PISMO BEZPŁATNE

CZYTAJ W INTERNECIE WWW.GAZETARUMSKA.PL

Ukazuje się pod koniec miesiąca

NR 5 (131) MAJ 2018

str. 2
Przegrane sprawy sądowe

Rumski absurd.
Władza kontra…
mieszkańcy

str. 8

Propaganda
Mrzonki
ruszyła przed
rumskich władz wyborami
Nie będzie przystanku SKM i tunelu

str. 5

str. 11

Gazeta Rumska, nr 5 (131), maj 2018

AKTUALNOŚCI

Kilka słów
od redaktora
naczelnego...

Rozdawali ﬂagi narodowe

Szanowni Czytelnicy!

W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
rumscy narodowcy rozdawali mieszkańcom biało-czerwone flagi. Akcja pod hasłem
„Rumia - naturalnie narodowa” odbyła się
po raz pierwszy. Zainteresowanie przeszło
najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Zapotrzebowanie
jest ogromne

Przed Państwem kolejne wydanie Gazety
Rumskiej. I tym razem nie zabrakło artykułów
na ciekawe, kontrowersyjne tematy. W tym numerze polecam szczególnie następujące artykuły:
• Burmistrz dał milion zł dla urzędników
z kieszeni podatników (str. 2)
• Nowego przystanku SKM nie będzie (str. 5)
• Władza kontra mieszkańcy (str. 8)
• Propaganda ruszyła przed wyborami (str. 11)
Jak zapewne Państwo zauważyli, Gazeta wciąż
ewoluuje. W najbliższym czasie będziemy również zamieszczali krótkie materiały filmowe na
naszym portalu.
Życzę przyjemnej lektury.

Tomasz Kłeczek
Redaktor Naczelny
Gazety Rumskiej
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skorzystało wielu mieszkańców, dla których przy
targowisku zabrakło flag.
„Bardzo się cieszę, że
jest taka akcja. Moja stara flaga jest już podarta i
potrzebuję nowej.” - Komentowała mieszkanka
Rumi. Jakub Grajewski

Burmistrz dał urzędnikom prawie

MILION

złotych
z kieszeni podatników

Flagi rozdawane m.in. przez Prezesa Stowarzyszenia Narodowa Rumia, Tomasza Kłeczka (w środku) cieszyły się dużym powodzeniem.

Przedsięwzięcie zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Narodowa Rumia:
Tomasz Kłeczek, Kamil
Blok i Izabela Sosnowska.
Akcja podzielona została na dwie części. O godzi-
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Kłeczek, prezes Stowarzyszenia Narodowa Rumia.
Druga część zgodnie z
planem odbyła się o 15:00
przy skrzyżowaniu ul.
Starowiejskiej i Dąbrowskiego. W tym miejscu
akcja przebiegła już spokojniej. Z kolejnej okazji
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nie 10:00 przy rumskim
targowisku zebrała się
bardzo duża grupa osób,
chcących odebrać flagę.
Błyskawicznie
rozeszły
się wszystkie flagi, które
zaplanowano rozdać tego
dnia. Cały nakład rozszedł
się w zaledwie minutę! Konieczne stało się dokupienie przez stowarzyszenie
kolejnych, by wystarczyło
ich dla większej liczby zainteresowanych.
„Przyznaję, że nie spodziewaliśmy się aż tak
dużego zainteresowania.
Szczerze mówiąc obawiałem się nawet, że zapotrzebowanie na flagi będzie
nikłe, tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna.” - Mówił Tomasz
NIP: 588-242-42-35
REGON: 366355580
ISSN: 2081-609X
Dział reklamy:
Emilia Samulska
tel. kom.: 693 051 090
reklama@gazetarumska.pl

W ciągu jednego roku na premie oraz nagrody dla urzędników burmistrz Michał Pasieczny
wydał niespełna milion złotych.
Najwięcej - ponad 23 tysiące zł dał swoim dwóm zastępcom.
Nie sposób pominąć
faktu, że koszty znacząco
wzrosły także przez to, że
zwiększył zatrudnienie
w Urzędzie Miejskim, a
niektóre z nowych osób
to krewni bądź współpracownicy osób z Platformy Obywatelskiej, z
której startował Pasieczny.
Wysokością
premii
Urząd Miejski się nie
chwali. Kwoty opublikował niedawno „Goniec
Rumski". Stąd wiadomo,
że na ten cel poszło 988
tysięcy 40 złotych brutto. Prawie milion złotych
w ciągu dwunastu mieRedaktor naczelny:
Tomasz Kłeczek
tel. kom.: 512 149 855
redakcja@gazetarumska.pl
Druk:
Express Media Sp. z o.o.,
Bydgoszcz
Nakład:
6.000 egzemplarzy

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

sięcy! Poza zastępcami
burmistrza (Marcinem
Kurkowskim i Piotrem
Wittbrodtem,
byłym
radnym wojewódzkim
Platformy
Obywatelskiej), pieniądze dostali
naczelnicy i kierownicy
(293 tysiące 150 złotych)
oraz inni pracownicy
(671 tysięcy 390 zł).
W Rumi wszyscy mają
osiągnięcia?
Z urzędowych odpowiedzi wynika, że pieniądze na premie i nagrody są wydawane przede
wszystkim za podjęte
ciąg dalszy na str. 3
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ciąg dalszy ze str. 2 Urzędzie Miasta Rumi
(wynagrodzenia oraz ich
działania na rzecz... pochodne i zakup mateoszczędności.
Oprócz riałów) pochłonęły 8,9
tego, np. za pozyskiwanie mln zł, w 2015 roku o
środków zewnętrznych, 1 mln 200 tysięcy złotych
podnoszenie kwalifika- więcej, w 2016 roku jeszcji i wydajności, nowa- cze o 1 mln 300 tysięcy zł
torskie rozwiązania oraz więcej. W ciągu ostatniej
inne szczególne osią- dekady te koszty ani razu
gnięcia. W przeciągu 12 nie wzrosły tak bardzo,
miesięcy pieniądze do- jak za rządów Michała
stała każda osoba (poza Pasiecznego!
tymi, które długo były
Wiadomo, co się do
na urlopach wychowaw- tego przyczyniło. Bur-

czych albo zwolnieniach
lekarskich), która pracuje
w UM.
Czy 988 tysięcy złotych
to dużo czy mało, można
sprawdzić, porównując
wydatki z sąsiednimi
miastami. Wejherowo
na premie oraz nagrody
wydało w ciągu dwunastu miesięcy 113 tysięcy
złotych, a Reda 68 tysięcy złotych. Wychodzi
więc na to, że burmistrz
Pasieczny wydał 14 razy
więcej, niż burmistrz
Redy i 8 razy więcej niż
prezydent Wejherowa.
Mimo to twierdzi, że
Urząd w Rumi jest... tani,
a Rumia na tle samorządów wypada nieźle. Czy
Platforma w Rumi mówi
prawdę?
Ponad 10 milionów
na urzędników!
Ostatnio
pisaliśmy,
że miasto Rumia ma
jednych z najdroższych
urzędników na Pomorzu. W 2014 roku, gdy
Michał Pasieczny rozpoczął urzędowanie, wydatki na administrację w

mistrz Pasieczny stworzył Wydział Rozwoju
Miasta (wcześniej taki nie
istniał), Referat Promocji
i Komunikacji Społecz-

ds. inwestycji, pełnomocnika ds. energetyki,
pełnomocnika ds. ochrony środowiska, radnego
Platformy Obywatelskiej
z Wejherowa Jacka Gafkę
oraz córkę radnego Platformy Piotra Bartelke.
Pośrednio można do tego
zaliczyć jeszcze radną
Platformy Karolinę Rydzewską, która pracuje w
rumskim Centrum Integracji Społecznej.
Mimo to, w 2016 roku
Rada Miejska, pod kierownictwem Ariela Sinickiego z Platformy,
odrzuciła skargę na burmistrza
Pasiecznego,
dotyczącą m.in. nepotyzmu. Skargę złożyło
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Korupcji i Niegospodarności Obrony
Praw Człowieka „EFAS".
Komisji przewodniczy
radny Platformy
Zdaniem
radnych,
przedstawiona
przez
„EFAS" kwestia dotycząca obsadzania wolnych
etatów „swoimi ludź-

samorządowych.
Wykazały się one wiedzą
merytoryczną. Jedna z
nich wiedzę z zakresu
funkcjonowania samo-

się wymaganym wieloletnim
doświadczeniem zawodowym do
kontroli wydatków w
jednostkach podległych

nej (którym kieruje była
sekretarka burmistrza),
zatrudnił asystenta, a następnie asystentkę (wcześniej pracowała u poseł
Platformy Obywatelskiej
Krystyny Kłosin), doradców, pełnomocnika

mi" to... subiektywna
ocena. Choć faktycznie
były takie przypadki, to
wspomniane osoby wygrały przecież konkursy.
- Osoby te zatrudniono
zgodnie z przepisami
ustawy o pracownikach

rządu zdobyła, będąc na
9-miesięcznym stażu w
Urzędzie, co znalazło
odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie, otrzymanej w toku naboru.
W drugim przypadku
kandydatka
wykazała

gminie Rumia - uznała
Komisja Rewizyjna. Jej
przewodniczącym jest
radny Platformy Leszek
Grzeszczyk. Zatrudnienie asystentki miało być
konieczne ze względu
na usystematyzowanie

pracy, a przede wszystkim pomoc w koordynowaniu tego, co robi
burmistrz. W kwestii zatrudnienia Jacka Gafki
w Urzędzie Miasta, radni
stwierdzili, że zarzut ten
również jest bezzasadny,
bowiem "skarżąca kieruje się jego dotychczasową
działalnością polityczną,
co nie ma związku z
przygotowaniem merytorycznym do zajmowanego stanowiska".
Na zakończenie
W 2015 roku, na początku
urzędowania
Michała Pasiecznego w
Urzędzie Miejskim, było
115 etatów. W 2016 było
już ponad 130 etatów,
w 2017 roku ponad 140
etatów. Ale zdaniem radnych, burmistrz kieruje
się "potrzebami zatrudnienia jak najbardziej
wykwalifikowanych pracowników". Oprócz pensji, w ciągu 12 miesięcy
dostali oni jeszcze kilkaset tysięcy złotych premii
oraz nagród.

Jakub Grajewski
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Czytelnik: Potrzebny remont ul. Wrocławskiej w Rumi
- brak chodnika, fatalny stan nawierzchni...
Dostaliśmy maila od Pana Arkadiusza, mieszkańca Rumi, który
zwrócił uwagę na zły stan drogi przy ul. Wrocławskiej. Autor skierował list również do Burmistrza i Urzędu Miasta. Poniżej prezentujemy jego treść:

Na wszystkich zdjęciach prezentujemy widok nawierzchni ul. Wrocławskiej, fotografie autora tekstu oraz naszej redakcji

Od blisko dwóch lat
mieszkam przy ul. Wrocławskiej i chciałbym się
dowiedzieć, z kim mógłbym porozmawiać lub
gdzie mógłbym zgłosić
stan ulicy Wrocławskiej,
który na odcinku od ul.
Wileńskiej do ul. Toruńskiej jest fatalny. Ulicę
wyłożono płytami betonowymi, które są już
popękane oraz wystają
z nich pręty. Czasami
bywa, ze samochody jadą
wprost na siebie. Nie ma
gdzie zjechać na pobocze, ponieważ część aut
parkuje przy posesjach, a
pobocza mają nierówności nawet ok. 30 cm głębokości.
Brakuje tam chodnika, co stwarza niebezpieczeństwo
dla
chodzących tam osób,
zwłaszcza dzieci idących do szkoły czy na
przystanek. W załącze4

niu przesyłam jedno
zdjęcie ze skrzyżowania
ul. Wrocławskiej z ul.
Wileńską. Czasem jest
problem z jego opuszczeniem czy wjechaniem na ul. Wrocławską, bo brakuje miejsca
albo też można sobie
uszkodzić zawieszenie.
Piesi z kolei potykają się
o wystające i nierówne
już płyty, a gdy jedzie
samochód, muszą "uciekać" na pobocze, często
brnąc w błocie lub kałużach.

Na całym tym odcinku brakuje wyznaczonego ciągu pieszego, a
obecnie ludzie chodzą
po ulicy, gdyż zarówno
z jednej, jak i z drugiej
strony są zaparkowane samochody. Oczywiście, nie mam tutaj
pretensji do kierowców,
warto byłoby jednak
ten fragment ulicy ucywilizować. Brakuje też
części chodnika obok

bloku przy ul. Wrocławskiej 15. Urywa się
on kawałek za furtką i
dalej mamy zieleń oraz
udeptaną ścieżka, która
w porze jesienno-zimowej jest utrudnieniem
dla matek z wózkami
dziecięcymi czy osób
niepełnosprawnych i w
zasadzie trzeba poruszać się po jezdni.
Proszę bardzo o podjęcie działań w tej sprawie. Wystarczy wyłożyć
drogę płytami YOMBO,
odpowiednio ją utwar-

dzić i wystarczy na kilka
lat. Swego czasu usłyszałem, że remont ulicy wymagałby zrobienia kanalizacji. Wydaje mi się,
że było to powiedziane
na wyrost, bo nie jest to
długi odcinek, a poprawiłby znacząco komfort
mieszkańcom, zarówno
poruszającym się samochodem, jak i rowerzystom oraz pieszym.
Przecież jest sporo ulic,
które właśnie w taki sposób zostały wyremontowane i doprowadzone
do stanu używalności,
bez przebudowy kanalizacji, bo to jest zapewne
odległa przyszłość.
Będę wdzięczny za
reakcję ze strony osób,
które są władne dla
rozwoju miasta Rumi.
Pozdrawiam

Od Redakcji
Szanowny Panie Arkadiuszu,
wciąż jest w mieście wiele dróg do wybudowania i remontu. Przytoczony przez Pana przykład ul.
Wrocławskiej to niestety zaledwie „kropla w morzu
potrzeb”, jakie czekają na zaspokojenie przez władze naszego miasta. Podobnie jak Pan, oczekujemy
poprawy sytuacji i trzymamy kciuki z nadzieją, że
władze Rumi znajdą w końcu na ten cel dostatecznie dużo chęci i środków finansowych.
Dziękujemy za zgłoszenie problemu i mamy
nadzieję, że Pańska aktywność przyczyni się do
poprawy sytuacji drogowej w mieście.
Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz Kłeczek
Redaktor Naczelny

Odpowiedź z Urzędu Miasta
Pan Arkadiusz dość szybko dostał odpowiedź
Urzędu Miasta. Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych odpisał: „W odpowiedzi na Pana
maila chciałbym poinformować, że odcinek ulicy
Wrocławskiej został uwzględniony do realizacji w
bieżącym roku. Prace będą polegały na usunięciu
zdegradowanych płyt drogowych i ułożeniu nowych
płyt drogowych typu YOMB. Planujemy, że prace
będą wykonywane na przełomie maja i czerwca.
Odnosząc się do sprawy wydłużenia chodnika do ul. Toruńskiej chciałbym poinformować,
iż sprawa zostanie przeanalizowana. Po analizie
zostaną podjęte kroki zmierzające do wykonania
zadania.”.

