem wydarzeñ, które doprowadzi³y
do uzyskania przez Polskê wolnoœci.
Wiedzia³a o tym Europa, wiedzia³ œwiat - delegacje z
innych pañstw przybywa³y w miarê mo¿liwoœci do Krakowa, aby daæ temu œwiadectwo.
Wiedzia³a o tym tak¿e wiêkszoœæ Polaków, która na
ulicach Warszawy oraz innych miast wyra¿a³a swój smutek i ¿al po tej wielkiej stracie.
„ …Jest jedna ma³a klatka - a tam puka - serce - a to
Polska w³aœnie” - pisa³ Stanis³aw Wyspiañski.
A to Polska w³aœnie - odrzucaj¹ca podwa¿anie patriotycznych postaw, obra¿anie prezydenta i jadowity, pe³en
pogardy jêzyk.
Polacy z³o¿yli panu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu nale¿ny mu królewski ho³d.
Uczcili te¿ godnie pozosta³e ofiary tragedii pod Smoleñskiem, w tym marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego,
którego postaæ, obok Anny Walentynowicz, Arkadiusza Rybickiego i adm. Andrzeja Karwety, jest szczególnie bliska mieszkañcom Pomorza.
Pierwszy w wolnej Polsce wojewoda pomorski w latach 1990-1996, by³y marsza³ek Sejmu RP, ostatnio pose³
na Sejm i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
bywa³ w naszym mieœcie. Mia³ tu przyjació³, z którymi
siê spotyka³ i rozmawia³. Razem z ¿on¹ goœci³ m.in. na
jednym z corocznych balów sportowców i samorz¹dowców
w Rumi. Pamiêtamy go jako cz³owieka wartoœciowego,
skromnego i ¿yczliwego innym ludziom. Cz³owieka czynu,
spo³ecznika i wielkiego patriotê. Nikogo w tej sytuacji nie
dziwi, ¿e tak wielu Pomorzan, w tym mieszkañców Rumi,
wziê³o udzia³ w pogrzebie marsza³ka w Bazylice Mariackiej w Gdañsku. Kto nie móg³ tam byæ 21 kwietnia, zapewne odwiedzi jego grób w najbli¿szym czasie.
Pewne jest te¿, ¿e wielu z nas odda³o by na g³os na M.
P³a¿yñskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich, w
których - jak siê dowiedzieliœmy podczas mszy œw. w Bazylice Mariackiej - mia³ zamiar wzi¹æ udzia³. W kwietniu chcia³
og³osiæ swoj¹ decyzjê o kandydowaniu, która ucieszy³aby jego
przyjació³ i sympatyków.
Ryszard Hinc, Ak.
Niektórzy mieszkañcy Rumi uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych w Krakowie, Warszawie i Trójmieœcie,
ale najwiêcej wziê³o udzia³ w uroczystoœciach ¿a³obnych,
w naszym mieœcie. Piszemy o tym na str. 8.

TRAGEDIA I ŻAŁOBA

Rumianin na uroczystości w Katyniu

Nikt się nie
wstydził łez…
Rumianin, Józef Franciszek Wójcik by³ 10 kwietnia w Katyniu. Kapitan
¿eglugi wielkiej, autor
ksi¹¿ek historycznych i
podró¿niczych,
by³
jedn¹ z osób, które w tragicznym dniu przebywa³y zaledwie kilkanaœcie
kilometrów od miejsca
katastrofy lotniczej.
Józef Wójcik sta³ wœród
uczestników uroczystoœci,
która natychmiast przybra³a inny charakter. Modlono siê nie tylko za pogrzebanych w 1940 roku w
katyñskim lesie polskich
oficerów, ale tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim za Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego oraz pozosta³ych 95
pasa¿erów tragicznego lotu
do Smoleñska.

Golgota Wschodu
- Do Katynia pojecha³em
specjalnym poci¹giem, którym na obchody rocznicowe
jechali przedstawiciele Rodzin Katyñskich, parlamentarzyœci i samorz¹dowcy,
dziennikarze - opowiada J.
Wójcik. - Bardzo chcia³em
byæ na tej uroczystoœci, poniewa¿ wielu cz³onków mojej rodziny zginê³o na terenie Rosji. Wprawdzie nie w
Katyniu ani w innym miejscu kaŸni polskich oficerów
- jeñców II wojny œwiatowej,
ale jako zes³añcy na Syberii. Opisa³em to w moich
ksi¹¿kach. Trylogiê, powiêcon¹ Golgocie Wschodu, tu³aczce i cierpieniom Polaków
w Rosji wioz³em do Katynia
ze specjaln¹ dedykacj¹ i zamiarem ofiarowania jej
panu prezydentowi.

Coœ siê sta³o...

Trumna z cia³em M. P³a¿yñskiego by³a wystawiona w
Domu Polonii na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie, nieopodal Pa³acu Prezydenckiego. Oddawali mu
tam ho³d nie tylko warszawiacy. Kwiaty i znicze przed
budynkiem œwiadczy³y o wielkiej sympatii, jak¹ cieszy³
siê ten zas³u¿ony gdañszczanin.
Fot. A. Kuczmarska

Józef F. Wójcik (z prawej) przed dworcem w Smoleñsku, w drodze do Katynia.

Na miejscu uroczystoœci,
jej uczestnicy cierpliwe czekali na najwa¿niejszych goœci. Po godzinie 9.00 zaczê³y do nich docieraæ informacje, ¿e sta³o siê coœ z³ego.
- Na pocz¹tku informowano, ¿e dosz³o do awarii
samolotu, ¿e przylot prezydenta siê opóŸni - wspomina Józef Wójcik. - Potem ju¿
siê dowiedzieliœmy, ¿e samolot siê rozbi³. Mieliœmy jednak nadziejê, ¿e ktoœ ocala³.

Uczestnicy uroczystoœci nie doczekali siê przyjazdu
Prezydenta RP wraz z ma³¿onk¹ oraz wielu innych
wa¿nych goœci.
Fot. J. F. Wójcik

Ludzie odbierali sms-y i telefony z Polski.
O tym, ¿e pan prezydent
i jego ¿ona nie ¿yj¹, poinformowa³ nas pan Sasin. Po
tym oficjalnym komunikacie
œpiewaliœmy hymn Polski.
- Potem by³o niedowierzanie, szok i p³acz. Trudno
by³o powstrzymaæ ³zy i nikt
siê ich nie wstydzi³ - kontynuuje uczestnik zdarzeñ w
Katyniu. - Wszyscy modliliœmy siê za ofiary katastrofy, nie wiedz¹c jeszcze dok³adnie, kim s¹.

Nie widzieli mg³y
Jak wspomina J. Wójcik,
pasa¿erowie poci¹gu z Katynia wracali do Polski
smutni, ca³y czas rozmawiaj¹c o tym, co siê sta³o. Dziwili sie informacjom o gêstej
mgle na smoleñskim lotni-

sku, poniewa¿ tego feralnego ranka w Smoleñsku ani
w pobliskim Katyniu nie
widzieli ¿adnej mg³y.
- Poniewa¿ nie mieliœmy
dostêpu do informacji telewizyjnych ani radiowych,
przekazywaliœmy sobie nawzajem informacje, nadsy³ane z Polski. Zw³aszcza o
tym, kto zgin¹³ na pok³adzie prezydenckiego samolotu - mówi Józef Wójcik. Pe³n¹ listê pasa¿erów prezydenckiego samolotu pozna³em dopiero po powrocie
do Polski.
Bardzo mocno prze¿y³em tê tragediê. Osobiœcie
zna³em m.in. Annê Walentynowicz, która bywa³a u
mnie w Rumi. Bardzo ¿a³ujê, ¿e zginê³a, podobnie jak
wielu innych wartoœciowych
ludzi.
Ak.

5

Gazeta Rumska, nr 5 (47), maj 2010

KONTROWERSJE

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”

NIEWYGODNE PYTANIA I POSTULATY
W dniach 13-16 kwietnia br. odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” zaplanowane przez Zarz¹d Spó³dzielni. Wprawdzie wobec katastrofy prezydenckiego samolotu cz³onkowie SM „Janowo” zwrócili siê do Zarz¹du o prze³o¿enie terminu zebrañ WZ, jednak Zarz¹d nie wyrazi³
na to zgody. Nie by³o ¿adnych przeszkód, aby zgromadzenie prze³o¿yæ na póŸniejszy okres, ju¿ po zakoñczeniu ¿a³oby narodowej, poniewa¿ ustawowo
walne zgromadzenia w spó³dzielniach mieszkaniowych mog¹ siê odbyæ do koñca czerwca br.

Zarz¹d SM „Janowo”,
którego prezesem jest p.J.
Chmielewski, nie po raz
pierwszy post¹pi³ wed³ug
zasady: ja tu rz¹dzê i ¿adnej zmiany nie bêdzie! Podobna sytuacja mia³a miejsce w 2005 r. po œmierci Papie¿a, kiedy mimo proœby
cz³onków spó³dzielni Zarz¹d
odmówi³ równie¿ przesuniêcia terminów zebrañ.
Dom Kultury SM „Janowo” na krótko przed zebraniami

przypomina³
twierdzê.
Wejœcia do wnêtrza
strzeg³ pracownik spó³dzielni, a na zewn¹trz stali policjanci wezwani przez prezesa SM dlatego, ¿e cz³onkowie SM „Janowo” prezentowali tablice informuj¹ce o
nieprawid³owoœciach wystêpuj¹cych w spó³dzielni. Informowali m.in. o tym, ¿e
Zarz¹d odrzuci³ 23 projekty uchwa³ przed³o¿onych przez cz³onków
spó³dzielni, o arogancji i
bucie prezesa J. Chmielewskiego.
Na tablicach pojawi³y
siê te¿ ¿¹dania obni¿enia
p³ac dla cz³onków Zarz¹du
i diet dla RN oraz przypomnienie, ¿e spó³dzielczy
dom kultury to nie miejsce
na picie piwa przez cz³onków klubu bryd¿owego.
Pracownik spó³dzielni
na polecenie prezesa usi³owa³ si³¹ odebraæ tablicê informacyjn¹ cz³onkini spó³dzielni, interweniowa³ nawet funkcjonariusz policji.
Prezes spó³dzielni sam przewraca³ sprzêt i usi³owa³
niszczyæ tablice!
Jesteœmy cz³onkami
spo³eczeñstwa obywatelskiego, które 30 lat temu
wywalczy³o sobie swobodê
wypowiedzi i mamy pe³ne
prawo z tego korzystaæ!
Mamy prawo
protestowaæ
i zg³aszaæ nasze zastrze¿enia do zarz¹dzaj¹cych spó³dzielni¹ i nie zamierzamy „siedzieæ w kapciach przed telewizorem”,
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jakby sobie tego ¿yczy³ prezes spó³dzielni! Mamy te¿
prawo do pe³nej wiedzy o
funkcjonowaniu w³asnej
spó³dzielni, a wiêc do zadawania pytañ cz³onkom Zarz¹du i RN podczas zwo³ywanego tylko raz w roku
Walnego Zgromadzenia
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” (odbywaj¹cego siê
w czterech czêœciach).
Mamy prawo domagaæ siê
pe³nej wiarygodnej odpowiedzi, a nie skwitowania pytañ stwierdzeniem „pan/
pani siê na tym nie zna i nic
nie rozumie...”.
Niestety, zgromadzenie
przebiega³o w atmosferze,
któr¹ trudno okreœliæ jako
„spó³dzielcz¹”. Przewodnicz¹cy niektórych czêœci WZ

