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Co z nowym budynkiem MOPS w Rumi?

Ciągłe obietnice bez pokrycia

str. 12

Przystanek przy Przychodni
kosztem miejsc parkingowych

Nasi „drodzy”
rumscy urzędnicy

Publiczne pieniądze
na prywatny interes?

Podróżujący komunikacją miejską
doczekają się dogodniejszego dojazdu do przychodni. Udogodnienie realizowane jest jednak kosztem miejsc
parkingowych, a prace przygotowywano bez należytej staranności.

Miasto Rumia ma jednych z najdroższych urzędników na Pomorzu.
W 2016 roku ich utrzymanie kosztowało podatników aż 11,4 mln złotych.

Urząd „dorzuci” 300 tysięcy do
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pieniądze są potrzebne, by
postawić halę dla... prywatnej firmy.
Zgodę na to wyraziła Rada Miejska.
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str. 11
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Przystanek przy Przychodni
kosztem miejsc parkingowych

Kilka słów
od redaktora
naczelnego...

Podróżujący komunikacją miejską doczekają się dogodniejszego dojazdu do przychodni. Udogodnienie realizowane jest jednak kosztem miejsc
parkingowych, a prace przygotowywano bez należytej staranności.

Drodzy Czytelnicy!
W niniejszym wydaniu jak zwykle przedstawiamy Wam
najciekawsze wydarzenia i tematy z naszego miasta. Są to
często informacje lekkie i przyjemne, budzące pozytywne
emocje, czyli takie jakich wiele znajdziecie w innych mediach. Nie możemy jednak unikać tematów trudnych. Nie
możemy i nie chcemy koloryzować rzeczywistości, która
coraz częściej okazuje się być mocno odbiegająca od przekazu, który do tej pory do Was trafia.
Poczucie misji nakazuje nam, by odkrywać przed Wami
również mniej „poprawną politycznie” prawdę o realiach,
w jakich przyszło nam żyć. Niniejsze wydanie jest skromnym zaczątkiem pracy w tym właśnie kierunku. Za szczególnie godne polecenia w aktualnym numerze uważam
artykuły:
„Publiczne pieniądze na prywatny interes?” (str. 11)
- o pomyśle miejskiej Spółki, by wybudować halę i następnie ją sprzedać prywatnej firmie;
„Okiem fachowca: Urząd Miasta robi fuszerkę” (str. 13)
- o wątpliwej jakości wykonaniu ocieplenia budynków
komunalnych;
„Co z nowym budynkiem MOPS w Rumi? Ciągłe
obietnice bez pokrycia” (str. 12)
- o problemach włodarzy miasta z usytuowaniem MOPSu;
„Nasi „drodzy” rumscy urzędnicy” (str. 6)
- o wzroście kosztów utrzymania Urzędu Miasta.

Ruszyły prace drogowe przy ul. Derdowskiego. Obok przychodni
Życzę ciekawej lektury i pomimo trudnych, niekiedy NZOZ nr 1, w miejscu
nieprzyjemnych tematów liczę na Wasz pozytywny odbiór. gdzie znajdowały się
miejsca parkingowe, poPozdrawiam!
REKLAMA
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wstaje przystanek autobusowy z wiatą.
Inicjatorem
budowy
jest Przewodniczący Rady
Miasta Ariel Sinicki. Jeszcze za życia poprzedniego dyrektora NZOZ nr
1, ŚP. Doktora Grzegorza
Szalewskiego, Przewodniczący, jak twierdzi, miał
uzgodnić z nim słownie,
że przystanek powstanie
na terenie należącym do
przychodni. Przy rozmowie miała również być
obecna Dyrektor Zakładu.
Nie otrzymaliśmy jednak
od Przewodniczącego dostępu do dokumentów potwierdzających te uzgodnienia, ponieważ takowe
nie istnieją.
NIP: 588-242-42-35
REGON: 366355580
ISSN: 2081-609X
Dział reklamy:
Emilia Samulska
tel. kom.: 693 051 090
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O braku należytej
staranności ze strony
Urzędu Miasta świadczy
również fakt, że prace
rozpoczęły się bez poinformowania w jakikolwiek sposób właściciela
terenu.
Parking o połowę mniejszy
Drugą kwestią budzącą wątpliwości jest
wielkość planowanego
przystanku. Projekt nie
przewiduje budowy zatoki autobusowej, więc na
budowę wiaty z ławkami
teoretycznie
powinno
wystarczyć zaledwie kilka/kilkanaście metrów
kwadratowych. Tymczasem obszar prac zajmuje aż połowę parkingu,
Redaktor naczelny:
Tomasz Kłeczek
tel. kom.: 512 149 855
redakcja@gazetarumska.pl
Druk:
Express Media Sp. z o.o.,
Bydgoszcz
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Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

który (i tak za mały) do
tej pory służył pacjentom
jako dogodne miejsce
na zaparkowanie samochodu. Przewodniczący
Rady tłumaczy to względami
bezpieczeństwa.
Jego zdaniem osoby wysiadające z autobusu nie
powinny wychodzić na
parking. Zdaniem Ariela
Sinickiego, zlikwidowanie połowy miejsc parkingowych nie powinno
być zbyt dużym utrudnieniem, ponieważ około
36 miejsc powstało nieopodal, przy ul. Miłosza
i Pułaskiego.
Prace miały potrwać
około tygodnia, począwszy od 4 kwietnia. Red.
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Odbierz flagę
w Dzień Flagi Narodowej

„Rumia - naturalnie narodowa” - to hasło, pod
którym inicjatorzy akcji ze Stowarzyszenia Narodowa Rumia będą rozdawali biało-czerwone flagi.
Nawiązuje ono do
miejskiego hasła "Rumia
- naturalnie pomysłowa". Akcja odbędzie się
w Dzień Flagi Narodowej, który obchodzimy 2
maja.
"Pragniemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do upamiętniania
ważnych świąt narodo-

wych. Chcielibyśmy, aby
w najważniejsze święta i rocznice, takie jak
1 marca, 1 września, 1 i
15 sierpnia, czy 11 listopada cała Rumia przybierała biało-czerwone
barwy" - mówi Kamil
Blok, wiceprezes Stowarzyszenia - "Może to
tylko symbole, ale jakże

ważne dla podtrzymania
i pielęgnowania naszej
tożsamości. Dlatego zachęcamy mieszkańców do
odbioru flag. Rozdawać
je będziemy na rumskim
rynku (godz. 10 - 12) i na
skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z Dąbrowskiego
(godz. 15 - 16)" - dodaje.

Kamil Blok
Wiceprezes
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia

Obchody 8. rocznicy
katastrofy smoleńskiej
Obchody ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej odbyły się 10
kwietnia w całym kraju. Również w Rumi przedstawiciele władz
samorządowych i mieszkańcy miasta uroczyście złożyli hołd
ofiarom katastrofy.
Obchody
rocznicy
tragedii rozpoczęły się
o godz. 17.15 złożeniem
kwiatów przy rondzie
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnie
o godz. 17.30 złożono
kwiaty przy rondzie marszałka Macieja Płażyńskiego, a o godz. 18.00
w sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych

została odprawiona msza
święta w intencji ofiar
katastrofy.
W
uroczystościach
wzięli udział: posłanka
Dorota
Arciszewska-Mielewczyk,
radna
powiatowa Łucja Słowikowska,
burmistrz
Rumi, przewodniczący
Rady Miasta, miejscy
radni oraz mieszkań-

cy Rumi. Obecna była
również delegacja Szkoły
Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia
Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego
Błażewskiego w Kniewie,
delegacja NSZZ Solidarność i innych organizacji
społecznych.
W. Hintzke
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE

Niewypały w rumskich lasach

Ze swoim problemem do naszej redakcji zgłosił się pan Krzysztof. Pan Krzysztof
obecnie mieszka w Gdyni, ale ponieważ przez całe życie był mieszkańcem Rumi,
często odwiedza rodzinne miasto i okolice.
Bardzo lubi spacerować z
rodziną po okolicznych lasach, szczególnie upodobał
sobie dukty leśne niezbyt
uczęszczane przez mieszkańców, daje mu to pewność, że podczas spaceru
nie będą go na drodze leśnej
wyprzedzać zmotoryzowani
turyści, czy też hordy biegających i wrzeszczących młodocianych pseudoturystów.
Ponieważ pan Krzysztof z
zamiłowania jest fotografem, lubi nieco zbaczać z
utartych szlaków i szerzej
rozglądać się po okolicy w
poszukiwaniu ciekawych
miejsc, zwierząt, oraz pozostałości umocnień z II wojny światowej.
Jak wiadomo, nasze lasy
były w czasie II wojny światowej miejscem wielu cięzkich walk i bardzo często
stawały się polem ostrzału
moździeżowego czy artyleryjskiego i właśnie to jest
głównym powodem jego
obaw. Coraz częściej trafia
bowiem w różnych miejscach na leżącą amunicję
oraz elementy pocisków i
granatów z okresu wojny.
Ostatnio trafia na takie
„niespodzianki” dosłownie
niemal leżące już „na wierzchu”. Na dowód tego, przesłał nam zdjęcie zrobione
4

kilka lat temu (a także film
opublikowany w internecie)
zrobione w lesie aparatem z
telefonu komórkowego. Widać na nim niemal w całości
wystające z ziemi, dwa granaty moździeżowe, leżące
o przysłowiowe dwa kroki
od ścieżki, gdzie prawdopodobnie w czasie II wojny
stał radziecki moździerz.
Od lat 80-tych nasze lasy
przemierzali pasjoniaci historii z detektorami metalu w
poszukiwaniu porzuconych i
zagubionych elementów wyposażenia i umundurowania
walczących stron.
Pan Krzysztof często
spotykał tych zazwyczaj
miłych i odpowiedzialnych
pasjonatów. To oni najcześciej natrafili na niewybuchy i niewypały które
zgłaszali leśnikom lub odpowienim służbom.
Czasem by nie robić sobie kłopotu zakopywali takie znaleziska głębiej aby
nie trafiły w nieodpowiednie ręce.
Niestety w ostatnich latach pojawili się też młodzi, i nieodpowiedzialni
„poszukiwacze skarbów”
którzy czasem pozostawiali
takie znaleziska na wierzchu. Prace leśne, erozja ziemi, naturalne osuwanie się

krawędzi okopów samoistnie wyłaniają pozostałości
walk, którymi nikt nie jest
zainteresowany.
Odpowiedzialni detektoryści dziś już nie przeczesują naszych lasów. Zaostrzono prawo na jakiekolwiek
poszukiwania za pomocą
detektorów bez zezwolenia.
Dziś ta pasja wymaga zezwoleń z Nadleśnictwa (obligatoryjnie nie są obecnie
wydawane) które są podstawą uzyskania pozwolenia
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Co grozi
tym pasjonatom historii
którzy wejdą do lasu z detektorem metalu? Do 2 lat
więzienia.
Czy
odpowiedzialni
detektoryści mogą zwiększych nasze bezpieczeństwo? Oczywiście tak. Oto
przykład z ostatnich dni. W
trakcie 2 dniowego spotkania detektorystów na trenie
Fortu Wielka Księża Góra
pod Grudziądzem detektoryści przyczynili się do
oczyszczenia terenu fortu z:
1x Betonowa bomba lotnicza typ B - 50 kg, 3x ppanc.
pocisk artyleryjski kal 76
mm, 20x zapalnik pocisków
artyleryjskich, 10x zapalnik
UZRGM, 1x granat moździerzowy kal. 50mm, 1x

granat ręczny F-1, 1x granat ppanc. panzerfaust, 2x
amunicja strzelecka 23mm,
2x pocisk granatnika, 10x
amunicja strzelecka. Głównie pochodzące z II Wojny
Światowej.
Spotkania Pana Krzysztofa z tymi pasjonatami
były zawsze miłe. Jak podkreśla Pan Krzystof, często
uzyskiwał od nich informację nie tylko o miejscach
walk, ale i gdzie spotkać
sarny, dziki lub inną leśną
zwierzynę.
Pan Krzysztof fotografując w tym roku budzący
się las z zimowego snu, nie
spotyka już detektorystów.
Natrafiał natomiast na pozostałości które były świadkami krwawych walk – na
szczęście narazie te bezpieczne.
Najgorsze w całym problemie jest to, że właściwie
od dawna nikt problemem
niewybuchów w naszych
lasach już się nie przejmuje.
Jeszcze do końca lat 80-tych
można było gdzie niegdzie
zobaczyć patrole saperskie
z niewybuchami. W miejscach ciężkiwch walk nie
były i nie są prowadzone
kompleksowe prace saperskie. Zapewnie nie ma to
pieniędzy.
Pan Krzysztof zadaje pytanie? Czy poruszanie się
po naszych lasach jest bezpieczne? Pokolenie które
odbyło obowiązkową zasadniczą służbę wojskową
wie jak się zachować i jest
wstanie rozpoznać zagrożenie. Ale czy nasze dzieci
i wnuki w trakcie zabaw i
spacerów po lesie są wstanie rozróżnić puszkę od
głowicy rosyjskiego granatu? Zardzewiałej rury od
granatnika? Czy znaleziona
amunicja trafi do rąk rodziców czy pozostanie w kieszeni naszych pociech?

Rusza V edycja

Budżetu
Obywatelskiego
(2019 r)

Rusza V edycja Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można
składać od 3 do 30 kwietnia.

Po raz kolejny inicjatywa odbędzie się w
formule metropolitalnej, czyli równolegle z
Wejherowem, Gdynią,
Sopotem i Gdańskiem.
Łączna kwota przeznaczona na tegoroczny
BO to 1,5 mln zł. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Rumi,
niezależnie od wieku.
Aby to zrobić trzeba
jednak zebrać 15 podpisów. Wzór wniosku
można pobrać na stronie https://rumia.budzet-obywatelski.org/
wszystko-o-budzecie/

do-pobrania lub w Biurze Obsługi Mieszkańców U.M. Rumia.
Można zgłaszać projekty inwestycyjne (np.
place zabaw, ścieżki rowerowe...), oraz prospołeczne (warsztaty, koncerty...). Szacowana wartość
projektu inwestycyjnego
może wynieść do 250 tysięcy złotych, a prospołecznego 50 tys. zł.
Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Podawczym UM, lub
wysłać na adres mailowy
budzetobywatelski@rumia.eu
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego

Wiadomości z „Hipolita”

w Rumi

www.hipolit.info

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
TURYSTYCZNO-HOTELARSKI

Konkurs „Stół porą roku nakrywany”

W tym roku gospodarzem i organizatorem konkursu był ”Hipolit”. Koordynatorem konkursu był
nauczyciel
przedmiotów
turystycznych Rafał Nowicki. W konkursie wzięło
udział 9 szkół z Bytowa, Sopotu, Tucholi, Kościerzyny,
Wejherowa i Gdyni oraz

Jury pod przewodnictwem Iwony Przybojewskiej- koordynatora i szkoleniowca przyjęć ślubnych
– nagrodziło 3 zespoły:

Tradycyjnie wiosna kojarzy się z organizowanym od
kilku lat w „Hipolicie” konkursem nakrywania stołu. W
W dniu 27 marca 2018 roku w PZS nr 2 w Rumi odbył się tym roku licznie wzięli w nim udział uczniowie klas gaw IV Międzyszkolny Konkurs Turystyczno-Hotelarski.
stronomicznych. W sumie nakrytych zostało 21 stolików.
turyści z rumskiego „Hipolita”. Rywalizacja młodzieży polegała na wypełnieniu
testu składającego się z 30
pytań zamkniętych m.in.
z zakresu: ustawy o usługach turystycznych z dnia
29 sierpnia 1997 roku i Kodeksu Postępowania Praktycznego oraz zasad BHP

w turystyce. Podczas gdy
członkowie jury sprawdzali prace, młodzież wraz z
opiekunami zwiedziła Hotel „Faltom” w Rumi oraz
budynek szkoły. I miejsce
w konkursie zajęła Aleksandra Torłop - uczennica
klasy hotelarskiej z Kościerzyny. Gratulujemy!!!