Arkadiusz R.

TO TRZEBA SKOMENTOWAĆ!

Szanowna Pani Sławino Lenart!
Polecam Pani inne „lokalne” gazety. Tam nie ma przecież propagandowych tekstów nie utrzymujących żadnych standardów dziennikarskich. Są
to często gazety, w których na temat Rumi prawie nic nie jest napisane. A
może Pani ze swoją „lekkością pióra” zechce coś napisać!
Mirosław Słowikowski
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Okolice miejsca, gdzie miał powstać przystanek kolejowy Biała Rzeka

Nie będzie przystanku SKM i tunelu

Mrzonki rumskich władz
W Rumi nie będzie żadnego nowego przystanku kolejki SKM. Tak wynika z zaprezentowanych
przez kolej zmian i planowanych inwestycji na magistrali kolejowej nr 202, czyli z Gdyni do Słupska.
Przyszły wykonawca
całego projektu modernizacji, projektuje bowiem
budowę nowych pero-

nów na przystankach o
roboczych nazwach Reda
Buczka (Gniewowska),
Bolszewo, Gościcino Zie-

lony Dwór, Łebień i Siemianice. Zmodernizowanych zostanie również
16 stacji i 6 przystanków.

Co zresztą już się dzieje.
Tak więc nie planuje się
wybudowania przystanku SKM na wysokości
centrum
handlowego
Port Rumia.
Z naszych informacji
wynika, że nie ma też
planów inwestycyjnych
związanych z budową
tunelu w ciągu ul. Hodowlanej, pod torami kolejowymi.

dze Rumi, nagłaśniając
medialnie swoje obecne i
przyszłe plany oraz sukcesy. O takich pomysłach
mówiły swego czasu poprzednie władze miasta.
Oczywiście nic konkretnego z tego nie wyszło,
bo były to wyłącznie propagandowe zabiegi burmistrz E. Rogali-Kończak oraz części radnych
miejskich. Powyborcze
zmiany w 2014 r. przyBałamucenie mieszkańców niosły wiele nowych poO takich inwestycjach mysłów, ale i powracano
regularnie mówią wła- do starych.

Obecny
burmistrz
M. Pasieczny oraz przewodniczący Rady Miasta
A. Sinicki, medialnie
co rusz „rzucają” jakieś
nowe pomysły. Niestety
wszystko kończy się na
propagandowych informacjach. Dalszy ciąg jaki
jest, każdy widzi.
Kolej się zmienia,
ale w Rumi słabo
Rząd oraz władze
zarządzające
kolejami
planują inwestycje za 2
mld złotych. Celem jest
m.in. zwiększenie komfortu obsługi na stacjach
i skrócenie czasu podróżowania na terenie odcinka kolejowego Gdynia
Chylonia – Lębork oraz
Lębork – Słupsk. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano już
z wykonawcami umowy
na opracowanie dokumentacji
projektowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewające na prawie 30 mln zł.
Do tej pory dworzec
główny jest zmodernizowany w niewielkim
zakresie, bo zmienił się
jedynie budynek główny,
natomiast perony, dojazdy, parkingi, wejścia, itp.
są raczej kompromitującym wizerunkiem miasta.

Jakub Grajewski

Znowu Reda wygrała z Rumią.
Grafika: PKP
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im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi

www.hipolit.info
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Wiadomości z „Hipolita”

„Fabryka zawodów” – Dni Otwarte w „Hipolicie”
Młodzi ludzie, którzy stoją przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły średniej mogli z bliska przyjrzeć się ofercie
rumskiego „Hipolita”. 21 kwietnia i 18 maja 2018 roku drużyna PZS nr 2 w Rumi zorganizowała Dni Otwarte Szkoły,
które przebiegały pod hasłem: „Fabryka Zawodów u Hipolita” Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów witali i
oprowadzali po szkole starsi koledzy i koleżanki.
W sali gimnastycznej
przygotowano szereg stoisk – każde poświęcone
zostało innemu zawodowi. Chętni do nauki
w technikum znajdą w
szkole klasy o profilu: logistyk, spedytor, technik
żywienia i usług gastrono-

micznych, technik obsługi
turystycznej oraz technik usług fryzjerskich. W
nowym roku szkolnym
w PZS nr 2 w Rumi powstaną dwie nowe klasy:
technik przemysłu mody
oraz technik hotelarstwa.
W branżowej szkole I

stopnia absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w zawodach:
kucharz, mechanik po- mogą wybrać spośród w tym roku będzie ko- patronatem uczniów chętjazdów samochodowych, kilkudziesięciu zawodów, miniarz. Firma „Porta” nych do podjęcia nauki w
fryzjer i sprzedawca. wśród których nowością wyraziła gotowość objęcia zawodzie stolarz.
Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w
klasie wielozawodowej,

Magda Wittbrodt z „Hipolita”
zajęła I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
o „Bursztynowy Grzebień”

Uczniowie z „Hipolita”

Magda Wittbrodt z klasy fryzjerskiej PZS nr 2 w Rumi
zajęła I miejsce w konkurencji damskiej w XIV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów Fryzjerskich o „BurszMłodzi kucharze z „Hipolita” wraz z nauczycielami uczesttynowy Grzebień”, który odbył się 13 kwietnia 2018 roku w niczyli w trzeciej edycji największego w północno-wschodZespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku.
niej Polsce wydarzenia w branży hotelarsko-restauracyjnej
W konkurencji mę- Targi Mazury HoReCa, które odbyły się w Ostródzie.

na targach Expo Mazury w Ostródzie

skiej tego konkursu dwie
uczennice z „Hipolita”: Dominika Schulz i
Klaudia Jeka, zdobyły
wyróżnienia. Uczestnicy musieli przygotować
pełną stylizację swoich
modelek, zadbać o makijaż, ubiór oraz fryzurę. Swoje umiejętności
i kreatywność w konkursie mieli okazję zaprezentować także inni
uczniowie naszej szkoły:
Błażej Cejnowa, Daria
Szomborg, Agata Lisewska i Natalia Dąbrowska.

6

Uczniowie mieli oka- specjalistycznej wiedzy inspirujących pokazach
zję spotkać znanych sze- oraz wzięcia udziału w live cooking.
fów kuchni takich jak
np. Karol Okrasa oraz
kibicować uczestnikom
w zmaganiach konkursowych: „Master Challenge by Schöller”, „Drób
na Polskim Stole”, oraz
„Gęsina w Restauracji”.
Mazurskie targi były
doskonałą okazją do zapoznania się z szeroką
ofertą dostawców, nawiązania nowych kontaktów,
wzbogacenia
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Pomaga, buduje i inwestuje
Budynek Domu Harcerza powstał w 1999 roku,
a inicjatorem i pomysłodawcą idei jego budowy
był hm. Bogdan Formella.

W Domu Harcerza
prowadzone są programy bezpłatnej żywności oraz zorganizowany
został punkt dystrybucji żywności. Ale to nie
wszystko, można zor-

Dyrektor Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP działającego od 2007 roku, hm. Bogdan Formella

Dom Harcerza w Rumi, ul. Włókiennicza 14 A, rok budowy 1999

Dom Harcerza znany jest przede wszystkim z organizacji imprez typu „Grochówka
Harcerska”.
Zabezpiecza on też podstawową działalność
statutową Hufca ZHP
Rumia, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla działalności harcerskiej, gdyż
harcerze nie muszą
martwić się o koszty

utrzymania, remonty
czy inwestycje.
Od czasu powstania
Domu Harcerza organizowane są różne inicjatywy dla mieszkańców Rumi. Działalność,
która powstała w Domu
Harcerza pod nazwą
„Harcerski
Ośrodek
Centrum
Przygody”
oferuje noclegi oraz wyżywienie dla grup przyjeżdżających do miasta.

Jacht pełnomorski S/Y VECTOR, rok budowy 2007

„Centrum Przygody”oferuje również możliwość organizacji imprez
plenerowych. Ośrodek w
Domu Harcerza współpracuje z Miejskim
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej i zajmuje się
przygotowaniem oraz
wydaniem obiadów dla
osób potrzebujących, a
dla osób chorych, codziennym dowożeniem
posiłków do domu.

ganizować tam imprezę
rodziną, stypę lub imprezę okolicznościową
do 50 osób z pełną obsługa i wyżywieniem.
Oferujemy
również
usługę cateringową.
Drugim ośrodkiem
jest Ośrodek Centrum
Przygody w Potęgowie,
który działa od maja do
października jako ośrodek sezonowy. Odbywają się tam biwaki, zielone

szkoły, obozy harcerskie
i obozy dla dzieci w wieku szkolnym. Do swojej
dyspozycji posiada domki, pokoje, teren na namioty, własną przystań z
kajakami oraz łodziami
żaglowymi, plaże i kąpielisko, a wszystko położone jest nad jeziorem
Potęgowskim.
W ramach działalności żeglarskiej dysponuje jachtem pełnomorskim o nazwie
VECTOR, na którym
organizowane są rejsy po Zatoce Puckiej i
Gdańskiej, jak również
po Morzu Bałtyckim.
Wszystkie te działalności prowadzone są
przez Harcerski Ośrodek Centrum Przygody,
którego dyrektorem jest
hm. Bogdan Formella.

Ośrodek powstał w 2007
roku jako forma działalności gospodarczej.
W planach Ośrodka
jest instalacja kolektorów fotowoltaicznych,
której projekt powstał
w zeszłym roku i wraz
z dokumentacją czeka
na rozpatrzenie i dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w wysokości prawie 400 tysięcy złotych.
Został również wykonany projekt na rozbudowę rumskiego Domu
Harcerza, który jest
na końcowym etapie
uzgodnień. Planowane
jest jeszcze w tym roku
uzyskanie pozwolenia
na rozbudowę. Wartość
rozbudowy
wyniesie
około 1 miliona złotych.
Redakcja

Harcerski Ośrodek Centrum Przygody w Potęgowie działający od 2007 roku
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Przegrane sprawy sądowe

Rumski absurd.
Władza kontra… mieszkańcy
Sąd w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Rumi, ale to tylko wierzchołek
góry lodowej! Czy Burmistrz i Przewodniczący
Rady Miejskiej wytłumaczą się z tego? Czy powiedzą, ile Rumia ma spraw sądowych? I kto jest za
to odpowiedzialny? O udzielenie informacji na
temat kosztów poprosił radny Muszyński. W odpowiedzi dostał… cytaty z przepisów.
Czy urząd ukrywa
te koszty?
Oto sprawy, o których
wiemy, choć nie można
wykluczyć, że jest ich
więcej.
Latem sąd administracyjny skierował do
rozpatrzenia jeszcze raz
sprawę związaną z planem zagospodarowania
terenu pomiędzy ulicami
Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego,
Gdyńską i Częstochowską. Jesienią Naczelny
Sąd
Administracyjny
odrzucił
wcześniejsze
orzeczenie w sprawie dotyczącej planu zagospodarowania terenu Gdańska - Częstochowska
i w grudniu orzekł, że
uchwała jest częściowo
REKLAMA
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nieważna! Uchwale zarzucono rażące naruszenie prawa, m.in. ograniczenie prawa własności,
sprzeczności i złamanie
wielu paragrafów obowiazujących przepisów.
W uzasadnieniu sądu
znalazło się bardzo ciekawe stwierdzenie: „Należy zgodzić się z zawartym w skardze zarzutem
braku racjonalności interwencji gminy (…), ponieważ żadne szczególne
okoliczności, ani specjalne potrzeby gminy nie
wskazywały na konieczność ograniczenia wysokości zabudowy".
A w innym piśmie
sądu administracyjnego,
również dotyczącym planów zagospodarowania
Rumi: "Skarga zawiera

uzasadnione podstawy
(…) trafny jest zarzut naruszenia ustawy o samorządzie gminnym”.
Piszą do wojewody, bo
w Rumi nie ma reakcji
To są właśnie skutki decyzji obecnej Rady
Miejskiej. Kolejna skarga,
dotycząca uchwały w sprawie planu zagospodarowania „Centrum”, też jest
już w sądzie, bo rezultatu
nie dało nawet napisanie
ponaglenia w związku z
bezczynnością urzędu, ale
idźmy po kolei.
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczy uchwały
z 24 listopada 2016 na
plan
zagospodarowania w części dotyczącej
przesunięcia granic nieruchomości przy ulicy
Oliwskiej. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. przez
pominięcie obowiązku
ponowienia uzgodnień
oraz naruszenie stanu
prawnego gruntów. Chce
uchylenia uchwały i zasądzenie kosztów postępowania. - Treść uchwały musi być zgodna z
przepisami prawa - przypomina, wydawałoby się

oczywistą rzecz, radca
prawny.
W czerwcu Rada
Miejska otrzymała wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa,
w październiku
2017 do wojewody pomorskiego przekazane zostało
ponaglenie
w związku
z
bezczynnością.
- Pomimo
upływu czteromiesięcznego
terminu
od złożenia wezwania,
organ nie podjął żadnych
czynności. Nie
powiadomił
również
o przyczynach zwłoki,
ani nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych - napisał radca
prawny.
To wciąż nie wszystko!
W listopadzie kolejni mieszkańcy wezwali
Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa,
i jako że nie było efektu,
to w tym roku skierowali
sprawę do sądu! Poskarżyli się na plan zagospodarowania.
Zarzucają
nieuzasadnione ograniczenie praw własności.
- Na żadnym etapie sporządzania planu zagospodarowania organ nie
wskazał wiarygodnych,
ani racjonalnych przesłanek - napisał radca prawny. - Nie bez znaczenia
w tej sprawie pozostaje
fakt, że działka położona
w centrum miasta repre-

zentuje znaczną wartość
majątkową.
Radca prawny zaznaczył, że mieszkańcy nie domagają
się dla siebie
niczego
ponad

uprawnienia, jakie posiadają właściciele sąsiednich nieruchomości, tak
aby zachowana została
konstytucyjna
zasada
równości wobec prawa.
Czy tych spraw
jest więcej?
Kilka miesięcy temu
niezależny od burmistrza radny Jarosław
Muszyński zwrócił się
z zapytaniem o koszty,
jakie musi ponosić miasto w związku z tymi
sprawami. Otrzymał odpowiedź od radcy prawnego urzędu, że w razie
uwzględnienia
skargi
przez sąd pierwszej instancji skarżącemu przysługuje zwrot kosztów
postępowania „niezbędnych do celowego dochodzenia praw” (a to oznacza dopiero początek!).
Poprosiliśmy Jarosława
Muszyńskiego o udzielenie informacji na temat

kwot.