nie dyskusji. Jedynie protest tych, którzy domagali
siê (zgodnie z prawem) pe³nej wiedzy o funkcjonowaniu SM „Janowo” umo¿liwi³
kontynuowanie dyskusji.
Dla cz³onków Zarz¹du

najwa¿niejsze
by³o absolutorium.
Chodzi³o o to, aby jak
najszybciej przeg³osowano
akceptacjê dla dzia³añ Zarz¹du SM „Janowo”.
Tymczasem niepokorni,
a zarazem aktywni cz³onkowie SM zadawali pytania,
dotycz¹ce m.in.
- funduszu remontowego
- struktury i wykorzystania,
- pe³nych kosztów, w tym
kosztów za³o¿enia ksi¹g wieczystych dla jednobudynkowych nieruchomoœci (dawna
M-I) i póŸniejszych wpisów
do nich danych, wymaganych przepisami (np. dotycz¹cych w³asnoœci gruntów,
s³u¿ebnoœci gruntowych i innych),

- ceny gruntu wkalkulowanej w cenê metra kw.
mieszkania w nowych budynkach (np. ulica Wroc³awska, Os. ¯eglarzy)
- wynagrodzenia dla
cz³onków Rady Nadzorczej
za rok 2009.
Niestety, na to ostatnie
pytanie

odpowiedzi nie by³o.
Wysokoœæ diet za lata
2006-2008 pozostaje natomiast spraw¹ kontrowersyjn¹ z powodu rozbie¿noœci
w dokumentach. W sprawozdaniu finansowym spó³dzielni „Janowo” za rok
2009 nie podano wysokoœci
wynagrodzeñ dla cz³onków
RN w oddzielnej pozycji, jak
ma to miejsce w innych spó³dzielniach mieszkaniowych.
Spó³dzielcy zostali wprowadzeni w b³¹d przez prezesa Zarz¹du, który stwierdzi³, ¿e znowelizowana ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych spowodowa³a

utrudniali
wypowiedzi
spó³dzielcom, nie pozwalali te¿ w pe³ni wypowiedzieæ siê przed g³osowaniem
nad absolutorium. Niektórych uczestników WZ w ogóle nie interesowa³o, czy
wszystkie dzia³ania organów spó³dzielni (Zarz¹du i
RN) przebiegaj¹ zgodnie z
praw em, wiêc wystêpowali
oni z wnioskami o zakoñcze-

Te i inne informacje cz³onkowie spó³dzielni prezentowali przed rozpoczêciem kolejnych czêœci Walnego
Zgromadzenia. Z tego powodu prezes spó³dzielni (u
do³u trzeci od prawej) wezwa³ do Janowa policjê.

wzrost wynagrodzenia dla
cz³onków Rady Nadzorczej.

To nieprawda.
Ustawa nie narzuca
wysokoœci diet. Wrêcz
przeciwnie, zawiera przepis,
mówi¹cy ¿e - poza Zarz¹dem, który otrzymuje wynagrodzenie - cz³onkowie innych organów spó³dzielni
mieszkaniowej pe³ni¹ swoje funkcje spo³ecznie.
Statut mo¿e jednak
przewidywaæ wynagrodzenie za udzia³ w posiedzeniach, które jest wyp³acane
w formie miesiêcznego rycza³tu, bez wzglêdu na iloœæ
posiedzeñ i nie mo¿e byæ
wiêksze ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê okreœlone ustaw¹ z 10 paŸdziernika 2002 r.
W oparciu o ten przepis
spó³dzielcy SM „Janowo”
z³o¿yli projekt uchwa³y, postuluj¹c wysokoœæ diet dla
cz³onków RN na poziomie:
- przewodnicz¹cy RN 30 procent minimalnego wynagrodzenia za pracê (obecnie 80 proc.)
- cz³onkowie RN - 10
procent minimalnego wynagrodzenia za pracê (obecnie
otrzymuj¹ 60, 50 lub 40 w
zale¿noœci od funkcji).
Minimalne wynagrodzenie za pracê wynosi³o w
2008 r. - 1126 z³, w 2009 r. 1276 z³, a w 2010 r. wynosi
1317 z³.
Projekt tej uchwa³y zosta³ przez Zarz¹d

bezprawnie
odrzucony.
Cz³onkowie wnioskuj¹cy
uwa¿aj¹, ¿e obni¿enie obecnie obowi¹zuj¹cych diet spowodowa³oby obni¿enie kosztu funkcjonowania spó³dzielni, co jest bardzo istotne. Rada Nadzorcza SM nie
jest zak³adem pracy, gdzie
wyp³acane s¹ pensje!
Przy okazji nasuwa siê
pytanie, dlaczego Rada Nadzorcza nie uczestniczy³a w
lustracji przeprowadzonej w
2009 roku przez Zwi¹zek
Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych.
Wed³ug wyjaœnienia RN,
jej cz³onkowie uczestniczyli
w lustracji, jednak z protoko³u pokontrolnego wynika,
¿e prezydium RN (przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego i sekretarz oraz
przewodnicz¹cy komisji spo³eczno-samorz¹dowej i komisji rewizyjnej) spotkali
siê z lustratorami lecz w lu-

dokoñczenie na str. 7
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Walne Zgromadzenie SM „Janowo”
dokoñczenie ze str. 6
stracji nie uczestniczyli.
Podczas dyskusji cz³onkowie spó³dzielni pytali te¿
o kwotê ponad 12 mln z³,
która pojawi³a siê w materia³ach, przygotowanych na WZ, w pozycji
„Wydatki na œrodki trwa³e w budowie”, co sugerowa³oby wyk³adanie pewnych kwot w zwi¹zku z budow¹ nowych domów. Wed³ug wyjaœnienia prezesa
Zarz¹du, spó³dzielnia nie
anga¿uje w³asnych œrodków
pieniê¿nych w te budowy.
Tego jeszcze nie by³o!
Podczas trzeciej czêœci WZ
dowiedzieliœmy siê, ¿e aktywnoœæ spó³dzielców to

dzia³alnoœæ
polityczna!
Gdy jedna z cz³onkiñ
spó³dzielni - w ramach
udzielonego jej przez przewodnicz¹cego WZ g³osu -

chcia³a odczytaæ oœwiadczenie, us³ysza³a: „oœwiadczenie polityczne - nie na tej
sali”.
Przewodnicz¹cy zebrania zdecydowa³ tak, mimo,
i¿ nie zna³ treœci oœwiadczenia. W zwi¹zku z tym przytaczamy poni¿ej treœæ tego
oœwiadczenia, skierowanego przez cz³onków SM „Janowo” w Rumi na Walne
Zgromadzenie.
Cz³onkowie SM „Janowo” winni sami oceniæ , co
jest „politycznego” w tym
Oœwiadczeniu.
Aktywnoœæ spó³dzielców
to dzia³alnoœæ

na szkodê
spó³dzielni
- z tak¹ tez¹ podczas
trzeciej czêœci WZ. wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej kilku poprzednich kadencji, Tadeusz Pi¹tkowski. Powo³uj¹c siê na

Oœwiadczenie
W oparciu o art.36 ustawy - Prawo spó³dzielcze (Dz.U.
z 2003r. nr 188, poz. 1848), który stanowi, ¿e WALNE
ZGROMADZENIE JEST NAJWY¯SZYM ORGANEM
SPÓ£DZIELNI, jak te¿ w oparciu o § 72 ust.7 Statutu
Spó³dzielni, cz³onkowie Spó³dzielni podpisani pod oœwiadczeniem, z³o¿yli 27 projektów uchwa³, które winny byæ
g³osowane na Walnym Zgromadzeniu.
Z w/w 27 projektów uchwa³ Zarz¹d SM „Janowo” w
Rumi „wybra³” 4 z nich, zamierzaj¹c pozosta³e 23 projekty omówiæ zgodnie z pkt.11 „Porz¹dku obrad WZ”.
Oœwiadczamy, ¿e Zarz¹d Spó³dzielni przy akceptacji
Rady Nadzorczej (10 na 11 jej cz³onków) dopuœci³ siê z³amania prawa, w tym równie¿ Statutu Spó³dzielni, który
w § 70 ust. 3 pkt. 9 stanowi, ¿e do wy³¹cznej w³aœciwoœci
Walnego Zgromadzenia nale¿y „uchwalanie zmian statutu”. Zg³oszone przez nas projekty uchwa³ w³aœnie tych
zmian dotyczy³y.
¯aden przepis prawa spó³dzielczego nie przewiduje
formy omawiania przez Zarz¹d zg³oszonych projektów
uchwa³ czy wniosków, lecz ich g³osowanie na WZ. Wkraczanie zatem Zarz¹du Spó³dzielni w kompetencje WALNEGO ZGROMADZENIA jest bezprawne i generuje
nowy konflikt ze spó³dzielcami.
W zwi¹zku z Walnym Zgromadzeniem zwracamy
uwagê na jeszcze jedno autokratyczne dzia³anie Zarz¹du, który posun¹³ siê do czynu, który mamy pe³ne i uzasadnione prawo okreœliæ jako nikczemny!
Mianowicie we wk³adce do „Naszych Spraw” z
9.04.2010 r. znalaz³o siê stwierdzenie Zarz¹du:
„...Niepokojem napawa fakt, ¿e podjêto równie¿ próbê manipulacji ze strony wnioskodawców dwóch projektów uchwa³, tj. uchwa³y nr 13 i nr 19. Pod przygotowanymi przez wnioskodawców projektami uchwa³, zamiast
w³asnorêcznie z³o¿onych podpisów, pos³u¿yli siê oni zeskanowanymi kopiami podpisów, stwarzaj¹c pozory ich
autentycznoœci. Zachodzi zatem uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa fa³szerstwa z artyku³u 270
kodeksu karnego. Sprawa ta bêdzie z pewnoœci¹ przedmiotem postêpowania prowadzonego przez w³aœciwe organy œcigania.”
Jesteœmy ludŸmi uczciwymi i imputowanie nam takich czynów jak opisany powy¿ej uw³acza naszej godnoœci i nie pozostanie bez stosownej reakcji z naszej strony.
podpisane przez dziesiêciu
cz³onków SM „Janowo”