I MIEJSCE klasa 2B
Angelika Wyrwał
Sebastian Mischke
II MIEJSCE klasa 3B
Julia Kąkol
Martyna Koralewska
Sandra Borkowska
Paweł Frąckowiak
III MIEJSCE klasa 4B
Marta Zawielak
Patryk Kortas
Damian Przychodzeń
Łukasz Witulski

Z HIPOLITA DO CORK - PRAKTYKI ZAGRANICZNE
UCZNIÓW W IRLANDII

Wyróżnienia
otrzymały uczennice klasy
3 B: Angelika Bregier,
Magdalena
Potrykus,
Angelika Renusz, Maria Hammerl i Angelika
Kwidzińska oraz uczniowie z tej samej klasy - Michał Maciejko, Kacper
Słowi, Adrian Plotzke
i Sebastian Torbiak za
bardzo oryginalne i po-

mysłowe nakrycia stołu.
Zdobywcy I miejsca będą
reprezentowali
nasza
szkołę w wojewódzkim
konkursie nakrywania
stołów, który odbędzie się
18 kwietnia 2018 roku w
ZSHG w Gdyni. Organizatorami szkolnego konkursu są nauczycielki:
Magdalena Blok Krampa i Małgorzata Więcek.

W dniu 8 kwietnia 2018 roku uczniowie z rumskiego HIPOLITA kształcący się w zawodach
technik logistyk, technik usług fryzjerskich i technik obsługi turystycznej wylecieli na zagraniczne praktyki zawodowe do Cork w Irlandii w ramach programu Erasmus+.

To już trzeci wyjazd w
ramach programu Erasmus+ realizowany w PZS
nr 2 w Rumi. Na gdańskim
lotnisku im. Lecha Wałęsy
w Rębiechowie uczestników projektu żegnali rodzice oraz dyrektor szkoły
Pani Halina Filińska wraz
z koordynatorem projektu
Panem Rafałem Nowickim. Udział w projekcie
dla uczniów jest bezpłatny,
a każdy z nich ma zapewniony przelot do Irlandii,
kurs językowy i pedagogiczny, zakwaterowanie u
irlandzkich rodzin i wyżywienie podczas pobytu,
a przede wszystkim udział

w miesięcznych praktykach zawodowych u miejscowych przedsiębiorców,
intensywny kurs języka
angielskiego w Irlandii,
lokalny transport i opiekę
ze strony partnera- Your

International
Treining
oraz opiekunów ze szkoły,
którymi są: Wioletta Ptak-Fedyk, Karolina Leszega,
Anita Więcek-Muc i Rafał
Nowicki. W tym samym
czasie praktyki zawodo-

we w Irlandii odbywają
uczniowie Zespołu Szkół
Handlowych w Sopocie,
z którą „Hipolit” ściśle
współpracuje. Na lotnisku
w Gdańsku zaczęła się irlandzka przygoda :)
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Nasi „drodzy” rumscy urzędnicy
Miasto Rumia ma jednych z najdroższych urzędników na Pomorzu. W 2016 roku ich utrzymanie
kosztowało podatników aż 11,4 mln złotych. To
niemal tyle, ile władze samorządowe przeznaczyły na wszelkie inwestycje na terenie miasta.
Rośnie nam armia
urzędników samorządowych, a wraz z nią
wydatki na administrację, których głównym
składnikiem są wynagrodzenia oraz pochodne od nich, a także
materiały i usługi. W
województwie pomorskim najwięcej pieniędzy na utrzymanie administracji przeznacza
miasto Wejherowo, bo
aż 14,5 mln zł w 2016
roku. Wśród czterech
samorządów,
które
przeznaczyły na ten cel
ponad 10 mln zł znajduje się także Rumia.
Samorządowcy przekonują, że ten dynamiczny wzrost to skutek
rosnącej liczby zadań,
które muszą wykonywać
urzędy. W efekcie ciągle
potrzeba dodatkowych
rąk do pracy. Włodarze

miast i gmin twierdzą,
że ustawowo narzuca się
nowe zadania i sposób
ich wykonywania.
Urzędnicy mają jednak tylko częściową
rację, gdyż w naszym
rankingu ujęliśmy jedynie wydatki na wynagrodzenia oraz materiały i usługi wyłącznie
w urzędach gmin. Pominęliśmy tymczasem
wynagrodzenia w jednostkach budżetowych,
takich jak gminne
ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Tak więc rzeczywista
kwota na utrzymanie
urzędników samorządowych byłaby znacznie
wyższa.
W 2016 roku, spośród
11 jednostek samorządowych powiatu wejherowskiego, na utrzymanie
administracji

najwięcej wydatkowało
miasto Wejherowo - 14,5
mln złotych. Niewiele
mniej, bo 13,3 mln zł,
kosztowało utrzymanie
urzędników Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, zaś na 3. miejscu
w tym rankingu uplasowała się Rumia - 11,4
mln zł. W pozostałych
jednostkach samorządowych kwota ta nie
doszła nawet do 6 mln
złotych.
Co mieści się w pojęciu utrzymanie urzędów
gmin? Przede wszystkim wynagrodzenia dla
pracowników, nagrody
oraz pochodne od nich.
Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów
i usług. To między innymi umowy zlecenia
i o dzieło zawierane z
osobami
fizycznymi,
zakup materiałów biu-

rowych, druk materiałów reklamowych i
promocyjnych, opłaty
telefoniczne, prenumerata prasy czy delegacje
krajowe i zagraniczne.
W 2016 roku rumski
magistrat wydatkował
dokładnie 7,1 mln zł na
wynagrodzenia, 1,2 mln
zł na pochodne o wynagrodzeń i nagród, a także 3,1 mln zł na zakup
materiałów i usług. W
2016 roku tylko wydatki
na same wynagrodzenia i nagrody wzrosły
o 15 procent w porównaniu z rokiem 2014 (z
6.133.420,34 zł w 2014
roku do 7.053.043,09 zł
w 2016 roku). Porównanie z dwóch ostatnich
lat obrazuje, w jakim
tempie rosną koszty
utrzymania
administracji kierowanej przez
Platformę Obywatelską
w stosunku do ostatniego roku sprawowania
władzy przez ich poprzedników.
Zresztą dane Głównego Urzędu Statystycznego
wskazują,
że największy wzrost
wydatków na administrację nastąpił właśnie

po przejęciu władzy w
mieście przez Platformę
Obywatelską. Obrazuje
to nasz wykres. Wydatki na wynagrodzenia,
nagrody oraz usługi i
materiały w Urzędzie
Miasta Rumia rosły w
tempie
przekraczającym 1 mln zł rocznie.

Jeszcze nie dysponujemy danymi za 2017 rok,
które mogą niejednego
rumskiego podatnika
zaskoczyć. GUS opublikuje je najprawdopodobniej w połowie roku
i wtedy też powrócimy
do tematu.

Ryszard Wenta

Wydatki na wynagrodzenia oraz materiały i usługi
w urzędach gmin powiatu wejherowskiego w 2016 roku:
1. Wejherowo (miasto) - 14.528.735,16 zł
2. Starostwo Powiatowe w Wejherowie - 13.290.009,53 zł
3. Rumia (m) - 11.364.468,55 zł
4. Wejherowo (gm. wiejska) - 5.737.304,11 zł
5. Reda (m) - 5.313.727,03 zł
6. Luzino (w) - 5.139.010,17 zł
7. Szemud (w) - 5.121.819,57 zł
8. Łęczyce (w) - 3.126.440,28 zł
9. Gniewino (w) - 2.944.575,42 zł
10. Choczewo (w) - 2.417.882,41 zł
11. Linia (w) - 1.923.133,46 zł
Czołówka samorządów woj. pomorskiego pod
względem wydatków na wynagrodzenia oraz
materiały i usługi w urzędach gmin w 2016 roku:
1. Wejherowo (m) - 14.528.735,16
2. Starogard Gdański (m) - 12.888.696,59
3. Tczew (m) - 12.466.263,39
4. Rumia (m) - 11.364.468,55
5. Żukowo (m-w) - 9.515.209,70
6. Malbork (m) - 9.505.253,64
7. Chojnice (m) - 9.001.029,86
8. Kolbudy (w) - 8.702.606,63
9. Pruszcz Gdański (m) - 8.592.616,55
10. Lębork (m) - 8.089.230,94
11. Kwidzyn (m) - 7.928.620,55
12. Kartuzy (m-w) - 7.609.196,25
13. Ustka (m) - 7.375.774,93
14. Bytów (m-w) - 6.984.333,69
15. Władysławowo (m-w) - 5.974.594,49
16. Miastko (m-w) - 5.888.778,94
17. Wejherowo (w) - 5.737.304,11
18. Kosakowo (w) - 5.460.194,35
19. Kościerzyna (m) - 5.453.989,10
20. Reda (m) - 5.313.727,03
21. Pruszcz Gdański (w) - 5.173.680,58
22. Luzino (w) - 5.139.010,17
23. Szemud (w) - 5.121.819,57
24. Sierakowice (w) - 5.015.837,66
25. Puck (w) - 4.992.557,47
---------------------------------------------------119. Osiek (w) - 986.484,42
* Skróty w nawiasach oznaczają: (m) - gmina miejska (w) - gmina
wiejska (m-w) - gmina miejsko-wiejska.
** Informacje na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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AKTUALNOŚCI

Kłopoty z kawernami

We wsi Kazimierz,
nieopodal Rumi budowane są kawerny
gazowe, które służą do
magazynowania gazu
ziemnego. Ze względu
na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Polski
powinniśmy wybudować wiele kawern. W
przypadku zamknięcia
przepływu gazu np. z
kierunku Rosji umożliwią one korzystanie
przez kilka miesięcy z
nagromadzonych zapasów.
Dla zainteresowanych podam, że kawerny te, to wypłukane
zbiorniki z pokładów
soli o średnicy ok. 70 m
i wysokości ok. 100 m.
Znajdują się one w pokładach soli na głębokości ok. 1000 m. Gaz
przechowywany jest
w nich pod ciśnieniem
powyżej 100 atmosfer.
Część tych kawern już
działa, a część jest w

budowie. Wypłukiwanie
następuje za pomocą
ścieków oczyszczonych w Dębogórzu.
Roztwór soli kierowany
jest w głąb Zatoki Puckiej ok. 2 km od brzegu.
Proces wypłukiwania
trwa już kilka lat i pojawiły się od pewnego
czasu protesty rybaków, obarczających
zrzucanie solanki przez
przedsiębiorstwo „Gas
Storage” budujące kawerny za degradację
środowiska i spadek
połowu ryb na Zatoce Puckiej. Wziąłem
udział w spotkaniu z
fachowcami na ten temat w Warszawie, aby
wyrobić sobie pogląd,
co do słuszności zarzutów ze strony rybaków.
Skargi rybaków na
znaczny spadek połowów dotyczą przecież
nie tylko Zatoki Puckiej, ale także innych
rejonów Bałtyku. Są
też znane inne, bardziej, prawdopodobne przyczyny spadku
połowów, do których
należą: brak wlewów
wody z Morza Północnego do Bałtyku, wysoki poziom połowów
ryb paszowych, a także
rosnące pogłowie fok.
Przedstawione na
spotkaniu w Warszawie
argumenty, w posta-

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917

ci badań wykluczyły
jednoznacznie niektóre parametry, które
mogłyby mieć wpływ
na obniżenie połowów.
Stwierdzono, że wzrost
zasolenia Zatoki Puckiej w rejonie zrzutni
nie różni się o więcej
niż 10 % od zasolenia w
dalszych częściach zatoki. Również stężenie
tlenu nie odbiega od
przeciętnych poziomów
w innych miejscach.
Pozostaje jeszcze nie
wyjaśniony do końca
wpływ metali ciężkich
na środowisko zatoki
ze względu na niewielką ilość badań w tym
zakresie.
Liczę na to, że pogłębienie badań planowanych w tym zakresie
pozwoli na jednoznaczną ocenę wpływu na
środowisko tej solanki
oraz pozwoli na wybudowanie dalszych
kawern, aby poprawić
bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Należy dołożyć starań, aby wyjaśnić też
wpływ na środowisko
zatoki również innych
procesów, takich jak
zrzut z oczyszczalni
ścieków Dębogórze,
rozpadające się zbiorniki z substancjami
trującymi porzucone podczas II wojny
światowej, składowiska fosfogipsów itd.
Jest to problem na tyle
poważny, że zakres
badań powinien być
znacznie zwiększony,
ale już nie tylko za
pieniądze inwestora
kawern PGNiG.

Prokurator odmawia śledztwa
ws. lekarza z Rumi

Jak informowaliśmy w styczniu br. Wojciech Wieczorek - lekarz pracujący w Rumi wywiesił na drzwiach
gabinetu kartkę z napisem „W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z „PIS” ponieważ wyposażenie
zostało zakupione z dotacji funduszy WOŚP.”.

Po tym zdarzeniu
pojawiły się zarzuty
ze strony internautów.
Lekarzowi zarzucano
przede wszystkim złamanie przysięgi Hipokratesa i nierówne
traktowanie pacjentów.
Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie
złożyła posłanka Anna
Sobecka.
Dziś wiemy już, że
lekarz nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
Prokuratura Rejonowa w Gdyni prowadziła
postępowanie w sprawie
zawiadomienia
poseł
Anny Sobeckiej. Było
to postępowanie sprawdzające. W wyniku tego
postępowania prokurator referent uznał, że
lekarz o którym mowa
Jan Klawiter była w zawiadomieniu
Poseł na Sejm RP o przestępstwie swoVIII kadencji im zachowaniem nie

wyczerpał
znamion
przestępstwa i odmówił wszczęcia śledztwa - mówi prokurator
Mariusz Duszyński z
gdańskiej Prokuratury
Okręgowej.
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
Izby Lekarskiej prowadził w tej sprawie
postępowanie i zachowanie tego lekarza

stanowi delikt dyscyplinarny – dodaje
Głos w prawie zabrał
wcześniej
Rzecznik
WOŚP informując, że
ich sprzęt nie jest przekazywany do prywatnych gabinetów. Z kolei
sprawca
zamieszania
tłumaczył swoje postępowanie stwierdzając,
że było ono żartem.
Red.

REKLAMA
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Udany 45 Rajd Harcerzy z Rumi
Po raz 45 został zorganizowany Rajd Hufca ZHP
Rumia, który odbył się w dniach 13 - 14.04. 2018, a
komendantem rajdu był hm. Mariusz Piotrowski.
W tym roku trasa rajdowa rozpoczęła się w
Rumi na starej strzelnicy przy ul. Strzeleckiej.
Patrole rajdowe musiały
pokonać trasę zgodnie
z mapą i pokonać po-

nad 10 km trasę, która
przebiegała przez Redę,
Zbychowo do Nowego
Dworu Wejherowskiego, gdzie w szkole został
zorganizowany nocleg.
Podczas przemarszu były

przygotowane
punkty
rajdowe, które dotyczyły: udzielania pierwszej
pomocy,
znajomości
musztry zastępu, terenoznawstwa i orientacji w
terenie, przygotowania

posiłku na ognisku oraz
test sprawnościowy wymagający umiejętności
strzelania z wiatrówki
i łuku. Pogoda podczas
rajdu była wspaniała i z
przyjemnością uczestnicy pokonywali trasę,
która przebiegała przez
lasy Trójmiejskiego Par- Hm. Bogdan Formella
ku Krajobrazowego. W Harcerstwo to wspaniała przygoda dla młodego człowieka, uczy
samodzielności, życia w zgodzie z przyrodą, kształtuje pozytywne
niedzielę odbył się apel cechy charakteru. Przygody na harcerskim szlaku z rajdu, biwaku
zakończeniowy na któ- czy obozu są wspomnieniem na całe życie.
rym rozdano nagrody i wyróżnienia. W sobo- lasach. Zakończenie odtę odbył się tez Turniej było się wspólnym ogniPancernych impreza dla skiem z kiełbaskami w
zuchów, polegająca na Domu Harcerza w Rumi.
wspólnych grach i zaHm Bogdan Formella
bawach w okolicznych

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu

Zdjęcie patrolu z 11 HDCZB, który zajął III miejsce na rajdzie

Darmowa pomoc w Rozliczeniu Podatkowym!

