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Bogdan

Formella
kandyduje
na

Burmistrza

Na specjalnie zwołanej w hotelu
Falko konferencji prasowej, swoją
kandydaturę w wyborach samorządowych na urząd burmistrza Rumi
przedstawił Bogdan Formella.

Str. 2

"Czas na zmiany!"
- mówią pikietujący pod Urzędem Miasta

W poniedziałek 18 czerwca o godz. 15:00
pod Urzędem Miasta zgromadziła się niewielka grupa pikietujących z „Rumskiego
Stowarzyszenia Przeciwdziałania Korupcji,
Niegospodarności i Obrony Praw Człowieka
EFAS” (...).

Str. 4

Tylko w Rumi dzieci zapłacą za bilet.

Absolutorium dla burmistrza

Władze ignorują

udzielone niejednomyślnie

apel mieszkańców
Rumia znowu trafiła do serwisów informacyjnych. Tym razem z powodu pomysłu
na darmową komunikację dla dzieci i młodzieży, która latem ma być jednak płatna.

Str. 10

Podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta
odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Rumi – Michała
Pasiecznego. Podczas takiego głosowania
radni powinni oceniać wykonanie budżetu
za ubiegły rok (2017).

Str. 20
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Kilka słów
od Redaktora
Naczelnego...

Nasz Burmistrz, Nasza Rumia, Wspólna Rumia

Bogdan Formella

Szanowni Czytelnicy!
W niniejszym numerze wprowadziliśmy kilka nowości.
Jedną z nich jest strona z ogłoszeniami. Ogłoszenie zamieścić można w bardzo prosty sposób, za pośrednictwem
SMS. Zainteresowanych odsyłamy na stronę 23.
Stopniowo wprowadzamy również zmiany w szacie graficznej. Mam nadzieję, że metamorfozy przypadną Państwu
do gustu.
W związku z trudnościami ze zdobyciem gazety, jakie
mają niekiedy nasi czytelnicy, dużym udogodnieniem może
okazać się nowa opcja prenumeraty Gazety Rumskiej. Dzięki
niej zainteresowane osoby mogą zamówić dostawę gazety pod wskazany adres,
otrzymując ją zawsze w
dniu kolportażu. Więcej
informacji na str. 21.
Zgodnie z zapowiedzią, na portalu gazetarumska.pl i kanale
YouTube Gazety Rumskiej
zaczęliśmy zamieszczać
materiały filmowe, m.in.
relację z pikiety pod
Urzędem Miasta i relację
z ogłoszenia kandydatury
Bogdana Formelli.
Pozdrawiam serdecznie i życzę ciekawej lektury.

Tomasz Kłeczek
Redaktor Naczelny
Gazety Rumskiej

Nowa siedziba Redakcji
Od 16 lipca przy ul. Morskiej 28 funkcjonować
będzie nowa siedziba Redakcji Gazety Rumskiej.
Zapraszamy w następujących godzinach:
Pn. 8:00 – 16:00
Wt. 8:00 – 13:00
Śr. 13:00 – 16:00
Pt. 8:00 – 16:00
Sb. 10:00 – 12:00

/GazetaRumska
/GazetaRumska
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kandydatem na burmistrza

Na specjalnie zwołanej w hotelu Falko konferencji prasowej, swoją kandydaturę
w wyborach samorządowych na urząd burmistrza Rumi przedstawił Bogdan Formella.
Kandydat na burmistrza jest także założycielem stowarzyszenia
„Nasza Rumia”, które
gromadzi grono osób
związanych z przedsiębiorczością,
samorządem, pomocą społeczną,
organizacjami pozarządowymi, służbą zdrowia,
organizacjami młodzieżowymi, sportowo-kulturalnymi itp.
Bogdan Formella jest
związany z Rumią od 50
lat. Był tu szefem hufca
ZHP, w którym rozpoczął
swoją działalność społeczną, samorządową i
współpracę w różnymi
środowiskami.
- Długo zastanawiałem się nad kandydowaniem, ale po to założyliśmy „Naszą Rumię,
aby zabiegać o rozwój
i sukces Rumi. O wielu
lat współpracuję z jedenastoma organizacjami
w Rumi. To rzesza ludzi
zainteresowanych rozwojem naszego miasta,
a nie politycznymi oraz
partyjnymi rozgrywkami.
Jesteśmy zainteresowani współdziałaniem ze
wszystkimi, którzy chcą