swoj¹ akademick¹ profesjê,
w sposób ca³kiem „nieakademicki” zaatakowa³ E. Ró¿yck¹ i grupê cz³onków,
przypisuj¹c im „dzia³anie na
szkodê spó³dzielni”. Spotka³
siê z odpowiedzi¹, ¿e bêdzie
musia³ udowodniæ to w s¹dzie.
Przypomniano temu
panu wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia
25.01.2001 r., którego najprawdopodobniej nie zna,
choæ znaæ powinien, jako
wieloletni cz³onek organu
kontrolnego spó³dzielni.
A w tym wyroku mo¿na
przeczytaæ: „Krytyka pracy organów spó³dzielni i konkretnych osób bêd¹cych cz³onkami tych organów nie mo¿e bowiem stanowiæ podstawy do
uznania, ¿e jest to dzia³anie
na szkodê spó³dzielni”.
Wobec z³o¿onemu przez
grupê spó³dzielców wnioskowi o zracjonalizowanie wysokoœci wynagrodzeñ dla
Zarz¹du i cz³onków Rady
Nadzorczej, prezes SM
„Janowo” Józef Chmielewski przywo³a³ tzw.
ustawê „kominow¹”, która dotyczy prezesów i dyrektorów spó³ek pañstwowych i stwierdzi³, ¿e
zarz¹dca pañstwowej
jednostki mo¿e otrzymaæ
nawet 290 000 z³otych
rocznie, a za dobre wyniki w roku jeszcze ponad
60 000 z³otych.
Prezes
spó³dzielni
stwierdzi³ te¿, ¿e Zarz¹d i
Rada Nadzorcza odpowiadaj¹ za swoje decyzje ca³ym
swoim maj¹tkiem! Có¿, jak
widaæ

arogancja prezesa
Zarz¹du SM „Janowo”
siêgnê³a szczytu!
Je¿eli zatem prezes SM
„Janowo” ma chrapkê na dochody o których sam mówi³,
to winien zrezygnowaæ z
pracy w SM „Janowo” i zatrudniæ siê tam, gdzie tak
dobrze p³ac¹. Spó³dzielnia
to nie spó³ka pañstwowa
ani prywatna firma.
Zarz¹d op³acaj¹ spó³dzielcy swoimi czynszami i
na wygórowane wynagrodzenie dla zarz¹dcy ich maj¹tkiem

Uroczystości w strugach deszczu

Niech się
święci 3 Maja!

Uczniowie SP nr 6 zaprezentowali ciekawy program
Fot. Wojciech Hintzke
artystyczny.

Uroczystoœci, zwi¹zane z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczê³y siê w Rumi od mszy œwiêtej za Ojczyznê w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych.
Po mszy œw. pod pomnikiem dwóch wielkich Polaków i
Kaszubów: Hieronima Derdowskiego i Józefa Wybickiego odby³a siê uroczystoœæ z udzia³em m.in. w³adz miejskich, kombatantów oraz m³odzie¿y szkolnej. U stóp pomnika z³o¿ono kwiaty, a uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 6 przedstawili interesuj¹cy program artystyczny, wcielaj¹c siê m.in. w historyczne postaci z czasów Sejmu Czteroletniego. Dzieci poradzi³y sobie wspaniale mimo, ¿e wystêp odbywa³ siê w strugach deszczu i na wietrze. Tym wiêksze uznanie dla m³odych artystów!
Fatalna pogoda pokrzy¿owa³a tego dnia plany organizatorom tradycyjnego 3-majowego festynu na stadionie MOSiR. Deszczowa zabawa czêœciowo odby³a siê (m.in. mecz
pi³karski) 3 maja, ale kontynuowano j¹ nastêpnego dnia ju¿
pod dachem, czyli w hali oœrodka. Na przesuniêcie koncertu
o jeden dzieñ zgodzili siê sympatyczni bracia £ukasz i Pawe³
Golcowie. Dziêki temu rumianie mogli siê bawiæ przy przebojach Golec uOrkiestry bez mokniêcia na deszczu.
Niewiele lepsza pogoda panowa³a podczas kolejnych majowych uroczystoœci, tym razem zwi¹zanych z 65 rocznic¹ zakoñczenia II wojny œwiatowej. W pi¹tek 7 maja
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów w miejscach pamiêci narodowej
- na cmentarzu przy koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego (mogi³y ¿o³nierzy poleg³ych w 1939 r.), na cmentarzu
wojskowym w £ê¿ycach oraz pod pomnikiem ofiar terroru
hitlerowskiego przy ul. Che³miñskiej.
W Dworku pod Lipami odby³o siê tradycyjne spotkanie
rumskich kombatantów, a w koœciele œw. Jana z Kêt w Janowie - modlono siê w intencji Ojczyzny.
baj.

po prostu
ich nie staæ
ani te¿ nie musz¹ takich
zarobków akceptowaæ.
Wielu wa¿nych dla spó³dzielców spraw nie uda³o siê
niestety poruszyæ w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu z uwagi na brak czasu.
A szkoda...
Cz³onkowie SM
uczestnicz¹cy w WZ

Uroczystoœci pod pomnikiem J. Wybickiego i H. DerFot. Wojciech Hintzke
dowskiego w Rumi.
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Modlitwa za 96 ofiar katastrofy lotniczej, w której zginê³a para prezydencka i by³y
prezydent RP na uchodŸctwie, wielu parlamentarzystów, duchownych, ministrów i
dowódców wojskowych, wymaga³a szczególnie uroczystej oprawy. Na mszy œw.
¿a³obnej w koœciele œw. Jana z Kêt nie zabra³o pocztów sztandarowych organizacji
kombatanckich, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, szkó³ i stowarzyszeñ. Przede
wszystkim zaœ nie zabrak³o mieszkañców miasta, którzy z powag¹ i wzruszeniem
oddali ho³d ofiarom katastrofy i gor¹co siê za nie modlili.
Zagra³a parafialna Orkiestra Œwiêtojañska pod dyr. W. Grudnowskiego.

Gazeta Rumska, nr 5 (47), maj 2010

14 kwietnia w koœciele œw. Jana z Kêt w Rumi mszê œw.
w intencji ofiar katastrofy oprawi³ ks. dziekan W³odzimierz Koz³owski, a towarzyszyli mu ksiê¿a proboszczowie i kap³ani z kilku rumskich parafii.
Stosown¹ dekoracjê przygotowa³ na tê okazjê Janusz
Zab³ocki, a portret pary prezydenckiej wykona³ oraz
ofiarowa³ rumski artysta Krzysztof W³odkowski.
Na oprawê plastyczn¹ (na naszym zdjêciu widoczny
tylko fragment) sk³ada³ siê m.in. wykonany z kwiatów
las katyñski oraz czaszka, a tak¿e symbole niewoli,
m.in. zardzewia³y ³añcuch, który ³¹czy³ ofiary sprzed
70 lat i z 10 kwietnia br.
Ca³oœci dope³nia³a lista pasa¿erów tragicznego lotu,
flaga, ¿a³obny kir, a tak¿e bia³e i czerwone kwiaty.

Podczas uroczystoœci w Janowie nie zabrak³o rumskich harcerzy w mundurach. Ch³opcy i dziewczêta
utworzyli szpaler wzd³u¿ ³awek.

Pierwsza uroczysta msza œw. w Rumi w intencji ofiar
katastrofy odby³a siê koœciele œw. Józefa i Judy
Tadeusza w Zagórzu nazajutrz po tragedii. Po mszy œw.
z udzia³em proboszczów niemal wszystkich rumskich
parafii, odby³ siê wspania³y koncert (zdjêcie obok)
„Tryptyk rzymski” w wykonaniu artystów Teatru
Otwartego z Gdañska.
Dodajmy, ¿e tydzieñ póŸniej w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych odby³ siê koncert Orkiestry Dêtej pod
dyr. Tadeusza Gruczy, poœwiêcony Ojcu Œwiêtemu, a
tak¿e ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem.
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Rumianie wyrażali swój smutek i żal

Pozostaną w pamięci
Przez ca³y tydzieñ po tragedii, która wydarzy³a siê 10 kwietnia br. w Smoleñsku, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Rumi wy³o¿ona by³a Ksiêga Kondolencyjna. Swój ¿al wobec wielkiej straty dla Polaków i Ojczyzny wyra¿ali na jej
stronach mieszkañcy Rumi, w tym przedstawiciele w³adz miasta oraz powiatu wejherowskiego. Znalaz³y sie tam wpisy ludzi starszych i bardzo m³odych,
m.in. uczniów rumskich szkó³. Wszystkie teksty ³¹czy smutek i szacunek dla
tych, którzy tak niespodziewanie odeszli. Oto niektóre z wpisów:
Niewyobra¿alna strata
dla Polski po œmierci
Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego
i jego ma³¿onki
Marii Kaczyñskiej.
Lech Kaczyñski
- cudowny, niezast¹piony,
Patriota o wielkim sercu.
Zginêli w s³u¿bie
dla Ojczyzny
z wyrazami g³êbokiego ¿alu
Wies³awa Leike
wraz z mê¿em Antonim,
córk¹ Aleksandr¹
i synem Aleksandrem
***
Pokój Wam wieczny w cichej dolinie,
gdzie ból nie siêga
i ³za nie p³ynie,
gdzie tylko s³ychaæ
g³os Boga serdeczny
- Pokój Wam wieczny
- pod tym wpisem podpisa³o siê kilku pracowników
Wydzia³u Geodezji, Gospodarki Nieruchomoœci i Rolnictwa Urzêdu Miasta
w Rumi
***
Wyrazy serdecznego ¿alu
z powodu ogromnej tragedii dla wszystkich rodzin tragicznie zmar³ych
sk³ada Kondolencje
Eugeniusz Nos³owski
(nazwisko s³abo czytelne)
***
Moja Ojczyzna jest
w ¿a³obie
Mój œwiat siê zawali³
Moja mowa jest
milczeniem
Moje czyny
znicza zapaleniem
Moje myœli to modlitwa
Modlitwa za tragicznie
zmar³ych
Modlitwa za Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego.
Cisza, skupienie,
zrozumienie
- to jest moje po¿egnanie
Barbara Lewiñska
***
Szli przez ¿ycie pe³ni
poœwiêcenia i ofiary
nios¹c swój krzy¿
z uœmiechem na twarzy
Niech takim pozostan¹ w
sercach naszych
Spoczywajcie w pokoju
Izabela Baranowska