Pomożemy, doradzimy lub wypełnimy twojego PIT-a za 2017 rok
Szanowni Państwo specjalnie dla Was zostanie
uruchomiony bezpłatny punkt mający na celu pomoc w wypełnieniu Waszego zeznania podatkowego za rok 2017.
Program ruszył tuż
po świętach, przez cały
kwiecień można skorzystać z naszej pomocy
w każdy poniedziałek i
środę od godz. 11.00 do
15.00 w Rumi, ul. Włókiennicza 14 a (Dom
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Harcerza). Istnieje możliwość zostawienia dokumentów w zamkniętej kopercie i odbioru w
późniejszym terminie.
Kontakt osobiście lub
telefonicznie:
Bogdan
Formella – 502 123 664

lub Jolanta Krupska
- 510 062 418.
Program jest sfinansowany przez Stowarzyszenie Nasza Rumia
– Bogdan Formella dla
mieszkańców Rumi.

AKTUALNOŚCI ZE STAROSTWA

Dzień Otwarty w LO nr 1 w Rumi

Klasa dwujęzyczna zaprasza
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Starosta wygłosiła wykład
na rumskim UTW

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi, w którego skład wchodzi I
Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich, 14 kwietnia br. odbył
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi wysłuchali wykładu
się Dzień Otwarty szkoły. Zainteresowani uczniowie mogli zapoznać się z
ciekawą ofertą liceum, które zapraszało m.in. do klasy dwujęzycznej - jedy- wygłoszonego przez Starostę Wejherowskiego na temat historii i roli samorządu Powiatu Wejherowskiego, z okazji przypadającej w tym roku 20.
nej w powiecie wejherowskim.
rocznicy funkcjonowania powiatów w Polsce. Podczas prelekcji starosta
Jak informuje Dyrek- fizyka a w kolejnym – hi- przystąpić do matury z podkreśliła, że utworzenie powiatów wyzwoliło ogromny potencjał tkwiątor PZS nr 1 w Rumi Lu- storia. Nauczyciele pro- dodatkowych przedmio- cy w społecznościach lokalnych i zwiększyło wpływ mieszkańców na wacyna Penkowska, utwo- wadzonych po angielsku tów w języku angielskim, runki życia w ich małych ojczyznach.
rzenie klasy dwujęzycznej lekcji posiadają odpo- co procentuje podczas
dzięki wsparciu środków
wzbogaciło ofertę liceum wiednie kwalifikacje, a rekrutacji na wyższe
unijnych można było wyi stworzyło nowe możli- młodzież jest bardzo za- uczelnie. Z kolei podczas
konać wiele ważnych zawości dla uczniów oraz interesowana. Nawiąza- naboru do takiej klasy w
dań inwestycyjnych, droabsolwentów szkoły.
liśmy również współpracę rumskim liceum, kangowych czy oświatowych.
– W klasie dwuję- z Instytutem Anglistyki i dydaci przechodzą testy
Warto przypomnieć,
zycznej wybrane zajęcia Amerykanistyki Wydzia- kompetencji językowych.
że w ciągu dwóch deO tej i innych propoprowadzone są w języku łu Filologicznego Uniwerkad Powiat Wejherowski
angielskim – wyjaśnia sytetu Gdańskiego, dzię- zycjach I Liceum Ogólzrealizował wiele istotdyrektor Lucyna Pen- ki której uczniowie klas nokształcącego przy ul.
nych zadań z zakresu
kowska. – Na razie są to dwujęzycznych realizują Starowiejskiej 4 w Rumi
infrastruktury drogodwa przedmioty: biologia warsztaty oraz wykłady można było się dowiewej, pomocy społeczi chemia, ale będą na- w języku angielskim, pro- dzieć więcej podczas
nej, polityki społecznej
stępne. W przyszłym roku wadzone przez pracowni- Dnia Otwartego, który
oraz rodziny, aktywizaszkolnym do angielsko- ków naukowych uczelni. odbył się w drugą sobocji osób bezrobotnych,
języcznych zajęć dołączy
Absolwenci
kla- tę kwietnia br. w godz.
edukacji, w tym dotygeografia, matematyka, sy dwujęzycznej mogą 9.00-13.00.
„20 lat funkcjonowania
– Przybliżanie idei czących wsparcia szkolPowiatu Wejherowskiego” samorządności jest bar- nictwa
zawodowego
to temat wykładu, który 7 dzo ważne i to nie tylko w powiecie. Gro tych
kwietnia br. wygłosiła go- wśród młodych ludzi, ale zadań, jak zaznaczyła
W przyjętym na ten rok budżecie Powiatu Wejherowskiego, aż 22 mln ścinnie dla studentów Uni- także wśród uczestników starosta, udało się wyzł zostało przeznaczone na inwestycje związane z poprawą stanu powiato- wersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Trzeciego konać korzystając z funwych dróg. Wśród nich znalazła się budowa ronda w Kielnie oraz moder- w Rumi Starosta Wejhe- Wieku – mówiła Starosta duszy unijnych. Tylko w
nizacja drogi na odcinku Będargowo – Kolonia, o remont której apelowali rowski Gabriela Lisius.
Wejherowski Gabriela obecnej kadencji powiat
mieszkańcy. Ponadto pół miliona zł powiat przekazał gminie Rumia na
W swoim wystąpieniu Lisius. – W ciągu dwu- pozyskał blisko 50 mln
przebudowę ulicy Dębogórskiej.
starosta przypomniała, dziestu lat funkcjonowa- zł m.in. na: szkolnictwo
Już niebawem miesz- herowski Witold Reclaf, rządzie Drogowym dla że 11 października 1998 nia nastąpił dynamiczny zawodowe, modernizakańcy powiatu i przy- Wójt Gminy Szemud Powiatu Puckiego i Wej- r. odbyły się wybory do rozwój naszego samorzą- cję obiektów szkolnych,
Kalkowski, herowskiego Hanna Ku- samorządu trzech szcze- du. Przy współpracy z budowę Książnicy prof.
jezdni goście będą mogli Ryszard
bli – rad gmin oraz po raz partnerami, mieszkań- Gerarda Labudy czy terkorzystać z nowego ron- Członek Zarządu Ka- czyńska.
– Budowa ronda w pierwszy do rad powiatów cami, organizacjami po- momodernizację powiada w Kielnie, w gminie zimierz Bistroń, Wicezarządowymi, a także towych budynków.
Rady Kielnie to obecnie nasza i sejmików województw.
Szemud. Trwają bowiem przewodnicząca
inwestycja
intensywne prace budow- Powiatu Wejherowskie- największa
realizowana Reclaf. – Przedsięwzięcie czowej. Przewidywany Urzędu Wojewódzkiego,
lane, które zakończyć się go Genowefa Słowi, drogowa
radni Krzysztof Bober i w powiecie, której łącz- w połowie zostało sfi- termin zakończenia za- w związku z uzyskaniem
mają do końca maja br.
Dnia 13 kwietnia br. Władysław Hirsch oraz ny koszt wyniesie 7 mln nansowane ze środków dania to koniec września oszczędności poprzetargowych.
teren budowy odwiedzili zastępca Dyrektora d/s zł – mówi Wicestaro- Powiatu Wejherowskiego br.
Na wniosek BurmiPrzypomnijmy, że na
m.in.: Wicestarosta Wej- Utrzymania Dróg w Za- sta Wejherowski Witold i gminy Szemud. Większość prac ziemnych to zadanie Powiat Wej- strza Miasta Rumi Pozostała już wykonana, herowski otrzymał dofi- wiat Wejherowski przea obecnie trwają prace nansowanie z Programu kazał także 500 tys. zł na
Rozwoju Gminnej i Po- planowaną w tym roku
brukarskie.
Prace budowlane roz- wiatowej Infrastruktury inwestycję w gminie Rupoczęły się także przy Drogowej na lata 2016- mia. Chodzi o przebudobudowie drogi Będargo- 2019 w kwocie 1,3 mln wę ulicy Dębogórskiej na
wo – Kolonia, łączącej zł. Jak zaznacza wicesta- odcinku o długości okopowiat wejherowski z rosta wszystko wskazuje, ło 280 metrów, od ronkartuskim. W tej chwili że na to zadanie powiat da im. Jana Pawła II do
trwają roboty związane z otrzyma jeszcze około ronda im. Płażyńskiego
Wizyta przedstawicieli Samorządu Powiatu Wejherowskiego na rondzie w Kielnie
budową kanalizacji desz- 1 mln zł z Pomorskiego w Rumi.

Inwestycje drogowe w powiecie
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Narodowcy - kim są naprawdę
Zadymiarze na Marszu Niepodległości wyrywający drzewka i rzucający kostką brukową, grupa
neonazistów w niemieckich mundurach świętujących urodziny Adolfa Hitlera, tort ze swastyką z
wafelków, obok biało-czerwona flaga. Takie obrazy skrzętnie wyszukują media głównego nurtu, by
przedstawić je swoim widzom jako regułę panującą w Polskim społeczeństwie.
Niestety, za każdym razem gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami wyżej opisanymi, najbardziej obrywa się nie ich sprawcom, a tym, których niektóre media przy okazji chcą oczernić - Narodowcom, jak
twierdzą sami zainteresowani.
Jednak czy obraz Narodowca, który wyłania się z mediów głównego nurtu, jest obrazem zgodnym z
rzeczywistością? Aby zyskać możliwość szerszego spojrzenia na ten temat, poprosiliśmy organizacje narodowe działające m. in. na Pomorzu i ściślej w Rumi o krótkie scharakteryzowanie swojej działalności.
Poniżej przedstawiamy (w częściach) odpowiedzi, jakie udało nam się uzyskać.
Redakcja.
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Powstaną ulice
Makuszyńskiego
i Brzechwy

Po latach starań radny Jarosław Muszyński
doprowadził do tego, że ulice Brzechwy i Makuszyńskiego będą wyglądać tak, jak powinny w XXI
wieku. Poniżej prezentujemy Czytelnikom krótki
wywiad z radnym Jarosławem Muszyńskim.

Część 3/4
Stowarzyszenie
Narodowa Rumia
Nasza
organizacja,
jako formalne stowarzyszenie, działa na terenie Rumi od 2015 roku.
Skupiamy się na propagowaniu postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności. Przez
ostatnie 3 lata zorganizowaliśmy wiele spotkań z
autorami wartościowych
książek, historykami i
publicystami. Sami również trudnimy się działalnością publicystyczną.
Nasz punkt widzenia lokalnych oraz krajowych
spraw można śledzić w
bezpłatnym biuletynie
oraz na portalu narodowarumia.pl.
Zdołaliśmy zorganizować szereg cyklicznych
akcji charytatywnych, z
których zebrane pieniądze przeznaczamy na
pomoc potrzebującym
mieszkańcom naszego
miasta i wyprawki dla
polskich uczniów w Nowych Święcianach (Litwa).
Jesteśmy organizatorami Rumskiego Marszu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, który w tym
roku przeszedł ulicami
naszego miasta już po
raz trzeci.
Interweniujemy
zawsze tam, gdzie trze10

ba zadbać o pamięć i
tożsamość
narodową.
Godne upamiętnienie
bohaterów
podziemia
antykomunistycznego
i odrzucenie wszelkich
przejawów gloryfikowania ich katów pozostaje
naszym priorytetem. Interweniowaliśmy, gdy organy miejskie zamierzały
bezprawnie zlikwidować
grób żołnierza Armii
Krajowej Mieczysława
„Wampira” Szymanowskiego. Jesteśmy inicjatorami zmiany nazwy ul.
Nowotki w Rumi. (Niestety inicjatywę przejęli
radni PO ustanawiając
nową nazwę - Wisławy
Szymborskiej. Autorki,
która w latach młodości
pisała wiersze na cześć
Stalina).
Skupiamy się na pracy oddolnej, tak zwanej
pracy u podstaw. Można
powiedzieć, że stanowimy regionalny oddział
szerokiego społecznego
skrzydła ruchu narodowego. Utrzymujemy
się głównie z własnych
skromnych składek. Zachęcamy każdego chętnego do współpracy, by
skontaktował się z nami
mailowo: kontakt@narodowarumia.pl. Z chęcią
odpowiemy na wszelkie
Prezes Stowarzyszenia Narodowa Rumia,
pytania.
Tomasz Kłeczek organizator Rumskiego Marszu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
organizator i Marszałek Orszaku Trzech Króli

Tomasz Kłeczek

Na jakim etapie jest
budowa tych ulic?
W marcu rozstrzygnięty został przetarg, także
wykonawca prac jest już
wyłoniony. To przedsiębiorstwo z sąsiedniego
powiatu puckiego, które niebawem rozpocznie
wykonywanie pierwszych
robót. Bardzo mnie to
cieszy, ponieważ Makuszyńskiego oraz Brzechwy to drogi gruntowe, a
ich stan pozostawia wiele
do życzenia. Dostrzeże to
z pewnością każda osoba,
która będzie w tej okolicy.
Wprawdzie częściowo są
tam płyty yomb, ale uważam, że rumianie zasługują na coś więcej. Te ulice
już dawno temu powinny
mieć taką nawierzchnię,
jak chociażby sąsiednie
Świętego Józefa oraz Stefana Batorego.
Mieszkańcy dopytywali się o tę inwestycję
nie od wczoraj…
I teraz udało się doprowadzić tę sprawę

do szczęśliwego finału
właśnie dzięki dużej pomocy ze strony okolicznych mieszkańców. Ten
współudział jest dla mnie
bardzo ważny. Budowa
Makuszyńskiego i Brzechwy została wpisana do
budżetu Rumi na 2018
rok - podobnie zresztą
jak prace na ulicach Gryfa Pomorskiego, Porazińskiej, Chodkiewicza oraz
Źródlanej - i teraz, po
kilku miesiącach od głosowania sprawa posunęła
się do przodu o następny,
ale jakże ważny dla nas
wszystkich krok.
Czy wykonana będzie
tylko nawierzchnia?
Nie, projekt obejmuje również kanalizację
deszczową. Mam nadzieję, że mieszkańcy odczują wyraźną poprawę.
Jaki w tej sytuacji będzie koszt tej inwestycji?
Został określony na
prawie 1,1 miliona złotych.
Dziękuję za rozmowę.
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Publiczne pieniądze
na prywatny interes?

Nowy program
bezpłatnej
Żywności
Krótkoterminowej

Urząd „dorzuci” 300 tysięcy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pieniądze są potrzebne, by postawić halę dla... prywatnej firmy. Zgodę na to wyraziła Rada Miejska. Nikt z obecnych na
sali nie był przeciwny projektowi uchwały, przedstawionej przez Szanowni Państwo, od kwietnia rusza nowy program żywnoburmistrza Michała Pasiecznego. Oto kulisy tej sprawy.
ści krótkoterminowej dla miesz- Czy ja dobrze zrozumiałam panią naczelnik, kańców potrzebujących Naszej
że będziemy budować
Rumi. Obecnie zgłosiło się do
halę, żeby sprzedać ją inwestorowi? - zdziwiła się udziału w programie 50 rodzin.