zmieniać Rumię, unowocześniać jej wizerunek,
inwestować w rozwój i
robić to dla mieszkańców, a nie dla wąskiego
kręgu wpływowych osób
związanych z władzą –
powiedział Bogdan Formella, kandydat na burmistrza Rumi. – Liczę na
to, że osoby, które dotąd
mnie wspierały, będą mi
pomagać w kampanii
wyborczej, ale także po
wyborach.
Chciałbym
aby Rumia - Moja Mała
Ojczyzna rozwijała się dynamicznie, a mieszkańcy
byli dumni i zadowoleni,
że tutaj mieszkają.
Bogdan Formella jako
przyszły burmistrz miasta zamierza skupić się
na rozszerzaniu inwestycji na terenie Rumi, rozbudowie infrastruktury
miejskiej, racjonalnym
wydatkowaniu publicznych pieniędzy z budżetu
miasta, organizowaniu
wsparcia osób i rodzin
potrzebujących pomocy,
racjonalnym
inwestowaniu w szkolnictwie i
oświacie.
- W swoim życiu i
działalności, bez wyko-
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Bogdan Formella – społecznik, organizator pomocy dla osób potrzebujących wsparcia, animator przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, przedsiębiorca, były radny miejski, były komendant rumskich harcerzy, kandydat
w wyborach na burmistrza Miasta Rumi.

rzystywania wyłącznie
publicznych pieniędzy,
wybudowałem
różne obiekty dla potrzeb
mieszkańców, dzieci i
młodzieży. Wiem jak to
robić. Dlatego twierdzę,
że potrafię wybudować
w centralnym punkcie

miasta nowy Ratusz, w
którym mieszkańcy Rumi
będą mogli załatwiać
swoje sprawy oraz zagospodarować jego centrum – powiedział Bogdan Formella.
Redakcja

Oglądaj materiał video na portalu
gazetarumska.pl
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Na zakończenie konferencji wykonano pamiątkowe zdjęcia mieszkańców z Bogdanem Formellą

Powiedzieli o Bogdanie Formelli:
„Współpracowałem z Bogdanem Fomellą
jeszcze gdy sam byłem burmistrzem Rumi. Był
zawsze kompetentny, odpowiedzialny i wiarygodny. Harcerze zawsze pomagali i działali dla
dobra miasta. Do dziś taka postawę prezentuje
pan Bogdan. Myślę, że będzie dobrym gospodarzem naszego miasta”.

„Szanowni Państwo,

„Działalność w harcerstwie ukształtowała charakter Bogdana. Bogdan Formella był
bardzo dobrym samorządowcem, a swoje doświadczenie wykorzystywał w czasie pracy w
Radzie. Zaskakująca jest dla mnie, jego umiejętność skutecznego rozmawiania z każdym
człowiekiem, z ludźmi o odmiennych poglądach
politycznych i gospodarczych, a co jest istotne
dla naszego miasta, że nie upartyjni wszystkich
sfer działalności”.

„Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o starcie
Bogdana Formelli w wyborach. Obserwując,
jak skupia wokół siebie młodzież i jak zawsze
dba o swoich podopiecznych harcerzy wierzę,
że tak samo zatroszczy się o dobro naszego
miasta i mieszkańców”.

Wkrótce podejmiemy ważną decyzję, komu powierzyć stery naszego miasta, w którym żyjemy na co dzień. Uważam a
nawet jestem pewny, że powinniśmy zagłosować na Bogdana
Formella na człowieka, który jest odpowiednim kandydatem
na stanowisko Burmistrza miasta Rumi.
Bogdana znam od wielu lat jest wielkim społecznikiem o
otwartym sercu dla innych ludzi a w szczególności dla tych, co
potrzebują pomocy, człowiek biznesu przez całe życie zaangażowany w zarządzanie rumskim harcerstwem oraz ośrodkami
Centrum Przygody w Rumi i Potęgowie.
Wieloletni radny miasta Rumi gdzie pełnił wiele funkcji
między innymi był przewodniczącym komisji finansowej w
Radzie Miasta.
Bogdan Formella z swoim doświadczeniem zawodowym i
biznesowym, charakterem człowieka prawego, otwartego i
wrażliwego jak najbardziej spełnia wszelkie wymogi dla bycia
Burmistrzem naszego miasta.
Demokracja w Rumi funkcjonuje tylko pozornie. Rada jest
podporządkowana woli obecnego Burmistrza. Burmistrz decyduje a radni bezkrytycznie aprobują jego uchwały i to trzeba zmienić.
Najwyższy czas, aby Rumia była przyjazna dla przedsiębiorców nie tylko w słowach, ale w praktycznym działaniu.
Miasto i jego władze muszą być transparentne czas skończyć
z kumoterstwem i nepotyzmem. Takie działania może nam
tylko zagwarantować wybór Bogdana Formelli na fotel Burmistrza Rumi.”

Dariusz Kuczmarski,
urzędnik i były samorządowiec.

Kamila Nowakowska,
pedagog.

Jarosław Muszyński,
Radny Miasta Rumi.

„Od przyszłego burmistrza oczekuję przejrzystego planu działań i uczciwego podejścia
do mieszkańców. Kandydatem posiadającym
te cechy jest bez wątpienia Bogdan Formella.
Jest to człowiek, który skupia się nie na mówieniu, ale na realnym działaniu”.
Grzegorz Partyka,
przedsiębiorca.