Wyrazy g³êbokiego ¿alu
z powodu tak
niespodziewanej
katastrofy i to w dniu
tak wa¿nym dla Polski,
Polaków, Œwiata
Zginê³o tak wiele osób
odpowiedzialnych za
Pañstwo Polskie
Arkadiusz Jacek Ekiert
AR-EK
***
„Dulce et decorum Est
pro partia mori…"
Jak s³odko i zaszczytnie
jest umieraæ za ojczyznê
- tylko tymi s³owami
mogê wyraziæ swój ból i
szacunek dla ludzi
tak dostojnych,
szlachetnych, którzy poœwiêcili swoje ¿ycie
historii i prawdzie
o Polsce.
Na zawsze w mojej
i Polskiej pamiêci.
Malwina P.
(nazwisko nieczytelne)

Szanowny panie Prezydencie! By³eœ Wielkim Polakiem, Patriot¹, Mê¿em
Stanu oraz Cz³owiekiem.
Twoja skromnoœæ i autentycznoœæ zawsze budzi³y
najwy¿szy podziw, a Twoja cierpliwoœæ by³a niezwyk³a…
Na zawsze pozostaniesz w
mojej pamiêci (...)
£¹czê siê w bólu z Twoimi
najbli¿szymi oraz z rodzinami wszystkich Tych,
którzy z Tob¹ odeszli.
Wanda Jêdrzejewska
***
Panie Prezydencie III
Rzeczpospolitej, by³em i
Jestem Polakiem. Ty
równie¿ jesteœ wielkim
patriota, Moim kochanym Prezydentem! Dlaczego do tego dosz³o - bp
obecnie zabrak³o mi Ciebie, Nie wiadomo, co bêdzie dalej? Spoczywajcie
w pokoju (…)
H. Styn

Do ksiêgi wpisywali siê indywidualni mieszkañcy
Rumi, ale tak¿e m³odzie¿ niektórych rumskich szkó³.
W USC zastaliœmy delegacjê uczniów II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. K. Korzeniowskiegow Rumi
(zdjêcie obok). W imieniu ca³ej szkolnej spo³ecznoœci
licealiœci wyrazili nadziejê, ¿e „... las smoleñski stanie
siê symbolem pojednania”. Napisali te¿, ¿e ³¹cz¹ siê w
bólu z Rodzinami ofiar „tej niepojêtej tragedii, która
dotknê³a nasz naród”.
Tak wygl¹da³ w niedzielne popo³udnie, 11 kwietnia, chodnik przed
kamienic¹ przy ul. Armii
Krajowej 55 w Sopocie. W
tym domu mieszkali
przez d³ugie lata pañstwo
Maria i Lech Kaczyñscy,
zanim wyprowadzili siê
do Warszawy.
Pamietaj¹ Ich nie tylko
sopocianie, ale mieszkañcy ca³ego Trójmiasta i
okolicy. Œwiadcz¹ o tym
zapalone znicze i kwiaty,
które stawiali tam w
ciszy i skupieniu przechodnie. Nie brakowa³o
wœród nich mieszkañców
naszego miasta.
Lech Kaczyñski nie tylko
mieszka³, ale i pracowa³
w Sopocie, na Wydziale
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdañskiego. Jak wiadomo, wspomniany wydzia³ UG
mieœci siê równie¿ przy
ul. Armii Krajowej.
Fot. A. Kuczmarska
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Niebezpiecznie na placu zabaw

Prosto
na jezdnię
Dzieci, bawi¹ce siê na placu zabaw przy ul. Abrahama 7 s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo. Wyjœcie z podwórka prowadzi prosto na ruchliw¹ jezdniê bocznej uliczki oraz na parking. Zdarza³o siê
ju¿, ¿e maluchy lub starsze dzieci wybiega³y tamtêdy z placu. Oby nie dosz³o do nieszczêœcia!
O tej sprawie poinformowa³ nas mieszkaniec spó³dzielczego wie¿owca przy ul.
Abrahama 7, zaniepokojony
tym, co widzi z okien mieszkania na parterze.
- Zauwa¿y³em, ¿e dzieci
z placu zabaw wybiegaj¹ na
s¹siedni parking i uliczkê,
która prowadzi m.in. do gara¿y - mówi nasz czytelnik.
- Mo¿na tamtêdy pojechaæ
dalej, a¿ do baru w pobli¿u
Zagórskiej Strugi. Droga
prowadzi te¿ do firmy, sprzedaj¹cej akumulatory samochodowe, dlatego panuje na
niej spory ruch pojazdów.
Widzia³em ju¿, jak ch³opiec
z tornistrem na plecach
wbieg³ prosto na maskê ciê¿arówki, na szczêœcie jad¹cej bardzo wolno. Odbi³ siê
od maski i pobieg³ dalej. Na
szczêœcie nic siê nie sta³o,
ale zdenerwowany kierowca dziwi³ siê, sk¹d nagle na

drodze wziê³o siê dziecko?
W ¿ywop³ocie, odgradzaj¹cym plac od parkingu pozostawiono przejœcie. Drugie
przejœcie kilka metrów dalej to efekt zniszczenia krzewów. Przez te wyrwy w ogrodzeniu mieszkañcy przechodz¹ do swoich gara¿y.
- Do gara¿y mo¿emy
przecie¿ dojœæ chodnikiem
id¹æ naoko³o ulic¹, a niebezpieczne przejœcia powinny
zostaæ zamkniête - twierdzi
mieszkaniec bloku, który te¿
ma gara¿ w pobli¿u.
Mê¿czyzna dodaje, ¿e
przez podwórko przy bloku
czêsto przechodzi m³odzie¿
z pobliskiego liceum, a tak¿e uczniowie z dalej po³o¿onych szkó³. W ten sposób
skracaj¹ sobie drogê do
szko³y lub do domu, równie¿
nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo. Licealiœci odwiedzaj¹ te¿ czasemplac zabaw

Latem, gdy krzewy siê zazieleni¹, jeszcze bardziej zas³oni¹ przeje¿d¿aj¹ce samochody. Tymczasem prosto z placu zabaw mo¿na wyjœæ na ruchliw¹ uliczkê i parking. Nie
ma tam nawet chodnika.

w czasie przerw w lekcjach.
Nie pomog³y interwencje
w administracji Wejherowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, do której nale¿y blok
przy ul. Abrahama 7. A
przecie¿ mo¿na zasadziæ w
¿ywop³ocie dodatkowe krzewy i zamkn¹æ oba niebezpieczne przejœcia.
- Czy musi dojœæ do wypadku, aby ktoœ zauwa¿y³ to
niebezpieczeñstwo? - dziwi
siê mieszkaniec bloku. Ma³e dzieci s¹ pilnowane
przez matki lub babcie, ale
starsze biegaj¹ po podwórku same, a w³aœnie one s¹
najbardziej ruchliwe. Ak.

Widoczn¹ w g³êbi œcie¿k¹ obok ogrodzenia szko³y,
m³odzie¿ przechodzi prosto do ul. Abrahama lub skrêca
za blokiem na plac zabaw, aby skróciæ sobie drogê. To
niebezpieczny skrót.

LISTY * LISTY * LISTY * LISTY * LISTY * LISTY
Trzeba uporządkować bałagan w Rumi
Od 3 lat jestem mieszkañcem Rumi i nie mogê
zrozumieæ pewnych poczynañ naszych Radnych i pani
Burmistrz. (…) Jestem zawstydzony kiedy na antenie
telewizji ogólnokrajowej podano, ¿e od kilku lat brak
jest ³¹cznika w szkole nr 1
a sal¹ gimnastyczn¹, a ju¿
spraw¹ kuriozaln¹ jest brak
od 4 lat porozumienia Radnych i Pani Burmistrz w
sprawie lokalizacji pod budowê Urzêdu Miejskiego.
(…) Proszê wysi¹œæ z samochodów na czele z Pani¹
Burmistrz i przejœæ siê piechot¹ po Rumi, bo z samochodu wszystkiego nie widaæ
to zobaczycie na pierwszy
rzut oka niesamowity chaos
urbanistyczny œwiadcz¹cy o
zupe³nym braku koncepcji i
poczucia ³adu przestrzennego spójnoœci jako ca³oœci
miasta. Nie widzia³em ca³oœciowego planu przestrzennego miasta a niektóre czê-
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œci w oderwaniu od ca³oœci.
A mo¿e nale¿y zadaæ pytanie, co chcemy i jaki kierunek wybraæ dla miasta 45
tysiêcznego, poniewa¿ ka¿de
miasto to ¿ywy organizm,
które ma swoje potrzeby i to
bardzo du¿e.
(…) Bez specjalnych nak³adów finansowych mo¿na
od dziœ zacz¹æ porz¹dkowaæ
ba³agan i brud, nie szukaj¹c zbyt daleko - naprzeciwko Galerii obok Urzêdu Miasta gruz, chaszcze i œmieci,
to samo dotyczy wokó³ parkingu NETTO, takich
miejsc jest bardzo du¿o, czas
najwy¿szy zobowi¹zaæ w³aœcicieli dzia³ek budowlanych
i rolnych do utrzymania nale¿ytego porz¹dku (…). Rumia powinna byæ miastem
czystymi nie zaœmieconym,
trzeba ¿eby wszyscy w³aœciciele posiadali kub³y na
œmieci, do spraw porz¹dkowych mo¿na by w³¹czyæ, poprosiæ proboszczów 5 para-

fii - myœlê, ¿e siê nie obra¿¹,
by w swych og³oszeniach parafialnych mówili o tych
sprawach, tu nie wspomnia³em o Policji, Stra¿y Miejskiej i o samych mieszkañcach, wspólne dzia³anie na
pewno przyniesie pozytywne
wyniki.
Jan Dorosz
OD REDAKCJI:
Autor zawar³ w swym liœcie du¿o wiêcej uwag i pomys³ów, ale nie jesteœmy w
stanie zamieœciæ tak obszernego tekstu. Dodajmy wiêc,
¿e J. Dorosz proponuje równie¿ rozbudowê obiektów
sportowo-rekreacyjnych w
Rumi oraz zwraca uwagê na
z³e rozwi¹zania komunikacyjne. Krytykuje m.in. dwa
ronda przy ul. Dêbogórskiej
oraz budowê ci¹gu pieszego
przy ul. ¯wirki i Wigury.
Zdaniem autora powinna
tam powstaæ dwupasmowa
jezdnia.