- W piśmie
zawarte
zostały
cytaty z
przepisów
prawnych
do-

tyczących
kosztów
postępowania
przed
sądem administracyjnym oraz
procedur, ale w żadnym miejscu nie padła
konkretna odpowiedź
o kwotach wydanych
przez nasze miasto.
Radca prawny dodał na
końcu, niejako od siebie,
że większość skarg jest
odrzucana, ale konkretów już brak - dziwi się
radny Muszyński.
Ze względu na to,
że wydane zostało już
orzeczenie, wiadomo o
jeszcze jednej sprawie.
We wrześniu 2016 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
uznał skargę prywatnej
firmy z Gdyni na uchwałę Rady Miejskiej z 2015
roku. Firma postanowiła
zwolnić radną Platformy
Obywatelskiej z Rumi.
W większości składająca
się z PO Rada Miejska
uznała, że argumentacja jest niewystarczająca
i... sprawa zakończyła
się w sądzie. Znamienne
jest stwierdzenie sądu,
który uznał nieważność
uchwały: "Zupełne pominięcie w uchwale innych
wskazanych przez pracodawcę przyczyn rozwiązania umowy o pracę z
radną jest nieuprawnione
i powoduje, że dokonana ocena jest niepełna i
budzi wątpliwości co do
swojej rzetelności”.
CDN.
Urzędnik

AKTUALNOŚCI ZE STAROSTWA

Gazeta Rumska, nr 5 (131), maj 2018

9

Gazeta Rumska, nr 5 (131), maj 2018

KRYMINALNA RUMIA

Broń i narkotyki na Szmelcie

Sytuację, z jaką spotkali się funkcjonariusze w ostatnią sobotę kwietnia, można
określić jako kuriozalną. Niespełna 30-letni mężczyzna miał w samochodzie bardzo specyficzny arsenał. Policjanci postawili mu zarzut posiadania narkotyków.
Zaskakująca
kontrola drogowa
Na kierowcę jadącego
przez Szmeltę zwrócili
uwagę strażnicy miejscy,
ponieważ znajdował się w
miejscu, gdzie samochody obowiązywał zakaz
poruszania się. Sytuacja
miała miejsce w środku
dnia, kiedy ciężko było
przeoczyć znak. Auto zostało więc zatrzymane do
kontroli. Okazało się, że
kierowca jechał, mimo że
nie posiadał prawa jazdy.
Tożsamość mieszkańca Rumi została ustalona, a chwilę później
strażnicy zakuli go w
kajdanki, wezwali patrol
policji, aby ten zabrał
kierowcę na komisariat.
Wprawdzie mężczyzna
nie został aresztowany,
ale usłyszał zarzuty. Stanie jednak przed sądem...
z całkiem innego powodu. „Gazeta Rumska”
ustaliła, co takiego wydarzyło się na Szmelcie.
Broń i narkotyki
W samochodzie znalezione zostało pudełko, w
którym była zawinięta w
sreberka marihuana oraz
mała, elektroniczna waga
i bibułki. - Taka waga jest
typowa dla osób, które
chcą sprawdzać, ile waży
„towar”, podobnie jak bibułki, w które można wcisnąć wymieszaną marihuanę z tytoniem - mówi
funkcjonariusz, który zajmował się m.in. sprawami
narkotykowymi.
W aucie były również
siekiery, kije baseballowe oraz dość spory nóż
i atrapa broni. Kim jest
osoba zatrzymana na
Szmelcie? Tego nie udało się nam ustalić, ale z
10

pewnością „zwykły” kie- której zatrzymano trzy
rowca nie wozi ze sobą osoby, została przeprotakiego arsenału.
wadzona wspólnie z policjantami z Gdańska oraz
funkcjonariuszami MorSkala problemu
Rumianin był drugą skiego Oddziału Straży
osobą w Rumi, a czwar- Granicznej. Ci w miesztą w powiecie wejhe- kaniu na terenie Rumi
rowskim, zatrzymaną w znaleźli marihuanę oraz
ciągu jednego tygodnia. dziesiątki tabletek eksWcześniejsza antynarko- tazy. - Na detalicznym
tykowa akcja, w wyniku rynku pojedyncza tablet-

Foto: Straż Miejska Rumia

Foto: Straż Miejska Rumia

Foto: Straż Miejska Rumia

ka może być sprzedana
za kilkadziesiąt złotych mówi nam policjant dochodzeniowy.
- Łącznie tego dnia
policjanci zabezpieczyli
około 120 gramów marihuany, 8 gramów amfetaminy oraz 134 tabletki
ecstasy - czytamy w policyjnym komunikacie.
- Wszyscy zatrzymani
mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego
aresztu i usłyszeli zarzuty, a o ich losie zadecyduje sąd.
Wskazuje to na wysoki poziom problemu
przestępczości narkotykowej w Rumi, ponieważ
zatrzymanie miało miejsce raptem dwa tygodnie
po innym, w związku ze
znacznie większą ilością
narkotyków. Na początku kwietnia podczas
wspólnej akcji rumskiej
i wejherowskiej policji
funkcjonariusze skonfiskowali ponad 5 kilogramów marihuany. Worki z
narkotykami znajdowały
się w łóżku. Jak zwykle
w takim przypadku, roślinny susz został zabrany do przebadania. W
tym ostatnim przypadku
sąd wydał nakaz aresztowania zatrzymanego na
trzy miesiące. 23-latkowi grozi - ze względu na
dużą ilość narkotyków
- do 10 lat więzienia. W
przypadku mniejszej ilości maksymalna kara to
3 lata więzienia.
Wcześniej, w połowie
kwietnia w mieszkaniu
na terenie Rumi policjanci znaleźli marihuanę oraz dziesiątki tabletek ekstazy. Podejrzany
trafił do aresztu.

Rumska działaczka

doceniona przez Policję
Niedawno (19 kwietnia) obchodziła swoje 70. urodziny.
Działalność społeczną prowadzi
od około 30 lat. Jest żoną emerytowanego policjanta; wychowała
trójkę dzieci.

Mowa o znanej rumskiej społeczniczce - Elżbiecie
Flisikowskiej,
prezes Stowarzyszenia
Przeciwdziałania Korupcji, Niegospodarności i
Obrony Praw Człowieka
EFAS.
W 2009 roku zapowiedziała swój start w
wyborach na burmistrza
Rumi, jednak ostatecznie
wycofała się z politycznych planów, by dalej
prowadzić działalność
społeczną.
„Musimy patrzeć władzy na ręce, bo jak nie
patrzymy, to robią co
chcą” - mówi dla Gazety
Rumskiej. Obok pomocy mieszkańcom i działalności na rzecz bezpieczeństwa, to właśnie
obywatelska kontrola m.
in. rumskich władz jest
bardzo ważną częścią jej
pracy dla społeczności.
Trudno zliczyć jej korespondencje z władzami
miasta, prokuraturą oraz
sądami.
Dobrze znają ją mieszkańcy, samorządowcy,
prokuratorzy, sędziowie
T.K. i policjanci. Na swoim

koncie ma wiele podziękowań od Policji, której pomaga nie od dziś.
Rumskim policjantom
zafundowała m. in. kojce dla policyjnych psów
oraz elektryczną bramę
przy komisariacie. Również z okazji 70 urodzin
spotkała się z uznaniem
ze strony Komendantów
powiatowej policji.
„Celebrowanie
Pani
urodzin - obok okazji do
wyrażenia podziwu dla
zaangażowania na niwie
społecznej oraz wdzięczności za wieloletnią troskę i współpracę na polu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku mieszkańcom Rumi - stanowi
oczywiste potwierdzenie
potrzeby istnienia kierowanego przez Panią Stowarzyszenia, będącego
świadectwem inicjatywy
obywatelskiej w materii
szeroko rozumianego pożytku publicznego.
W imieniu funkcjonariuszy i pracowników
KPP w Wejherowie, życzymy dalszych sukcesów
w sferze prowadzonej
działalności i życiu prywatnym.” - czytamy w
nadesłanym do Pani Elżbiety liście.
Ile potrwa jeszcze
działalność Pani Elżbiety Flisikowskiej? „Pożyję
102 lata” - mówi działaczka. „100 lat spędzę na
ciężkiej pracy, a 2 lata sobie odpocznę” - tłumaczy.
T.K.
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Propaganda ruszyła przed wyborami
Pusta propaganda władz
W trzech lokalnych
gazetach władze Rumi
przystąpiły do propagandowego ataku informacyjnego. Aż trudno (nie)
uwierzyć, że wyłącznie
same sukcesy przed burmistrzem i naszym miastem. Nie mówiąc już o
nas mieszkańcach. Niestety, w większości są to
tylko puste przechwałki i
propaganda medialna.
Wystarczy wziąć jako
przykład budowę nowego węzła komunikacyjnego w Rumi Janowie.
Teraz trwa przebudowa
przystanku SKM Rumia
Janowo, za co koszty
ponosi wyłącznie kolej.
Natomiast już niebawem powstać ma tam
nowoczesny węzeł komunikacyjny. Władze
Rumi chwalą się, że tuż,
tuż, bo najprawdopodobniej w czerwcu (czyli za miesiąc) będzie
dysponować dokumentacją pozwalającą na
rozpoczęcie budowy.
Na razie tylko
wizualizacja
Jednak radni do tej
pory nie otrzymali do

wizualizacje. Na każde
pytania odpowiedź jest
jedna: lada moment rusza
inwestycja. Okazuje się
jednak, że w Starostwie
nie ma dokumentów pozwalających na wydanie
pozwolenia na budowę. Z
naszych informacji wynika, że nie ma uzgodnień z
gestorami sieci, właścicielami działek, koleją, właścicielem drogi krajowej
nr 6. Nie ma także tzw.
decyzji środowiskowej,
która w takich przypadkach jest obowiązkowa, a
na jej wydanie trzeba czekać minimum rok.
Wniosek więc jest oczywisty: jeżeli nie ma dokumentacji, uzgodnień, itp.,
to o żadnym pozwoleniu
na budowę w najbliższym
czasie nie ma mowy.
Dziadek Lisiecki
Drugim
problemem
jest lokalizacja. Tuż przy
przystanku SKM znajduje
się teren zajęty pod działalność Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Ognisko
to prowadzone jest przez
powiat wejherowski. Wiadomo nam, że siedziba
zostanie przeniesiona do

Planowany wjazd do tunelu. Teren prywatny.

możliwa „przeprowadzka” Dziadka Lisieckiego i
nie jest możliwe przekazanie działki pod budowę
nowego węzła komunikacyjnego, a dokładnie parkingu.
Na szczęście powiat zabezpieczył na budowę nowego schroniska pieniądze i będzie je budował,
ale nie ma jeszcze na to
pozwolenia budowlanego.
Sama inwestycja i wyposażenie nowego schroniska potrwa przynajmniej
rok lub dwa lata, więc o
rozpoczęciu budowy węzła komunikacyjnego nie
ma w tym czasie mowy.

plikowaną
inwestycję.
Jeszcze w ubiegłym roku
burmistrz Rumi, M. Pasieczny podpisał z Marszałkiem Pomorskim, M.

w 2020 r., więc na tym
wstępnym etapie władza
nie ma problemu.
Na dodatek jest jeszcze
drobny aspekt polityczny.

komunikacyjnego w tym
miejscu.
Wielu mieszkańców
Rumi zgłasza wątpliwości, związane z planowaną obecnie lokalizacją tunelu pod torami
kolejowymi w Janowie.
Mieszkańcy tej części
miasta obawiają się bowiem „rozjechania” ulicy
Gdańskiej i okolicznych
uliczek przez samochody, zwłaszcza te ciężkie.
Największy ruch samochodów do „szóstki” (ul.
Sobieskiego)
zostanie
bowiem wyprowadzony
właśnie ulicą Gdańską.
Wjazd do miasta też zostanie przeniesiony w tę
część miasta, a takie ulice
jak Stoczniowców, Do-

Ognisko Wychowawcze „Dziadka Lisieckiego” do zburzenia i likwidacji

Pawilony handlowe oraz domy do wyburzenia

wglądu dokumentacji i
nie wiedzą nic na temat
tej budowy. W mediach
ukazały się jedynie optymistyczne wypowiedzi i

nowego budynku w Rumi
przy ul. Ślusarskiej, ale
do tej pory nie rozpoczęła się jego budowa. Bez
nowej siedziby nie jest

Skąd pieniądze?
Teraz przed czytelnikami to co jest najważniejsze, czyli skąd będą
pieniądze na taką skom-

Strukiem umowę, dotyczącą unijnego wsparcia
na realizację tej inwestycji. Miasto ma otrzymać z
Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego 13 mln złotych.
Jednak budowa komunikacyjnego węzła integracyjnego ma kosztować ok.
40 mln złotych. Skąd więc
mają pochodzić dodatkowe 27 mln złotych? To
już jest tajemnica, bo tego
nikt nie wie, nawet radni,
a władze Rumi unikają
konkretnej odpowiedzi.
Budowa ma się zakończyć

Obecny marszałek pomorski jest z Platformy
Obywatelskiej, podobnie
jak burmistrz M. Pasieczny, ale kolejna osoba na
tym stanowisku może być
już z innej partii i mieć
inne preferencje budżetowe. Tak dużego obciążenia kredytowego na
tą inwestycję, Rumia na
pewno nie udźwignie.
Nikt nie słuchał
wątpliwości
Oprócz propagandowego rozdęcia tematu jest
jeszcze aspekt społeczny
(miejski) budowy węzła

kerów, 3 Maja, Oliwska,
Świętojańska, i sąsiednie
staną się głównymi, bardziej obciążonymi i niebezpiecznymi arteriami
komunikacyjnymi, a nie
osiedlowymi uliczkami.
Tymczasem na etapie zastanawiania się nad koncepcjami zmodernizowania ruchu kołowego w
Rumi, władze miasta nie
interesowały się opiniami mieszkańców tej części Rumi, czyli dzielnicy
Janowo.
R.Tak
11
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KOLEJNA OBIETNICA

AKCJA PIT 2017 ZAKOŃCZONA
Rumianie rozliczyli swoje PITY

Jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w naszym mieście, z dziurami, wybojami, jest ulica Abrahama. Jak
długo pamiętam (od czterdziestu lat, bo tyle mieszkam To pierwsza taka akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasza Rumia, podczas której każw Rumi), toczy się dyskusja na temat tej ulicy.
dy mieszkaniec naszego miasta mógł skorzystać
z darmowej pomocy, jak również konsultacji przy rozliczeniu swojego zeznania podatkowego.