Jan Klawiter,
poseł na Sejm RP.

„Obecnie niestety miasto nie chroni naszego
lokalnego biznesu. Mam nadzieję, że Pan Bogdan wprowadzi nasze miasto na tory współpracy i pomocy lokalnym przedsiębiorcom”.
Weronika Kielon,
przedsiębiorca.
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"Czas na zmiany!"

Sprostowanie

- mówią pikietujący pod Urzędem Miasta

W poniedziałek 18 czerwca o godz. 15:00 pod Urzędem Miasta zgromadziła się niewielka grupa pikietujących z "Rumskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Korupcji,
Niegospodarności i Obrony Praw Człowieka EFAS". Zgromadzenie miało charakter protestu przeciw burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu. Władzom miasta grupa mieszkańców zarzuca szereg nieprawidłowości oraz niedotrzymywanie obietnic wyborczych.
Niech Pan tutaj przyjdzie!
"Jeżeli Pan się na niczym nie zna, to niech
Pan zrezygnuje z tego
stanowiska. Nikt Pana na
to stanowisko nie prosił!"
- mówił w stronę Urzędu
do nieobecnego na pikiecie burmistrza Wiesław
Korzyczkowski ze stowarzyszenia EFAS. "Niech
Pan tutaj przyjdzie, powie prawdę i posłucha
prawdy" - wzywał jeden
z organizatorów pikiety.
Jednak pomimo tych wezwań, burmistrz nie wyszedł do protestujących.
"Takiego burmistrza
my nie potrzebujemy.
Ani w Rumi, ani w Tczewie, ani w żadnym innym
miejscu" - podsumował
swoje wystąpienie.
Zatrudnianie członków
rodzin radnych
Oczekiwania pikietujących wyliczała prezes
Stowarzyszenia EFAS Elżbieta Flisikowska. "My
oczekujemy mieszkań,
my oczekujemy domu pomocy starości, my oczekujemy domu dla niepełnosprawnych" - wyliczała
organizatorka Elżbieta
Flisikowska. "Tego nie
ma. Ale są pieniądze dla
kolesi, zatrudnienia żony
Przewodniczącego Rady
Miasta - bez konkursu.".
Pani Flisikowska zarzuciła również burmistrzowi brak utrzymywania
kontaktu z mieszkańcami: "Tu jest Pan, któremu
burmistrz przez 3 lata nie
odpowiada. Są ludzie,
4

którym w ogóle nie odpowiada."
Dalej poruszyła temat
potrzeb mieszkańców,
które jej zdaniem nie zostały zaspokojone przez

parę miesięcy. Ratusz jak
stał rozwalony - tak stoi."
Skargi urzędników
Kontynuując
temat
budynku Urzędu Miasta zwróciła uwagę na

bo wiadomo że zostaną
zwolnieni" - wyjaśniała.
Swoje problemy, wg.
Pani Elżbiety, zgłaszają również nauczyciele.
"Ile nauczycieli do mnie

obecny samorząd: "Proszę zobaczyć na ul. Różanej, gdzie jest "zielona
wyspa". Nam nie jest potrzebna "zielona wyspa".
Nam jest potrzebny żłobek, przedszkole, Urząd
z prawdziwego zdarzenia..." - wyliczała. "Obiecał, że w pierwszej kadencji jego priorytetem
będzie budowa nowego
ratusza. 4 lata mija za

złe, wg. jej opinii warunki pracy w tym miejscu: "Latem jest sauna.
Pracownicy się skarżą.
Siedzą po 4-5 osób w
jednym pokoju. Nie ma
warunków. Nie mają
gdzie śniadania zjeść. Nie
ma pokoju socjalnego.".
"Co najmniej trzydzieści
parę procent urzędników
się skarży (...) Nie chcę
wymieniać ich nazwisk,

przychodzi...
Najpierw
połączyli 2 szkoły, teraz
rozdzielili, no teraz trzeba
zatrudnić jeszcze w tym
czasie swoich kolesi partyjnych.".

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców, docierającymi do Redakcji po publikacji artykułu „Rumska działaczka doceniona przez Policję” [nr 5 (131)
maj 2018], w którym pojawiła się niepełna informacja o przynależności męża Pani Elżbiety Flisikowskiej
do Policji, oświadczamy że wspomniany mężczyzna
był w rzeczywistości funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej. Jednocześnie informujemy, że w momencie publikacji artykułu nie posiadaliśmy informacji na
ten temat, a przemilczanie niechlubnej przeszłości
byłych funkcjonariuszy służb komunistycznych nigdy
nie było, nie jest i nie będzie naszym zamiarem.
Redakcja

Czas
na
zmiany?
„Nie chcemy takiego gospodarza. Czas na zmiany! Nie ustąpię nikomu.
Nie ustępowałam nikomu w tamtych czasach

i nie ustąpię w tych czasach. A tym bardziej, że
dzisiaj w wolnym i demokratycznym państwie ja
żyję” - podsumowała.
Tomasz Kłeczek

