16 LISTOPADA IDZIEMY NA WYBORY
W najbliższą niedzielę, za dwa dni – 16 listopada –
odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy
Burmistrza, Radę Miejską, Radę Powiatu i Sejmik
Wojewódzki. Jak pisaliśmy w ostatnim wydaniu gazety, po
latach przerwy wybory do Rady Miejskiej odbędą się w
systemie okręgów jednomandatowych.
Co to oznacza? Cała Rumia została podzielona na 21
okręgów jednomandatowych – z każdego z tych okręgów
zostanie wyłoniony jeden radny lub radna – czyli w sumie
będzie ich 21 – tyle, ile jest miejsc w rumskiej RM. Z tych
21 okręgów – nasze osiedle objęło dziewięć okręgów (w
ostatnim wyd. „NS” omyłkowo napisaliśmy 8). W zależności
od miejsca zamieszkania będziemy głosować w okręgach
nr: 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21. Ciekawostką jest to, że w
zależności od okręgu będziemy mieć do wyboru różną ilość
kandydatów do Rady Miejskiej. Co prawda kandydatów w
Rumi zgłosiło łącznie 8 komitetów wyborczych, lecz tylko
dwa z nich zgłosiły kandydatów w każdym z 21 okręgów.
Dla niektórych wyborców oznacza to, że na kartach do
głosowania do Rady Miejskiej będą mieć do wyboru np.
tylko czterech kandydatów.

Sposób głosowania
Gdy dostaniemy karty do głosowania, a będą ich w
sumie cztery: na Burmistrza, do Rady Miejskiej, Rady
Powiatu i do Sejmiku, na każdej z nich znajdziemy listy
nazwisk. I spośród wszystkich kandydatów na każdej z
otrzymanych kart będziemy mogli wybrać tylko jedną
osobę (poprzez postawienie krzyżyka w kwadraciku obok
danej osoby).
Kto kandyduje?
Na stronie 2. zamieszczamy listy nazwisk kandydatów
do RM z janowskich okręgów, kandydatów na Burmistrza,
oraz informacje na temat wyborów do Rady Powiatu oraz
Sejmiku Wojewódzkiego.
Podsumowując, jest 3 kandydatów na Burmistrza, od 4
do 7 – w zależności od okręgu – kandydatów do Rady
Miejskiej, kilkudziesięciu do Rady Powiatu i ponad 100 do
Sejmiku Wojewódzkiego – czyli wybór jest szeroki. Co
prawda nie można deprecjonować wyborów do władz
powiatowych czy wojewódzkich, ale nie da się ukryć, że te
miejscowe są dla nas najbardziej istotne. Musimy
zadecydować, kto przez kolejne cztery lata będzie
zarządzał miastem, kto będzie podejmować decyzje. Od
osób, które będą pracować dla mieszkańców na
stanowisku Burmistrza, w Radzie Miejskiej, zależeć będzie,
co zostanie faktycznie zrobione. Niektórzy obiecują niemal
garnce ze złotem na końcu tęczy, są uzdrowicielami
miasta, zbudują wszystko, znajdą na wszystko pieniądze, w
cztery lata osiągną nieosiągalne… Coś pięknego!
Dosłownie
wszędzie
widać
uśmiechnięte
twarze
kandydatów na plakatach, banerach, billbordach z takimi
wiele-obiecującymi spojrzeniami i chwytliwymi hasłami.
Na tym targowisku trzeba jednak znaleźć nieco
rozsądku, przyjrzeć się kandydatom – ich osiągnięciom,
doświadczeniu, dotychczasowej pracy… Trzeba przyjrzeć
się ich programom, obietnicom i ocenić, które z nich są
możliwe do zrealizowania. Tylko takie osoby, które znają
możliwości i swoje, i miasta, nie obiecują gruszek na
wierzbie, są w stanie efektywnie i racjonalnie pracować dla
Rumi. Dlatego – ze względu na miasto, na nas samych –
trzeba iść na wybory, oddać swój głos – właśnie na takie
osoby.
A.Feil