Warto nadmienić, że jest
to również jakaś alternatywa dla ciągle zablokowanej
ulicy Dąbrowskiego. Nowa
nawierzchnia ulicy byłaby
także wyrazem szacunku
dla osoby, od której pochodzi jej nazwa.
Kim był Antoni Abraham? Żarliwym obrońcą polskości Pomorza, delegatem
na konferencję pokojową w
Paryżu. Całe życie poświęcił walce o polskość swojej
ziemi. Odrodzenie państwa
było wyznaniem jego wiary
życiowej, ideą nadrzędną, dla
której zrezygnował z ustabilizowanego życia rodzinnego,
znosił cierpienia, upokorzenia, a także biedę.
To wstyd, że w takim stanie jest ulica nosząca jego
imię. Zwracano wielokrotnie uwagę na ten stan rzeczy byłym burmistrzom
naszego miasta i wreszcie
obecnemu
Burmistrzowi,
panu Michałowi Pasiecznemu. Wołanie to zawsze było
kwitowane brakiem pieniędzy. Sądziłem, że za obecnej
władzy coś się w tej sprawie
zmieni, że radni z ramienia PiS - pan F. Mosa i pan
M. Kryża będą mieli coś w
tej sprawie do powiedzenia.
Cztery lata minęły, jak z bicza strzelił i nic w kwestii
ulicy nie zrobili. Myślę, że
12

najbliższe absolutorium dla
obecnego Burmistrza kolejny
raz ci panowie radni prześpią. Większość w Radzie
naszego miasta, mają radni z
ramienia PO. Więc stan ulicy
Abrahama nie dziwi.
Szanowni Państwo, zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Już za niecałe
pół roku Rumią zarządzać
będą, przez kolejne pięć lat,
Burmistrz i Rada.
Oto w pewnej gazecie, nie
mylić z „Gazetą Rumską”,
ukazało się zwodnicze
światełko w tunelu. W najbliższych planach miasta
widnieje rozpoczęcie przebudowy ulicy Abrahama.
Uważam to za kolejną czczą
zapowiedź, bo tylko na papierze obecnej władzy. A na
pomoc F. Mosy i M. Kryży
- radnych z PiS, liczyć nie
można. Spójrzmy prawdzie
w oczy i na poniższe punkty, które muszą zostać spełnione, aby rozpocząć prace:
1.
Warunki
techniczne, dotyczące np. energii,
wodociągów, gazu, itp.
2. Koncepcja
3.
Wykonanie
projektu
4. Uzgodnienia projektu, w zależności od tego, czego dotyczy
5.
Złożenie
projektu,
wraz z uzgodnieniami,
w celu uzyskania pozwolenia na budowę

6. Pozwolenie na budowę
7.
Zaplanowanie
środków
na
realizację
w
budżecie,
zgodnie
z kosztorysem projektu
8.
Przygotowanie
specyfi kacji
przetargowej
i ogłoszenie przetargu
9. Rozstrzygnięcie przetargu
10.
Podpisanie
umowy na realizację. Realizacja zadań zgodnie
z projektem i warunkami
przetargowymi
11. Nadzór nad realizacją
12. Zakończenie zadania
13. Zgłoszenie o zakończeniu budowy
14.
Odbiór
zadania
w zależności od rodzaju.
Na zrealizowanie takich
zamierzeń, co jest najważniejsze, trzeba mieć pieniądze,
których w miejskiej kasie ciągle brakuje!
Szanowne Panie i Panowie Radni z PO i PiS.
Miną kolejne lata, zanim będziecie w stanie spełnić swoje obietnice. A może ich nigdy nie spełnicie. Dziwię się
szczególnie radnym z koła
PiS, Florianowi Mosie i Michałowi Kryży, że nie chcą
brać przykładu ze swojego
pana Prezesa, Jarosława Kaczyńskiego, który nie idzie
na żadne kompromisy i danego słowa dotrzymuje!
Mirosław Słowikowski

W każdy poniedziałek
i środę w miesiącu kwietniu w siedzibie Domu
Harcerza w Rumi, mieszkańcom naszego miasta pomagała w ramach
wolontariatu Pani Jolanta Krupska - członek
zarządu Stowarzyszenia
Nasza Rumia.
Z pomocy tej skorzystało ok. 30 osób. Zgłaszający się mieszkańcy
pozytywnie wypowiadali się na temat takiej formy pomocy. Pojawiły się
też głosy, by akcje powtórzyć w przyszłym roku.
Nie zabrakło osób, które
swoje rozliczenie zostawiło na ostatnią chwilę. Ale nawet te osoby w
ostatnim dniu kwietnia,
nie zostały bez pomocy.
Ich rozliczenie zostało
wysłane drogą elektroniczną bezpośrednio do
Urzędu Skarbowego.
REKLAMA

Pani Jolanta Krupska bardzo chętnie udziela wszelkiej pomocy

Mieszkańcy,
którzy
wzięli udział w darmowej
pomocy przy rozliczeniu
swojego pitu, chętnie też
przekazywali 1% podatku na organizacje pozarządowe działające na
terenie naszego miasta.
„Jako pomysłodawca
akcji darmowa pomoc
przy rozliczeniu Pitu

- uważam ją za udaną.
Wraz ze Stowarzyszeniem
Nasza Rumia, cieszymy
się z zainteresowania jakie miała nasza akcja. Jest
nam niezmiernie miło, że
z oferowanej przez nas
pomocy skorzystało ok. 30
osób” - podsumowuje Jolanta Krupska.
B.F.
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Niepełnosprawni mieszkańcy pozostają w domu

W Rumi brakuje Środowiskowego Domu Samopomocy
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest ostatnio często poruszanym tematem, głównie za sprawą protestu w Sejmie. Matki niepełnoprawnych dzieci i osób dorosłych domagają się większego wsparcia finansowego ze
strony państwa, potrzebnego do godnego życia. Sprawy materialne są bardzo
istotne, wiadomo kosztowne jest m.in. leczenie i rehabilitacja, ale na nich nie
kończą się problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Należy do nich
również problem wykluczenia społecznego i zamknięcia w czterech ścianach
własnego domu. Z tym zjawiskiem spotykają się m.in. mieszkańcy Rumi.
- Sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym
mieście jest beznadziejna. Zwłaszcza tych osób,
które nie są samodzielne
i potrzebują wsparcia
- mówi Wojciech Bożyczko z Rumi, ojciec
27-letniego
niepełnosprawnego Pawła. - W
naszym mieście brakuje
placówki, prowadzących
zajęcia dla dorosłych
osób niepełnosprawnych.
Miasto Rumia nie realizuje obowiązkowych dla
wszystkich samorządów
zadań w tym zakresie.
Słowem, władze miasta
nie wywiązują się ze swoich obowiązków, a dobiegająca końca kadencja
samorządu
miejskiego
jest kolejną straconą kadencją jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów
osób niepełnosprawnych.

Zarzuty pana Wojciecha Bożyczko dotyczą
braku w Rumi Środowiskowego Domu Samopomocy, do zadań którego
należy przygotowanie do
życia w społeczeństwie i
funkcjonowania w środowisku osób przewlekle
psychicznie chorych oraz
osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Takie placówki funkcjonują w całej Polsce,
na mocy Ustawy o pomocy społecznej z 2004
r. oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych
domów samopomocy
(Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586). W województwie pomorskim istnieje
kilkadziesiąt środowiskowych domów samo-

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

pomocy, w niektórych
powiatach (np. tczewskim,
starogardzkim,
kartuskim) jest ich po
kilka. Tymczasem w największym na Pomorzu
powiecie wejherowskim
jest tylko jedna taka placówka, mieszcząca się w
Wejherowie.
Młody rumianin, Paweł Bożyczko uczestniczył
w
zajęciach
wejherowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Odrębnej. Niestety, w 2018 roku
nie przedłużono decyzji
o możliwości uczestnictwa mężczyzny w tej placówce. Paweł musi pozostać w domu.
- Jest to typowy objaw
wykluczenia społecznego - twierdzi jego mama
Halina Bożyczko. - Uzasadnienie
niewydania
kolejnej decyzji jest dla
mnie niesatysfakcjonujące. Główne powody to
negatywna opinia zespołu wspierająco-aktywizujacego Środowiskowego Domu Pomocy oraz
brak możliwości zapewnienia indywidualnego
wsparcia
terapeutycznego w związku z niepełnosprawnością syna.
Tymczasem ŚDS nie
jest ośrodkiem wsparcia, którego zadaniem
jest świadczenie usług
aktywizująco-edukacyjnych. Świadczy on usługi
wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu osoby
niepełnosprawnej. Tak
więc w ocenie okresowej nie można brać pod
uwagę braku postępów,
tak jak ma to miejsce
w Warsztatach Terapii
Zajęciowej. Zdaję sobie
sprawę, że syn wymaga
osoby wspierającej, jednakże nie jest osobą, z
którą nie ma kontaktu
oraz nie wykazuje oznak
agresji.
Pozostawienie
syna w domu wpływa
niekorzystnie na jego samopoczucie.
Ojciec Pawła, pan
Wojciech Bożyczko podkreśla, że wykluczenie
dotyczy nie tylko osoby
niepełnosprawnej,
ale
także jego rodziny. Z powodu stałej opieki nad
synem rodzice nie mogą
normalnie uczestniczyć
w życiu społeczności lokalnej, w wydarzeniach
kulturalnych i innych.
W piśmie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, skierowanym
do rodziców Pawła, dyrektor PCPR wyjaśnia
m.in., że Środowiskowy
Dom Samopomocy w
Wejherowie nie ma możliwości zapewnienia indywidualnego wsparcia
terapeutycznego, którego
rumianin wymaga.
Z kolei w piśmie ze
Starostwa Powiatowego
poinformowano m.in.
że „Powiat Wejherowski
prowadzi Środowiskowy

Dom Samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla
osób psychicznie chorych
i upośledzonych umysłowo. Natomiast żadna z
gmin nie realizuje tego
zadania, mimo, że jest
to ich zadanie, zlecone
przez administracje rządową. Rozszerzenie typów ŚDS jest założeniem
Powiatu na kolejne lata.”
To prawda, w gminach
powiatu wejherowskiego
brakuje placówek tego
rodzaju. Nie ma jej również w Rumi, bo znana
wszystkim i potrzebna
placówka Caritas prowadzi Warsztaty Terapii
Zajęciowej, mające inne
zadania, m.in. aktywizujące osoby niepełnosprawne o dużym stopniu samodzielności.
- Kilkakrotnie rozmawiałem z burmistrzem Rumi Michałem
Pasiecznym w sprawie

nierealizowania zadań
gminy, dotyczących osób
z niepełnosprawnością
intelektualną - mówi
Wojciech Bożyczko. Brak Środowiskowego
Domu Samopomocy w
Rumi burmistrz tłumaczył niedostatkiem pieniędzy w budżecie miasta i innymi wydatkami.
Wiem, że rumski Caritas chciał utworzyć tego
typu placówkę, ale sprawa utknęła z powodu
uników władz miasta.
Mogę tylko powtórzyć,
że nasza sytuacja oraz
sytuacja rodzin takich
jak my jest beznadziejna.
Problem wsparcia dla
osób niepełnosprawnych
jest bardzo złożony. Nie
jesteśmy w stanie w krótkim artykule poruszyć
wszystkich
aspektów
tego tematu. Dlatego będziemy do niego wracać.