Oglądaj materiał video pod adresem:
gazetarumska.pl/38623/czas-na-zmianymowia-pikietujacy-pod-urzedem-miasta/
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Święto
„Hipolita”

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi

www.hipolit.info

14 czerwca 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi świętowano 40 -lecie szkoły.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele pw.
Bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego
Padewskiego w Rumi.
Święto szkoły uświetnili licznie zgromadzeni
goście przedstawiciele
samorządów:
Urzędu
Marszałkowskiego
w
Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Miasta Rumi oraz
dyrektorzy szkół, instytucji i firm oraz pracodawcy współpracujący
ze szkołą.
Na sali zasiedli obecni i byli nauczyciele oraz

pracownicy szkoły, rodzice a także uczniowie
i absolwenci „Hipolita”.
Zebranych powitała dyrektor PZS nr 2 Halina Filińska, która przedstawiła prezentację na temat
historii szkoły. Powołana
w 1977 roku jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa
placówka, przez minionych 40 lat przeszła
ogromną metamorfozę.
Przyczynili się do tego
kolejni dyrektorzy: Kazimierz Beling, Zdzisław
Kończyński, Sabina Sadowska- Wójcik, Piotr
Wołowski, p.o. Elżbieta
Kałuska i obecna dyrek-

tor Halina Filińska wraz z
gronem pedagogicznym
i pracownikami administracji i obsługi.
Podczas wystąpienia
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius wspominała postać patrona
szkoły Hipolita Roszczynialskiego wskazując na
potrzebę naśladowania
jego życia i patriotycznej postawy. Obecni na
uroczystości krewni Hipolita Roszczynialskiego:
Jan Radtke z żoną Edytą
oraz Mikołaj Roszczynialski wręczyli nagrody
uczniom, którzy zostali
wyróżnieni w konkursie

W szkolnych uroczystościach uczestniczyli zaproszeni Goście m.in. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
Członek Etatowy Zarządu Powiatu Jacek Thiel, radni powiatowi Łucja Słowikowska i Ludwik Zegzuła

na temat patrona szkoły.
W części artystycznej
wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły oraz wychowankowie Państwowej Szkoły Muzycznej w
Wejherowie. W drugiej
części uroczystości przecięciem wstęgi oficjalnie
został otwarty nowy budynek szkoły, w którym
po wakacjach uczniowie
rozpoczną naukę. Na
zakończenie był jeszcze czas na pamiątkowe
zdjęcia i poczęstunek
przygotowany przez ekipę „Hipolita”.
5
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„Polityka społeczna burmistrza Pasiecznego to fikcja”
Zgłosił się do nas pan Roman, który porusza się na
wózku. W ostatnich wyborach głosował na Michała
Pasiecznego, licząc na to, że dzięki temu coś się zmieni. - Jako osoba niepełnosprawna jestem bardzo rozczarowany. Ta władza dba przede wszystkim o swoją
promocję, a nie o mieszkańców - powiedział. Na dowód przedstawił zdjęcia pokazujące, jak trudne mają
w Rumi życie osoby niepełnosprawne.
Najlepszy
przykład
to nowa instytucja w
mieście, czyli Centrum
Integracji
Społecznej,
znajdujące się na pierwszym piętrze budynku
przy ulicy Starowiejskiej.
Na dole jest poczta, do
której niepełnosprawni
mogą się dostać dzięki
zbudowanemu podjazdowi. Ale wjechać do CIS
to już wyczyn lub wręcz
niemożliwość. - Choć z
trudem, ale da radę przejechać po wyboistych
płytkach na tyłach poczty, gdzie jest wejście do
CIS, tylko że dalej są już
tylko schody. Bo po co zamontować jakiś podjazd
albo windę? Najważniejsze, żeby mogli się tam
dostać urzędnicy, którym
nikt nie będzie przeszkadzać? Może właśnie po
to jest zamontowany domofon? - denerwuje się
pan Roman.

Do hali sportowej również ciężko się dostać
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Niedaleko jest liceum,
do którego można wjechać po podjeździe (tak
jak do poczty), ale to
szkoła powiatowa, którą
nie zarządza burmistrz
Pasieczny. Jadąc dalej,
w stronę Urzędu Miejskiego natkniemy się na
tunel pod torami. - To
też jakiś absurd, z jednej
strony są ostre schody,
z drugiej zjazd, ale właściwie ani nie nadaje się
on dla wózków, ani dla
dla rowerów. No i sufit
jest bardzo nisko, wiec to
pułapka, a nie przejazd
dla kogokolwiek, bo jak
nie zapamiętamy, żeby
schylić głowę, to osoba
pchająca wózek na pewno uderzy w beton - denerwuje się pan Roman.
- Czy tak właśnie wygląda „Rumia naturalnie pomysłowa”, zgodnie z napisem, jaki znajduje się
przy wjeździe i wejściu
do tunelu?
Za nim jest kładka
na Zagórskiej Strudze,
ale żeby na nią wjechać
trzeba dużo siły, ponieważ znajduje się powyżej chodnika. - Pieszy
idąc, nawet nie zauważy,
że musi postawić stopę trochę wyżej, ale dla
nas będzie to już problem - mówi pan Roman.