UWAGA MIESZKAŃCY!
W ostatnim czasie na osiedlu roznoszone są przez
mieszkańca Spółdzielni Andrzeja S. ulotki szkalujące m.in.
prezesa Zarządu Spółdzielni Józefa Chmielewskiego,
przewodniczącego
Rady
Nadzorczej
Tadeusza
Piątkowskiego, a także członka Rady Nadzorczej
Zbigniewa Rachwalda. W ulotkach tych znalazły się
pomówienia najwyraźniej mające na celu wprowadzenie
mieszkańców osiedla w błąd w związku ze zbliżającymi się
wyborami samorządowymi.
Przypominamy, iż autor powyższych ulotek to osoba znana,
która wielokrotnie stawała przed sądem i została skazana
przez sąd za pomawianie i znieważanie.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Kandydaci na burmistrza Rumi
 Elżbieta Rogala-Kończak (KWW E. Rogala Kończak - "Gospodarność.pl")
 Michał Pasieczny (KW Platforma Obywatelska RP)
 Bogdan Formella (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi (okręgi obejmujące – przynajmniej w części – tereny SM „Janowo”)
okręg

ulice

Kandydaci – zgodnie z obwieszczeniem PKW

lokal wyborczy

nr 4

Elbląska, Krakowska,
Wileńska

Gimnazjum nr 2,
ul. Świętojańska 11

nr 8

Szczecińska

Gimnazjum nr 1,
ul. Rodziewiczówny 10

nr 9

Dąbrowskiego 56,
Pomorska nr 1, 3, 7,
Stoczniowców

Zespół Szkół
Ogólnokształcących,
ul. Stoczniowców 6

nr 10

Dokerów, Gdańska
nr 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20

"ISKIERKA" Przedszkole
Niepubliczne,
ul. Dokerów 5

nr 11

Gdańska nr 22, 24,
Katowicka,
Kujawska, Pomorska
nr 5, 9, 15, 17, 19,
21, 23, 25

Ekologiczna Szkoła
Społeczna,
ul. Kujawska 8a

nr 14

Gdańska nr 26, 28,
31, 33, 37, 39, 41,
43, 45, 47, Pomorska
nr 29, 31

Przedszkole Niepubliczne
"JANOWIACZEK",
ul. Pomorska 27

nr 16

Opolska, Poznańska,
Wrocławska

Gimnazjum nr 2
(sala gimnastyczna),
ul. Świętojańska 11

nr 17

Warszawska

CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej,
ul. Ks. Lucjana Gierosa 8A

nr 21

Gdyńska

Gimnazjum nr 1,
ul. Rodziewiczówny 10

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

IDZIAK-CIESIELSKA Marzena (KW PiS)
MROWICKA Magdalena (KW PO RP)
MAJDA Katarzyna (KWW Samorządność Rumia)
STASZEWSKA
Jolanta
(KWW
E.Rogala-Kończak
Gospodarność.pl)
SOBOCIŃSKI Jan (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
KOWALIK Michał (KW PiS)
KACZMAREK Marcin (KW PO RP)
KIEŁCZEWSKI Michał (KWW Samorządność Rumia)
PTACH Rafał (KWW Aktywni Rumianie)
AWSIUKIEWICZ
Beata
(KWW
E.Rogala-Kończak
Gospodarność.pl)
KOHNKE Anna (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
BARAN Monika (KWW Monika Baran)
GĘBSKA Barbara (KW PiS)
BARTELKE Piotr (KW PO RP)
IDZI Malwina (KWW Samorządność Rumia)
BLACHA
Włodzimierz
(KWW
E.Rogala-Kończak
Gospodarność.pl)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

SINICKI Ariel (KW PO RP)
WAŚKOWSKA Elżbieta (KWW Samorządność Rumia)
KUBINA Aleksander (KWW E.Rogala-Kończak Gospodarność.pl)
LICHWA Marta (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
DETTLAFF Mariusz (KW PiS)
GRINHOLC Grzegorz (KW PO RP)
BRYLOWSKI Jan (KWW Samorządność Rumia)
CEGIELSKA Hanna (KWW E.Rogala-Kończak Gospodarność.pl)
DZIUBIŃSKI Krzysztof (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)

1.
2.
3.
4.