Z informacji na portalu www.sds24.pl, poświęconego środowiskowym domom pomocy wynika, że są to ośrodki wsparcia, służące budowaniu sieci oparcia społecznego
i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób
przewlekle, psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub
całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami
psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną
mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.
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Problemy laryngologiczne,
urologiczne lub ortopedyczne?
Pomożemy!
Oddział Leczenia Jednego Dnia w Rumi zaprasza mieszkańców powiatu.
Filia NZOZ Nr. 1 w Rumi,
położona przy ulicy Miłosza
3, od maja ubiegłego roku
otacza opieką specjalistyczną wielu pacjentów powiatu wejherowskiego i okolic.
W budynku przy Miłosza
3 oprócz porad wielu lekarzy specjalistów udzielane
są świadczenia z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej,
jak również diagnostyki obrazowej - m.im. rezonansu
magnetycznego i tomografii
komputerowej.
Z końcem 2017 roku swoje
podwoje dla pacjentów powiatu i wszystkich innych w
potrzebie otworzył oddział
szpitalny – Oddział Leczenia
Jednego Dnia, w którym w
ramach świadczeń chirurgii
jednego dnia można wykonać wiele zbiegów. W oddziale świadczymy usługi zakontraktowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, jak i komercyjne.
W ramach Oddziału Leczenia Jednego Dnia przeprowadzane są zabiegi chirurgiczne z zakresu:
• Chirurgii ogólnej - zabiegi przepukliny, usuwanie tłuszczaków i wszelkich
znamion.
• Laryngologii – swoją
opieką otaczamy zarówno
dzieci jak i pacjentów dorosłych m.in. zabiegi usuwania
migdałków, korekcji przegrody nosa, uszu,

Gabinet Kruszenia Kamieni (DSWL)
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• Ortopedii zabiegi z zakresu chirurgii ręki i łokcia-m.in. korekcja palca trzaskającego, cieśni nadgarstka;
ostrzykiwanie stawow, artroskopie stawu kolanowego
i barku, rekonstrukcje więzadeł stawu kolanowego
• Urologii - m.in. wodniaki jąder, stulejkę.
Szpital został wyposażony
w najnowoczesniejszy sprzęt

Jedna z sal operacyjnych

– już dziś oferujemy nieinwazyjne zabiegi kruszenia
kamieni dwu- głowicowym
aparatem (DSWL) - nadmienić tu należy, że taki aparat
jest na wyposażeniu tylko
naszej jednostki w całej północnej Polsce.
Nasz Oddział Leczenia Jednego Dnia oferuje
wszystkim swoim pacjentom
całodobową opiekę lekarską

i pielęgniarską świadczoną
przez wysoko wykwalifikowany personel. Świadczenia
zdrowotne przez nas oferowane odpowiadają najwyższym światowym standardom wiedzy medycznej.
Komfortowe zaplecze lokalowe zapewnia wygodną
i niezakłóconą rekonwalescencję pozabiegową.
Przyświeca nam idea
„bezpieczny, zadowolony
pacjent”
Zabiegi kruszenia kamieni
nerkowych, przy pomocy aparatu DSWL w przeciwieństwie
do aparatów powszechnie

dostępnych wykorzystują
dwa generatory fali uderzeniowej. Fala uderzeniowa
celowana jest w tym przypadku w kamień z dwóch
stron, co pozwala na rozbicie kamienia od wewnątrz.
W aparatach powszechnie
używanych fala uderzeniowa

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Informacji telefonicznej na temat oferty zabiegów udzielamy pod numerami telefonów:
Rejestracja ul. Miłosza 3:
58 727 24 40
Oddział Leczenia Jednego Dnia:
58 727 24 44

Sala Wybudzeń

wytwarzana jest przez jeden
generator, co nie zawsze prowadzi do rozbicia kamienia
(złogu). Zabieg kruszenia
kamieni nerkowych przy pomocy DSWL jest zabiegiem
nieinwazyjnym, co za tym
idzie nie wymaga interwencji
chirurgicznej. Rozkruszone
kamienie pacjent wydala z
moczem po zabiegu od kilku
godzin do kilku dni. Zabieg
wykonywany jest w pozycji leżącej (zdjęcie stołu po lewej),
trwa ok.1 godz. Po zabiegu w
pozycji siedzącej (zapewniamy bardzo wygodne fotele)
pacjent przebywa w oddziale

jeszcze ok. 1 -1,5 godziny, pod
opieką pielęgniarki w celu
obserwacji i podaży leków o
działaniu przeciwbólowym i
rozkurczowym. Producentem
naszego aparatu jest firma
amerykańsko -niemiecko
-pakistańska. Aparat którym
dysponujemy w porównaniu
do aparatów powszechnie
używanych w badaniach amerykańskich ma bardzo mało

cdn
...

powikłań - 0,3%. Zapraszamy
na konsultacje urologiczne,
które odbywają się w poradni urologicznej w budynku
naszej przychodni położonej
przy ulicy Derdowskiego
23. Konsultacje w poradni odbywają się bezpłatnie
(NFZ), oraz na zasadach wizyt prywatnych. Wszystkich
porad udziela doświadczony
lekarz, specjalista urologii
posiadający specjalizację II
stopnia.
Szczerość i dyskrecja
Respektujemy prawa pacjenta do informacji na temat
jego aktualnego stanu zdrowia, zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające
świadczeń wszelkich informacji związanych z pacjentem. Szanujemy prawo do intymności i godności każdego
pacjenta. Nie wykonujemy
zabiegów, na które pacjent
- nasz partner nie wyraził
zgody.
Przyjęcie do oddziału jest
poprzedzone wykonaniem
niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych. Konieczne są również konsultacje przeprowadzone przez
lekarzy operatora (wykonującego zabieg) i lekarza anestezjologa (prowadzącego
znieczulenie).
W imieniu Prezesa NZOZ nr 1
mgr piel. Wioletta Eikmann

Więcej, bardziej obszernych informacji
na temat naszej działalności zmieścimy w cyklu artykułów ukazujących się
co miesiąc na łamach Gazety.
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Narodowcy
- kim są naprawdę
Z okazji świąt narodowych, na rumskich ulicach

Biało-czerwona majówka.
Kamil Blok (NR, RN) dziękuje

Urząd Miasta tradycyjnie wywiesza flagi. W ostatnich latach zdarzało się, że wśród tych polskich powiewały również flagi Unii Europejskiej.
Przykładem może być
początek maja, tzw. „majówka”, podczas której obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W poprzednich latach w maju, z okazji
„Dnia Europy” (9 maja) w
wielu miastach zarządzanych przez polityków Platformy Obywatelskiej (także
w Rumi) wywieszono również flagi Unii Europejskiej.
W Gdyni zaś wywieszano
unijne flagi w rocznicę wejścia Polski do UE 1 maja,
przez co wisiały one przez

Kamil Blok

kilka dni równocześnie z
flagami Polski podczas naszych świąt narodowych 2 i
3 maja.
Mi, jako narodowcowi, nie podobała się wyżej wspomniana praktyka.
Przecież jesteśmy niepodległym krajem, który nie
jest pod dyktatem obcej
instytucji... A może się
myliłem?
Apelowałem do władz
miasta, by zaprzestały wywieszania unijnych flag.
Choćby z szacunku dla naszych barw narodowych.
Początkowo byłem zawie-

wiceprezes
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia,
członek
Ruchu Narodowego

dziony, do czasu, kiedy 2.
maja br. zobaczyłem na słupach flagi, ale tylko nasze
biało-czerwone. Również
1. (rocznica wejścia Polski
do UE) i 9. maja (Dzień
Europy) nie wywieszono
w naszym mieście Unijnych flag, jak zdarzało się
to w latach poprzednich.
Byłem miło zaskoczony i
zacząłem zadawać sobie
kolejne pytania. Czy nasza
rumska władza zaczyna
się buntować przeciwko
totalnej opozycji, która
donosi w europarlamencie
na nasz rząd, jednocześnie szkodząc interesowi
nas wszystkich? A może
po prostu z okazji zbliżających się wyborów samorządowych, nasz rumski
Urząd uśmiecha się do
prawicowych wyborców w
obawie o utratę swojej pozycji? Tak czy siak - chciałbym serdecznie podziękować naszym włodarzom za
ten gest zrozumienia.

REKLAMA

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24
ul. Miłosza 3

Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01
Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
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

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.
Część 4/4
Ruch Narodowy
Ruch Narodowy (dalej
RN) jako partia polityczna (pisany z małych liter
= szeroko pojęte środowiska narodowe) powstał
w 2015 roku na bazie społecznego zaangażowania
wokół Marszu Niepodległości. Członkowie-założyciele wywodzili się w
dużej części z takich środowisk narodowych, jak:
Stowarzyszenie Marsz
Niepodległości (SMN),
Młodzież Wszechpolska
(MW) i Obóz Narodowo-Radykalny
(ONR)
oraz resztki starej Unii
Polityki Realnej (UPR,
starej tzn. z okresu
sprzed zdominowania
tej partii przez Korwina-Mikke). Do dnia
dzisiejszego
największą bazą kadrową partii Ruch Narodowy jest
Młodzież Wszechpolska,
natomiast ONR po kilku
miesiącach wycofał się,
jednak wielu jego działaczy pozostało w sze-

regach partii RN i opuściło ONR. Wycofanie
się ONR-u było efektem
niemożności pogodzenia profilu działalności
ONR (społecznego, oddolnego i programowego) z działalnością partii
politycznej. Do wyborów
parlamentarnych w 2015
roku Ruch Narodowy
startował w koalicji „antysystemowej” w ramach
Ruchu Kukiz'15 (Kukiz'15). Jednak złamanie
umowy koalicyjnej przez
Pawła Kukiza spowodo-

cdn
...

wało rozejście się Pawła
Kukiza z Narodowcami.
W początkowym okresie Kukiz'15 był ruchem
próbującym scalić różne
ugrupowania i światopoglądy, od lewicowych po
narodowe. Eksperyment
ten niestety nie powiódł
się, ze względu na apodyktyczną i zmienną naturę lidera ruchu, Pawła
Kukiza. Kilku posłów
narodowych (dokładnie
4) odcięło się wtedy od
Ruchu Narodowego i zostało w Kukiz'15...

Czytaj dalej w internecie pod adresem:
gazetarumska.pl/narodowcy-kim-s-naprawd-cz-4-rn/

Izabela
Sosnowska
Członek Ruchu Narodowego, Sekretarz Stowarzyszenia
Narodowa Rumia.

REKLAMA
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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

Wybory samorządowe

Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od wyborów
samorządowych.
Samorządność to dla nas wielki
skarb. Fundamentalna zasada pomocniczości mówi,
że decyzje powinny zapadać na poziomie, który ma
rozeznanie w realiach danego problemu i który też
potraﬁ skutecznie wcielić
je w życie. Każdy z nas powinien zainteresować się
wyborami i spróbować wywrzeć choćby minimalny
wpływ na kierunek rozwoju naszej małej ojczyzny.
16

Nie jest tak, że nie może
być lepiej lub że nie może
być gorzej. Każdemu z nas
zależy chyba na tym, by
w naszym życiu dokonywał się choćby minimalny
rozwój. Wszyscy zabiegamy w życiu codziennym
o zaspokojenie naszych
podstawowych (jak nam
się
wydaje)
potrzeb.
Często bywa tak, że nie
znajdujemy czasu na zastanowienie się czy robimy to w sposób dla nas
optymalny. Apeluję, by
przynajmniej chwilę podczas zbliżających się wakacji poświęcić na zastanowienie się, jak powinno
rozwijać się nasze miasto,
powiat, aby się nam lepiej
żyło. Te przemyślenia można przekazać radnym bądź
też posłuchać, co oni mają
do powiedzenia. Czy stać
nas na to, aby kilka godzin
poświęcić tym tematom,
ograniczając na przykład
liczbę oglądanych ﬁlmów
w telewizji?

go bardzo pożądana jest
obecność mieszkańców na
spotkaniach z kandydatami na radnych i burmistrza.
Podczas bezpośredniego spotkania łatwo zadać
kandydatom trudne pytania i można się częściowo
zorientować czy szczere hasła kandydatów to
nie bujanie w obłokach.
Można wyczuć czy kandydat wie, o czym mówi
i czy jest zaangażowany.

Obecne wybory będą
inne niż poprzednie. Wracamy do wyborów proporcjonalnych. Osobiście
wolałbym, żeby wybory
odbyły się w trybie mieszanym, czyli połowa radnych
byłaby wybierana z okręgów jednomandatowych,
a połowa w wyborach proporcjonalnych. W związku
z taką ordynacją wyborczą
wszystkie komitety wyborcze będą miały szanse,
by wprowadzić do Rady
Miasta swoich reprezentantów. Jest więc się o co
bić. Kadencja władz mia-

sta wydłuża się do 5 lat.
Rada Miasta będzie bardziej reprezentatywna i na
pewno trudniej będzie rządzić, bo nie ma takiej siły
politycznej w Rumi, która
zebrałaby
samodzielnie
większość mandatów. Rządy koalicyjne są trudniejsze i mniej sprawne, choć
pozwalają czasem uniknąć
błędów, gdyż decyzje są
raczej wyważone. Aby być
rzeczywiście skutecznym
w działaniu, należy wcześniej przemyśleć cele, które
chcemy osiągnąć i dobrze
je uargumentować. Dlate-

Pomyślmy też o naszych
sąsiadach i spróbujmy ich

zachęcić do zainteresowania się wyborami. Musimy być przekonani o tym,
że możemy mieć wpływ
i chcieć to wykorzystać.
Nasze miasto Rumia, także powiat i województwo,
będzie się lepiej rozwijało,
jeżeli sami cokolwiek zrobimy, choćby tylko przy
okazji wyborów. Wszystkim życzę, żeby zdobyli się
na takie zainteresowanie.
Jan Klawiter
Poseł na Sejm RP
VIII kadencji

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
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Imperium zła atakuje