Spółka Rumia Invest
Park, do której wniesione będzie 300 tysięcy złotych z miejskiej
kasy, powstała w kwietniu 2017 roku. Można
się od niej dowiedzieć
między innymi, że Rumia to... środek Europy
i skrzyżowanie szlaków
handlowych. Prezesem
zarządu jest Agnieszka
Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
(utworzył go w bieżącej
kadencji burmistrz Pasieczny). Przewodniczącym Rady Nadzorczej
jest Radosław Skwarło, swego czasu delegat
na Krajową Konwencję
Platformy
Obywatelskiej oraz pracownik
Starostwa Powiatowego
w Wejherowie (gdy zarządzał nim Józef Reszke z PO). Funkcję Zgromadzenia Wspólników
pełni burmistrz Michał
Pasieczny (również PO).
Swoją siedzibę spółka Rumia Invest Park
ma przy ulicy Dębogór-

skiej 148, czyli tam gdzie
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych, którym
zarządza Stanisław Pogorzelski - na początku
kadencji samorządu...
zastępca burmistrza Pasiecznego.
Publiczne pieniądze
na prywatny interes?
Pieniądze, jakie zostaną „przelane” z miejskiej kasy, pokryją w
podwyższonym kapitale
zakładowym 6 tysięcy
udziałów (każdy o wartości 50 zł) i będą wydane, ponieważ - podobno
- dzieje się to w związku z rozwojem spółki, a
zwłaszcza przygotowaniem oraz później realizacją inwestycji w ramach programu „Invest
in Pomerania”. Według
uzasadnienia uchwały,
częściowo trzeba sfinansować ten projekt z
tzw. środków własnych,
czyli... naszych pieniędzy.
Ideę wydania 300
tysięcy złotych krótko

i wydaje się, że dość enigmatycznie prezes Rumia
Invest Park Agnieszka
Rodak przedstawiła radnym na sesji przed głosowaniem w tej sprawie.
Powiedziała, że „jako
spółka będziemy składali wniosek o dofinansowanie na 20 hektarach”.
- Mogę powiedzieć już
dzisiaj, że prawdopodobnie przymierzymy się
do budowy hali magazynowej, szytej na konkretnego inwestora, do
budowy dróg wewnętrznych... Żeby jak najlepiej
przygotować ten teren do
komercjalizacji - stwierdziła.
Radni z Komisji Polityki
Gospodarczej
poparli pomysł, Komisja Finansowa również
(ich przewodniczącymi
są Beata Ławrukajtis i
Magdalena Mrowicka
- obie z klubu radnych
Platformy Obywatelskiej
burmistrza Pasiecznego.
Na sesji tylko jedna radna wyraziła zdziwienie.

Teresa Jałocha.
W odpowiedzi usłyszała, że takie jest zapotrzebowanie ze strony
inwestora.
- Jest to korzystne
dla inwestora i spółki,
co sprawia że jesteśmy
atrakcyjniejsi. W związku z tym przymierzamy
się do takiego modelu
- odpowiedziała naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta.
Czas pokaże, co dalej
zrobi spółka Rumia Invest Park, choć w obecnej kadencji Rady Miejskiej trudno spodziewać
się radykalnej zmiany
kierunku. W końcu to ci
sami radni w lutym 2017
zgodzili się na utworzenie „przez Gminę Miejską Rumia spółki prawa
handlowego pod firmą
Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego
oraz niepieniężnego na
pokrycie kapitału zakładowego”. Ten kapitał to
działki znajdujące się w
rejonie ul. Kazimierskiej,
przy oraz w okolicach ul.
Północnej.
Wszystkie
razem są warte ogromną
kwotę, bo ponad 2 miliony 500 tysięcy złotych.

Jakub Grajewski

Bogdan Formella - „Współpraca się zawsze opłaca”

Aby skorzystać z programu nie trzeba zgłaszać się do MOPS Rumia, wystarczy złożyć
oświadczenie „iż jestem
osobą potrzebującą i
otrzymany towar wykorzystam na potrzeby
wyżywienia rodziny”.
Zostały
podpisane
umowy o przekazanie
żywności o krótkim
terminie przydatności
do spożycia (tzn. 2 do 3
dni) w celu przekazania
bezpłatnie osobom potrzebującym. Ważnym
elementem tego programu jest aby osoby, które
zgłosiły się do odbioru
żywności, zgłaszały się
po nią w ustalonym terminie.

Mamy nadzieję, że
będzie to realizowane
sprawnie i terminowo,
a sieci sklepów będą
rzeczywiście
przekazywać towar z terminem ważności min 2 -3
dniowym. Opłaci się to
sieciom sklepów, bo nie
będą marnować produktów i ponosić kosztów ich wywozu. Mieszkańcom, bo skorzystają
z darmowej żywności i z
powodzeniem wykorzystają na potrzeby wyżywienia rodziny, a co za
tym idzie, zaoszczędzą
na budżecie domowym.
Współpraca zawsze się
opłaca, zobaczymy jak
to będzie wyglądało w
praktyce.
Red.
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Co z nowym budynkiem MOPS w Rumi?

Ciągłe obietnice bez pokrycia
Już we wrześniu ubiegłego roku pojawiły się informacje w lokalnej prasie na temat zakupu nowych działek przez miasto, jak również powstaniu ,,nowego MOPS”. Podczas obrad sesji Rady Miasta
Rumi (28 września 2017 r.) radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie
negocjacji dotyczącej zakupu budynku przy drodze krajowej nr. 6,
gdzie obecnie mieści się siedziba PKO BP, a który to miałby zostać
przeznaczony na nową siedzibę MOPS.

Budynek MOPS przy ul. Ślusarskiej

Okazuje się teraz, że
po kilku miesiącach
udawania, że nastąpią
diametralne zmiany w
pracy MOPS w Rumi, z
nieoficjalnych informacji
wynika, że Urząd Miasta
Rumi odstąpił nagle od
zakupu budynku banku
przy drodze krajowej nr
6, który miał zostać przeznaczony na nową siedzibę MOPS.
REKLAMA
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Jeszcze całkiem niedawno przewodniczący
Rady Miasta Ariel Sinicki zapewniał, że władze
miasta chcą polepszyć
warunki pracy oraz obsługi mieszkańców prze
MOPS, dlatego chce
przenieść MOPS do budynku po banku.
Nad MOPS-em wiszą chyba jakieś „czarne
chmury”, bo na stronie

MOPS Rumia pojawiła się informacja o potrzebie jak najszybszego
przeniesienia
siedziby
Zespołu Pracy Socjalnej
nr 2 oraz Zespołu ds.
Osób Starszych i Niepełnosprawnych, który
do tej pory pracował w
budynku przy ul. Stoczniowców. Okazuje się,
że UM otrzymał wypowiedzenie umowy najmu

budynku filii, przy ul.
Stoczniowców. A więc
bałaganu i problemów
ciąg dalszy, bowiem pracownicy pracujący dotąd
w tym budynku, zostali
niezwłocznie przeniesieni do głównej siedziby
MOPS przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi. W ciągu
paru dni do pomieszczeń przy ul. Ślusarskiej
wprowadzili się nowi

pracownicy, specjaliści,
których praca wymaga
specjalnych warunków.
Są to specjaliści do
których przychodzą ludzie z bardzo specyficznymi, prywatnymi,
często intymnymi problemami, o których pracownik musi rozmawiać
przy innych pracownikach oraz petentach. To
nie tylko jest dyskomfort, ale także kompromitacja przedsięwzięcia,
jakim jest różnorodna
pomoc świadczona przez
rumski MOPS.
Sytuacja ta spowodowała, że w ostatnim
czasie wielu pracowników złożyła wypowiedzenia z pracy. Nie
chcą się godzić na tak
bezduszne traktowanie
ludzi oraz ich problemów. Pracownicy nie
akceptują ciągłej niepewności, zmiany organizacyjne, jak również
pracę w złych warunkach lokalowych.
Ci którzy dali sobie już
spokój z pracą w rumskim MOPS, informują
że bardzo trudno pracować po 5, 6 osób w jednym pokoju, gdzie każdy obsługuje klientów i
zagłębia się w prywatne
problemy. Nie można
mówić o godnych warunkach pracy. Nie ma
atmosfery do indywidualnej praca i nie można zachować poufności
przekazywanych informacji.
Kolejnym problemem
jest to, że od stycznia
2015 r. gminy zobowiązane są do zatrudniania asystentów rodziny zgodnie z ustawą o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. Do tej pory nie był
to obowiązek. Kolejna
ustawa tzw. „Za życiem”,
nakłada także na gminę
obowiązek zatrudniania
specjalistów do pracy z

rodziną Ustawa zakłada m.in. wsparcie dla
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, pomoc w
powrocie na rynek pracy ich opiekunów, jak
również pomoc w obowiązkach domowych.
Rodzina opiekująca się
dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej o udzielenie
takiego wsparcia w postaci przyznania jej asystenta rodziny.
Dlatego też gmina
musi zatrudnić przez
MOPS w Rumi większej
liczby
pracowników-specjalistów w takich
dziedzinach. MOPS już
takie osoby zatrudnił,
ale ich praca wymaga
określonych ustawowo
standardów w dziedzinie pomocy społecznej.
Aby spełnić takie wymagania powołano w
budynku przy ul. Stoczniowców 23 nową fi lię
MOPS-u.
Główny
budynek
MOPS położony przy ul.
Ślusarskiej, nie spełniał i
nadal nie spełnia jakichkolwiek norm i zaleceń
dla prowadzenia specjalistycznej pracy z ludźmi
potrzebującymi wsparcia
MOPS. Budynek bowiem
wymaga natychmiastowego remontu kapitalnego,
przebudowy i dostosowania do specjalistycznych
potrzeb MOPS.
Na pewien czas (zobaczymy na jak długi, bo
podobno do czerwca br.)
władze miasta wynajęły
kolejne pomieszczenia
dla MOPS przy ul. Młyńskiej w Rumi. A więc
mamy kolejne łatanie
potrzeb tymczasowymi
wynajęciami pomieszczeń, budynków, itp., a
zasadniczy problem i tak
nie jest rozwiązywany
kompleksowo.
Red.
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Okiem fachowca: Urząd Miasta robi fuszerkę
Sposób wykonywania remontu elewacji budynku na Zagórzu
wzbudza poważne wątpliwości. Aby takie prace miały sens trzeba najpierw odizolować fundamenty, pozwolić im się osuszyć i
następnie zacząć je ocieplać. Obecny sposób prowadzenia prac
powoduje, że ludzie będą mieli w domu grzyba.
O ocenę robót zleconych przez urząd miasta
poprosiliśmy eksperta,
który zajmuje się takimi
pracami. Ten stwierdził,
że po pierwsze, to co jest
wykonywane na Zagórzu

to nie elewacja wentylowana, ale tylko docieplenie. Ściany wprawdzie
będą ocieplone, ale pozostała w nich wilgoć
doprowadzi z czasem do
rozwoju grzybów. Waż-

„Szach i mat”
Od niedawna trwa kolejna nagonka pseudo
myśliwych z koła łowieckiego pisanego w skrócie PO na PiS.
Rozdmuchana do absurdu „afera” z nagrodami
ośmieszyła kolejny raz PO.
Każdy szanujący się
przedsiębiorca
wynagradza dobrą pracę swoich pracowników nagrodami i premiami.
Proszę wskazać choćby jednego człowieka, który nie przyjmie
nagrody, która mu się
słusznie należy.
Przecież tenże pracownik zwiększył dochód przedsiębiorstwa,
wdrożył nową technologię która przynosi zyski, poprawił wydajność
w przemyślany sposób,
podpisał nowe kon-

trakty. Tak działa mądry świat biznesu. Polska jest takim naszym
wspólnym biznesem. Za
dobrze wykonaną pracę
należy się nagroda.
Koło łowieckie bezpodstawnie rzuciło się
na PiS jak wilk na owcę.
Warto sobie przypomnieć, jak koledzy wielkiego Łowczego z PO – p.
Komorowskiego rozdało
sobie nagrody i wtedy pismaki z różnych pseudo
gazet milczały. Być może
ze strachu, że straż leśna im tego nie zapomni,
lub ze zwykłej ludzkiej
głupoty. Wielki Łowczy
zaraz po przegranych
wyborach prezydenckich
wypłacił ponad 8 tys.
zł. słynnemu ministrowi
„od zegarków” Sławomirowi Nowakowi, za każ-

ną rzeczą jest również
brak izolacji we wnękach
okiennych, gdyż powstanie tam tzw. mostek termiczny, a to może powodować przemarzanie w
okresie zimowym.

dy miesiąc pracy w jego
Kancelarii
(Bronisława
Komorowskiego) Jak się
okazało były prezydent
wywodzący się z koła
PO bardzo docenił swoich współpracowników
w kwocie blisko 800 tys.
zł. wypłaconych zaraz po
przegranych wyborach!
Pewnie musiał się bardzo śpieszyć. Niedawno
rzecznik prasowy pana
Prezydenta Dudy, Krzysztof Łapiński ujawnił kwoty nagród jakie swoim
ministrom
przyznawał
prezydent Komorowski.
I tak od 2011 roku te
kwoty oscylowały w granicach 50 tys. zł.
Pan Nowak za trzy miesiące pracy dostał 25.000
tys. zł. nagrody. Ministrowie po kilkanaście tysięcy
złotych. Trzeba wiedzieć
że przegrany prezydent
przeznaczył na premie
dla swoich najbliższych
współpracowników 826

Kiedy i jak prace powinny być wykonane?
Podstawą jest osuszenie
budynku i fundamentów,
następnie ich izolacja i
docieplenie sytrodurem.
Kolejnym etapem jest
wykonanie (lub poprawienie) pokrycia dachowego i izolacja wełną mineralną. Wymiana okien
i drzwi wejściowych jest
też wskazana, jeśli te

750 zł. Również pan
Krzysztof Łapiński podał
konkretne kwoty premii
m. in. z 2011 roku dla swoich z koła PO.
Olgierd Dziekoński:
nagroda 50 000 zł,
Maciej Klimczak: nagroda 38 000 zł,
Jacek
Michałowski:
nagroda 55 000 zł,
Jaromir Sokołowski:
nagroda 50 000 zł,
Irena Wójcicka: nagroda 50 000 zł.
Rzecznik
prasowy
pana prezydenta Andrzeja Dudy zaznaczył,
że jeśli padną pytania
wobec ministrów Bronisława Komorowskiego,
czy oni oddadzą nagrody w tych wysokościach,
o których mówił, to będzie też „test na rzetelność mediów”. W tę rzetelność to ja nie wierzę.
Wystarczy spojrzeć na
prasę i co w niej wypisywano przed wyborami

nie spełniają minimum.
Docieplenie budynku to
etap końcowy wszystkich prac, a nie jedyny.
- Docieplenie w takim
sposobie wykonania, jak
obserwujemy, wyceniłbym w wartościach od
105 do 115 zł za metr
kwadratowy netto, licząc
już z materiałem i całym
potrzebnym zapleczem
sprzętowym, a więc „na
gotowo” - podsumowuje
specjalista.
Na Zagórzu pozostał
dach, który pokryty jest
płytą azbestową – eternitem. Pytanie o to zadaliśmy innemu ekspertowi,
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Odpowiedź wzbudza następne wątpliwości
co do działania urzędu
miasta. - Jeżeli ktoś pozyskuje środki z Unii
Europejskiej i wykonuje
za nie docieplenie w taki
sposób, jak na Zagórzu,
to dla mnie jest jednym
na Węgrzech. A prawda
okazała się inna. Jeden z
polityków Nowoczesnej
stwierdził, że pan Orban poprowadzi Węgry
w krainę ciemności. To
w jego umyśle i Nowoczesnej jest kraina ciemności przez którą żaden
promyk światła już się
nie przebije. Co pisano
w Wyborczej i innych
pseudo gazetach po
decyzji pana Jarosława
Kaczyńskiego o zwrocie
nagród? Ileż łez wylano na ten temat. Mogę
stwierdzić, że każda
decyzja którą podejmie
PiS, w oczach permanentnej opozycji będzie
zła. Wielkie koło łowieckie rządziło Polską przez
8 lat. Co z tego wynikło
to po upływie paru lat
widać dokładnie. Afera
goni aferę. Niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariuszy publicznych i prokuratorów,

wielkim nieporozumieniem i całkowicie bezsensowne – odpowiedział
specjalista. - Wykonuje
się docieplenie budynku,
pozostawiając azbest na
dachu, który zapewne za
chwilę będzie do demontażu, a co za tym idzie
lokatorów czeka kolejny
remont elewacji budynku
i dodatkowe wydatki.
Być może ten artykuł
da komuś do myślenia,
jak nie należy wydawać
środków unijnych, tym
bardziej, że nie chodzi
tylko o estetykę, funkcjonalność, ale przede
wszystko zdrowie mieszkańców, którego grzyby
i wilgoć nie poprawią, a
wręcz zaszkodzą.