ANDRZEJCZAK Andrzej (KW PO RP)
RÓŻYCKA Elżbieta (KWW Samorządność Rumia)
LIPOWSKI Krzysztof (KWW Aktywni Rumianie)
PIĄTKOWSKI
Tadeusz
(KWW
E.Rogala-Kończak
Gospodarność.pl)
FORAS Jadwiga (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
RYDZEWSKA Karolina (KW PO RP)
ZAWADZKI Marek (KWW Samorządność Rumia)
CHMIELEWSKI
Józef
(KWW
E.Rogala-Kończak
Gospodarność.pl)
KRAJEWSKA Katarzyna (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)
KRYŻA Michał (KW PiS)
FUCHS Marcin (KW PO RP)
WOLAŃSKI Janusz (KWW Samorządność Rumia)
MISZKE Lidia (KWW E.Rogala-Kończak Gospodarność.pl)
PTACH Stanisław (KW PiS)
SZYPUŁA Lucyna (KW PO RP)
WALKOWSKI Ireneusz (KWW Samorządność Rumia)
GRZESIAK Renata (KWW E.Rogala-Kończak Gospodarność.pl)
JAROSZ Elżbieta (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia)

5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Powiatu Wejherowskiego
W przypadku wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego nasze miasto obejmuje okręg nr 2. Na karcie do głosowania
znajdziemy 56 kandydatów z czterech komitetów wyborczych (KW PO RP, KW PiS, KWW Porozumienie Samorządowe
2014, KWW "Wspólny Powiat"). Spośród nich również możemy wybrać tylko jedną osobę. W 29-osobowej Radzie
Powiatu zasiądzie 7 osób z Rumi.
Sejmik Województwa Pomorskiego
I w tym przypadku Rumia znajduje się w okręgu nr 2 (razem z pozostałymi miejscowościami powiatu wejherowskiego,
Gdynią, Sopotem i powiatem puckim).
Na karcie do głosowania znajdziemy 109 kandydatów (!) zgłoszonych przez 9 komitetów wyborczych. Do Sejmiku
Wojewódzkiego staruje 6 rumian. Tu również możemy zagłosować tylko na jedną osobę.
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TOALETA TO NIE ŚMIETNIK!

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

W jednym z wydań „Naszych
Spraw” pisaliśmy o niewrzucaniu do
toalet odpadów. Aktualnie PEWiK
Gdynia
przeprowadza
akcję
informacyjną na ten temat.
Aby ścieki mogły sprawnie
przepływać przez rury kanalizacyjne
nie należy wrzucać do toalety
odpadów.
Odpady
zapychają
wewnętrzną kanalizację budynku i
stają się przyczyną poważnych i
kosztownych awarii. Zatory sieci kanalizacyjnej mogą
doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania,
piwnicy, ogródka lub ulicy. Takie zjawisko jest bardzo uciążliwe
dla mieszkańców, powoduje duże straty materialne i jest
bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Czego nie należy wrzucać do toalety?
 chusteczek
nawilżanych,
pieluch
jednorazowych,
podpasek, ręczników papierowych, patyczków i wacików
kosmetycznych
 olejów, tłuszczy
 lekarstw, strzykawek, plastrów
 resztek jedzenia, odpadów kuchennych
 materiałów budowlanych, farb, lakierów, itp.
A zatem nie wyrzucajmy odpadów do toalety! Dzięki temu
możemy zapobiegać awariom, zatorom, niszczeniu rur, a także
zanieczyszczeniu środowiska.
Redakcja

30 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Miejskiej Rumi – ostatnie w tej kadencji. Radni wysłuchali
informacji na temat działalności samorządowych szkół i
przedszkoli.
Podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia Jana
Brzechwy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi.
Zatwierdzono zmiany w uchwale budżetowej, a także w
„Wieloletniej prognozie finansowej miasta”. Przyjęto
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2015” oraz zmiany do programu „Rumska karta dużej
rodziny”.
W dalszej części porządku obrad znalazło się kilka
projektów uchwał dotyczących sprzedaży gruntów
gminnych. Pozyskane środki miałyby być przeznaczone
m.in. na budowę gminnych dróg. Jednakże głosami jeszcze
rządzącej koalicji większościowej PO-PiS-Samorządność i
radnego niezależnego B.Formelli projekty zdjęto z
porządku obrad sesji.
Jak przypomniano, ta sama koalicja nie chciała udzielić
absolutorium burmistrz Rumi ze względu na zbyt małą ilość
wybudowanych dróg. Jak podkreślali inni radni, jest to
celowe działanie koalicji, by na te drogi najzwyczajniej
burmistrz Rumi nie miała środków.
Wybory za dwa dni, a zdaje się, że radni koalicji
zapomnieli, iż takie „kwiatki” mieszkańcy będą pamiętać.
AF