- U burmistrza Pasiecznego są pieniądze na promocje, imprezy, wydawanie ładnego, kolorowego
biuletynu, ale żeby coś
realnie zrobić dla osób
jeżdżących na wózkach,
to już nie. Najlepszy dowód to Urząd Miejski.
Kiedyś władze miasta
zrobiły na parterze Biuro
Obsługi Mieszkańców i
tam możemy się dostać,
ale do innych wydziałów
oraz burmistrza już nie.
W swoim programie wyborczym Michał Pasieczny zapowiadał podjęcie
decyzji o lokalizacji oraz
budowie nowego Urzędu
Miejskiego, który przyniesie realne oszczędności w funkcjonowaniu i
duże wpływy do budżetu
miasta z tytułu podatków od nieruchomości.
Gdzie jest ten urząd? Nie

Windą można dostać się tylko
do przejścia podziemnego. Brak
windy na peron 2

została wbita pierwsza
łopata, ba, nawet nie
wiadomo, kto go zbuduje! Tak samo burmistrz
reklamuje się też wielką
przebudową Janowa, ale
póki co z chwalenia wynika tylko tyle, że niepełnosprawni nie maja tam
czego szukać, bo i tak nie
wjadą na peron SKM.
Dwa lata temu Urząd
chwalił się również tym,
że buduje nowe chodniki - przypomina pan
Roman. - Jeśli tak, to
dlaczego w Białej Rzece
droga do przychodni jest
torem przeszkód? Nie da
się zjechać z chodnika
ani z jednej, ani z drugiej
strony bez pomocy innej
osoby, ponieważ wózek
trafi na krawężnik albo
wystającą
studzienkę.
Również na ulicy Mickiewicza chodnik jest
strasznie wyboisty, ulica
zresztą tak samo. Wystaje studzienka i kafle,
inne się zapadają, więc
do MOSiR ciężko jest w
ogóle dojechać. Poprzedni dyrektor na szczęście
zamontował windę, więc
nie trzeba nikogo wciągać po schodach, aby
bezpiecznie wjechać. Tylko że na stadionie jest już
problem. Czy były rugbysta Pasieczny kiedyś o
tym pomyśli?
Trochę lepiej jest na
policji. Do komisariatu
prowadzi stromy podjazd.
Niepełnosprawny będzie potrzebować
wprawdzie pomocy, ale
się tam dostanie. - Problemów nie mamy w
przychodni w Rumi przy
ulicy Derdowskiego, ponieważ lekarze ogólni i
poradnie specjalistyczne

Urząd pocztowy przy ul. Starowiejskiej ma podjazd do wózków,
pozostałe urzędy już nie.

Ul. Mickiewicza trudno dotrzeć do MOSiR-u

znajdują się na parterze
- cieszy się pan Roman. Do jednego budynku jest
podjazd, przed drugim
w ogóle już nie trzeba z
niego korzystać. Nie to co
Urząd Michała Pasiecznego, gdzie przez nami jest
kilkanaście schodów, czyli
bariera nie do pokonania.
Zawiodłem się bardzo.
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Tunel na Janowie Nieudolność
budzi obawy mieszkańców

czy
obojętność
władz?
Do Redakcji Gazety Rumskiej dotarło pismo od

Nie trzeba żadnej ulewy, aby na ulicy Pomorskiej
mieszkańca Janowa, który pragnął podzielić się
utworzyła się ogromna kałuża, która rozlewa się
swymi obawami odnośnie koncepcji budowy węniemalże na cały pas jezdni. Koszty setek interwenzła integracyjnego przy dworcu na Janowie:
cji strażackich i innych służb z pewnością przewyż„Szanowni Państwo! widoku każdy z nas się i to olbrzymie, ruchu szyły już ewentualną naprawę tego odcinka. DlaO budowie tunelu na ul. przyzwyczaił, zwłaszcza, przez nasze osiedle. Bo czego władze Rumi pozostają od lat bezczynne?
Gdańskiej pod torami
słyszymy od kilku lat, na
niemal każdym spotkaniu z władzami miasta
jest mowa o budowie
węzła integracyjnego i
budowie tunelu w Janowie. Nie inaczej było na
zebraniu Walnego Zgromadzenia
[Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”
(przyp. Red.)], w którym
uczestniczyłem. Ostatnio
przeczytałem w spółdzielczym biuletynie, że
miasto złożyło już dokumentację do Starostwa i
czeka na pozwolenie na
budowę. Jestem zwolennikiem budowy tunelu,
budowy węzła integracyjnego, a zwłaszcza
jego, bo węzeł usprawni
komunikację. Oczywiście
szkoda Ośrodka Dziadka
Lisieckiego, do którego
REKLAMA