Wstrząsające wieści
Wstrz¹saj¹ce s¹ informacje o g³odzonych i zaniedbanych psach w schronisku w Ma³oszycach 9pisaliœmy o tej
sprawie w kwietniu - przyp. red.). O tym, ze w tym schornisku nie dzieje siê najlepiej s³ysza³am ju¿ w 2008 roku od
mieszkañców naszego miasta. W po³owie stycznia br. by³am w Wydziale Polityki Gospodarczej Ochrony Srodowiska Urzêdu Miasta i rozmawia³am na ten temat z naczelnik, p. K. Bieliñsk¹. Pyta³am, dlaczego psy z Rumi musz¹
tam trafiaæ i dlaczego burmistrz E. Rogala-Koñczak nie
siêga po dodatkowe finanse z funduszy unijnych, tak jak w
innych miastach. W odpowiedzi us³ysza³am, ¿e mieszkañcy nie zg³aszali ¿adnych uwag, a o funduszach unijnych
na ten cel nie s³yszano.
Chodzi mi o problem psów, rozumiany szerzej. W Gdyni i niektórych innych miastach ze srodków unijnych wspierane s¹ osoby, posiadaj¹ce psy i koty oraz opiekujace siê
zwierz¹tami. Jest to pomoc w postaci suchej karmy, œrodków antykoncepcyjnych, sterylizacji, woreczków na psioe
odchody czy nawet opieki weterynaryjnej. Znam wielu mieszkañców naszego miasta, którzy wziêli pod swój dach bezpaskie koty i psy, chocia¿ sami ¿yj¹ skromnie, z niskich
rent lub emerytury.
Wracaj¹c do problemu schroniska w Ma³oszycach i odwo¿enia tam bezppañskich psów z Rumi, nie wierzê, ¿e nie
mo¿na zerwaæ umowy z t¹ placówk¹. Zap³aæmy nawet trochê wiêcej, ale korzystajmy z innych schronisk np. w Trójmieœcie. Bêdziemy wtedy mogli spaæ spokojnie.
Danuta Michalczewska
mieszkanka Janowa
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UWAGI, OPINIE

MIESZKAŃCY SKARŻĄ SIĘ NA:

Kiedy można
interweniować?

Brak utwardzonej ulicy

Auta
bez
opieki

Kurz podczas sprzątania
Specjalny pojazd, wyposa¿ony w szczotki przemierza
rumskie ulice. Zw³aszcza ostatnio, wiosn¹ mieszkañcy Rumi
widuj¹ ten samochód na swoich ulicach.
Wiosenne sprzatanie jest wskazane i bardzo potrzebne,
ale skutki uboczne porz¹dków za pomoc¹ tego sprzêtu wbudzaj¹ niezadowolenie. Otó¿ obracaj¹ce siê szczotki
wzbijaj¹ w górê piach i kurz. Przechodnie na chodnikach odwracaj¹ siê i zas³aniaj¹ twarze. Py³ i kurz
dostaje siê do nosa czy oczu, a tak¿er osiada na ubraniach.
Najbardziej w takich sytuacjach cierpi¹ ma³e dzieci - te w
wózkach i te samodzielnie id¹ce obok rodziców.
Z ca³¹ pewnoœci¹ tego typu prace powinny byæ wykonywane „na mokro”, w mniej uci¹¿liwy dla przechodniów sposób. Oby w przysz³oœci tak¹ metodê zastosowano w Rumi,
zgodnie z przepisami.

To jedno z kilku zdjêæ, które otrzymaliœmy od mieszkañców ul. Fio³kowej na Lotnisku. W³aœciciele domów przy
tej nieutwardzonej ulicy skar¿¹ siê na uci¹¿liwoœci, a dok³adnie na b³oto i ka³u¿e, przez które trudno przejœæ i
przejechaæ samochodem. Mieszkañcy prosz¹ przynajmniej
o regularne wyrównywanie drogi specjalistycznym sprzêtem oraz o jak najszybsz¹ budowê nawierzchni.
Jak wiadomo, takich ulic jak Fio³kowa jest w Rumi wiele,
a mo¿liwoœci finansowe miasta ograniczone. Jeœli mieszkañcy sami nie podejm¹ inicjatywy (budowa drogi w z ich
udzia³em finansowym lub po³o¿enie tymczasowych p³yt),
na pewno musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.

Fatalny stan schodów
Zniszczone schody, widoczne na dolnym zdjêciu,
prowadz¹ z tunelu po torami kolejowymi do alejki,
biegn¹cej wzgd³u¿ Zagórskiej Strugi. Ta piesza i rowerowa trasa ³¹czy centrum miasta z ulic¹ Sobieskiego, a
z przejœcia pod torami nieopodal Urzêdu Miasta korzystaj¹
m.in. petenci urzêdu oraz klienci pobliskiej Galerii Rumia.
O fatalnym stanie tunelu ju¿ pisalismy, pokazuj¹c zdjêcia tego zaniedbanego obietu. Kolejna publikowana fotografia jeszcze raz pokazuje, jak straszne jest to miejsce.
Mimo, ¿e tunel nie jest w³asnoœci¹ miasta (nale¿y do
PKP), apelujemy razem z Czytelnikami do urzêdników
magistratu o zainteresowanie siê tym przejœciem. Wierzymy, ¿e interwencja w³adz miejskich w dyrekcji kolei doprowadzi do niezbêdnego remontu, zw³aszcza schodów.

Kamienie utrudniające
przejazd samochodów
Niektórzy w³aœciciele posesji przy ul. £¹kowej i bocznych uliczkach po³o¿yli wzd³u¿ drogi du¿e kamienie, tworzs¹c dodatkowy pas zieleni miêdzy ulic¹ a ogrodzeniem. Oburza to niektórych innych mieszkañców.
- Wy³o¿ona p³ytami ulica jest w¹ska, z trudem mijaj¹
siê tam dwa samochody, a kamienie jeszcze bardziej to
utrudniaj¹ - mówi mieszkanka ul. £¹kowej. - Najgorzej by³o
zim¹, kiedy œnieg przysypa³ g³azy i wydawa³o siê, ¿e to
zwyk³e zaspy. Wszyscy byliœmy nara¿eni na uszkodzenie
auta, co zreszt¹ siê zdarza³o.
O kamieniach, u³o¿onych na gminnym terenie pisaliœmy ponad rok temu. Jak wyjaœnia³ wtedy i mówi obecnie
Roman Œwirski, komendant Stra¿y Miejskiej, g³azy przy
ul. £¹kowej u³o¿yli mieszkañcy, a nastêpnie uzgodnili to z
Wydzia³em In¿ynierii Urzêdu Miasta. Ustalono, ¿e Stra¿
Miejska nie bêdzie interweniowaæ, jeœli nie bêdzie zg³oszeñ
(skarg) mieszkañców.
- Od tamtej pory nie by³o ¿adnego zg³oszenia w tej sprawie - informuje komendant Œwirski.

Pijaństwo pod oknami
Amatorzy mocnych trunków, a zw³aszcza spotkañ na
œwie¿ym powietrzu zak³ócaj¹ spokój mieszkañcom bloku
nr 2 na os. ks. Lucjana Gierosa. Wspomniany budynek
znajduje siê na zapleczu du¿ego biurowca z bankami. Za
blokiem jest ma³e podwórko, na którym, tu¿ pod oknami i
balkonami mieszkañców odbywaj¹ siê spotkania towarzyskie. Mieszkañcy i ich dzieci s³ysz¹ wówczas wiele niecenzuralnych s³ów. Pozostaje jeszcze ba³agan - butelki i inne
œmieci, rzucane wokó³.
- Nie pomagaj¹ interwencje policji - mówi¹ mieszkañcy.
- Gdy podje¿d¿a radiowóz, uczestnicy libacji zazwyczaj uciekaj¹, aby potem powróciæ. Czy naprawdê nikt nie mo¿e sobie
poradziæ z pijañstwem w centrum miasta? Czy musimy byæ
nara¿eni na takie „obrazki” i œmieci pod oknami? Podejrzewamy, ¿e alkoholowe spotkania przeszkadzaj¹ te¿ pracownikom s¹siednich banków i biur. Gdy zrobi siê ciep³o, trudno bedzie nawet otworzyæ okna…

W pobli¿u bloku nr 3
przy ul. D¹browksiego, obok
placu zabaw od dawna stoi
samochód. Do redakcji zadzwoni³a mieszkanka bloku,
twierdz¹c, ¿e pozostawiony
od kilku miesiêcy pojazd
przeszkadza dzieciom w zabawie. O pomoc w rozwi¹zaniu problemu zwróciliœmy
siê do Stra¿y Miejskiej.
Stra¿nicy takiego zg³oszenia wczeœniej nie mieli,
ale sprawdzili, ¿e samochód
marki Ford Escort, zaparkowany przy ul. D¹browskiego 3, jest zamkniêty, posiada tablice rejestracyjne (a
wiêc i w³aœciciela). Pozostawiony jest na postój poza boiskiem. Obok niego stoj¹
inne pojazdy, w tym nale¿¹ce do mieszkañców bloku.
- Nie ma podstaw prawnych do usuniêcia tego samochodu. Usuniêcie pojazdu z
drogi publicznej mo¿liwe
jest na podstawie art. 50a
kodeksu Prawo o Ruchu
Drogowym - informuje Roman Œwirski, komendant Stra¿y Miejskiej w
Rumi. - Zgodnie z tymi
przepisami, usuniêcie auta
mo¿e nast¹piæ, jeœli pojazd
pozostawiony jest bez tablic
rejestracyjnych lub jego
stan wskazuje na to, ¿e nie
jest u¿ywany.
Nieu¿ywanie pojazdu
oznacza, ¿e pozostawiono go
w stanie otwartym lub ¿e jest
uszkodzony w sposób zagra¿aj¹cy osobom trzecim.
baj.
Sygna³y od czytelników
przyjmujemy codziennie pod
numerami telefonów:
58 71--96-11 i 604-105-332.
Dy¿ury reportera odbywaj¹ siê w œrody w godz.
14.00-16.00 w redakcji przy
ul. Pi³sudskiego 52/6.
Mo¿na tez pisaæ na adres:
redakcja@gazetarumska.pl
OGŁOSZENIE

SPRZEDAM
Sprzedam tanio (po 150
z³) dwa rowery - m³odzie¿owe, sportowe, w
dobrym stanie.
Tel. 606-629-454 lub wieczorem 58 718-42-18.
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Spinki znów
najlepsze!
Na Ogólnopolskim
Konkursie Piosenki i
Tañca Kwakowo 2010
kolejny sukces odnios³y tancerki z Rumi, a tak¿e ich
trenerka, Renata Urbanik-Siwiec. Grand Prix
festiwalu tanecznego otrzyma³ zespó³ SPINKI 1.
Pierwsze miejsce w tañcu wspó³czesnym w kategorii wiekowej 9-11 lat zdoby³
zespó³ SPINKI 2, który
zaj¹³ pierwsze miejsce równie¿ w kategorii inne formy.
Starsza grupa zespo³u
SPINKI sk³adaj¹ca siê z
tancerek w wieku 12-15 lat,
równie¿ zajê³a pierwsze
miejsca w dwóch konkurencjach: taniec wspó³czesny
oraz inne formy.
Nagroda dla najlepszego choreografa konkursu
przypad³a w udziale Renacie Urbanik-Siwiec, a
nagrodê dla najlepszej tancerki przyznano Julii Troœcianko.