PRACE W PARKU TRWAJĄ
Cały czas trwają prace modernizacyjne w parku
miejskim w Janowie – w tzw. Parku Żelewskiego. Firma
wykonująca prace zbudowała już część alejek.
Jak pisaliśmy jest to kolejny etap prac związanych z
kompleksową modernizacją tego parku. Ze względu na to,
że wiele imprez spółdzielczych odbywa się w tym parku, jak
też wielu mieszkańców naszego osiedla z niego korzysta,
aktualnie realizowany etap jest współfinansowany przez
naszą Spółdzielnię. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu
Spółdzielni podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.
Kompleksowa modernizacja ścieżek to inicjatywa
radnych – Józefa Chmielewskiego i Aleksandra Kubiny,
jako odpowiedź na wnioski mieszkańców zgłaszanych
choćby w trakcie spółdzielczych zebrań Walnego
Zgromadzenia.
Red.
W janowskim parku powstała już spora część alejek, kolejne jeszcze
zostaną utwardzone
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Ogłoszenie Gospodarnosc – jako całość na stronę 4 i 5

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW E. Rogala-Kończak - „Gospodarność.pl”
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„- SERCE?! - A TO POLSKA WŁAŚNIE!” (Wyspiański)
Znany dialog Panny Młodej z Poetą w „Weselu”
(1901) pośrednio zawiera w sobie smutne stwierdzenie
faktu, że nie było Polski na początku XX w. na mapach.
Jednak również potwierdza słowa J. Wybickiego:
„Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”. Idea
wolnej Ojczyzny trwała w polskich sercach i umysłach
mimo upływu ponad stu lat od III rozbioru
Rzeczypospolitej. Zrywy zbrojne w XIX w. skończyły się
klęską, bo trzy państwa zaborcze były mocarstwami i
wspierały się wzajemnie, ale te przegrane powstania
podtrzymywały tzw. ducha narodowego.
Wybuch I wojny światowej w 1914 r. obudził w
Polakach nowe nadzieje na niepodległość. I mimo
ogromnej ofiary krwi – również wśród Polaków, którzy
musieli walczyć w obcych mundurach po obu stronach
frontu – owe nadzieje w listopadzie 1918 r. się spełniły.
Przynajmniej dla mieszkańców ziem centralnej Polski.
Wielkopolska i Śląsk musiały jeszcze bić się o swoją
przynależność do Polski. O dostęp do morza i Pomorze
Gdańskie (choć bez Gdańska) ostro wykłócali się
podczas paryskiej konferencji Roman Dmowski i Ignacy
Paderewski. Wspomagani przez Kaszubów, Antoniego
Abrahama i Tomasza Rogalę. Walki o granice wschodnie
i obszary tzw. Kresów z Lwowem i Wilnem były niezwykle
zacięte i w tych walkach niewątpliwie wybijała się postać
Józefa Piłsudskiego. Zwycięstwo w bitwie warszawskiej
(„cud nad Wisłą”) to także ogromna zasługa generałów:
Tadeusza
Rozwadowskiego,
Józefa
Hallera
i
Władysława Sikorskiego.
Ustawę o świętowaniu w dniu 11 listopada rocznicy
odzyskania niepodległości sejm uchwalił dopiero w 1937
roku. Dlaczego wybrano akurat 11 listopada, choć Rada
Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski już 5
października 1918 r.? A po przewrocie majowym 1926 r.
świętowano co roku 8 listopada... Na pewno wpływ na
decyzję sejmu miało międzynarodowe znaczenie rozejmu
podpisanego 11 XI 1918 r. przez Niemcy i Ententę we
francuskim Compiegne. Tego samego dnia Rada
Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad
wojskiem, co było wstępem do tworzenia Rządu
Narodowego. A nocą rozbrojono niemiecki garnizon w
Warszawie i tam Polacy mogli już się poczuć „u siebie”.