że w jego modernizację
włożono niemało pieniędzy. Ale młodzież z
ośrodka dostanie nowe
miejsce - oby lepsze.
Martwi mnie jednak
jedna kwestia. Każdy z
mieszkańców Rumi, Trjmiasta wie doskonale, że
w okresie wakacji i okołowakacyjnym przejazd
przez ulicę Sobieskiego to
istny koszmar. Natężenie
ruchu jest tak wielkie, że
każdego dnia korek od i
do Obwodnicy Trójmiejskiej to norma. Obawiam
się (zwłaszcza w dobie
GPS-ów,
googlemaps
itp.), że ten skrót pod
torami z ul. Sobieskiego
na drugą stronę miasta,
który niewątpliwie ma
ułatwić życie mieszkańcom Rumi, spowoduje w
tym okresie zwiększenie,

jak łatwo się domyślić,
część turystów, aby
ominąć korek w stronę
Półwyspu, pojedzie tunelem na ul. Gdańską
aż do Dębogórskiej (prościutko) i tą ulic albo do
ul. Kosynierów w stronę
Redy albo Dywizji WP w
stronę Pucka.
Jestem za tunelem,
bo niewątpliwie jest potrzebny. Pytanie tylko,
czy na pewno w tym
miejscu? Nie bardzo
uśmiecha mi się perspektywa zmiany naszego spokojnego osiedla
w trasę tranzytową od
maja do września - i to
tak każdego roku. Mam
nadzieję, że to tylko
czarne wizje, ale sądzę,
że niebezpodstawne”.
Mieszkaniec Janowa

Mieszkańcy Rumi informują i alarmują. Ogromna kałuża na Pomorskiej
oraz bałagan w mieście
powstaje po każdorazowych większych opadach
deszczu. Wcale nie trzeba czekać na ulewę lub
oberwanie chmury, żeby
w tym miejscu powstało
niewielkie bajorko. Bywa,
że nie da się go ominąć
nawet szerokim łukiem.
Niektórzy
kierowcy
mają niezłą zabawę, kiedy z impetem wpadają w
wodne oczko i robią zimny prysznic spacerującym
chodnikiem
pieszym.
Miejsce to jest powodem
do wstydu nie tylko dla
zarządcy drogi, ale też
władz samorządowych
Rumi, które nie potrafią
uporać się z problemem
od wielu już lat. Po opadach deszczu często powstaje kolejny problem

- zapchanych studzienek
odprowadzających wodę.
Zwały błota blokują ich
przeznaczenie, dlatego
woda zalega tam przez
kolejne godziny.
- Czuję się tak, jakby
ktoś wylał na mnie kilka
wiader wody - mówiła
mieszkanka Rumi, która zgłosiła nam ten problem. - Samochód pędził
jak szalony, ani na chwilkę nie zwolnił obok przejeżdżających ludzi. Aż
zakrztusiłam się błotem,
które wyleciało spod kół
- twierdzi kobieta, której
bluza, spódnica i buty zostały całkowicie zalane
błotem. - Nie wiem czy
się od tego nie pochoruję. Do domu wracałam z
mokrą jak spod prysznica
głową - żaliła się podczas
rozmowy telefonicznej.
Nasza Czytelniczka nie
chciała ujawnić swojej

twarzy. Bardzo zależało
jej jednak na nagłośnieniu tej historii.
- Jestem gotowa za
waszym pośrednictwem
prosić kierowców, żeby
zdejmowali nogę z gazu,
kiedy przejeżdżają koło
kałuży. Władze samorządowe Rumi proszę, aby
zajęły się wreszcie sprawą. Mnie nie interesuje,
kto jest zarządcą drogi.
Domagam się tylko, żeby
burmistrz wstał ze swojego wygodnego krzesła
przy biurku i raczył podjąć jakieś kroki w celu
rozwiązania problemu.
Burmistrz nie powinien
być tylko od pokazywania się na estradzie podczas festynów, ale też
od pomocy w ludzkich
i przyziemnych problemach - mówi nasza Czytelniczka.

Ryszard Wenta

Feralne skrzyżowanie tonie w wodzie przy każdych opadach deszczu
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Festyn dla dzieci Rumia wielbi Boga!