Przesłaliśmy do UM
Rumia pytania dla czego
wykonanie
docieplenia
budynków było wykonywane w okresie zimowym
oraz jaka jest cena za 1
metr kwadratowy? Czekamy na odpowiedzi.

skutkiem czego Skarb
Państwa miał stracić
nawet 250 MILIARDÓW
zł z powodu wyłudzeń
podatku VAT. Afera warszawska z mieszkaniami.
Afera Amber Gold, to te
z największych, a inne
pozostałe mniejsze?
Łowiectwo po ewentualnych wygranych wyborach, będzie chciało łowić
dalej i więcej. Każą nam
ponownie pracować do
emerytury parę lat dłużej, chcą zabrać rodzinom
500 +, wypłacać stare
emerytury esbekom którzy pałowali moje plecy,
mają wiele innych szatańskich pomysłów. Musimy
być czujni, kierować się
sercem, prawdą i obiektywizmem. Przed nami
za parę miesięcy wybory,
oby były takie, jak u naszych przyjaciół z Węgier.
Czego życzę Państwu
i sobie.
Mirosław Słowikowski
13

Gazeta Rumska, nr 4 (130), kwiecień 2018

AKTUALNOŚCI

Zdaniem dyrekcji nie ma na to rady

Kosztowne parkowanie przy szpitalu
O płatnym parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie i niezadowoleniu pacjentów z wysokich cen
za parkowanie pisaliśmy w „Gazecie Rumskiej” w lutym br. Żeby
pozostawić samochód w pobliżu placówki, trzeba zapłacić 4 zł za
pierwszą godzinę i 5 zł za każdą następną. Parkometry obsługuje i opłaty pobiera prywatna firma, której powierzono to zadanie.
Zwróciłam się do dyrekcji szpitala z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji i odpowiedź, dlaczego pacjenci i ich rodziny narażeni są na tak
duże wydatki w obliczu choroby, a co za tym idzie hospitalizacji lub
niezbędnych badań specjalistycznych.
parkingowej i pozyPrzypomnijmy,
że
strefa płatnego parkowania obejmuje miejsca
przy szpitalu i w pobliżu
tej placówki, położone na
górnym tarasie, a także
przy drodze wjazdowej obok SOR-u. Na dolnym
tarasie, na dwóch parkingach (tzw. pętli oraz
parkingu leśnym) można
pozostawić samochód
bezpłatnie, ale trudno
tam o wolne miejsce.
Względy porządkowe
i bezpieczeństwo
W odpowiedzi na
moje pytania otrzymałam pismo od Wiceprezesa Zarządu spółki

Szpitale Pomorskie, Andrzeja Zieleniewskiego.
Oto treść pisma:
Decyzja o utworzeniu
płatnych miejsc parkingowych usytuowanych
na terenie administracyjnym Szpitala w Wejherowie, podyktowana była koniecznością
uporządkowania ruchu
komunikacji
samochodowej oraz przede
wszystkim stworzeniem
warunków do bezpiecznego poruszania się
użytkowników pojazdów oraz pieszych po
terenie Szpitala.
Przypominamy, że
znalezienie
wolnego

Łucja Słowikowska
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej Rady Powiatu Wejherowskiego,
członek Komisji Rewizyjnej.
Urodzona w Rumi, mężatka, 2 dorosłych dzieci.
Wieloletnia radna miasta
Rumia i powiatu Wejherowskiego, członek Akcji Katolickiej, zasiada w Zarządzie
Fundacji "Słowo" - współorganizator „Orszaku Trzech
Króli” w Rumi.
Prowadzi wraz z mężem
od 25 lat firmę rodzinną
"Ostatnia Posługa".
Kontakt:
slowikowska@mail.e.pl
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miejsca parkingowego
przed wprowadzeniem
nowej infrastruktury
parkingowej było wręcz
niemożliwe. Następował codzienny paraliż
całego ruchu samochodowego, w tym autobusowego,
pojazdów
uprzywilejowanych jak
i innych służb administracyjnych.
W celu rozwiązania
ww. sytuacji część nieruchomości usytuowanej na
ul. Jagalskiego (należąca
do Skarbu Państwa), na
której znajduje się droga
dojazdowa wraz z chodnikiem (przy którym częściowo wykonane zostały miejsca parkingowe),
została przez Szpital za
pełną odpłatnością wydzierżawiona od Skarbu
Państwa (umowa dzierżawy nr GN 7/2017 z dnia
23 czerwca z przeznaczeniem na drogę dojazdową
oraz miejsca parkingowe).
Wydzierżawienie powierzchni pod parking
nastąpiło na drodze
postępowania
przetargowego. Zadaniem
Wykonawcy usługi City
Parking Group S.A. z
Grudziądza było utworzenie infrastruktury

skanie większej liczby
miejsc parkingowych.
Poczynione
przez
Wykonawcę
nakłady
finansowe na inwestycję związaną z utworzeniem infrastruktury parkingowej, miały
bezpośrednie przełożenie na wysokość zastosowanych przez niego
cen. Zgodnie z zawartą
umową przetargową,
ceny będą mogły być
negocjowane po roku
obowiązywania umowy
dzierżawy.
W związku z powyższym brak możliwości
obniżenia opłat za parkowanie przy Szpitalu w
Wejherowie.
Rozumiemy, że wprowadzenie opłat za miejsca parkingowe budzi
wiele emocji, tym niemniej było konieczne,
m.in. w celu uzyskania
przez pacjentów łatwiej-

szego dostępy do miejsc
Pacjenci, przyjeżdżaparkingowych zlokalizo- jący do placówki, często
wanych w bezpośrednim z daleka, są zaskoczeni
sąsiedztwie Szpitala.
koniecznością zapłacenia
za parking, ale nie mają
Zbyt dużym kosztem
wyjścia. W centrum WejMożna
oczywiście herowa opłata za godzinę
zgodzić się z wicepre- parkowania wynosi 3 zł,
zesem Zarządu Szpita- więc dlaczego pod szpitala, że uporządkowanie lem ceny są dużo wyższe?
panującego przy tej placówce wcześniej chaosu Nienajlepsze warunki
było konieczne. RzeWysokie opłaty dziczywiście zaparkowa- wią mnie tym bardziej,
nie auta blisko szpitala że jak twierdzą użytdawniej było niezwykle kownicy, część parkingu
trudne. Jednak wysokie stanowią nieutwardzoopłaty w parkometrach ne miejsca postojowe
wywołują słuszną kry- pod lasem, na których
tykę, a nawet oburzenie zaledwie
wysypano
mieszkańców Wejhero- żwir. Okazuje się więc,
wa i powiatu wejherow- że kosztowne parkowaskiego, a także innych nie odbywa się w nierejonów Pomorza.
najlepszych warunkach.
Uporządkowanie tak,
Najgorsze, że na razie
ale nie takim kosztem nie ma na to rady. Żeby
- można powiedzieć nie wydawać pieniędzy
najkrócej. Trudno się na parkowanie można
zgodzić, że tak duży cię- jedynie szukać miejsca
żar całej operacji muszą na jednym z dwóch bezponosić pacjenci szpitala płatnych parkingów na
i członkowie ich rodzin, dolnym tarasie i liczyć
odwiedzający bliskich w na łut szczęścia.
Łucja Słowikowska
szpitalu.
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POMAGAMY I BĘDZIEMY POMAGAĆ!
Współpracujemy z wszystkimi
na rzecz rozwoju
naszego miasta
i jego Mieszkańców!
Zapraszamy do współpracy
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Rumia
Bogdan Formella

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23-24, ul. Miłosza 3

16 poradni specjalistycznych
Badania:

Tomokomputer, Rezonans Magnetyczny, Gastroskopia
Kolonoskopia: bezpłatne badania pacjentów w wieku 50-65 lat
Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rejestracja ogólna:
Rejestracja telefoniczna od godz. 7.30
tel.: 58 72 72 401
Poradnia stomatologiczna
tel.: 58 727 29 59
Poradnia rehabilitacyjna
tel.: 58 72 72 955
Diagnostyka Obrazowa
tel.: 58 72 72 940

Rejestracja Nocna
i Świąteczna Opieka Zdrowotna
tel.: 58 72 72 950
Rejestracja specjalistyczna w godz. 8.00-18.00
tel.: 58 72 72 402
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia urologii

Rumia, ul. Miłosza 3
TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404
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Śniadanie wielkanocne w Domu Harcerza
Prawie 60 osób przyszło na śniadanie, które zostało zorganizowane dla samotnych i potrzebujących - Dziękuję za piękny wystrój sal, stroiki, przygotowane paczki, obiady, pomoc
w obsłudze i serce dla drugiego człowieka, które włożyliście
w tę pracę, a które było widać po uśmiechniętych i radosnych
twarzach - podsumowuje organizator Bogdan Formella.
Wielkanocne spotkanie
w Domu Harcerza odbyło
się w Wielką Sobotę. Jego
organizatorem i fundatorem było stowarzyszenie
Nasza Rumia, przy współpracy z Miejskiej Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Urzędem Miasta.
Znaczący wkład mieli
harcerze, ponieważ zorganizowali akcję zbierania
żywności i przygotowali
paczki prowiantowe dla
każdego uczestnika. Swoje serce okazały również
dzieci z rumskich szkół,
przygotowujące dla każdego życzenia.
- Chrystus, który zmartwychwstał, żył jak wojownik i umarł jak wojownik,
stawiał opór złemu, wyrzucał złego ducha, uzdrawiał chorych, przywracał
godność. Ewangelista Marek zaznacza, że w godzinie śmierci wydał wielki
okrzyk, jakby wojownik

rzucał się w otchłań śmierci, by walczyć o Ciebie,
Twoje życie i przebaczenie
grzechów dla Ciebie - mówił do zebranych ks. Zbigniew Wądrzyk z Parafii
św. Józefa i św. Judy Tadeusza na Zagórzu - On sam
stoczył walkę z całym piekłem. Obecny czas to właśnie te święta, w których
Chrystus walczy o ciebie,
wyzwala od wszelkiego
zła i zmartwychwstały
przychodzi, by powiedzieć
że jesteś wolny, ponieważ
masz godność dziecka Bożego.
Po wspólnej modlitwie
rozpoczęło się śniadanie. Była biała kiełbasa,
różnego rodzaju sery,
ręcznie robiona, domowa
sałatka warzywna, wędliny, żurek z boczkiem
i oczywiście podstawa
wielkanocnego
śniadania, czyli jaja. Oprócz
tego, każdy uczestnik

śniadania otrzymał obiady na pierwsze oraz drugie święto wielkanocne i
paczki wykonane z darów
zebranych przez harcerzy
(znajdowały się tam olej,
makaron, ryż, słodycze,
konserwy, pasztet).
- Życzę wszystkim, aby
czas spędzony przy tym
śniadaniu był jak najbardziej miły - podsumowała
akcję Natalia Kalinowska z 5 Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej.
Zbiórka żywności odbywała się w drugiej połowie marca. - Wszystko
co ludzie włożyli do koszyka, zostało podzielone
i rozdysponowane pomiędzy osoby, które przyszły
na śniadanie wielkanocne
- mówi Bogdan Formella. - Każdy mógł odebrać
swoją paczkę po śniadaniu. Dziękuję za serce dla
drugiego człowieka – podsumowuje akcję.

Posadź drzewo! - zachęcają leśnicy
„Weź od nas sadzonkę i samodzielnie posadź swoje drzewo. Sadząc drzewa, dbasz o czyste powietrze i wodę oraz drewno dla
przyszłych pokoleń” - zachęca
Gdańskie Nadleśnictwo Lasów
Państwowych.
W ten sposób Lasy
Państwowe chcą zaangażować mieszkańców w
"odbudowywanie" lasu.
Takie
zaangażowanie
potrzebne jest do zapełnienia miejsc, w których
nie nastąpiło samoistne
odnowienie się flory po
wycince drzew.
16

Nadleśnictwo prosi o
przybycie ochotników
w odpowiednim do pracy stroju. O sadzonki i
narzędzia nie trzeba się
martwić - zapewnione
będą przez organizatora.
Akcja
rozpocznie
się 21 kwietnia o godz.
10:00.
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Znamy pierwszego kandydata na Burmistrza!

„To kadencja straconych szans”

„Zdecydowałam się startować w wyborach na urząd Burmistrza
Miasta Rumia, ponieważ mojemu miastu potrzeba odważnych decyzji” - Mówiła podczas konferencji kandydatka.
Co proponuje?
Kandydatka na razie nie
chce zdradzać szczegółów,
ale jak udało nam się dowiedzieć, wśród jej priorytetów ma znaleźć się wygoda mieszkańców "zarówno
jeśli chodzi o jakość usług
świadczonych przez miasto,
jak i jakość infrastruktury".
Ponadto usłyszeliśmy zapowiedź przedstawienia w
najbliższych dniach raportu i propozycji rozwiązań
odnoszących się do narastających w mieście korków. Kolejnym poruszonym problemem był brak
"ratusza z prawdziwego
zdarzenia, z zapleczem dla
potrzeb kulturalnych".

Pojawiła się pierwsza
zapowiedź kandydatury na urząd Burmistrza
Rumi. To nowy kandydat, który wcześniej nie
brał udziału w walce na
to stanowisko.
Kim jest osoba aspirująca na stanowisko Burmistrza Rumi?
Monika Baran - bo o
niej mowa - podjęła się
tego trudnego zadania i
podczas konferencji prasowej przed Urzędem
Miasta 26 marca zapowiedziała swój start z poparciem Porozumienia
Jarosława Gowina.
Kandydatka ma 30 lat,
jest mieszkanką Rumi prawie od urodzenia. Od wielu lat prowadzi aktywną
działalność charytatywną

na rzecz dzieci i młodzieży
oraz osób z niepełnosprawnością, a także wspiera
organizację przedsięwzięć
kulturalnych. Jest z wykształcenia prawnikiem i
świadczy usługi doradztwa.

Miejskie sukcesy
i porażki
"W zakresie inwestycji ta kadencja została
stracona. Pomysły, jak
zakup nowej siedziby dla
MOPSu, znikały równie
szybko, jak się pojawiły.
Mimo tego, że ekipa rządząca ma większość w
radzie i to tak zdecydowaną, że może sobie pozwolić na nieme sesje, bez
żadnej dyskusji" - mówiła
podczas konferencji prasowej.

Kadencja
straconych szans
Monika Baran wyraziła niezadowolenie z obecnej kadencji: "Aktualna
kadencja burmistrza jest
kadencją straconych szans.
Wiele decyzji nie zostało
podjętych. Zabrakło odwagi, zabrakło też możliwości,
żeby podjąć jakąś decyzję.
Wiem, że w Urzędzie trwają bardzo długie narady, zapraszane są kolejne osoby.
To się przedłuża, rozciąga
się w czasie. Na przykład:
stoimy teraz przed Urzędem Miejskim, który nadal
wygląda tak, jak wyglądał.
Mimo wielu zapowiedzi,
że rozpocznie się w końcu
budowa nowego Ratusza.
Nadal nie jest to wpisane w
budżet, nadal nie ma podjętych w tym zakresie żadnych decyzji".
Poprosiliśmy kandydatkę o odniesienie się
do działań urzędujących
obecnie władz w zakresie

promocji miasta. "Biuletyn miejski robi wielkie
wrażenie. Jest przepiękny,
jest na pewno też bardzo
drogi. Niestety nie uzyskałam z UM odpowiedzi
na pytanie, jaką kwotę
miasto przeznacza na
wydrukowanie tego biuletynu" - odpowiadała.