Urwisy i Etta
triumfują
Na tym samym konkursie KWAKOWO 2010,
triumfowali te¿ cz³onkowie
dwóch zespo³ów z Rumi,
dzia³aj¹cych pod kierunkiem Anny Bronowickiej.
W kat. zespo³ów ze szkó³
podstawowych III miejsce
zajê³y URWISY z SP nr 10,
natomiast wœród zespo³ów z
gimnazjów najlepsze okaza³y siê uczennice Gimnazjum
Salezjañskiego - cz³onkinie
zespo³u ETTA. Anna Bronowicka zosta³a uhonorowana nagrod¹ dla instruktorów. Zespó³ ETTA mo¿e pochwaliæ siê jeszcze jednym
sukcesem - zdoby³ Grand
Prix w konkursie pieœni patriotycznej „Orlêta Pieœni
Polskiej”, w siedzibie Regionu Gdañskiego NSZZ "Solidarnoœæ".

Rodno Mowa
W powiatowym konkursie recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodnô
Mowa” który odby³ siê w
kwietniu w Wejherowie,
wziêli udzia³ uczniowie z
Rumi. Dwie rumianki znalaz³y siê wœród laureatów
konkursu. W najm³odszej
kategorii wiekowej II miejsce ex aequo z koleg¹ z Gowina zajê³a Marta Piecuch
z SP nr 10 w Rumi, natomiast Ewelina Milewczyk
z Gimnazjum nr 2 w Rumi
zajê³a III miejsce wœród
gimnazjalistów.
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Nauczyciel z I LO obronił pracę doktorską

Zostaję w szkole - mówi dr Kołtoniak
Adrian Ko³toniak, nauczyciel jêzyka polskiego oraz historii w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi uzyska³
tytu³ doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Niedawno na Uniwersytecie Gdañskim rumski polonista obroni³ pracê doktorsk¹ pod interesuj¹cym tytu³em „Oblicze literackie „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1898-1907”.
- Tematyka pracy, której promotorem by³ prof. dr. hab. Jan Data, wi¹¿e
siê zarówno z literatur¹ i histori¹, jak
i z kulturoznawstwem - wyjaœnia Adrian Ko³toniak. - Interesowa³a mnie
przede wszystkim recepcja dzie³ romantycznych i m³odopolskich w czasopismach warszawskich, a tak¿e modernistyczna krytyka literacka Królestwa Polskiego.
Co ciekawe, równie interesuj¹co
brzmia³ temat pracy magisterskiej pana
Adriana, a by³a to „Obraz psa w literaturze polskiej XIX wieku”. Ambitny i
zdolny doktor Ko³toniak skoñczy³ te¿
podyplomowe studia historyczne.
Praca doktorska powsta³a w ci¹gu
piêciu lat, a zg³êbianie literackiego oblicza dawnych tygodników Adrian Ko³toniak ³¹czy³ z prac¹ zawodow¹ i
¿yciem rodzinnym. Z pewnoœci¹ nie
by³o to ³atwe, poniewa¿ rumski nauczyciel pracuje nie tylko w liceum.
- Popo³udniami prowadzê zajêcia
z jêzyka polskiego dla obcokrajowców,
studiuj¹cych na Uniwersytecie Medycznym w Gdañsku - wyjaœnia A.
Ko³toniak.
Doktor Adrian Ko³toniak lubi pracê z m³odzie¿¹ i przynajmniej na razie nie zamierza opuœciæ I LO w Rumi
(podczas trwaj¹cej matury jest egza-

minatorem z jêzyka polskiego zarówno w Rumi, jak i w Redzie). Doktorat
otwiera przed nim nowe mo¿liwoœci, a
przede wszystkim jest œcie¿k¹ do kariery naukowej.
Pan Adrian ma ju¿ na swoim koncie publikacje naukowe, wœród nich m.
in. Teoria i praktyka krytyki literackiej na ³amach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1898 - 1907 („Rocznik
Historii Prasy Polskiej”), Recepcja
twórczoœci Adama Mickiewicza w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1898
- 1907 („Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego Im. Adama Mickiewicza”), Publicystyka „Tygodnika Ilustrowanego” wobec wydarzeñ 1905
roku („Rocznik Historii Prasy Polskiej”). W najbli¿szym czasie uka¿¹ siê
tak¿e artyku³y naukowe w „Estetyce
i Krytyce”, wydawanej przez UJ oraz
w zbiorowej pracy z serii „Czarny romantyzm”. Rumski nauczyciel czestniczy³ w konferencjach naukowych, w
tym w Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej „Piêkno S³owackiego” w
Bia³ymstoku.
Z sukcesów m³odego polonisty
dumny jest dyrektor I LO Janusz Wolañski, a tak¿e ca³e grono pedagogiczne. To trzeci taki przypadek w historii
tej szko³y. Wiele lat temu doktorat z

Dr Adrian Ko³toniak, nauczyciel
jezyka polskiego i historii w I LO im.
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi.

etnografii obroni³ ówczesny dyrektor liceum - Florian Kaszuba. Pracê doktorsk¹ na temat roœlinnoœci wodnej napisa³a i obroni³a nauczycielka biologii
w liceum w Rumi, nie¿yj¹ca ju¿ Irena
Michna.
W szkolnictwie ponadpodstawowym
w Rumi tytu³em doktora mo¿e poszczyciæ siê dwoje nauczycieli Salezjañskiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego: dr nauk humanistycznych Wies³awa Klawiter
oraz dyrektor szko³y, ks. dr Marek Woœ.
Ak.

Rumskie Gimnazjum nr 2 w ogólnopolskim programie

Niebezpieczne uzależnienia
Wœród kilkudziesiêciu szkó³, bior¹cych udzia³ w drugiej edycji programu @ktywista znalaz³o siê Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Rumi. Program zainicjowany przeze Centrum Edukacji Obywatelskiej jest
skierowany do uczniów gimnazjów z ca³ej Polski.
Pokazuje m³odym ludziom, jak aktywnie i odpowiedzialnie korzystaæ z nowych mediów jako narzêdzi
zaanga¿owania spo³ecznego. @ktywista ma zachêciæ
gimnazjalistów do dzia³añ
u¿ytecznych dla lokalnej
spo³ecznoœci. Integraln¹ czêœci¹ programu jest systematyczne zdobywanie wiedzy o
Parlamencie Europejskim,
któr¹ uczniowie bêd¹ wykorzystywali podczas trwania
programu.
Osi¹ programu s¹ projekty, realizowane przez
uczniów podczas warsztatów, przeprowadzonych
przez animatorów Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Uczniowie dowiaduj¹ siê,
jak zdobywaæ wiedzê o tym,

co dzieje siê w ich œrodowisku lokalnym oraz jak tworzyæ internetowe materia³y
dziennikarskie. Bior¹ te¿
udzia³ w spotkaniach z
dziennikarzami.
Na zakoñczenie programu uczniowie prezentuj¹
swoje projekty dziennikarskie, co rumscy gimnazjaliœci uczynili podczas spotkania w swojej szkole, w obecnoœci dyrekcji, nauczycieli
oraz zaproszonych goœci m.in. przedstawicieli innych
szkó³, a tak¿e ¿andarmerii
wojskowej policji. Uczniowie
Gimnazjum nr 2 mieli odwagê zaj¹æ siê bardzo powa¿nym problemem - obecnoœci¹
narkotyków i alkoholu na
koncertach i festynach, organizowanych w ich okolicy.

Uczniowie rumskiego Gimnazjum zaprezentowali
spektakl na temat zagro¿eñ, p³yn¹cych z uzale¿nienia
m³odych ludzi od alkoholu.

- Gimnazjum im. Janusza
Korczaka w Rumi to szko³a,
która promocj¹ zdrowia i
zdrowego trybu ¿ycia zajmuje siê nie od dziœ, zatem
uczniowie maj¹ na ten temat
du¿¹ wiedzê - mówi Anna

Stokowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, koordynatorka ogólnopolskiego programu. Koordynator¹ w Gimnazjum nr 2
by³a nauczycielka, Beata
Kêdzierska.
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W czterech rumskich szkołach egzaminy zdaje 292 tegorocznych absolwentów

Maturzyści panują nad emocjami
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym (ZSP nr 1) maturê zdaje w tym roku 189
osób. W tej liczbie jest 170 tegorocznych absolwentów
oraz 19 absolwentów z poprzednich lat, którzy poprawiaj¹ osi¹gniête wyniki.
Chc¹ tym samym zwiêkszyæ
liczbê punktów, a zarazem
szansê na dostanie siê na
wybrane studia.
Tegoroczn¹ nowoœci¹ jest
powrót matematyki jako
przedmiotu obowi¹zkowego,
co wbrew pozorom nie wywo³a³o wœród maturzystów paniki. Ju¿ po egzaminie twierdzili oni, ¿e matematyczne
zadania nie by³y trudne. W I
LO a¿ 46 osób zdawa³o ten
przedmiot na poziomie rozszerzonym. Na trudniejszy
poziom z jêzyka polskiego
zdecydowa³y siê 32 osoby.
Spoœród 169 osób, które wybra³y j. angielski, 62 maturzystów zdawa³o go na poziomie rozszerzonym.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród dodatkowych
przedmiotów w tej szkole cieszy siê geografia (56 osób),
biologia (44) i historia 27, a
tak¿e wiedza o spo³eczeñstwie (27). 16 osób wybra³o
fizykê i astronomiê, a 21 -

chemiê. Jedna osoba zdaje
na maturze jêzyk w³oski, pomimo, ¿e w szkole nie ma
zajêæ z tego jêzyka.
Geografia i wiedza o spo³eczeñstwie s¹ te¿ najczêœciej
wybieranymi przedmiotami
nieobowi¹zkowymi w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Rumi (ZSO). Egzamin
dojrza³oœci zdaje tam 60 maturzystów oraz 20 absolwentów z poprzednich lat. Podobnie, jak w I LO, wiêkszoœæ
maturzystów wybra³a jêzyk
angielski, ale proporcje s¹
nieco inne. W II LO angielski zdaje 75 procent osób (w
I LO prawie wszyscy), a pozosta³e 25 proc. wybra³o jêzyk niemiecki.
- Sprawne i prawid³owe
przeprowadzenie egzaminów
maturalnym jest zawsze du¿ym wysi³kiem organizacyjnym, ale pomaga nam doœwiadczenie. Wszystko jest
pod kontrol¹ - mówi Lucyna Penkowska, wicedyrektor ZSO. - W tym roku egzaminy obowi¹zkowe zajmowa³y wiêcej czasu, poniewa¿
poziom rozszerzony maturzyœci zdawali dodatkowo, w
godzinach popo³udniowych.
Pozosta³e egzaminy równie¿
roz³o¿one s¹ na ca³e dnie, dla