W Uroczystość Bożego Ciała na stadionie MOSiR w
Rumi miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Mieszkańcy Rumi i okolicznych miejscowości zgromadziW tym roku pogoda dopisała, więc festyn na Za- li się, aby wspólnie uwielbiać Boga poprzez udział
górzu zdecydowanie się udał! Były zabawy, kon- w koncercie ewangelizacyjnym, zorganizowanym
kursy z nagrodami dla każdego uczestnika i chwila przez Stowarzyszenie Bogu-Chwała.
Na scenie wystąpił mentu. W pewnym mo- koszulki z chrześcijańskiodpoczynku dla rodziców.

przed Domem Harcerza

Pogoda dopisała więc chętnych do zabawy nie brakowało

Festyn został zorganizowany w sobotę
2 czerwca, wspólnymi
siłami
Stowarzyszenia
„Nasza Rumia" i Ośrodka Centrum Przygody.
- Każdy z Was musi wziąć
udział w rywalizacji, żeby
otrzymać nagrodę - zapowiedział organizator
Bogdan Formella. - Dzieci zapraszam do zabawy,
a rodziców na salę, gdzie
czeka kawa, herbata oraz
ciasto.
Życzenia udanego dnia
na zabawie złożył uczestnikom Jarosław Muszyński ze Stowarzyszenia
8

Nasza Rumia, który później rozdawał upominki i
nagrody.
Dzięki druhowi Januszowi,
prowadzącemu
prawie całe życie obozy
harcerskie, każde dziecko
mogło sobie zrobić np.
wisiorek z rzemyków. Było
też strzelanie z wiatrówki
i łuku do celu, tenis ziemny oraz mini piłka nożna.
Chętni mogli pomalować
parking przy Domu Harcerza kolorowymi kredkami. Wzory były dowolne,
liczyła się kreatywność
młodych uczestników festynu, bo to właśnie dla

chór pod dyrekcją znanej
i lubianej w Rumi Weroniki Korthals. Wraz z
chórem i zespołem muzycznym śpiewali soliści:
Joanna Knitter i rumianin Przemek Bruhn.
Pieśni
uwielbienia
przeplatały się z rozważaniem Słowa Bożego
z księgi Apokalipsy św.
Jana i modlitwą prowadzoną, tak jak podczas
poprzednich koncertów,
przez księży: Mariusza
Świerczyńskiego, Krystiana Wilczyńskiego i
Pawła Labudę.
Podczas tegorocznego
koncertu wielu zgromadzonych mogło w wyjątkowy sposób odczuć
obecność Najważniejszego Gościa. Kulminacyjnym punktem tego niezwykłego modlitewnego
spotkania było bowiem
uroczyste
wniesienie
Sakranich została przygotowa- Najświętszego
na zabawa. - Dzieci są najważniejszą częścią każdej
rodziny, więc życzę Wam
miłego odpoczynku - mówiła radna powiatowa
Łucja Słowikowska, która
również odwiedziła Dom
Harcerza.
Można było też skosztować kiełbaski pieczonej na grillu oraz grochówki, przygotowanej
osobiście przez prezesa
Stowarzyszenia
Nasza
Rumia Bogdana Formellę. Zabawa przy dopisującej pogodzie trwała kilka godzin.
Jakub Grajewski

mencie muzyka ucichła a
wiernym ukazał się Najświętszy Sakrament niesiony przez ks. Witolda
Drzyzgiewicza, proboszcza parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego. Wierni
klęcząc, w ciszy oddawali chwałę i cześć Panu
Bogu.
Po raz pierwszy w tym
roku wydarzenie wzbogacono również o możliwość adoracji Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, która odbywała
się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu
budynku za sceną.
Diakonia ewangelizacji
Ruchu Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej (w
czerwonych koszulkach)
pod swoim namiotem
oferowała
nietypowy
„trójpak”: kawa, ciasto i
modlitwa. Obok, w namiocie Anielskiej Księgarni można było zakupić

Dopisała pogoda i dopisali widzowie

mi grafikami.
Koncert „Bogu Chwała” zgromadził ponad tysiąc osób, które radośnie
przeżywały to niezwykłe
święto, uwielbiając Boga
modlitwą i śpiewem.
Wydarzenie zaszczycił
swoją obecnością ks. bp
Zbigniew Zieliński.
Koncert odbył się pod
patronatem honorowym
Abp. Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka
Głódzia, Starosty Wejherowskiego - Pani Gabrieli Lisius, burmistrzów:
Rumi - Michała Pasiecznego i Redy - Krzysztofa
Krzemińskiego.
Gratulacje i podziękowania za zorganizowanie
już po raz czwarty tego
ważnego i pięknego wydarzenia składamy na
ręce Krzysztofa Gatza,
prezesa Stowarzyszenia
Bogu-Chwała.
Tomasz Kłeczek
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Wywiad z Prezesem
Stowarzyszenia "Bogu-Chwała"
- Krzysztofem Gatzem
W Uroczystość Bożego Ciała na stadionie MOSiR w Rumi miało miejsce niezwykłe wydarzenie.
Mieszkańcy Rumi i okolicznych miejscowości zgromadzili się, aby wspólnie uwielbiać Boga poprzez
udział w koncercie ewangelizacyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bogu-Chwała.