Miano imperium zła przylgnęło do Związku Radzieckiego. Takiego określenia użył
wobec komunistycznego mocarstwa prezydent USA Ronald Reagan. Trudno odmówić tym słowom trafności – wszak opisywały reżim, który prześladował i mordował
miliony ludzi.
W dzisiejszych czasach zło przybiera jednak
bardziej wysublimowaną
postać – niczym przysłowiowy diabeł „przebiera
się w ornat i ogonem na
mszę dzwoni”. Jakże inaczej bowiem opisać sytuację, kiedy w imię praw
człowieka oraz w majestacie prawa sąd najpierw
pozbawia rodziców prawa decydowania o swoim dziecku, a następnie
wydaje na to dziecko
wyrok okrutnej śmierci?
To właśnie wydarzyło się
w Wielkiej Brytanii – w
imperium, nad którym
dawniej słońce nigdy nie
zachodziło.
W białych rękawiczkach
Współczesne
imperium zła jest pod wieloma względami niebezpieczniejsze niż oryginał.
Nie zmusza do niewolniczej pracy w łagrach,
nie zamyka w mrocznych więzieniach przeciwników politycznych,
ale wzorem starożytnej
Kartaginy
składającej
krwawą ofiarę Molochowi, zabija swoje dzieci.
Zabija je po cichu – milionami aborcji, zabija
je też głośniej – głodząc
i wstrzykując truciznę
– jak było w przypadku
Alfiego Evansa. Przez
kilka dni cały świat śledził historię tego chłopca. Zewsząd płynęły
wyrazy wsparcia dla jego
walczących ze zbrodniczym systemem rodzi-

ców. W batalię o jego
życie zaangażował się nawet sam papież. Niestety,
pycha i przekonanie o
własnej
nieomylności
niektórych lekarzy oraz
sędziów doprowadziło
do zamęczenia chłopca.
Miał umrzeć po kilku
minutach od odłączenia
od aparatury podtrzymującej życie. Przetrwał
kilka dni, mimo iż nie
podawano mu pokarmu, a ostatecznie zaaplikowano
zastrzyki
„uśmierzające ból”, które drastycznie obniżając
poziom natlenienia jego
organizmu, doprowadziły do śmierci. Wszystko
to działo się – wedle słów
lekarzy i wyroków sądu
– w najlepszym interesie
dziecka. Primum non
nocere…
Kiedy państwo wie lepiej
Doczekaliśmy czasów,
kiedy medycyna przesuwa granicę ludzkiego życia, pozwala skutecznie
walczyć ze śmiertelnymi
niegdyś
schorzeniami.
Niemniej jednak wciąż w
obliczu pewnych sytuacji,
jedyne, co może zrobić,
to sztucznie przedłużać
agonię. Rezygnację z tzw.
uporczywej terapii odróżniał od eutanazji Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae. Stosowanie jej
nazywał brakiem szacunku dla ludzkiej kondycji w
obliczu śmierci. W przypadku Alfiego – podobnie
jak w kilku podobnych

historiach – istniała jednak szansa na zastosowanie innowacyjnych metod
leczenia. Ponadto znaleźli
się ludzie gotowi je sfinansować i zrealizować,
co obala też eugeniczny
argument o marnowaniu
pieniędzy kosztem potrzebujących dla kogoś,
kogo nie da się uratować. W Wielkiej Brytanii
– podobnie jak w innych
krajach „cywilizowanej”
Europy, to państwo wie
lepiej, co jest dobre dla
dziecka.
Milczenie królowej
Przypadki odbierania
dzieci rodzicom pod pretekstem przemocy domowej tylko dlatego, że
przychodziły smutne do
szkoły to w krajach skandynawskich czy w Niemczech żadne kuriozum.
Wielka Brytania poszła
jednak dalej. Przypadek
Alfiego jest niestety nie
tylko haniebnym precedensem. Rok temu byliśmy świadkami podobnej walki o życie małego
Charliego. Państwo, które
w swej nieudolności boi
się surowo karać i skutecznie zwalczać muzułmańskich ekstremistów,
okazuje się wszechwładne,
kiedy chodzi o decydowanie o życiu maleńkiego
dziecka. Skalę moralnego
upadku tego kraju ilustruje fakt, iż królowa Elżbieta
słowem nawet nie skomentowała batalii o życie
A.G.
Alfiego.

Wasze ulice, nasze kamienice
We wtorek, 24 kwietnia amerykański kongres
przyjął ustawę 447, znaną też jako JUST (Justice
for Uncompensated Survivors Today), która daje
Departamentowi Stanu USA prawo do wspierania
organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu oraz wspierania ich poprzez swoje
kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich
majątków, które nie mają spadkobierców.
Realizuje ona Deklarację Terezińską, podpisaną
w 2009 r. w imieniu Polski
przez Władysława Bartoszewskiego, stanowiącą
konieczność działań na
rzecz restytucji mienia
żydowskiego. W Polsce
fakt podpisania ustawy
przez Donalda Trumpa
9. maja przeszedł niemalże bez echa, a niestety
może ona rodzić poważne konsekwencje dla na- Prezydent USA Donald Trump, fot.: Gage Skidmore Flickr.com
szego kraju.
w 1965 r. Uregulowanie Walczyć o swoje
kwestii własności mienia
Bagatelizowanie tego
Wilk w owczej skórze
utraconego przez właści- zagrożenia może doproOczywiście
Stany cieli w trakcie wojny za- wadzić do sytuacji, w
Zjednoczone ani też ża- jęło jednak wiele więcej której Polska, państwo,
den inny kraj nie mają lat, a w niektórych przy- które poniosło na skukompetencji, żeby swoim padkach nie udało się do tek II wojny światowej
wewnętrznym ustawo- dziś. Część trafiła w pry- największe straty, będzie
dawstwem bezpośred- watne ręce, część zaś do musiało
odpowiadać
nio wpływać na prawo Skarbu Państwa. Możli- finansowo za szkody,
obowiązujące w naszym wości amerykańskiego i których nie wyrządziło.
państwie. Nie mogą żydowskiego lobby (któ- Zadaniem naszej dyplostworzyć skutecznej nor- re często w istocie są toż- macji będzie teraz jeszmy, na podstawie której samymi wspólnotami in- cze intensywniejsza walPolska zobligowana była- teresów) wyposażonego ka o prawdę historyczną.
by do określonego zacho- teraz w ogromne fundu- Zadaniem rządzących
wania. Absurdem byłoby sze i wsparcie amerykań- będzie zaś opieranie się
jednak myślenie, że sko- skich władz pozwalają zewnętrznym naciskom.
ro nie można pewnych żywić uzasadnione oba- Warto też przypominać
zamierzeń osiągnąć w wy. Ryzyko forsowania światu nie tylko o odpoten sposób, to znaczy, że przez lobbystów uchwa- wiedzialności Niemców
nie istnieje żadne ryzyko lania ustaw specjalnych za Holocaust, ale też o
ingerowania w nasze we- pozwalających na od- ich roli w wyrządzeniu
wnętrzne sprawy. Polski wrócenie
istniejących ogromnych, nigdy niekodeks cywilny stanowi, stanów prawnych, czy zrekompensowanych
iż w razie braku dziedzi- też przystępowania do strat naszemu krajowi.
ców, spadek przypada odpowiednich układów Choć wymierzone rówbądź ostatniej gminie za- międzynarodowych sta- nież w Polskę, to działamieszkania spadkodaw- tuujących konieczność nia Żydów pokazują, jak
cy, bądź Skarbowi Pań- restytucji mienia poży- należy dbać o swój intestwa. Regulacja ta weszła dowskiego wydaje się res.
A.G
jednak w życie dopiero spore.
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NOWA ZELANDIA – KWIATY PAPROCI
Cóż może najskuteczniej skłonić człowieka do
podróży na antypody – na przeciwną stronę ziemskiego globu? Przypominającą czasy Jury flora?
Nadzwyczajne lasy, gdzie brodzi się po pas w paprociach a drzewa rzucające cień też są gigantycznymi paprociami? Niespotykane nigdzie indziej
endemiczne zwierzęta? Nieloty - kiwi, weka, takahe czy największe papugi świata – kakapo? A
może historia Maorysów albo ceniony przez nich
pounamu – jadeit? Fiordy? Alpy? Wszystko po
trochu a najbardziej… pstrągi.
Cóż może najskuteczniej skłonić człowieka
do podróży na antypody – na przeciwną stronę ziemskiego globu?
Przypominającą czasy
Jury flora? Nadzwyczajne lasy, gdzie brodzi się
po pas w paprociach a
drzewa rzucające cień też
są gigantycznymi paproREKLAMA
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ciami? Niespotykane nigdzie indziej endemiczne
zwierzęta? Nieloty - kiwi,
weka, takahe czy największe papugi świata –
kakapo? A może historia
Maorysów albo ceniony przez nich pounamu
– jadeit? Fiordy? Alpy?
Wszystko po trochu a
najbardziej… pstrągi.

Paprocie i palmy razem

Fiordland
To największy park
narodowy tego kraju.
Powierzchnią obejmuje
12 500 km2 (więcej niż
2/3 całego województwa
Pomorskiego), w tym
najdziksze, zamieszkałe
przez kiwi i takahe regiony Wyspy Południowej.
Pełno tam jezior i rzek,
są również góry a na wybrzeżu Morza Tasmana
liczne fiordy. Wyjątkowo
urokliwy kawałek naszej
planety.

Powód wyprawy

To tam, po wstępnym
rekonesansie i pierwszych rybach, watertaxi
w końcu wywiozło nas
na przeciwny cywilizacji brzeg jednego z
jezior, gdzie przez ponad tydzień byliśmy
skazani na siebie i na
to, co złowimy. W przeciwnym razie głód i…
sandf lies’y.

cdn
...

Sandfly to mała krwiożercza meszka – utrapienie
południowej wyspy Nowej
Zelandii. Nie ma tam nic,
co mogłoby człowiekowi
zagrażać. Żadnych drapieżników, chorób tropikalnych, jadowitych węży
czy pająków, jednak sandfly nadrabia za wszystkich.

Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski

Czytaj dalej w internecie pod adresem:
gazetarumska.pl/nowa-zelandia-kwiaty-paproci/

Gazeta Rumska, nr 5 (131), maj 2018

EDUKACJA

Odbył się już 17. Konkurs Biblijny „Szóstka” teatrem stoi
12 maja br. w Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi odbyło
się uroczyste zakończenie Wojewódzko Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego
Kard. Augusta Hlonda.
Konkurs organizowany
jest przez Akcję Katolicką
Archidiecezji Gdańskiej,
przy współpracy z parafią

pw. NMP WW w Rumi.
Była to już XVII edycja
konkursu, który jest największym
Konkursem
Biblijnym w Polsce. Tematem tegorocznej edycji była
„Księga Wyjścia”. Rokrocznie w konkursie bierze
udział ok. 70 tys. dzieci i
młodzieży, pochodzących z
terenu naszego województwa i naszej archidiecezji
oraz Diecezji Olsztyńskiej.
Konkurs odbywa się w
czterech etapach: wstępnym, szkolnym, rejono-

wym i wojewódzko-metropolitarnym. W tym
roku na ostatnim etapie
– finałowym – wzięło

udział ponad 250 uczniów
ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finał miał
miejsce w Zespole Szkół
Salezjańskich w Rumi,
gdzie uczniowie rozwiązywali testy konkursowe. Po
ich sprawdzeniu, nastąpiło
uroczyste ogłoszenie wyników. Gości oraz uczestników konkursu powitał
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Ks. Janusz Sikora
SDB. Następnie przewodniczący Komisji Konkur-

Fot. archiwum parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

sowej p. Jan Klawiter odczytał protokół komisji,
która wyłoniła zwycięzców
tegorocznej edycji konkur-

su. Goście uczestniczący
w tym wydarzeniu: JE Ks.
Bp Zbigniew Zieliński,
ks. kan. Zbigniew Cichon,
vice-kurator Pomorskiego Kuratorium Oświaty
oraz vice-burmistrz Rumi
p. Piotr Wittbrott, wraz z
fundatorami nagród, wręczali laureatom zasłużone
nagrody i wyróżnienia.

Joanna M. Olbert
Prezes Akcji Katolickiej
przy parafii NMP
Wspomożenia Wiernych
w Rumi

Jak to się zaczęło?
We wrześniu minie 10
lat, odkąd w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi można
uczęszczać na zajęcia z edukacji artystyczno-teatralnej
w ramach koła „Teatralna
Szóstka”. Wszystko zaczęło się od połączenia działań
artystycznych założycielek
szkolnego teatru - pani Anny
Gliszczyńskiej-Żywickiej i
pani Justyny Senderskiej.
W pierwszych latach istnienia „Teatralnej Szóstki”
przedstawienia przygotowywane przez uczniów oglądała tylko szkolna społeczność.
Blask reflektorów scen
teatralnych
Z upływem czasu młodzi
artyści próbowali swoich sił
na przeróżnych konkursach
teatralnych. Były i Niebieskie
Tarcze (które śmiało można
nazwać teatralną olimpiadą), Przeglądy Form Teatralnych, przeglądy kabaretowe,
Gdyńskie Teatralia, Konkursy Jednego Aktora, aż do
Ogólnopolskiego Przeglądu
Teatralnego „Wieżowisko”.
Z tych konkursów uczniowie przywozili nierzadko
wyróżnienia, nagrody, ale
przede wszystkim doświadczenie, tak ważne w pracy
aktora. W tym czasie dołączyła też do zespołu pani
Anna Samp, która do tej
pory stoi na straży dźwięku
i muzyki.
Bajka o niebieskim ptaku
W ostatnim czasie (kwie-

„Teatralna Szóstka” w „maglowej” odsłonie. Fot.: Gosia Jarmułowicz

cień 2018) „Teatralna Szóstka”
wyreżyserowała spektakl inny
niż wszystkie, opowiedzianą
tańcem i śpiewem opowieść
o postrzeganiu świata przez
osobę autystyczną. Ta sztuka
przyniosła im zainteresowanie mediów, radość i wyróżnienia na znaczących przeglądach teatralnych (II miejsce
na XVII Teatraliach Gdyńskich, III miejsce na Maglu
Teatralnym i wyróżnienie za
kreację aktorską dla Anastazji Ramutkowskiej).
- Spektakl ten pokazuje
złożoność osobowości „autystyka”, wrażliwość na dźwięki, schematyczność zachowań, ale przede wszystkim
ukazuje człowieka, który
potrzebuje zrozumienia, akceptacji, przyjaźni, tak jak
każdy z nas - mówi Marta
Kachel, jedna z długoletnich uczestniczek Teatralnej
Szóstki.
Reżyserka przedstawienia, pani Anna Gliszczyń-

ska-Żywicka uważa, że teatr
może albo bawić, albo wzruszać, albo skłaniać do refleksji, która pozostaje w głowie
osoby oglądającej spektakl.
- Jeśli chociaż jedno zadanie zostanie spełnione, to znaczy że nasza praca ma sens, że
spełnia określony cel. Oczywiście, jeśli to wszystko podszyte
jest autentyczną pasją dzieciaków do teatru, to można mówić o sukcesie, bez względu na
to czy jury przyzna nam jakieś
wyróżnienie, czy też nie - dodaje.
Co dalej?
„Teatralna Szóstka” trwa
i będzie trwać, dopóki istnieją uczniowie, którzy chcą
tworzyć teatr, dla których
zajęcia teatralne są ciekawą
alternatywą wobec mody
na świat internetu, telefonów i gier komputerowych.
Wbrew pozorom, jest ich
całkiem sporo.
„Teatralna Szóstka”

I LO: Maturzyści dali radę!
112 osób przystąpiło do tegorocznych egzaminów dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym nr
1 im. Książąt Pomorskich.
Mimo że nie znamy jeszcze dokładnych wyników,
trzeba przyznać, że abiturienci nie dali się zaskoczyć.
Było widać, że pod okiem
nauczycieli systematycznie
i rzetelnie przez cały rok
szkolny przygotowywali się
do egzaminu. Dzięki temu
napisali go pomyślnie.
Na języku polskim nie
zabrakło „Lalki” Bolesława
Prusa. Jest to obowiązkowa
pozycja w kanonie szkol-

nych lektur i wielu uczniów
obstawiało, że pojawi się na
tegorocznej maturze. Bez
problemu zatem odnaleźli
się w tej tematyce.
Na matematyce poziom
podstawowy był przez
uczniów przyjęty pozytywnie. Zadania nie sprawiały
im w większości żadnych
trudności.
Egzaminy ustne przebiegały sprawnie. Trzeba
przyznać, że licealiści mu-

sieli się wykazać wiedzą
na bieżące tematy. W niektórych szkołach zdarzało
się bowiem, iż tegoroczne
pytania dotyczyły np. fragmentu internetowego bloga
lub interpretacji miejskiego muralu. Nic dziwnego,
że niektóre kwestie bywały zaskoczeniem, jednak
rumscy uczniowie potrafili
stanąć na wysokości zadania i obronić dobrze wylosowany przez siebie temat.
19
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Wymiana międzynarodowa
"Trzeba mieć coś do przekazania światu"
młodzieży z Salezjańskiego LO - Leszek Winczewski
W dniach 10-18.04.2018 młodzież klas drugich
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w
Rumi uczestniczyła w międzynarodowej wymianie ze szkołą salezjańską w Barakaldo, niedaleko
Bilbao, na północy Hiszpanii.