Matura 2010 w I Liceum Ogólnkszta³c¹cym w Rumi.

przyk³adu jednego dnia maturzyœci przed po³udniem
zdaj¹ WOS, a popo³udniu historiê.
- Co roku, niezmiennie
siê przejmujemy i stresujemy maturami - twierdzi Janusz Wolañski, dyrektor I
LO w Rumi. - Wszystko musi
przebiegaæ zgodnie z procedur¹ i pod pe³n¹ kontrol¹.

Poza tym co roku denerwujemy siê razem z absolwentami, ¿eby im jak najlepiej
posz³o. Chocia¿ gdy przygl¹da³em siê maturzystom odnios³em wra¿enie, ¿e oni s¹
wyluzowani i potrafi¹ panowaæ nad emocjami.
W Rumi maturê zdaje
ponadto 41 tegorocznych absolwentów Salezjañskiego

Fot. Janusz Wolañski

Liceum Ogólnokszta³c¹cego (plus kilka osób z poprzednich roczników), a tak¿e 21 maturzystów w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej. S¹ to absolwenci
ostatnich ju¿ klas Liceum
Profilowanego i Technikum
Uzupe³niaj¹cego - które w
tym roku koñcz¹ dzia³alnoœæ.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Spotkanie emerytowanych pracowników rumskiej służby zdrowia

Jak w dużej rodzinie
Obecni i byli pracownicy NZOZ nr 1 przy ul. Derdowskiego w Rumi spotkali siê na uroczystej mszy œwiêtej w intencji swoich zmar³ych kole¿anek i kolegów.
We wspólnej modlitwie za nie¿yj¹cych pracowników
s³u¿by zdrowia w Rumi, uczestniczy³ prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku, rumianin dr Roman
Budziñski, a tak¿e przedstawiciele w³adz miejskich
i powiatowych. Po mszy œw. w koœciele Podniesienia
Krzy¿a Œwiêtego, przedstawiciele s³u¿by zdrowia
przenieœli siê do pomieszczeñ przychodni.
Najwa¿niejszymi goœæmi
spotkania byli emerytowani
pracownicy oœrodka zdrowia.
W nowych pomieszczeniach
przychodni przy ul. Derdowskiego spotka³y siê g³ównie
panie - lekarki, pielêgniarki,
rejestratorki, asystentki stomatologa, pracownice administracji, pracowni rentgenowskiej i osoby, zajmuj¹ce
inne stanowiska.
Wspomina³y swoj¹ pracê, pacjentów oraz kole¿anki i kolegów - zarówno tych,
którzy odeszli na zawsze,
jak i tych, którzy nie mogli
przybyæ na spotkanie.

WiêŸ z pacjentami
Wszyscy byli pracownicy oœrodka zdrowia w Rumi,
kiedyœ jedynego w mieœcie,
opowiadaj¹ o swojej pracy z
sentymentem i sympati¹.
Tak jak gdynianka, doktor
ADELA RAKOWSKA ,
pe³ni¹ca dwukrotnie funkcjê kierownika przychodni.
- W rumskim oœrodku
pracowa³am od 1966 do 2007
roku i bardzo mile wspominam te lata - mówi doktor
Rakowska. - Mia³am okazjê
obserwowaæ, jak Rumia roœnie i rozwija siê. Pozna³am
mnóstwo ¿yczliwych ludzi,
zarówno pracowników przychodni, jak i pacjentów. Dawniej w opiece zdrowotnej obowi¹zywa³a rejonizacja, a ja
przyjmowa³am g³ównie
mieszkañców Bia³ej Rzeki.
Zna³am ca³e rodziny, leczy³am kolejne pokolenia kontynuuje pani doktor. Miêdzy lekarzem i pacjentami tworzy³a siê wiêŸ, o któr¹
dzisiaj, ze wzglêdu na du¿¹
liczbê mieszkañców, trochê
trudniej. Niektóre kontakty
utrzymujê do dzisiaj, m.in.
z jedn¹ z dawnych pacjentek, która mieszka obecnie
w Stanach Zjednoczonych.
Spotykamy siê, gdy przyje¿d¿a do kraju.
Adela Rakowska wspomina z sympati¹ swoje kole¿anki lekarki, g³ównie panie Welick¹ i ¯abick¹, a
tak¿e kierowników oœrodka,
panów: Szel¹gowskiego,
Tomaszunasa, Grabow-
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skiego i Szalewskiego.
- Wszyscy oni zas³uguj¹
na ciep³e s³owa i uznanie mówi A. Rakowska.

Lekarze
i pielêgniarki
URSZULA BIENIAK w
przychodni na Derdowskiego
by³a przez 30 lat pielêgniark¹, w tym przez wiele
lat pe³ni³a funkcjê prze³o¿onej pielêgniarek. Do pracy
przyjmowa³ j¹ w 1969 roku
doktor KaŸmierczak, ówczesny kierownik placówki.
- Panowa³a w niej prawdziwie rodzinna atmosfera,
chocia¿ spêdzaliœmy czas
bardzo pracowicie - mówi U.
Bieniak. - Przychodni podlega³ bardzo du¿y teren, a
tak¿e rumskie szko³y. Najpierw by³a to jedyna placówka medyczna w Rumi, dopiero póŸniej powsta³a poradnia ogólna i dzieciêca w
Janowie. Wspominam z
sympati¹ zarówno doktora
KaŸmierczaka, jak i innych lekarzy: Szel¹gowskiego, Rydzewsk¹, doktor Grabowsk¹ i jej mê¿a
Grabowskiego, doktora
Pieñkowskiego, Szalewskiego, Rakowsk¹, Florkowsk¹ i Tokarza. To tylko niektórzy dobrzy i oddani pacjentom lekarze, nie
jestem w stanie wymieniæ
wszystkich. W rumskim
oœrodku nie brakowa³o dobrych chirurgów - pracowali tu m.in. doktorzy Turski,
Sieczkowski i Wrzeszczewicz oraz wspania³y ortopeda Wojtasik, poœwiêcaj¹cy
ka¿demu pacjentowi du¿o
czasu i uwagi.
Oprócz poradni chirurgicznej, w przychodni na
Derdowskiego funkcjonowa³
gabinet neurologiczny, poradnia dzieciêca, a tak¿e
przeciwgruŸlicza.
Na tej samej ulicy mieœci³ siê nieistniej¹cy dziœ budynek urzêdu, a po przeniesieniu tej instytucji na ul.
Sobieskiego, w dawnej siedzibie magistratu urz¹dzono aptekê i gabinety specjalistyczne. Pacjentów
przyjmowa³ tam m.in. oku-

lista, laryngolog, dermatolog i psychiatra.
W przychodni na Derdowskiego uruchomiono pogotowie, w którym prze³o¿on¹ pielêgniarek by³a Krystyna Puœcikowska. W
oœrodku by³o te¿ wiele innych œwietnych pielêgniarek, do których nale¿a³a
Maria Jagoda, a tak¿e panie Gliszczyñska, Kapicka, czy nie¿yj¹ca ju¿ pani
Pieñkowska.

Wszyscy pacjenci
byli przyjêci
Wszyscy pacjenci, którzy
przychodzili do oœrodka
zdrowia z dolegliwoœciami,
byli przyjmowani przez lekarzy. Nawet podczas epidemii grypy w 1969 roku, kiedy liczba pacjentów gwa³townie wzros³a, nikt nie zosta³ pominiêty.
- W tamtej trudnej sytuacji wszyscy lekarze, niezale¿nie od specjalnoœci przyjmowali chorych na grypê, a
dodatkowo dwoma czy trzema samochodami jeŸdzili do
ciê¿ko chorych w domach wspomina Urszula Bieniak.
Fakt, ¿e wszyscy pacjenci byli zawsze przyjmowani, podkreœla te¿ ZOFIA
PAW£OWSKA, która rozpoczê³a pracê jako pielêgniarka w 1958 roku, jeszcze w dawnym oœrodku
przy ul. Sobieskiego. Tam,
jak zapewnia pani Zofia,
równie¿ panowa³a mi³a, rodzinna atmosfera.
- Pracowa³yœmy w gabinecie zabiegowym na trzy
zmiany. Praca by³a o tyle
trudniejsza, ¿e nie by³o
wówczas jednorazowego
sprzêtu i takich jak dzisiaj
œrodków opatrunkowych.
Strzykawki ig³y i inne narzêdzia trzeba by³o gotowaæ.
Przyjmowanie wszystkich
pacjentów, którzy pojawili
siê w oœrodku sprawia³o, ¿e
czasem godziny pracy
przed³u¿a³y siê. Na przyk³ad zamiast do godziny
osiemnastej zostawa³am w
oœrodku do dwudziestej lub
nawet do dwudziestej pierwszej.

Przeprowadzka
do nowej siedziby
W tamtym czasie w przychodni pracowali m.in. ginekolog Tomaszunas i doktor
S³oninowa - pediatra, a zarazem kierowniczka przychodni na Sobieskiego.
Z. Paw³owska pamiêta
przeprowadzkê oœrodka

zdrowia do nowej siedziby
we wrzeœniu 1960 roku.
Nowa przychodnia przy ul.
Derdowskiego by³a wiêksza,
wygodniejsza i nowoczesna.
Warunki pracy poprawi³y siê, ale atmosfera pozosta³a równie sympatyczna.
- Pamiêtam powstanie
poradni przeciwgruŸliczej,
w której pracowa³a wspania³a doktor Kot³owska.
Do dzisiaj widujê j¹ czasami w Rumi - mówi Z. Paw³owska. - Z sympati¹ wspominam te¿ wielu innych lekarzy i moje kole¿anki, pielêgniarki, chocia¿ w nowej
przychodni pracowa³am tylko kilka lat.
Z przyjemnoœci¹ uczestniczê w spotkaniach, organizowanych dla obecnych i
by³ych pracowników s³u¿by
zdrowia w Rumi. Œwiadczy
to o tym, ¿e dobrze siê nam
razem pracowa³o.