Wszystko na konto
burmistrza
"Widzimy w tym biuletynie bardzo wiele tematów, bardzo wiele inwestycji albo też robót, które w
mieście się odbywają (bo
nie wszystko jest inwestycjami). Burmistrz chwali
się tam również rzeczami,
które inne podmioty realizują na terenie miasta.
Ale oczywiście wszystko
zapisuje "na swoje konto".
Taka jest polityka naszego
miasta obecnie, że wszystko co dzieje się w mieście,
jest przypisywane właśnie
na konto obecnego burmistrza, obecnej ekipy
rządzącej. Nie tylko burmistrza, bo okazuje się,
że również Rada Miejska
i jej przewodniczący jest
tutaj jedną z osób, której
głównie zawdzięczamy to,
że peron w Janowie jest
remontowany. A tak naprawdę jest remontowany
ze środków PKP" - komentowała Monika Baran.
O stanowisko Burmistrza kandydatka będzie
ubiegała się po raz pierwszy. Wcześniej, w 2014
bezskutecznie kandydowała do Rady Miasta, a w
2015 do Sejmu. Czy tym
razem stanie się inaczej?
O tym w listopadzie zadecydują mieszkańcy.

Pamiętajmy
o potrzebujących

nie tylko "od święta"
22 marca zakończyła się nasza kolejna zbiórka „Wielkanocna Paczka dla
potrzebujących rumian”. Zakupiliśmy
paczki żywnościowe dla 4 rodzin z Rumi
i 27 paczek ze słodyczami dla dzieci z
ośrodka wychowawczego. Mamy nadzieję, że tym niewielkim gestem po raz
kolejny udało się osłodzić święta i podarować chociaż odrobinę uśmiechu tym
najbardziej potrzebującym.

Wiele z rumskich firm
już na stałe włączyło się
w pomoc rumianom:
Piekarnia U Skierki,
Anielska
Księgarnia,
Winners Sports Bar Rumia, Kulinaria "Alfa",
Fryzjer Maurycy czy Salonik Urody Anna Loch.
W tym roku dołączyły
również: Nomart Artur
Nowicki, Piwna Piwniczka Rumia oraz Zakład
Szewski przy ul. Pomorskiej 11.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom i fir-

mom, które włączyły się
w akcję!
Byśmy mogli kontynuować to przedsięwzięcie potrzebujemy osób
chętnych do pomocy.
Szukamy wolontariuszy
i rumskich firm, które
chciałby dołączyć do tej
inicjatywy. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do
nas: kontakt@narodowarumia.pl
Kolejną zbiórkę planujemy na lipiec 2018 r.
Więcej informacji wkrótce.
Izabela Sosnowska

Izabela
Sosnowska
Sekretarz
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia,
organizator zbiórki
Wielkanocna Paczka
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Poniżej publikujemy przedruk rozmowy red. Piotra Falkowskiego z biblistą ks. prof. Waldemarem Chrostowskim
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureatem Nagrody Ratzingera.
Wywiad ukazał się w Naszym Dzienniku, 15 lutego 2018 r.

W PUŁAPCE ŻYDOWSKIEJ HAGADY
Pozorowany dialog polsko-żydowski nie przyniósł żadnych owoców

Ks. prof. Waldemar Chrostowski.
Fot.: Wikipedia, autor Sławek's

Red. Piotr Falkowski:
Specyficzne rozumienie
przez Żydów losów swojego narodu jest faktem.
Spotykamy się z nim już
wtedy, gdy próbujemy
zrozumieć Pismo Święte. W jaki sposób to się
przejawia?
Ks. prof. Waldemar
Chrostowski: – Najważniejszym bohaterem Biblii jest Bóg, ale to nie
znaczy, że nie ma w niej
pierwiastka ludzkiego.
Wręcz przeciwnie, równie ważnymi bohaterami
Biblii są ludzie, przede
wszystkim Izraelici. Historia tego narodu została ukazana, obok innych
aspektów, pod kątem
nieustannych zmagań,
napięć i konfrontacji ze
światem
pogańskim.
Nam, współczesnym czytelnikom Biblii, bardzo
trudno jest zrozumieć
to, że do narracji o tym,
co naprawdę się zdarzyło, są włączane rozmaite
wydarzenia fikcyjne, jak
dziś powiedzielibyśmy
– rzeczywistość wirtualna. Silnie uwypukla się
też znaczenie wydarzeń,
podporządkowując
je
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nie tyle zgłębianiu przeszłości, co kształtowaniu
przyszłości.
Roman Brandstaetter pisze, że w myśleniu
judaistycznym nie liczy
się treść zjawisk, ale ich
znaczenie.
– Właśnie z takim
myśleniem mamy do
czynienia w Biblii, a zostało jeszcze bardziej
wyostrzone w pobiblijnej
historii żydowskiej. Dochodzi ono również do
głosu w żydowskim spojrzeniu na historię obecności Żydów w Polsce.
To myślenie przypomina
hagadę, opowieść pełną
emocji i uczuć, które są
ważniejsze niż to, co się
naprawdę wydarzyło, a
więc niż docieranie do
prawdy. Tym bardziej
że w świetle żydowskiej
aksjologii celem nie jest
docieranie do prawdy
obiektywnej, ponieważ
każdy ma swoją prawdę. Istnieje więc prawda
Żydów o własnej historii
i istnieje prawda nie-Żydów. Sądzę, że żydowskiej filozofii poznania i
naszej, wyrosłej na gruncie greckim, nie da się ze
sobą uzgodnić ani pogodzić. Na pytania, na które nasze odpowiedzi wydają się oczywiste, Żydzi
odpowiadają
zupełnie
inaczej. My pytamy, co
jest dobre, oraz szukamy
obiektywnego dobra i zasad, które można uogólnić na wszystkich ludzi.
Natomiast Żydzi pytają,
co jest dobre dla Żydów.
Także w odpowiedzi na
pytanie, co jest prawdzi-

we, interesuje ich to, co
jest prawdziwe dla Żydów,
a więc co wybrać z tego,
co się wydarzyło, by interpretacja historii i teraźniejszości oraz wizja przyszłości były korzystne z
perspektywy żydowskiej.
To zakłada przekonanie Żydów o absolutnej
wyjątkowości ich narodu.
– Tak, ale pozostaje
pytanie, jaki jest nasz
stosunek do tego rodzaju
roszczeń. Jedni je podziwiają i stają się fanami
żydowskiej tożsamości
i wrażliwości, inni czują wobec nich rezerwę, a
dla jeszcze innych takie
roszczenia są niezrozumiałe czy wręcz gorszące. Dużo więc zależy
od tego, co jest w nas i
jakimi wartościami się
kierujemy, a nie tylko od
żydowskiego patrzenia
na własną historię.
Religia Żydów czasów
Jezusa jest nam z pewnością bardzo bliska, bo
przecież Bóg naprawdę
objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi, mówił
przez proroków itd.
– Ta religia już nie istnieje. Istnieje ona tylko
i wyłącznie na kartach
Pisma Świętego jako zapis doświadczeń wiary
i pobożności biblijnego
Izraela. Na gruncie religii biblijnego Izraela
wyłoniły się dwie religie.
Najpierw
chrześcijaństwo, które narodziło się
po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a następnie, w dużym
stopniu w odpowiedzi
na chrześcijaństwo, wy-

łonił się judaizm rabiniczny, co miało miejsce
po zburzeniu Świątyni
Jerozolimskiej i utracie
niepodległości w roku 70
po Chrystusie. Judaizm
rabiniczny nie pokrywa się z religią biblijnego Izraela. Jest od niej,
wbrew wszystkim pozorom, bardziej odmienny
niż chrześcijaństwo. Jak
chrześcijaństwo patrzy
na Stary Testament przez
pryzmat osoby i misji
Jezusa Chrystusa oraz
Nowego Testamentu, tak
judaizm rabiniczny patrzy na Biblię Hebrajską
(która dla nas jest Starym Testamentem) przez
pryzmat Miszny, Talmudu i nauczania rabinów
ukształtowanego w dużej
mierze w silnej opozycji
do chrześcijaństwa. Nasz
stosunek do judaizmu
rabinicznego jest więc
ambiwalentny: uznajemy
w nim rozmaite elementy
ciągłości z religią biblijnego Izraela i są one na
pewno bardzo ważne, ale
stwierdzamy także liczne
przejawy braku ciągłości. Zasadniczą nowością
w obydwu religiach jest
stosunek do Jezusa Chrystusa. Judaizm rabiniczny mówi Jezusowi swoje
zdecydowane „nie”. Przy
czym najczęściej nie jest
to „nie” wypowiadane
głośno i otwarcie – przeciwnie, Jezus został postawiony poza nawiasem
żydowskiego życia. Żydzi
swoje przekonania na temat chrześcijan maskują
i przemilczają, wyrażając
je w specyficznie żydow-

Z pisania historii przez polityków, z czym mieliśmy do czynienia, nic dobrego nie wynika.
Teraz staje przed nami zadanie odpowiedzi
na pytanie, czy obecna sytuacja zostanie
spetryfikowana, czy też uczynimy z niej dobry
punkt wyjścia do czegoś nowego, a mianowicie „resetu” wzajemnych relacji.
skich kategoriach, zazwyczaj zawoalowanych
i dla nas nieczytelnych
czy wręcz dezorientujących. Gdy na przykład
ze strony żydowskiej pojawia się słowu „Jeszu”,
to myślimy, że chodzi
o Jezusa i odbieramy to
pozytywnie. Tymczasem
hebrajskie imię Jezusa
brzmi „Jeszua”, natomiast „Jeszu” to akronim
pochodzący od pierwszych liter hebrajskich
słów „niech przepadnie
jego imię i pamięć”!
Możemy zdefiniować
przyczyny tych uprzedzeń
Żydów do chrześcijan?
– Chrześcijaństwo w
swoich początkach miało wyłącznie żydowskich
wyznawców, ale kiedy
się rozszerzyło, objęło
również pogan, z czasem coraz liczniejszych.
To spowodowało sprzeciw i krytykę rabinów.
Obawiali się, że na skutek przyjęcia chrześcijaństwa judaizm i życie
żydowskie utracą swoją
specyfikę i zamaże się
granica między Żydami a nie-Żydami. Rabini
nie chcieli uznać, że religia Starego Testamentu
była ukierunkowana aż
tak bardzo uniwersalistycznie, że Bóg wybrał
Abrahama i jego potomków nie tylko ze względu

na nich samych i dla ich
duchowego dobra, ale
ze względu na duchowe
dobro całej ludzkości.
W czasach Starego Testamentu to duchowe
dobro dokonywało się
przez świadectwo Izraela
o Bogu Jedynym. W czasach Nowego Testamentu na jego przedłużeniu
znalazło się wszczepienie
pogan w przywileje ludu
Bożego wybrania.
Co w tym stosunku Żydów do chrześcijan jest
szczególnie charakterystyczne dla ich spojrzenia na Polskę i Polaków?
– Te relacje zawsze były
złożone, ale na tyle poprawne i dobre, że Żydzi
nazywali Polskę „paradisus Iudaeorum”, czyli
„żydowski raj”. Natomiast
nabrały one ostrości w
XIX wieku. Po pierwsze,
nie było wtedy Polski, ale
byli Polacy. Nie było więc
odniesienia Żydów do
Polski jako państwa, natomiast były odniesienia
wobec Polaków jako tych,
z którymi pozostawali w
rozmaitych relacjach. Po
drugie, w drugiej połowie
XIX wieku w kontekście
narastających ruchów narodowowyzwoleńczych
pojawiła się idea utworzenia państwa żydowskiego.
ciąg dalszy na str. 21
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ciąg dalszy ze str. 20 a czasami bardzo naganne. Z tymi rozmaitymi
utworzenia państwa doświadczeniami trzeba
żydowskiego. Plany z tym się poważnie liczyć pod
związane były rozmaite, warunkiem, że relacje o
ale od Theodora Herzla i nich są rzetelne. Ale nie
Kongresu Syjonistyczne- zawsze tak jest. Są Żydzi,
go w Bazylei w 1897 roku którzy po prostu konfaprzeważyła i była stop- bulują o tym, co rzekomo
niowo realizowana opcja przeżyli podczas Zagłautworzenia tego państwa dy, a ofiarą tych konfaw Palestynie. Ponieważ bulacji częściej padają
Żydów było tam bardzo Polacy niż Niemcy, co
mało, zatem należało jest fenomenem dla nas
pozyskać ich z innych niezrozumiałym i nie do
rejonów świata. Żydzi z przyjęcia. Są Żydzi, któEuropy Zachodniej nie- rzy wyjechali z Polski w
chętnie emigrowali do latach 1946-1948, a pobiednej Palestyny, wo- tem w roku 1956. W ich
bec tego szukano ich w narracji pojawia się moRosji i na zagrabionych tyw pogromu kieleckiego
przez carat ziemiach i niechęci wobec Żydów
dawnej Rzeczypospoli- w powojennej Polsce.
tej. Trzeci czynnik wiąże Jednak głównego nurtu
się z emigracją Żydów z narracji o holokauście
Europy do Stanów Zjed- nie tworzą ani ci, któnoczonych. Włączyli się rym udało się przeżyć,
tam w budowanie ame- ani też ci, którzy wyjerykańskiej państwowo- chali zaraz po wojnie,
ści, zdobywając na no- lecz ci, którzy wyjechali
wym kontynencie mocne z Polski po 1968 roku. I
wpływy, widoczne zresz- to jest największy protą do dzisiaj. Żeby tę po- blem, bo przedstawiają
nawianą migrację uza- wydarzenia, jakie skutsadnić, dotychczasowy kowały ich emigracją,
świat przedstawiano jako nie jako silny konflikt
gorszy i nieprzyjazny, o wewnątrz partii komuktórym należało zapo- nistycznej, ale jako konmnieć. To wszystko na- flikt między Żydami a
siliło się z początkiem Polakami, co jest wielXX wieku, a później w kim i niesprawiedliwym
kontekście pierwszej woj- zafałszowaniem historii.
ny światowej oraz po- W tamtym czasie wielu
jawienia się socjalizmu, Polaków chciałoby wynajpierw czerwonego, a jechać za granicę, ale
potem brunatnego. Do nie mogli, tymczasem z
tego dodajmy narastają- tego komunistycznego
ce napięcia polityczne i „dobrobytu” mogli się
ekonomiczne, w których wyzwolić Żydzi, z któniezupełnie bez winy była rych wielu komunizm
część Polaków, podobnie budowało i go umacniało. Wkrótce zaczęli
jak inne narodowości.
Obecnie to wszystko przedstawiać siebie jako
jest wyraźnie przesło- ofiary, co miało zamazać
nięte przez doświadcze- i wybielić rzeczywistą
przeszłość wielu z nich.
nie holokaustu.
W debatach o ho– Dochodzą w nim do
lokauście
stykamy się
głosu żywe i prawdziwe
doświadczenia, zarówno ciągle z przekonaniem
ocalania Żydów i przy- strony żydowskiej, że
chodzenia im z pomocą, Zagłada stanowi moraljak też mniej szlachetne, ny przełom w dziejach

ludzkości.
– Ludobójstwo popełnione na Żydach było
czymś przerażającym i
bezprecedensowym ze
względu na jego rasowe przesłanki, starannie
przez Niemców opracowane i zrealizowane,
a także z powodu skali sięgającej milionów
zamordowanych ofiar.
Pamiętajmy jednak, że
przedtem zaistniało ludobójstwo Turków na
Ormianach w latach
1915-1916, a później ludobójstwa popełniane na
Dalekim Wschodzie, zaś
w bliższych nam czasach
ludobójstwo w Rwandzie
w 1994 roku, gdzie w
ciągu 100 dni wymordowano około miliona ludzi. Żydzi przedstawiają
Zagładę jako absolutną
cezurę w dziejach ludzkości, by uogólnić i zmonopolizować swój punkt
widzenia oraz sprawić,
że uznają go także inni.
To roszczenie wynika
z wielkiej zadanej im
rany, bo skoro zginęła
jedna trzecia wszystkich Żydów, to zginęła
jedna trzecia każdego
Żyda. Ale losu żydowskich ofiar niemieckiego
ludobójstwa nie można
całkowicie izolować od
cierpienia i losów ofiar
innych ludobójstw popełnionych w różnych
częściach świata. Co więcej, na ich tle wyraźniej
widać to, czego dopuścili
się niemieccy oprawcy.
Jaki jest obecnie stan
relacji
polsko-żydowskich?
– Często powtarzam,
że przypomina relację
męża i żony – po rozwodzie. Wtedy wszystko, co wspólnie przeżyli, zaczyna ich dzielić
i staje się powodem do
wzajemnych oskarżeń
i wyrzutów. Nawet to,
co ich łączyło i było
dobre, jest wypierane z