Młodzież baskijska i polska przed niesamowitym zamkiem Butrón

Organizatorkami
i
opiekunkami wyjazdu
były p. Anna Jastrzębska, nauczyciel języka
hiszpańskiego oraz p. Joanna Dela, anglistka.
Przez siedem dni
uczniowie naszego liceum, wraz z baskijskimi
partnerami, intensywnie
uczestniczyli w zajęciach
integracyjnych
oraz
wycieczkach.
Rumscy
uczniowie uczyli swoich
kolegów poloneza oraz
języka polskiego, a także
zapoznawali z kulturą i
historią Trójmiasta, regionu, jak również Polski. Natomiast Hiszpanie nauczyli ich tańców
i sportów baskijskich,
podstawowych zwrotów
w języku euskera oraz
zaprezentowali własne
tradycje.
20

Wspólnie
zwiedziliśmy Bilbao, a w nim
Muzeum Gugenheima,
przepiękne San Sebastián, San Juan de Gaztelugatxe, które było planem zdjęciowym „Gry o
tron”, urocze miasteczko
rybackie Bermeo czy historyczną Gernikę.
Wydarzeniem była wizyta w Ratuszu miasta
Barakaldo i ciepłe przyjęcie obu grup przez panią
burmistrz. Naszą wizytę
zarejestrowały kamery
lokalnej telewizji oraz
opisała miejscowa gazeta.
Na uwagę zasługuje
również uczestnictwo we
Mszy Św. zorganizowanej w 3 językach: hiszpańskim, baskijskim i
polskim.
Młodzież naszego liceum mieszkała w do-

mach
hiszpańskich
uczniów, dzięki czemu
mogła aktywnie uczestniczyć w ich życiu, zapoznać się ze zwyczajami
panującymi w rodzinach
swoich gospodarzy, a
także doskonalić znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego.
Atmosfera w trakcie
wymiany była serdeczna, przyjacielska, zawiązały się nowe, obiecujące znajomości, które na
pewno będą kontynuowane. Uczniowie salezjańskiego liceum będą
gościć baskijskich kolegów w swoich domach
na przełomie września i
października. Wszyscy z
niecierpliwością oczekują ponownego spotkania.

Anna Jastrzębska
Koordynator wymiany

Leszek Winczewski - Animator kultury, absolwent Uniwersytetu Stefana kard. Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. Od
23 lat kieruje Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
Janowo w Rumi. Od 2002 roku jest radnym Powiatu Wejherowskiego. Członek Akcji Katolickiej przy parafii św. Józefa
i św. Judy Tadeusza w Rumi - Zagórzu.
Jak wygląda Pańska wizja i misja domu kultury z
perspektywy ponad 20 lat
pracy w Rumi Janowie?
W moim rozumieniu
prowadzenie domu kultury, to nie jest demokratyczne zajęcie. Trzeba niestety umieć odciskać piętno
swojej osobowości i mieć
coś do przekazania światu.
Trzeba przy tym postępować rozważnie i brać pod
uwagę lokalne uwarunkowania, tradycje, trendy
kulturowe,
możliwości,
a także gusta i guściki.
Spółdzielczy Dom Kultury
Janowo służy mieszkańcom największego osiedla
mieszkaniowego w Rumi,
ale w swojej działalności
chce wychodzić szerzej i
przyciągać szerszą społeczność miasta i okolic.
Co takiego wyróżnia
janowską placówkę kultury?
Myślę, że różnorodność
podejmowanych działań.
Działamy w bardzo kameralnym składzie, bo
bazujemy tylko na trzech
etatach i jednym sprzątającym, ale wkładając maksimum swoich umiejętności
potrafimy stworzyć ofertę
dla naszych odbiorców.
Jaka jest wasza oferta?
Na co dzień prowadzimy różnorodne sekcje.
Dla dzieci prowadzimy
rytmikę, szachy, taniec,
naukę gry na instrumentach, warsztaty ceramiki i
plastykę. Dorośli uczą się
języka angielskiego, spotykają się w klubie brydżowym oraz seniora.
Korzystają z zajęć nordic
walking, gimnastyki 60+,

zumby i haftu krzyżykowego. Mamy swoją małą
janowską orkiestrę promenadową. Organizujemy
rekreację letnią i zimową
dla młodzieży, jak również
konkursy, spektakle, recitale i sympozja. Przez lata
znani byliśmy jako organizatorzy Dyktanda Ortograficznego Wybrzeża czy
festiwalu dla dzieci "Od Janowa do Opola". Aktualnie
jesteśmy rozpoznawalni
przez Biesiady Literackie z
luminarzami polskiej kultury, kaszubskie niedziele
czy janowskie festyny.
Robi się coraz cieplej.
Na co mogą liczyć aktualnie mieszkańcy i goście?
W niedzielę 3 czerwca zapraszamy na Dzień
Dziecka. Będzie spektakl
Teatru Tęcza ze Słupska
"Masza i niedźwiedź",
zumba kids oraz zabawy
na naszym dziedzińcu. 23
czerwca zapraszamy do janowskiego parku na Sobótkę, czyli strażacki festyn z
pompą. Będziemy się bawić przy rytmach biesiady
cygańskiej oraz coverowych kawałkach szwedzkiej grupy Roxette.

W niedzielę 24 czerwca
gościem Biesiady Literackiej będzie ceniony autor
tekstów polskich przebojów, Jacek Cygan. Miłośnicy dwóch kółek mogą liczyć na wycieczki z klubem
"Sama rama".
Jakim wyzwaniom powinien sprostać współczesny Dom Kultury?
Powinien znaleźć alternatywę i podjąć walkę
ze wszechogłupiającymi
środkami masowej komunikacji. Walczyć z izolacją osób starszych, którzy
zamykają się w czterech
ścianach i uczyć naprawdę
mądrych zachowań.
Pan chyba lubi swoją
pracę?
Rzeczywiście mogę w
pełni realizować coś, co
mnie pasjonuje. Jest mało
ludzi szczęśliwych, bo
traktują swoją pracę jako
karę. Dla mnie jest to rodzaj szczególnego napięcia,
bo jako poruszyciel i jątrzyciel ludzkiego wnętrza
jestem w ciągłym stresie,
ale ja to kocham.
Dziękuję za rozmowę.
Emilia Samulska
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Bajm zagrał na festynie 3. Maja Szanty i harcerskie podróże
Na stadionie MOSiR odbył się koncert zespołu Bajm
z Beatą Kozidrak. Gwiazda zagrała w Rumi podczas w Domu Kultury „Janowo”
festynu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Była to również część
jubileuszowej trasy koncertowej z okazji 40-lecia
zespołu. Podczas koncertu usłyszeć można
było największe hity, jak:
„Myśli i słowa”, „Biała
armia” i „Ta sama chwila”. Wydarzenie przyciągnęło około 7 tys. fanów
polskiej gwiazdy muzyki
popularnej.
Tego samego dnia
odbyły się patriotyczne
uroczystości pod pomni-

kiem Józefa Wybickiego
i Hieronima Derdowskiego. Przed koncertem
odbyły się „Mini Mistrzostwa Świata” w piłce
nożnej „jeden na jeden”
dla dzieci. Następnie
mecz zagrali lokalni samorządowcy oraz dziennikarze. Sportowa część
festynu była wzbogacona również o nietypowe
konkurencje, jak sztafeta
na hulajnogach i toczenie
piłki.

Nie zabrakło tańca.
Pokaz swoich możliwości dał rumski zespół
„Spin”. Podczas imprezy
można było także wysłuchać koncertu zespołu Riverboat Ramblers
Swing Orchestra i Sergieja Kriuczkowa. Zanim
na scenę wkroczył zespół
Bajm, odbył się konkurs
wiedzy na temat 100-lecia niepodległości Polski.
T.K.

Czerwiec w Domu Kultury "Janowo"
- PLAN IMPREZ
02.06, sobota g. 9.30, SP 9
Wycieczka rowerowa „Sama Rama” - Rumia - Kazimierz - Osłonino - Rzucewo - OSADA ŁOWCÓW FOK - Rumia
03.06, niedziela g. 17.00, Dom Kultury SM Janowo
Dzień Dziecka w Janowie – „Masza i niedźwiedź” – wystawia Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska; zumba kids; wesołe ZOO – Zagroda Powroty ze Stężycy; zabawy
z Gosią Samosią
16.06, sobota g. 9.30, SP 9
Wycieczka rowerowa „Sama Rama” - Rumia - Kazimierz - Pierwoszyno - Kosakowo - Babie Doły - Rumia
23.06, sobota g. 17.00, Park Miejski ul. Filtrowa
Sobótka, czyli strażacki festyn z pompą – Zespół Kakadu; biesiada cygańska
– Bogdan Trojanek & Terne Roma; Roxanne – Roxette Tribute Band; prezentacja
wozów strażackich; dla dzieci kąpiel w strażackiej pianie
24.06, niedziela g. 18.00, DK Janowo
Biesiada Literacka – gość spotkania Jacek Cygan
30.06, sobota g. 9.30, SP 9
Wycieczka rowerowa „Sama Rama” - Rumia - Zbychowo - Wyspowo - Młynki - Rumia.
Wstęp wolny

Na piątkowej Biesiadzie Szantowej wystąpił zespół Siebie Warci, a także Lech Romanowski, który
od wielu lat pływa po całym świecie. Był również
słodki poczęstunek, kawa i herbata przygotowane
przez Dom Kultury „Janowo” oraz Stowarzyszenie „Nasza Rumia” Bogdana Formelli.
Termin biesiady został
dobrany w taki sposób,
aby o swojej aktualnej
podróży mógł opowiedzieć Lech Romanowski, który jesienią 2017
wyruszył w rejs na biegun południowy. Aktualnie, choć tylko chwilowo, przebywa w Rumi,
by następnie wrócić na
morze. - Mam przeprowadzić jacht Lady Dana
44, na którym płyniemy, do Pietropawłowska
Kamczackiego, ponieważ
z tej podróży będzie wracać „nad” Rosją. To oznacza, że jacht w ciągu jednego sezonu żeglarskiego
zaliczy dwa koła podbiegunowe - opowiadał Lech
Romanowski. - Mamy
określony plan podróży i
realizujemy go, ale moim
marzeniem jest wrócić
jeszcze na Karaiby.
- Z panem Lechem
moglibyśmy rozmawiać
i rozmawiać - przyznał
Leszek
Winczewski,
który prowadził spotkanie. - Ma mnóstwo
doświadczeń życiowych
związanych z wodą, ale
pamiętajmy o tym, że

Siebie Warci „w akcji”

Kpt. Lech Romanowski z uczestnikami rejsu

Kpt. Lech Romanowski (w środku) z organizatorami spotkania,
Bogdanem Formellą i Jarosławem Muszyńskim

wszystko rozpoczęło się w
harcerstwie w Rumi.
Podczas spotkania nie
brakowało humoru, żartów i anegdotek opowiadanych przez Bogdana
Formellę, materiałów video z morza i przepraw w
różnych miejscach globu,
pamiątkowych i przyjacielskich zdjęć oraz
wspomnień. - Na Rewie

Leszek Romanowski uczył
mnie pływać, a na jachcie... gotować ziemniaki
w czajniku - opowiadała
jedna z osób uczestniczący w spotkaniu.
Opowieści przerywały
ciekawie brzmiące występy zespołu Siebie Warci,
który gra szanty (grupę od
lat można usłyszeć podczas różnych harcerskich
wydarzeń). Oko można
było nacieszyć również
dwoma wystawami, prezentowanymi aktualnie w
Domu Kultury „Janowo”.
Jedna z nich - malarska jest efektem Kaszubskiej
Niedzieli, a druga - fotograficzna - zbiorem zdjęć
wykonanych w różnych
miejscach Pomorza. B.F.
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Rumski chór Lira ma już 80 lat
Nasz rumski chór obchodził
swoje 80 urodziny. Po jubileuszowym koncercie przeprowadziliśmy krótki wywiad z Katarzyną Januszewską, dyrygentem
chóru. „Największą radością jest
śpiew dla ludzi, przekazywanie
swoich uczuć i emocji publiczności” - mówiła dyrygent.
Jubileuszowe zdjęcie członków chóru wraz z zaproszonymi Gośćmi

Wśród gości jubileuszu byli obecni m.in. starosta powiatowy Gabriela Lisius, radna powiatowa Łucja Słowikowska oraz rumski radny,
Michał Kryża.

Uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji
chóru Lira odbyła się 28
kwietnia w kościele pw.
NMP Wspomożenia Wiernych. Odprawiał ją bp. Zbigniew Zieliński, który patronował jubileuszowi.
Po mszy świętej odbył się
podzielony na dwie części
koncert. Najpierw chór, pod
batutą dyrygent Katarzyny

Januszewskiej, zaprezentował utwory a capella: Mikołaj Gomółka – Kleszczmy
rękoma, Orazio Vecchi - So
ben mi ch’a bon tempo, Jerzy Paczyński - Zmartwychwstał Pan, Józef Świder - O
Wszechmogący Boże, M. Magne - Music shall never die.
W kolejnej części, wraz z
chórzystami, zagrała Gdyńska Orkiestra Symfonicz-

na. Zaprezentowano utwór
„Dark night of the soul” autorstwa Oli Gjeilo. Koncert
zwieńczyły gromkie brawa
i owacje na stojąco.
Podczas obchodów jubileuszu odznaczeni zostali
najstarsi członkowie chóru.
Ustawiła się również długa
kolejka chętnych do złożenia podziękowań oraz wręczenia kwiatów.

Od 2013 roku chór
prowadzi dyrygent Katarzyna Januszewska – absolwentka klasy dyrygentury profesora Waldemara
Górskiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku, wcześniejsza dyrygentka chóru
Stella Fatima z Gdańska,
związana
wieloletnią
współpracą z chórem 441
Hz z Gdańska.

WYWIAD z Katarzyną Januszewską

- Skąd bierze się siła,
która powoduje, że chór
działa od aż 80 lat?
- Jeśli chodzi o receptę na długowieczność
chóru, śmiało mogę odpowiedzieć że są to ludzie - chórzyści. Historia
22

chóru Lira pokazuje, iż
to właśnie chórzyści tworzą swoistą społeczność,
rodzinę miłośników muzyki. To Oni pod opieką
dyrygencką tworzą piękne dzieła. Nawet najwybitniejszy dyrygent nie

zdziała nic bez zaangażowanego chóru. Mimo
tego, iż przeważnie są
to amatorzy nie znający nut, niewykształceni
muzycznie, umieją zaśpiewać dzieła trudne,
wymagające, z najwyższej półki. Ich pasja i zaangażowanie w chóralny
śpiew umacnia i ubogaca
tyle lat.
- Jakie wydarzenie z
historii Liry uważa Pani
za najważniejsze?
- Jest mi bardzo trudno określić, które wydarzenie było najważniejsze. Chór w swej
80-letniej historii zdobywał liczne laury i nagrody, których nie sposób
wymienić. Na pewno
spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II,
koncert dla Niego, były
niezapomnianą chwilą.

Ważnym wydarzeniem
było zapewne podniesienie kościoła N.M.P
Wspomożenia
Wiernych w Rumi do rangi
Sanktuarium. Dla mnie
osobiście wszystkie nasze występy są tak samo
ważne. Zarówno te podczas mszy św., jak i koncerty zorganizowane dla
większej publiczności.
- Co w pracy chóru
sprawia Pani największą satysfakcję?
- Największą radością
jest śpiew dla ludzi, przekazywanie swoich uczuć
i emocji publiczności.
Każdy słuchacz jest tak
samo ważny i każde wydarzenie jest dla kogoś.
- Jakie są plany na
przyszłość?
- W najbliższej przyszłości pragniemy dalej realizować nasz cel

edukacyjny,
promując
wśród młodego pokolenia śpiew chóralny. Pragniemy przekazać naszą
propozycję radosnej walki z nudą i samotnością
poprzez śpiew w chórze
Lira. Chcemy również
zorganizować koncert z
repertuarem wakacyjnym, muzyką rozrywkową, którą również
wykonujemy. Będziemy
brać udział w festiwalach
chóralnych w powiecie
wejherowskim. W dalszej przyszłości czeka nas
reprezentowanie Rumi,
jak i Polski, na konkursie
międzynarodowym za
granicą.
- A poza koncertami?
- Na pewno zostaną
przeprowadzone kolejne
warsztaty z emisji głosu
i oddechu, nie tylko dla
chórzystów. Pragniemy

poprzez śpiew zarażać
innych naszą pasją i radością. Pokazywać, że
chór Lira to nie tylko
chór kościelny, ale przede
wszystkim ludzie radośni, otwarci, którzy chętnie spędzają czas wolny
ze sobą. Wyjeżdżamy na
różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, obozy
kondycyjne, wycieczki.
- Czy można do Was
dołączyć?
- Zapraszam Wszystkich do dołączenia w nasze szeregi. Próby odbywają się w każdy wtorek i
czwartek od godz. 18:00,
w sali prób chóru w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.
Rozmawiał
Tomasz Kłeczek
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Orkan vs. GKS Kolbudy:
drugie zwycięstwo z rzędu

Remis Orkanu z rezerwami Arki

MKS Orkan Rumia 2-1 GKS Kolbudy (09.05.2018 r.,
18 kolejka IV liga, stadion MOSiR). Po sobotnim
zwycięstwie Orkana, kibice MKS-u czekali zaledwie 4 dni na kolejne spotkanie. Orkan bowiem w
środę 9 maja rozegrał zaległe spotkanie z 18 kolejki
z GKS Kolbudy. Pierwotnie miało się ono odbyć 10
marca, jednak tegoroczne rozgrywki nieco przesunęły się z powodu aury, jak panowała na początku
marca. Było ono bardzo ważne dla obu drużyn GKS Kolbudy różnicą 5 punktów wyprzedzał w tabeli Orkan, stąd też była to w zasadzie walka o tzw.
6 punktów w spłaszczonej tabeli.

Orkan Rumia 1-1 Arka II Gdynia (21.04.2018r.,
24 kolejka IV ligi, stadion MOSiR Rumia).
Po ostatnich dwóch porażkach Orkanu, w ramach
rozgrywek IV ligi, sytuacja
mocno się skomplikowała.
Rumski zespół znalazł się
bowiem na przedostatnim
miejscu. Sobotniego popołudnia sytuacja mogłaby się
zmienić w przypadku zwycięstwa Orkanu nad zespołem rezerw gdyńskiej Arki.
Spotkanie rozpoczęło
się od ataków zespołu gości. Mimo to na pierwszą
groźną sytuację trzeba było
czekać do około 30 minuty, kiedy na uderzenie w
bramkę Arki zdecydował
się jeden z ofensywnych
zawodników Orkanu, a
piłka trafiła w poprzeczkę.
Ostatni kwadrans należał jednak do rumskiego
MKS-u, a piłka znalazła

drogę do bramki chwilę
przed przerwą. W dużym
zamieszaniu w polu karnym rezerw Arki znalazł
się Kacper Kiełb, który
skierował piłkę do siatki,
co poskutkowało wynikiem 1-0 na tablicy. Chwilę
później arbiter spotkania
zaprosił obie jedenastki na
15-minutową przerwę.
Po przerwie, niestety
dla rumskiej publiczności
i Orkanu, wynik szybko się
wyrównał. Po rzucie wolnym dla Arki defensorzy
Orkanu oddalili nieco piłkę od własnego pola karnego, jednak trafiła ona pod
nogi Dawida Bloka, który
wykorzystał swoją szansę.
Chwilę później była szansa
na wynik 2-1 dla Orkanu,
jednak po strzale z dystan-

su piłka minimalnie minęła słupek golkipera gości.
Większość drugiej części spotkania była na plus
dla Orkanu, który próbował swoich szans na połowie przeciwników. Mimo
to żadnej drużynie nie
udało się zdobyć drugiego
trafienia. Obie ekipy podzieliły się punktami, a z
wyniku zadowoleni mogli
być tylko goście.
Orkan, po rozegranych
23 meczach w tym sezonie,
na swoim koncie zgromadził zaledwie 20 punktów.
W kolejnym spotkaniu
MKS rozegra wyjazdowy
mecz w Lęborku z tamtejszą Pogonią. Odbędzie się
on w sobotę 28 kwietnia o
godzinie 17:00 na stadionie
w Lęborku.
K.C.

OGŁOSZENIE

Orkan środowe spotkanie rozpoczął bez najskuteczniejszego w tym
sezonie Kacpra Kiełba,
który doznał lekkiego
urazu podczas sobotniego meczu. W zaległy
mecz lepiej weszli zawodnicy gości, próbujący
przedostać się na bramkę Orkana. Gospodarze
natomiast szansę upatrywali w kontratakach.
Wynik otworzył w 31
minucie jeden z zawodników GKS-u Kolbudy,
który strzałem z okolic
25 metra zdjął "pajęczynę" ze spojenia bramki,
strzeżonej przez golkipera Orkana. Gdy już
pod koniec pierwszej
połowy wydawało się,

że sędzia zaprosi obie
jedenastki na przerwę,
w polu karnym Orkana
sfaulowany został jeden
z piłkarzy gości. Arbiter
podyktował rzut karny.
Na szczęście dla fanów
sympatyzujących z rumskim Orkanem, Patryk
Wychnowski obronił jedenastkę i straty, jakie
musieli odrabiać gospodarze, stanowiły jedną
bramkę.
Po przerwie gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Wyrównanie
zdobył w 52 minucie Paweł Gniewkowski. Dalsza część gry toczyła się
w wyrównanej walce
pomiędzy obie jedenastkami, ale to Orkanowi

udało się zdobyć zwycięskiego gola. W 82 minucie
wynik spotkania ustalił
Gniewkowski, dla którego była to druga bramka i
trzeci gol w dwóch ostatnich spotkaniach.
Dzięki
zwycięstwu,
Orkan ponownie przesunął się o jedno oczko
w ligowej tabeli, zajmując
15 miejsce. Po 26 rozegranych meczach rumianie zdobyli 26 punktów,
a strata do 11 miejsca
wynosi zaledwie 2 punkty. Utrzymanie wciąż
jest w zasięgu oraz w nogach rumskich piłkarzy,
a przed nimi 8 spotkań
do zakończenia ligowego
bytu.
K.C.
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Znamy Mistrza Polski
w Piłce Siatkowej Kadetek!

LTS Legionovia Legionowo zwyciężyła w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kadetek Rumia 2018. Na podium znaleźli się
również MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki oraz KS Pałac Bydgoszcz. Najlepszą zawodniczką została Julia Orzoł (Legionovia).
- Cieszę się z finałowego
pojedynku i godnego rywala - mówi Dawid Michor,
trener LTS Legionovia Legionowo. - Myślę, że gdyby
to był wyścig sprinterski,
to o wygranej zadecydowałyby tysięczne ułamki
sekundy. Dziewczyny z Tomaszowa Mazowieckiego
grały bardzo dobrze i zdaję
sobie sprawę, że olbrzymią

rolę odgrywało tutaj także szczęście. Co ciekawe,
w pewnym momencie,
gdy nasza wiara upadała
i przegrywaliśmy 2:1, zagraliśmy bardzo mocno na
emocjach.
Wszystkie mecze odbywały się w hali MOSiR
w Rumi, a gospodarzem
finału była Akademia Piłki Siatkowej Rumia, która

WYNIKI:
Miejsce 1: LTS Legionovia Legionowo
Miejsce 2: MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki
Miejsce 3: KS Pałac Bydgoszcz
Miejsce 4: MKS Dąbrowa Górnicza
Miejsce 5: KS Energetyk Poznań
Miejsce 6: UMKS MOS Wola Warszawa
Miejsce 7: APS Rumia
Miejsce 8: Impel Wrocław

mimo dobrej gry, ostatecznie nie znalazła się na
podium. - Walczyliśmy do
końca, choć stawialiśmy
sobie wyższe cele - przyznaje Robert Sawicki,
trener Akademii Piłki
Siatkowej Rumia.
Polski Związek Piłki Siatkowej, przyznając
prawo do organizacji
finału Akademii Piłki
Siatkowej Rumia, wziął
pod uwagę doskonałe
oceny, jakie rumscy działacze zebrali przy okazji
organizacji poprzednich
zawodów półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek oraz ćwierćfinału

SPORT

Firma Prywatna Vega
z Rumi sponsorem
Mistrzostw w Zapasach

na Kociewiu

Firma prywatna VEGA z Rumi została sponsorem Otwartych Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Zapasach Stylu
Wolnego.

Mistrzostw Polski KaMistrzostwa odbyły się 21 kwietnia w Lubichowie. Właścidetek. Nie bez znaczenia ciel Firmy Prywatnej VEGA Grzegorz Partyka, wspiera rówRed.
był także, wykraczający nież lubichowski klub zapaśniczy UKS Olimpik.
ponad drugoligowe standardy, poziom organizacyjny meczów seniorek
rozgrywanych w Rumi.
- Przy każdej imprezie nasz klub może liczyć
na wsparcie instytucji
miejskich i powiatowych,
a co najważniejsze, na
osobiste zaangażowanie
osób w tych instytucjach
pracujących. Dzięki tej
współpracy udaje się
wiele zrobić - zaznacza
Tomasz Kordowski, wiceprezes Akademii Piłki
Siatkowej Rumia.

Wszyscy zaproszeni goście z rąk gospodarzy Turnieju, otrzymali
pamiątkowy medal i koszulkę z okazji obchodów „40 lat zapasów na
Kociewiu”.

APS Rumia. Fot.: materiały Organizatorów

Nagrody indywidualne otrzymały:
MVP: Julia Orzoł (LTS Legionovia Legionowo)
Najlepsza rozgrywająca: Natalia Ślażyńska (MUKS Dargfil Tomaszów Maz.)
Najlepsza przyjmująca: Paulina Damaske (APS Rumia)
Najlepsza atakująca: Julita Piasecka (MUKS Dargfil Tomaszów Maz.)
Najlepsza blokująca: Katarzyna Hyży (Impel Wrocław)
Najlepsza libero: Ada Filipowicz (MUKS Dargfil Tomaszów Maz.)
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Wyniki ostatniego dnia Finału (6.05.2018):
KS Pałac Bydgoszcz - MKS Dąbrowa Górnicza
Wyniki: 3:0 (25 - 16, 25 - 12, 25 - 12)
MVP: Zuzanna Kuligowska
LTS Legionovia Legionowo - MUKS Dargfil Tomaszów Maz.
Wyniki: 3:2 (27 - 25, 26 - 28, 20 - 25, 25 - 17 oraz 15 - 12)
MVP: Julia Orzoł.

Firma Prywatna VEGA otrzymała podziękowanie jako główny
sponsor zawodów