Tak więc 11 XI 1918 r. na pewno był dla Polaków dniem
radosnym i powodem do dumy. W Polsce Odrodzonej
mimo trudności społecznych i gospodarczych, a także
napięć i konfliktów na tle etnicznym, patriotyzm był czymś
oczywistym. Związek Polaków w Niemczech przyjął jako
wytyczne do swoich działań tzw. pięć prawd. Ta piąta
prawda brzmiała: „Polska matką naszą. Nie wolno o
matce mówić źle”. Od 1989 r. Narodowe Święto
Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. Po 96 latach
chciałoby się, by mimo kaprysów jesiennej aury nadal
można było odczuć nastrój tamtej dawnej radości. Teraz
nie musimy walczyć o Polskę, a Ojczyznę jak matkę
naprawdę powinniśmy mieć w sercach. Nieraz zaś
słyszymy, że patriotyzm jest „demodé” i często o Polsce
mówi się z niechęcią „ten kraj”...
W chwili, gdy piszę niniejszy tekst, nie wiadomo, jaki
przebieg miały tegoroczne Marsze Niepodległości w
Warszawie. Oby były przynajmniej spokojne, jeśli nie
mogą być radosne jak parady w Ameryce w ich Święto
Niepodległości (co prawda wypada w lipcu!). Takie już
bywają marsze w wielu innych większych miastach
polskich, np. parada w Gdyni. W Warszawie natomiast w
kilku ostatnich latach bywało burzliwie i wręcz
niebezpiecznie...
A w Rumi obchody święta są nie tyle radosne, co
poważne. Bo przecież Rumia – razem z innymi
miejscowościami pomorskimi – do Polski wróciła dopiero
w lutym 1920 roku! Nie po 123, ale po 148 latach
zaborów.
Przedwojennego
wójta
zaś,
Hipolita
Roszczynialskiego,
razem
z
innymi
Polakami
zamordowali Niemcy w Piaśnicy akurat 11 listopada 1939
roku. Składane są więc kwiaty na grobach i pod
pomnikami ofiar II wojny światowej, odprawiana jest
msza św. za Ojczyznę. W tym roku dodatkowo
zaplanowano odsłonięcie na rondzie Armii Krajowej– z
udziałem kompanii honorowej WP - nowego pomnikaobelisku AK. Natomiast wieczorem w sali Szkoły
Podstawowej nr 1 koncert pieśni patriotycznych i
żołnierskich w wykonaniu „Chóru św. Cecylii” oraz
kwartetu „4capriccio”.
Jerzy Hoppe

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK.
Tegoroczne „Zaduszki muzyczne” w janowskim Domu Kultury
poświęcone były pamięci zmarłej tragicznie w 1980 roku piosenkarce,
Annie Jantar.
Muzyczny spektakl na stosowną okoliczność przygotował aktorski
duet w osobach: Beaty Buczek-Żarneckiej oraz Mariusza Żarneckiego,
pracujących na stałe w Teatrze Miejskim w Gdyni. O muzykę zadbał
trójmiejski kwartet „Made in Heaven”. Piosenki Anny Jantar w swojej
warstwie muzycznej i słownej zawsze były pełne optymizmu, radości i
pozytywnej energii. U schyłku minionej epoki cała Polska śpiewała: „Tyle
słońca w całym mieście", „Staruszek świat", „Przetańczyć z tobą chcę
całą noc".
Myślę, że zaduszkowym mottem mogła być piosenka „Najtrudniejszy
pierwszy krok". Jej przekaz skłania do refleksji, że chcąc dobrze przeżyć
własne życie, należy roztropnie stawiać swoje pierwsze kroki w danej
sytuacji, bo to właśnie one nadają sens następnym setkom i tysiącom
dalszych kroków. To tak jak w życiu, otwierając jedne drzwi, zamykamy
jednocześnie szereg kolejnych. Są to nasze szanse i możliwości
życiowe, które w taki wieczór jak Zaduszki musimy poddać okresowej
kontroli, aby sprawdzić, czy naprawdę idziemy w dobrym kierunku, bo
tak jak w piosence „Nic nie może przecież wiecznie trwać".
Leszek Winczewski
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POD ZNAKIEM KASZUB I ROCZNICY
Tym razem jesienna Niedziela Kaszubska w Janowie (9 XI)
miała dwa główne akcenty - regionalny i niepodległościowy.
Ten drugi akcent ze względu na bliskość obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Jak zawsze była więc najpierw tzw. kaszubska msza św. w
pobliskim kościele. Natomiast w holu i sali widowiskowej Domu
Kultury SM „Janowo” uczestników imprezy witały mieniące się
kolorami tęczy obrazy, inspirowane kaszubskim haftem. O tym
cyklu pt. „Pędzlem haftowane” opowiedziała ich autorka,
Stanisława Neubauer ze Somonina. Z kolei mieszkanka
Janowa,
Edyta
Jankowska-Giermek,
zaprezentowała
wykonane przez siebie przytulanki-Kaszubiaczki. A Tomasz
Fopke, znany regionalista i działacz kaszubski, wręcz aktorsko
recytował wybrane wiersze Brzechwy i Tuwima, pisane dla
dzieci. Fopke je „skaszubił” i wydał w dwóch tomikach. Dostał