pamięci oraz przeinaczane. Nas, Polaków i Polskę,
z Żydami dramatycznie
podzielił Hitler i jego
ideologia. Ten „rozwód”,
którego symbolem stał
się Auschwitz, został zaplanowany i zrealizowany
przez Niemców. Problem
w tym, że jedni i drudzy
tego nie widzimy albo nie
chcemy uznać. Paradoks
polega przede wszystkim
na tym, że nie widzą tego
Polacy. Ostatnie wydarzenia pokazują, na jakim
etapie wzajemnych relacji
naprawdę się znajdujemy.
Te relacje były dotąd pudrowane, bo na wysokich
szczeblach zagłaskiwano i
zaklinano rzeczywistość.
Dialog, który często w
gruncie rzeczy był pozorowany, miał być politycznie poprawny. A więc dotychczas taki był, ale kiedy
ta poprawność doszła do
ściany, czego zresztą należało się spodziewać, okazało się, że owoców owego
dialogu nie ma. W ciągu
kilku dni to wszystko, co
było skrywane i maskowane po obu stronach, nagle
wybuchło i nadal nas głęboko dzieli. To świadczy,
że z pisania historii przez
polityków, z czym mieliśmy do czynienia, nic dobrego nie wynika. Teraz
staje przed nami zadanie
odpowiedzi na pytanie, czy

obecna sytuacja zostanie
spetryfikowana, czy też
uczynimy z niej dobry
punkt wyjścia do czegoś
nowego, a mianowicie
„resetu”
wzajemnych
relacji przy wzajemnym
uznaniu tożsamości, historii i wrażliwości obu
stron.
Żydzi – jak Ksiądz
Profesor wspomniał –
mają większe wyrzuty
i pretensje do Polaków
niż do prawdziwych
sprawców holokaustu.
– Psychologowie twierdzą, że nierzadko łatwiej jest przebaczyć
sprawcom niż świadkom cierpienia i upokorzenia oraz zapomnieć
o miejscu, gdzie się ono
wydarzyło. Ale w tym
przypadku dochodzi
jeszcze jeden element.
Niemcy już od rządów
Konrada Adenauera w
połowie ubiegłego wieku zadbali o to, żeby
konsekwentnie oczyszczać żydowską pamięć
o Niemczech i Niemcach. Zapłacili ogromne odszkodowania finansowe i postarali się,
by Żydzi, mówiąc o holokauście, nie używali
słowa „Niemcy”, które
zastąpili wyrażeniem
„naziści i ich sojusznicy/sprzymierzeńcy”. A
to jest wytrych, bo kie-

dy ktoś zapyta, kto był
sojusznikiem nazistów,
to już nie mówi się nawet, że byli dobrzy i źli
Polacy, tylko się mówi
ogólnie o Polakach. Kilka tygodni temu byłem w
Rwandzie i oglądałem w
Kigali muzeum upamiętniające wzajemne mordy
plemion Hutu i Tutsi.
Dwie sale poświęcone są
tam holokaustowi. I jest
także mapa, na której pokazano obozy śmierci, w
których Niemcy mordowali Żydów, ale o Niemcach nie ma tam ani
słowa, zaś obozy zostały
pokazane w granicach
powojennej Polski. Niby
drobiazg, ale wymowny.
Patrząc na tę mapę, zwiedzający, którzy nie znają
historii Europy, otrzymują sugestię, że sprawcami
holokaustu byli Polacy.
Dobrze, że nareszcie wzięto się za prostowanie tych
szkodliwych i krzywdzących stereotypów. Jednak
ostatnie napięcia mają i ten
dotkliwy skutek, że niestety w wyniku nagłośnienia
konfliktu holokaust stał
się sprawą między Żydami
a Polakami, podczas gdy
w zagranicznych przekazach medialnych o Niemcach najczęściej nie ma
ani słowa.
Dziękuję za rozmowę.

Piotr Falkowski
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Msza Trydencka w Rumi
Od kilku lat w parafii pw. Krzyża Świętego w Rumi odprawiana
jest znów Msza Święta w klasycznym obrządku rzymskim, zwana
popularnie Mszą Trydencką. Chcąc nieco przybliżyć jej znaczenie,
warto skupić się na istotnych kwestiach, które pozwalają zrozumieć
sens zaangażowania w nią kolejnych pokoleń.
Kluczem do zrozumienia nie tylko istoty Mszy
św., ale i jej historii, jest
przyjęcie sensu Ofiary
Chrystusa oraz ofiary w
ogóle. Religijne
praktyki ofiarnicze sięgają najstarszych dziejów
ludzkości, a ofiara jest uznawana
za działanie święte, akt, przez który daje człowiek
dowód
swojej
wiary i przez który spełnia swoją
religijność.
Właściwa
Ofiara zbawcza,
czyli ta złożona
Bogu Ojcu przez
Chrystusa, antycypowana była w figurach i prorockich zapowiedziach
Starego
Testamentu.
Zapowiedź ofiary Mszy
Świętej, której depozytariuszem stał się Kościół,
dojrzewała, jak przypomina Kanon Rzymski,
od „ofiary sprawiedliwego Abla”, poprzez „ofiarę
patriarchy Abrahama”,
aż po „ofiarę, którą złożył najwyższy kapłan
Melchizedech, jako zapowiedź Ofiary doskonałej”.
Przez rozwój i oczyszczanie kultu w starożytnym Izraelu, realizowana
była historia zbawienia,
arcydzieło Boga, której
ukoronowaniem
była
Ofiara Chrystusa, źródło zbawienia, gdyż „w
Nim mamy odpuszczenie
grzechów” (Kol I, 14).
Mszę Świętą ustanowił
Jezus Chrystus w Wielki
Czwartek w ramach żydowskiej uczty paschalnej,
20

antycypując równocześnie
zbawczą Ofiarę Krzyża i
Zmartwychwstania. Te
nierozłączne
wydarzenia przenikać będą odtąd

układ Mszy, z podziałem
na tzw. Mszę katechumenów (do kazania włącznie)
i Mszę wiernych.
Następnie
wykry-

przez wieki modlitwę Kościoła. Początek procesu
kształtowania się liturgii
chrześcijańskiej nie jest
dokładnie znany. Poza samym opisem ustanowienia, mamy pisaną relację
św. Pawła z ok. r. 55 i inne
wskazówki, np. że wierni
trwali „w łamaniu chleba
i w modlitwach”. Pierwszych opisów dostarcza
nam „Apologia” św. Justyna Męczennika (ok 155 r.),
która liturgię chrześcijańską, sprawowaną niedzielnym rankiem, podporządkowuje wydarzeniu
zmartwychwstania Chrystusa. Przez kolejne wieki
liturgia powiększa się o
kolejne składniki Mszy. W
IV w. ostatecznie kształtuje się Kanon Rzymski,
który stanowi centralną
część Mszy i w niezmienionej formie dotrwał do
naszych czasów. Konstytucje Apostolskie (ok. 380
r.) podają już zasadniczy

stalizowały się cztery
podstawowe ryty: aleksandryjski, antiocheński, gallikański i rzymski. Zasadniczy podział
ukształtował się na liturgiczny Wschód i Zachód,
a w nich najpopularniejsze obrządki: bizantyjski i rzymski. W XVI w.
Sobór Trydencki, chcąc
zagwarantować, między
innymi, nienaruszalność
doktryny eucharystycznej, polecił kodyfikację Mszału Rzymskiego
(zwanego popularnie z
tego powodu trydenckim).
Pierwsze znaczące zmiany
w nim nastąpiły dopiero w
latach 60. XX w.
Obecnie, na mocy
Motu Proprio Summorum Pontificium Benedykta XVI, z 2007 r.,
współistnieją dwie formy: Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego,
zwana właśnie Mszą Trydencką i Zwyczajna, po-

wszechna od 1970 r. Msza
Trydencka
zachowuje
niezmieniony charakter
m. in. przez język łaciński. Widoczną różnicą
jest też orientacja kapłana,
który nie jest
zwrócony „do
ludu”, lecz ku
liturgicznemu
„Wschodowi”,
który w symbolice chrześcijańskiej wyobraża
przychodzącego Chrystusa,
mając też przed
sobą krucyfiks.
W tej formie
Mszy
zachowano też wiele
form adoracji Chrystusa
(ucałowania, przyklęknięcia) oraz ciszę, postulowaną obecnie przez
kardynała Saraha, jako
element
modlitwy.
Szczególną wartość ma
wyeksponowanie ofiarnego charakteru Mszy,
co widoczne jest szczególnie w offertorium.
Msze Trydenckie w
Rumi odprawiane są
regularnie w niedziele
(śpiewana) i we wtorki
(recytowana), od września 2014 roku. Celebransem jest salezjanin,
ks. Lech Idźkowski.
Oprawę liturgii stanowi chorał gregoriański,
który śpiewała p. Mirella
Bielińska z córką Moniką. Wspólnota tworzy całość z Gdańskim
Środowiskiem Tradycji,
pielęgnującym przywiązanie do liturgicznej Tradycji Kościoła.

Wojciech Miotke

Spadek po wujku
z Ameryki?
Jak to działa

Zapewne wielu z nas słyszało kiedyś, chociażby w jakimś
filmie, tekst o otrzymaniu spadku po bogatym krewnym.
Zostawmy jednak na bok filmowe scenariusze i skupmy się
na tym co może potencjalnie dotyczyć każdego z nas.
Mianowicie chodzi o spadek
po najbliższych. Jeżeli chcemy
poznać zasady spadkobrania to
należy rozpocząć od ogólnej informacji co to jest spadek, kiedy i na jakich zasadach się go
dziedziczy oraz co w jego skład
wchodzi.
Najogólniej rzecz ujmując
spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze
cywilnoprawnym. W prostszych słowach chodzi po prostu
o majątek Zmarłego (spadkodawcy) ale i co istotne, a często
zapominane, również jego zobowiązania względem podmiotów i osób trzecich np. długi.
Otwarcie spadku, czyli przejście spadku ze spadkodawcy na
spadkobiercę lub spadkobierców następuje w chwili śmierci
spadkodawcy.
Dziedziczyć można w jeden
z dwóch możliwych sposobów.
Pierwszym z nich to dziedziczenie ustawowe. Polega na
sytuacji, w której Zmarły spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego testamentu lub testament jest nieważny albo gdy
osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być
spadkobiercami. Krąg spadkobierców (czyli osób dziedziczących) oraz kolejność powołania
do spadku określa ustawa Kodeks Cywilny. W skrócie w tym
kręgu odpowiednio są: współmałżonek, dzieci, rodzice oraz
rodzeństwo.
Drugim sposobem jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Testament to dyspozycja Zmarłego odnośnie swojego
majątku po swojej śmierci. Polskie prawo wyszczególnia różne rodzaje testamentów zwykłych takich jak np. testament
własnoręczny (tzw. holograficzny – sporządzony w całości
odręcznie przez spadkodawcę), notarialny (sporządzony
przez notariusza w formie aktu
notarialnego),
allograficzny
(sporządzony poprzez ustne
oświadczenie woli w obecności dwóch świadków wobec np.
wójta, burmistrza, prezydenta
miasta itp.). Występują również trzy rodzaje testamentów
szczególnych: ustny, podróżny
oraz wojskowy. Są sporządzane tylko w wyjątkowych okolicznościach.
Po otwarciu spadku obowiązkiem spadkobiercy lub spadkobierców jest potwierdzenie
nabycia spadku. Nie ma tu znaczenia w jaki sposób odbyło się

dziedziczenie czy to przez ustawę czy testament. Odbywa się
to albo poprzez wniosek do sądu
(rozwiązanie tańsze, ale dłuższa
procedura) albo poprzez sporządzenie przez notariusza aktu
poświadczenia
dziedziczenia
(rozwiązanie droższe, ale zdecydowanie szybsze – może trwać
tylko jeden dzień).
Obydwa
rozwiązania niosą za sobą takie
same skutki prawne (droga sądowa po uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu spadku,
akt poświadczenia dziedziczenia
w chwili jego sporządzenia). Podczas tej procedury stajemy przed
następującym wyborem co zrobić z majątkiem:
- odrzucić go. W tej sytuacji
występuje tzw. fikcja prawna,
w której przyjmuje się sytuacje,
w której osoba odrzucająca
spadek sama nie dożyła jego
otwarcia
- przyjąć go wprost. Po wyborze takiej opcji odpowiadamy całym swoim majątkiem za
ewentualne długi spadkodawcy
- przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Szczególnie polecam wtedy, kiedy
nie jesteśmy pewni czy spadkodawca posiadał jakieś długi.
Wybór takiego przyjęcia oznacza, że za ewentualne długi odpowiadamy tylko do wysokości
otrzymanego spadku. Wiąże
się to co prawda z obowiązkiem sporządzenia inwentarza
masy spadkowej jednak jest to
stosunkowo mała cena za możliwość uniknięcia spłacania długów po spadkodawcy niejednokrotnie do końca życia.
Po uporaniu się ze stwierdzeniem nabycia spadku pozostaje nam już tylko zgłoszenie
do właściwego Urzędu Skarbowego fakt nabycia spadku.
Jest to szalenie istotne, ponieważ najbliższa rodzina potocznie zwana grupą podatkową
„0” (współmałżonek, rodzice,
wstępni, zstępni, rodzeństwo,
pasierb, macocha, ojczym) są
zwolnieni z podatku od spadku,
ale tylko jeżeli złożą odpowiednią deklarację w terminie (6
miesięcy od uprawomocnienia
sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia spadku). W kolejnym
artykule przybliżę Państwu instytucję wydziedziczenia, czym
jest zachowek oraz sytuację,
w której spadkobierca jest niegodnym dziedziczenia.
Michał Kowalik
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Dzień otwarty w I LO
Tłumy przyszłych licealistów odwiedziło I LO im.
Książąt Pomorskich podczas dnia otwartego szkoły.

Występy uczniów obserwowała p. dyr. Lucyna Penkowska oraz przedstawiciel władz powiatowych,
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel

W sobotę 14 kwietnia,
rumskie I LO, przy wielkim zaangażowaniu ze
strony uczniów oraz nauczycieli, przygotowało
prezentacje kierunków

nauki, jakie oferuje szkoła. Całemu wydarzeniu
towarzyszył Piknik Wiosenny na którym nie zabrakło akcentów Kaszubskich, który odbywał się

na zewnątrz budynku.
Był on dobrą okazją dla
gimnazjalistów, by wiele
dowiedzieć się od licealistów o tradycjach i historii kaszubskiej.

- Liczymy, że dzień
otwarty pomógł młodzieży
gimnazjalnej
podjąć decyzje co do wyboru kierunku przyszłej
nauki w naszym liceum
– mówi Lucyna Penkowska, dyrektor I LO.
Dodać należy, że
I LO im. Książąt Pomorskich to jedno z
wyróżniających się na
tle innych szkół „ogólniaków”. Jest chętnie
wybierane szczególnie
przez młodzież o zainteresowaniach humanistycznych.
Ma
jednak także znakomitą ofertę dla umysłów
ścisłych. Całemu wydarzeniu towarzyszyły
występy muzyczne i
artystyczne, przygotowane przez młodszych
kolegów i koleżanki te-

gorocznych absolwentów. Spośród młodych
talentów muzycznych
wyróżniał się uczeń
klasy I B Artur Tkacz
który swoimi występami wokalnymi przekazał dużą dawkę energii
śpiewając cowery samego Elvisa Presleya.
Kolejną wyróżniającą
się grupą taneczną był
występ uczennicy klasy
III Nadii Olczyk wraz

z koleżankami. Dziewczyny zaprezentowały
taniec Danchall, który wyróżnia się dużą
dawką energii słonecznej z samej Jamajki.
Nie zabrakło występu
teatralnego pod opieką Pana Tomasza Jurkiewicza który po raz
kolejny pokazał kunszt
swojej pracy teatralnej
z młodzieżą.