Nie brakowa³o
prawdziwych
przyjació³
Wœród licznych uczestników kwietniowego spotkania w przychodni by³a m.in.
IRENA JA¯D¯EWSKA,
która w 1962 roku zaczê³a
pracowaæ w rejestracji rumskiego oœrodka. Pracowa³a
potem m.in. w poradni przeciwgruŸliczej, u boku doktor
Anastazji Kot³owskiej.
- To by³ z³oty cz³owiek.
Doktor nie tylko leczy³a pacjentów, ale wszystkich nas
„wychowywa³a”, by³a dla
nas jak matka - mówi pani
Irena. - Pracê w przychodni
wspominam bardzo mile.
Cieszy³am siê, ¿e mogê obcowaæ z ¿yczliwymi, ale te¿
inteligentnymi, wykszta³conymi ludŸmi.
Zapewnie powtarzam to,
co inni emerytowani pracownicy, ale wszyscy tworzyliœmy jedn¹ rodzinê. Naprawdê siê lubiliœmy i
wspieraliœmy w trudnych
chwilach. Pamiêtam, ¿e po
œmierci mojego mê¿a by³am
za³amana. Kiedy podczas
pogrzebu odwróci³am siê i
zobaczy³am ich wszystkich
za mn¹, bardzo siê wzruszy³am. Ten krzy¿ sta³ siê l¿ejszy... Zreszt¹, kole¿anki i koledzy pomagali mi ju¿ wczeœniej, kiedy m¹¿ chorowa³.
Wiadomo, ¿e prawdziwych przyjació³ poznaje siê
w nieszczêœciu...
Wspomnieñ wys³ucha³a:
Anna Kuczmarska

PUCHAR
BAŁTYKU
W dniach 21-23 maja br.
UKS „Siódemka” Rumia
organizuje XV Puchar
Ba³tyku w biegu na
orientacjê „Baltic Cup
2010”. Trzydniowe miêdzynarodowe zawody zostan¹ przeprowadzone
na terenach leœnych w
Nowym Dworze Wejherowskim. Rozpoczn¹ siê
w pi¹tek o godz. 16.
Udzia³ w imprezie potwierdzi³o ok. 400 zawodników, w tym liczna grupa
sportowców ze Szwecji, Danii, Niemiec, Mo³dawii i Rosji. W Pucharze Ba³tyku
mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
zainteresowani.
Szczegó³owe informacje
mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej
klubu
www.siodemka.rumia.pl
oraz na stronie Pucharu
Ba³tyku. Wszystkich chêtnych zapraszamy do udzia³u i uczestnictwa w naszych
zawodach, a z naszej strony gwarantujemy mi³¹ atmosferê i niezapomniane
wra¿enia. W imprezie ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ bez
wzglêdu na wiek i poziom
kondycji fizycznej. Zawody
rozgrywane s¹ w ró¿nych
kategoriach wiekowych
Organizatorem tej presti¿owej imprezy jest rumski klub „Siódemka” którego zawodnicy odnieœli kolejne sukcesy. Na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w D³ugodystansowym Biegu na Orientacj
zdobyli a¿ 18 medali!
Mistrzami zostali: w kat.
M-10 N Jakub Ku¿ba, w
kat. M-12 Mateusz Socik,
w kat. M-14 £ukasz Wiœniewski, w kat. M-16
Marcin Piechowski, a w
kat. M-18 Pawe³ Lipieñski. Na najwy¿szym stopniu
stanê³a Paulina Holk w
kat. M-10 N.
Na zawodach w Szwecji,
Robert Niewiedzia³a w
kat. M-18 zaj¹³ pierwsze
miejsce, a Pawe³ Lipieñski
drugie. £ukasz Wiœniewski w kat. M-14 zaj¹³ by³
czwarty, a Paulina Lipieñska w kat. K-18 ukoñczy³a
bieg na trzecim miejscu.
W Grand Prix Mazowsza. Sebastian Socik zaj¹³
w tych zawodach drugie
miejsce w kat. M-14.
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi, Benedyktowi Królowi. ¯yczymy
sukcesów w XV Pucharze
Ba³tyku.
B.N.
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SPORT

ORKAN RUMIA. Coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w III lidze piłki nożnej

Piłkarzom nie grozi wiosenna nuda
Zawodnicy Orkana Rumia SSA na swoje konto dopisali kolejne ligowe punkty i wci¹¿ licz¹ siê w walce o II ligê. W maju i czerwcu emocji nie zabraknie.
Ligowe rozgrywki nabra³y tempa. Poza meczami
przewidzianymi w terminarzu do rozegrania pozostaj¹
zaleg³e spotkania spowodowane przed³u¿aj¹c¹ siê
zim¹ oraz ¿a³ob¹ narodow¹.
Przy wype³nionym kibicami stadionie w meczu 22
kolejki spotkañ Orkan minimalnie 1:2 (0:0) uleg³
Gryfowi 95 S³upsk. Goœcie
prowadzenie objêli w kontrowersyjnych okolicznoœciach. W 54 minucie po zamieszaniu i strzale Szymona Gibczyñskiego, pi³kê
wybili gospodarze. Po konsultacji z liniowym, sêdzia
g³ówny zmieni³ jednak
swoj¹ decyzjê i uzna³ bramkê. 10 minut póŸniej jedna
z kontr s³upszczan zakoñczy³a siê drugim trafieniem.
Pogoñ gospodarzy pozwoli³a tylko na zmniejszenie
strat dziêki bramce Grzegorza Niciñskiego.
Zaledwie dwa dni póŸniej Orkan na wyjeŸdzie
zmierzy³ siê z Bytovi¹

Bytów, w zaleg³ym meczu
II kolejki rundy wiosennej.
Otwarta gra z obu stron spowodowa³a, ¿e okazji do zdobycia bramek nie brakowa³o. W 19 minucie spotkania
prowadzenie rumianom da³
kapitan Piotr Fera, zmieniaj¹c w polu karnym tor
lotu pi³ki.
Ataki gospodarzy skutecznie powstrzymywa³,
bardzo dobrze spisuj¹cy siê
tego dnia Kamil Biecke. Po
zmianie stron jedn¹ z licznych kontr goœci w wykonaniu £ukasza K³osa i Micha³a Smarzyñskiego wykoñczy³ Rafa³ Siemaszko,
ustalaj¹c tym samym wynik
spotkania na 2:0.
W kolejnych spotkaniach rumianie zwyciê¿yli na w³asnym stadionie
3:0 Kotwicê Ko³obrzeg i
4:3 B³êkitnych Stargard
Szczeciñski. W pierwszym
z tych spotkañ przewaga gospodarzy nie podlega³a dyskusji, a bramki zdobyli
Rafa³ Siemaszko (dwie) i

Zawodnicy Orkana przy pi³ce podczas kwietniowego meczu z Gryfem S³upsk.

Grzegorz Niciñski. Mecz
z B³êkitnymi to prawdziwy
dreszczowiec. Do przerwy
rumianie przegrywali 1:3,
by ju¿ w 69 minucie prowadziæ 4:3! Kapitalny mecz ponownie rozegra³ Siemaszko zdobywaj¹c dwa gole i

wypracowuj¹c rzut karny.
W sobotê 8 maja Orkan
rozegra³ wyjazdowy pojedynek z Cartusi¹ w Kartuzach. Przy dopingu oko³o
stuosobowej grupy kibiców z
Rumi, po bramkach Siemaszki i Smarzyñskiego

Orkan zwyciê¿y³ 2:0. Dziêki serii czterech zwyciêstw z
rzêdu z 45 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli.
Kolejny mecz w Rumi
z Reg¹ Trzebiatów ju¿ 15
maja. Pocz¹tek o godz. 17.
T. Miks

Życzymy Mistrzowi
kolejnych sukcesów

Adam Małysz
pozdrawia
Czytelników
Mieszkañcy Pomorza, w tym mieszkañcy Rumi,
od lat kibicuj¹ Mistrzowi miêdzynarodowych
skoczni narciarskich, Adamowi Ma³yszowi.
Jego starty i liczne zwyciêstwa dostarczy³y nam du¿o
radoœci oraz wzruszeñ. Pocz¹wszy od Mistrzostw Œwiata
w 2001 roku, na których A. Ma³ysz zdoby³ mistrzowstwo i wicemistrzostwo na normalnej i du¿ej skoczni.
Potem by³y kolejne triumfy - m.in. na olimpiadzie zimowej w 2002 roku, która przynios³a mistrzowi srebro i br¹z,
a tak¿e na kolejnych olimpiadach i mistrzostwach, a¿ po
sukces olimpijski w roku 2010.
W imieniu w³asnym oraz jego wiernych kibiców z naszego miasta przes³aliœmy Adamowi Ma³yszowi gratulacje i pozdrowienia od mieszkañców Rumi i Kaszub.
Pan Adam doceni³ to i przys³a³ rumskim sympatykom, Czytelnikom „Gazety Rumskiej” specjalne pozdrowienia!
Dziêkujemy serdecznie i ¿yczymy naszemu Mistrzowi dalszych wspania³ych sukcesów sportowych!
REDAKCJA
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KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

Bilety do kina dla Czytelników

Nowy
sklep
w Rumi
od poniedzia³ku
do soboty
od 10.00 do 24.00

ul. Pi³sudskiego 52/S1
ZAPRASZAMY

Po raz kolejny mamy
dla naszych Czytelników
prezent od MULTIKINA
w Gdyni. Dzwoni¹c do
redakcji mo¿na zdobyæ
bilety na fina³ Ligi Mistrzów na du¿ym ekranie, a tak¿e na poranki
dla dzieci w ró¿nym wieku. Szczegó³y na stronie
internetowej www.multikino.pl/gdynia.
Aby zdobyæ zaproszenie do MULTIKINA - Silver Screen w Gdyni (na
„Poranek”, mecz pi³karski lub wybrany film),
trzeba zadzwoniæ do redakcji w poniedzia³ek,
17 maja po godz. 10.00
pod nr tel. 58 710-96-11.

16

Kwiaciarnie
Janusza Zab³ockiego
RUMIA
ul. D¹browskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74