„Polish Polka”

Stoiska E. Jankowskiej-Giermek i T. Fopkego

Stanisława Neubauer i gospodarz imprezy, Leszek Winczewski

Burmistrz Rumi w kaszubskim stroju i lider „Polish Polka”
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duże brawa m.in. za „Lokomotywę” i „Kaczkę dziwaczkę” po
kaszubsku...
W tej części programu gdański zespół „Polish Polka” z
liderem Leszkiem Muchowieckim bawił salę biesiadnymi
piosenkami. Były nawet tańce przy scenie... Poważniejszy
charakter miała druga część programu. Zespół z werwą zagrał
– i zaśpiewał, wciągając do wspólnego śpiewu widownię –
znane pieśni legionowe, m.in. „Pierwszą Brygadę”, ale również
inne popularne piosenki żołnierskie. Na bis gdańszczanie
jednak zagrali żwawą „kaszubską polkę”, a jeden z
uczestników imprezy do tańca porwał p. Burmistrz, wywołując
owację obecnych...
Trzeba dodać, że dla wszystkich był również tradycyjny
kaszubski poczęstunek, a sympatyczną imprezę poprowadził
gospodarz Domu Kultury, Leszek Winczewski.
J. H.
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RUMSKI PROCES
W TRYBIE WYBORCZYM
W ubiegłym miesiącu kandydat na burmistrza Bogdan
Formella, pozwał kandydata Niezależnego Porozumienia
Gospodarność Elżbietę Rogalę-Kończak do sądu w
trybie wyborczym. Sąd, po zapoznaniu się ze
zgłoszeniem, uznał je za niezasadne i postanowił
wniosek oddalić w całości. Zasądził też od wnioskodawcy
Bogdana Formelli na rzecz Elżbiety Rogali-Kończak
kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania
sądowego.
Pomimo tego Bogdan Formella odwołał się od
wyroku. Sąd drugiej instancji wyrok podtrzymał w całości.
Jak się okazuje powyższy proces zbiegł się z
ogłoszeniem
podpisania
porozumienia
pomiędzy
komitetami wyborczymi Rumi w sprawie uczciwej
kampanii (tzw. pakt o nieagresji). Paktu nie podpisał
komitet
„Gospodarności”,
bo
jak
wyjaśniał:
„Zaproponowane przez Was zawarcie porozumienia ma
sens tylko wtedy, gdy podpisujący go ludzie potrafią
wywiązywać się z zawartych umów. Pragniemy
przypomnieć, że niedawno radny Michał Pasieczny,
obecny kandydat na burmistrza, oraz radny Ariel Sinicki,
obecny kandydat na radnego – obydwaj z Komitetu
Wyborczego PO, zerwali bez uzasadnienia umowę
koalicyjną pomiędzy naszymi ugrupowaniami. W tej sytuacji
jest rzeczą zrozumiałą, że nie możemy podpisywać
kolejnych umów z ludźmi, o których już wiemy, że umów
nie dotrzymują”.”
Oczywiście każdy miał prawo bawić się w pakty o
nieagresji, jak też je odrzucić. Jednak kierowanie
wniosków, które w dwóch instancjach przez sąd są
odrzucane, w kontekście ogłaszania paktu o nieagresji,
należy traktować chyba tylko z przymrużeniem oka.
Red.

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KW Platforma Obywatelska RP

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW Porozumienie Samorządowe 2014
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Wyjmij teksty z szuflady!
Biblioteka Stacja Kultura rozpoczęła od listopada cykl
warsztatów twórczego pisania. Odbywają się raz w
tygodniu. Nabór jest otwarty, wstęp bezpłatny.
Warsztaty poświęcone są wszechstronnemu rozwojowi
umiejętności pisania prozy, poezji i innych form literackich. W
programie znajdą się wykłady, dyskusje i ćwiczenia. Zajęcia
prowadzi Sławomir Płatek - publicysta, wydawca, poeta.
Informacje i zapisy osobiście lub pod numerem telefonu Stacji
Kultura: 58 721 47 52 lub przez formularz kontaktowy na
stronie: www.bibliotekarumia.pl