Emilia Samulska

REKLAMA
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Historia Chóru „Lira”
Jubileuszowy koncert z okazji
im. ks. Stanisława Ormińskiego
80-lecia istnienia
w Rumi
chóru „Lira”
Chór „Auxilium”, późniejsza „Lira”, swą działal-

ność śpiewaczą rozpoczęła przy nowo powstającej parafii salezjańskiej Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Rumi. Założycielem
nowego zespołu został wtedy ksiądz proboszcz
Jan Kasprzycki.
Pierwsze próby odbywały się w styczniu 1938 roku.
Wtedy też pierwszy raz
chór uświetniał Mszę św.,
na uroczystości św. Jana
Bosko. Dyrygent, ks. Jan
Kasprzycki, jako wykształcony muzyk, skomponował
utwory z przeznaczeniem
dla chóru „Lira”. Zespół w
krótkim czasie reprezentował wysoki poziom wykonawczy, o czym świadczyła
pierwsza nagroda w konkursie kół śpiewaczych.
Wędrowną Lirę chórzyści otrzymali 6 sierpnia
1939 roku w Wejherowie.
W październiku 1938 roku
Ignacy Hepke zarejestrował
chór w Pomorskim Związku Śpiewaczym w Toruniu
(PZChiO), gdzie nieprzerwanie jest członkiem. „Auxilium”, jako zespół parafialny uczestniczył w istotnych
uroczystościach kościelnych
i parafialnych. Niestety, wybuch II Wojny Światowej
zmusił chór do zaprzestania
pracy. Dyrygent został wywieziony i uwięziony w obozie niemieckim w Dachau.
Po wojnie Chór „Auxilium” wznowił swoją pracę
pod dyrekcją ks. prof. Jacka Kochańskiego, który
oddał chór w opiekę dyrygentowi ks. prof. Piotru
Brzyskiemu w 1947 roku.
W 1957 roku chór zmienił nazwę z „Auxilium” na
„Lira”. Pod opieką dyrygenta ks. Piotra Brzyskiego
wyjechał do Poznania na I
Festiwal Chórów Polskich.
W 1961 roku rozpoczął
się okres świetności, gdyż
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chór przejął ks. prof. Stanisław Ormiński. Zdolny
muzyk i ceniony kompozytor od razu wprowadził
go na ścieżkę wysokiego
wykonawstwa. Wśród nagród, które chór otrzymał
na konkursach pod dyrekcją księdza jest I miejsce
na II Festiwalu Chórów
Polskich i Polonijnych 4-6
czerwca 1962 roku.
Od 1962 „Lira” rozpoczął współpracę z orkiestrą dętą, również z parafii N.M.P. Wspomożenia
Wiernych. Pierwszym kierownikiem orkiestry był Jan
Kreft. Wraz z orkiestrą dętą
chór uczestniczył w licznych
koncertach, Mszach Św.
oraz akademiach.
W parafii powstała również bardzo liczna (40 osób)
schola dziecięco-młodzieżowa, która wspomagała
chór „Lira”. Bardzo istotna
dla zespołu w latach 70-tych
była współpraca z kompozytorami i animatorami kultury. Pod opieką wspaniałego dyrygenta ks. Stanisława
Ormińskiego chórzyści reprezentowali bardzo wysoki
poziom. Sam ks. Stanisław
Ormiński komponował dla
chóru utwory zarówno a
cappella, jak i z towarzyszeniem orkiestry i solistów.
Opracował również utwory
z towarzyszeniem instrumentów akompaniujących.
Chór odznaczał się wysokim poziomem umiejętności technicznych, dlatego też
kompozytorzy chętnie komponowali utwory z przeznaczeniem dla zespołu.

Wśród kompozytorów
współpracujących z chórem był ks. dr. Antoni
Śródka, Idzi Ogierman
Mański, ks. Jan Kasprzyk,
ks. prof. Antoni Walder,
ks. J. Grzywaczewski, ks.
dr Zbigniew Malinowski,
ks. prof. Jan Bednarz.
Bardzo ważnym wydarzeniem, zarówno dla
chórzystów, ks. Stanisława Ormińskiego, jak i dla
społeczności lokalnej było
opracowanie i wydanie
utworu byłego dyrygenta
chóru, ks. Jana Kasprzyka. Mowa tu o utworze pt.
„Szopka w Dachau”, skomponowanego w obozie niemieckim w Dachau, gdzie
został on wywieziony 28
grudnia 1943 roku. Utwór
ten został opracowany i
wydany przez chór „Lira”
w 1973 roku.
Kolejnym przedsięwzięciem chóru było opracowanie i wydanie utworów
„Don Bosco”. Pracę nad
nim rozpoczęto w 1978
roku pod kierunkiem ks.
prof. Stanisława Skopiaka. Pozwolenie wydruku,
głównie dzięki Stanisławowi Lachmannowi z Wojewódzkiej Kontroli Prasy
w Gdańsku, otrzymano
16 sierpnia 1987 roku. Zebrano 41 pieśni ku czci ks.
Bosko, skomponowanych
przez salezjańskich kompozytorów związanych z
chórem „Lira”.
31 stycznia 1980 roku
zakończono druk zbioru
kantat Idziego Ogiermana
Mańskiego „Maryja”, a 29

Zapraszamy mieszkańców Rumi na uroczysty koncert
z okazji 80-lecia istnienia chóru „Lira”,
który odbędzie się 28.04.2018 r. o godz. 16.00
w kościele N.M.P Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Koncert poprzedzony będzie
Mszą Świętą dziękczynną o godz. 15.00

Dyrygent chóru
Katarzyna Januszewska

maja 1980 roku Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie
na wydrukowanie zbioru
kantat, pieśni żołnierskich,
kanonów i kupletów Idziego Ogiermana Mańskiego
„Pieśń radość nieci”. W 1981
roku chór „Lira” wydrukował również zbiór pieśni
„Panie ty wszystko wiesz”.
Wydanie tych utworów miało służyć zarówno chórowi
„Lira” jaki i innym zespołom. Wszystkie te pozycje
zostały rozesłane do zaprzyjaźnionych chórów zarówno
w kraju jak i za granicą.
Okres lat osiemdziesiątych obfitował w podróże chóru do różnych
regionów Europy. Przygotowany program obejmował utwory głównie z wydawnictwa chóru „Lira”, a
więc pozycje salezjańskich
kompozytorów. Od 8 do 26
lipca 1981 roku chór przebywał we Francji na zaproszenie ks. J. Nowackiego
z Le Creusot, uczestnicząc
również w Kongresie Eucharystycznym. w Lourdes 16-23 lipca 1981 r. chór
podczas trzytygodniowego tournée występował
na ponad 30 koncertach i
Mszach Św. z przygotowanym repertuarem.
Na zaproszenie ks. prob.
Augusta Rhotert’a chór
„Lira” 30 listopada 1985 roku
koncertował w RFN. Zespół
występował w Rendsburgu,
Neumunster, Kilu.
W dniach od 8 do 12
lipca 1983 roku oraz 8-11

lipca 1984 roku odbyły się
rewizyty gości z Francji,
wraz z opiekunem ks. proboszczem Józefem Nowackim, których gościli chórzyści zespołu „Lira”.
Lata świetności chóru
przerwała śmierć dyrygenta. Ks. Stanisław Ormiński zmarł 13 czerwca 1987
roku. Jako dyrygent, kompozytor oraz organizator
życia artystycznego zasłynął zarówno w kraju, jak
i za granicą. Opiekę nad
chórem po odejściu księdza Stanisława Ormińskiego przejął dyrygent
Stanisław Kwiatkowski.
26 listopada 2011 r. był
dla chóru ważną datą.
Koncert z okazji stulecia
urodzin ks. prof. Stanisława Ormińskiego odbył się
w parafii rodzinnej chóru
„Lira”. Podczas występu
zaprezentowały się chór
„Lira”, orkiestra kameralna „Sinfonia Nordica”,
chór „Ergo Cantemus”.
Obecnie chór prężnie
rozwija się, wykonując
muzykę zarówno religijną, jak i świecką. Chętnie
bierze udział w koncertach

o różnej tematyce, koncertach dyplomowych czy
uroczystościach kościelnych i miejskich.
Chór na swoim koncie
ma także dorobek konkursowy. Ostatnie osiągnięcia
to: I miejsce na I Festiwalu
Kolęd Małego Trójmiasta
Kaszubskiego, eliminacje w
Rumi, Nagroda Specjalna
Polskiego Związku Chórów i orkiestr oraz Brązowy
Dyplom na XXVIII Festiwalu Muzyki kościelnej
im. ks .St. Ormińskiego w
Rumi; Srebrne Pasmo na I
Ogólnopolskim Festiwalu
Chóralnym 50+ w Wejherowie; brązowy dyplom w
„Morenowych Chóraliach”
w Gdańsku.
Od 2013 roku chór
prowadzi dyrygent Katarzyna Januszewska – absolwentka klasy dyrygentury Profesora Waldemara
Górskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wcześniejsza dyrygentka chóru
Stella Fatima z Gdańska.
Związana
wieloletnią
współpracą z chórem 441
Hz z Gdańska.
Katarzyna Januszewska
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Arka Gdynia w Finale
Pucharu Polski!
Półfinał Pucharu Polski - mecz nr 2 Arka
Gdynia - Korona Kielce 1:0 (0:0).
Aby dostać się do finału Arka musiała odrobić
jednobramkową stratę
z Kielc. Udało się! Arka
ponownie zagra w finale
Pucharu Polski!
Rewanż Arki Gdynia
z Koroną Kielce do ostatnich chwil rozgrywał się
w atmosferze ogromnego napięcia. W pierwszej
połowie Arka była bliska
zdobycia bramki, jednak
defensywa Korony skutecznie temu zapobiegła.

Kibice Korony do 85.
minuty mogli spodziewać się wejścia ich klubu
do finału. Sytuację jednak diametralnie zmienił rozstrzygający gol
Marcusa da Silva. To za
jego sprawą na Stadionie
Narodowym w finale zagra Arka Gdynia!
Warto przypomnieć,
że przed rokiem Arka
również znalazła się w
finale Pucharu Polski. Po
dogrywce to właśnie gdy-

nianie sięgnęli po drugi
w swojej historii Puchar
Polski. Tegoroczny finał
odbędzie się 2 maja na
stadionie Narodowym
w Warszawie. Przeciwnikiem Arki będzie ktoś
z pary Legia Warszawa Górnik Zabrze, którego
poznamy już 18 kwietnia. Liczymy na to, że
historia zatoczy koło i
puchar znów trafi do najbardziej utytułowanego
zespołu z Trójmiasta!

Jolanta Król
nowym dyrektorem MOSiRu
W piątek 6 kwietnia wybrano nowego
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Została nim wieloletnia
działaczka na rzecz
rumskiego sportu
Jolanta Król.

Nowa dyrektor jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i
Sportu w Gdańsku, związaną z MOSiRem już od lat.
Od 2010 roku pełni funkcję
Radnej Powiatu Wejherowskiego.
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RUMSKI SPORT
Mistrzynie z Rumi!

SPORT

Średni weekend w wykonaniu
rumskich drużyn sportowych

Mistrzostwa Polski World Artistic Dance Federation (WADF) odbyły się 23-25 marca w Białych
Błotach. Rumskie tancerki z zespołów SPIN i MA- W ubiegłotygodniowy weekend rumskie drużyny walczyły w swoich dyscyplinach w rozgrywkach
STA DANCE wróciły z medalami!
ligowych. Niestety, sobotnie pojedynki nie będą
pozytywnie pamiętane przez rumskich kibiców,
jednak niedzielny występ rugbystów Arki Rumia
nieco naprawił sportowy weekend.

Rumskie
tancerki SPIN
UKS Masta Dance
zdobyły
tytuł
Mistrzyń
Rumski Zespół Tańca
Mistrzyniami
Polski
aż
w
6
kategoSPIN
zdobył tytuł szePolski!
Zespoły Czarownice
i Shadow przywiozły
12 medali.
Przez dwa dni 2500
tancerzy z całej Polski
rywalizowało w kategoriach Contemporary
Ballet, Jazz Dance i Artistic Show, prezentując
choreografie
solowe,
duety, mini formacje i
formacje. Reprezentacja
UKS Masta Dance wystąpiła w dwóch kategoriach wiekowych: 8-11
lat (Czarownice) i 12-15
lat (Shadow).
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riach!
„Nasze grupy spisały
się dosłownie na medal
i wypadły wyśmienicie
na tle dużej konkurencji, która prezentowała
bardzo wysoki poziom”
- komentuje główny trener i choreograf Marta Miotke - „Cieszę się,
że po raz kolejny ciężka
praca, zaangażowanie i
pasja do tańca naszych
dzieci,
instruktorów
oraz rodziców została
doceniona i przyniosła
tak spektakularne efekty”.

ściokrotnego wicemistrza Polski.
Ogromny
sukces
„Spinki” odniosły w grupie 15+. Jest to bardzo
trudna kategoria. Tancerki z grupy SPIN wywalczyły w niej 3 miejsce
spośród 10 grup w stylu
jazz dance!
Na podium stanął
również duet contemporary ballet (kategoria do
11 lat). Srebro zdobyła
Maja Skiba i Aleksandra
Grubba.
Wszystkim laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Rozpocznijmy od spotkania Orkana Rumia w
ramach IV ligi. Orkan
podjął przed własną publicznością zespół Gromu
Nowy Staw, który w ligowej tabeli zajmuję miejsce
wicelidera. Był to zatem
wymagający przeciwnik
na rumskich kopaczy,
z którym nie udało się
zdobyć choćby jednego
oczka. MKS uległ 0-2,
kończąc mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Niestety,
pozostałe wyniki ułożyły
się w taki sposób, że Or-

kan po 22 kolejkach jest
na przedostatnim miejscu w tabeli. Kolejne spotkanie Orkan rozegra już

w najbliższą sobotę, z sąsiadującym w tabeli Startem Miastko, na boisku w
Miastku.

Na tarczy z Kościana
wróciły również zawodniczki APSu Rumia. Rumianki w sobotę zagrały
drugi
ćwierćfinałowy
mecz fazy play-off z gospodyniami UKŻPS Kościan. Siatkarki z Rumi
przegrały drugi pojedynek wynikiem 3:0 (25:19,
25:13, 28:26). Po tym
spotkaniu sezon dla zawodniczek APSu Rumia

się zakończył, teraz czas
na odpoczynek i przygotowania do kolejnego sezonu II ligi kobiet. Przypomnijmy, że 2-6 maja
odbędą się finały Mistrzostw Polski Kadetek
w których o triumf walczyć będą kadetki APSu.
Dodatkowego smaczku
dodaje fakt, iż Mistrzostwa odbędą się na hali
MOSiR w Rumi!

W niedzielę natomiast
grę w lidze wznowili rugbyści Arki Rumia. Przeciwnikiem gospodarzy
był zespół Legii Warszawa. Sporą przewagę Arka
zyskała dzięki skutecznej
grze w pierwszej połowie
spotkania. Druga część
meczu była nieco bardziej wyrównana, jednak
zwycięstwo pozostało w
Rumi. Arkowcy wygrali
swój mecz 40:22. Kolejne
spotkanie już w niedzielę
o godzinie 13:00, również
na stadionie MOSiR w
Rumi. Tym razem przeciwnikiem Arki będzie
AZS AWF Warszawa.