Krzysztof Gatz - Prezes Stowarzyszenia Bogu Chwała

Przeprowadziliśmy
krótki wywiad z prezesem Stowarzyszenia Bogu-Chwała Krzysztofem
Gatzem.
- Kiedy i skąd wziął się
pomysł na zorganizowanie koncertu uwielbienia?
Pomysł zrodził się już
dawno. Podpatrując podobne koncerty, szczególnie ten największy w Rzeszowie, wraz z Diakonią
Muzyczną z mojej parafii
chcieliśmy zorganizować
takie wydarzenie także
u nas. Nie ukrywam też,
że duży wpływ na mnie
miały oglądane koncerty
zespołu Hillsong. Niestety, nasze próby kończyły
się małym koncercikiem,
kiepsko zorganizowanym,
bez odpowiedniego zaplecza.
- Ale udało się to
zmienić...
To
doświadczenie
uświadomiło mi, że własnymi siłami nic nie zrobimy. Skontaktowałem

się więc z Mirkiem Hałendą, organistą z Redy a
zarazem świetnym klawiszowcem oraz Agnieszką
Kuberą, liderką Diakonii
Muzycznej z parafii bł.
Edmunda Bojanowskiego w Rumi. Oczywiście,
w ekipie nie mogło zabraknąć Diakonii Muzycznej Domowego Kościoła z mojej parafii. I to
był strzał w dziesiątkę!
Okazało się bowiem, że
wszyscy ci Boży ludzie
nosili w sercu podobne
pragnienie. Spotkaliśmy
się wszyscy na wiosnę
2014 roku i wówczas powstał zarys tego, co dziś
jest Koncertem Uwielbienia „Bogu-Chwała!”.
Gdy pierwszy Koncert
okazał się sukcesem - odzew ludzi był niesamowity - założyliśmy wspólnie
Stowarzyszenie „Bogu-Chwała!”. Z perspektywy czasu widzę, że trochę porywaliśmy się z
motyką na słońce - przecież nikt z nas nie miał
doświadczenia czy to
w organizacji koncertu,
czy w tworzeniu stowarzyszenia. Ale jak widać,
Pan Bóg lubi takich szaleńców, bo dał nam cały
zastęp życzliwych ludzi,
począwszy od Pani Elżbiety Rogala-Kończak,
ówczesnej
Burmistrz
Rumi, aż po ludzi wpłacających swoje ofiary na

organizację pierwszego i
następnych Koncertów.
- Jaki cel przyświeca
Stowarzyszeniu „Bogu-Chwała”?
Stowarzyszenie powstało przede wszystkim
w jednym celu: organizacji Koncertu Uwielbienia
w Boże Ciało. Żeby zorganizować tak duże wydarzenie, nie możemy występować jako prywatne
osoby, ale jako podmiot
prawny. Poza tym angażujemy się we wszelkie
inicjatywy, gdzie możemy - zgodnie z pełną
nazwą Stowarzyszenia ewangelizować i krzewić
kulturę chrześcijańską.
- Czy udaje się go
osiągnąć?
Po raz czwarty tak!
Koncert
to
przede
wszystkim miejsce wspólnej modlitwy uwielbienia, ale też ewangelizacji.
Pan Bóg tak zaprojektował człowieka, że muzyka go po prostu „rusza”. I
dzięki muzyce udaje nam
się dotrzeć do ludzi, którzy chcą Go wielbić, ale
również do tych, którzy
Go poszukują. Nie da się
tego jednak zrobić półśrodkami czy byle jak.
Dzięki wspomnianemu
już Mirkowi Hałendzie,
udało nam się nawiązać
współpracę z Weroniką Korthals, wokalistką,
ale też i świetną dyry-

gentką, która - nie ma
co ukrywać - nie oszczędza chóru na próbach.
I dobrze! Bo Panu Bogu
należy się wszystko co
najlepsze, a nie byle co.
I dzięki wytrwałej pracy
Weroniki z chórem już
od października, a więc
na wiele miesięcy przed
Koncertem, udaje nam
się trzymać dobry poziom. A nie jest to łatwe,
bo ogromna część chórzystów, jeśli nie wszyscy, to amatorzy śpiewania a nie profesjonaliści.
Również dzięki Mirkowi
mamy kapitalny zespół
instrumentalistów. Nie
sposób też wspomnieć
cudownej Joanny Knitter, solistki, która już na
stałe jest częścią rodziny
Bogu-Chwała czy innych
solistów.
- Poza zespołem macie też mocne „zaplecze
duchowe”, prawda?
Pan Bóg dał nam
wspaniałych Kapłanów:
ks. Krystiana Wilczyńskiego, ks. Mariusza
Świerczyńskiego i ks.
Pawła Labudę, którzy
głoszeniem Słowa docierają do serc i otwierają
je. Mamy świadectwa o
wielu pięknych spowiedziach podczas Koncertu, gdzie ludzie otwierają swoje serca na Boga,
czasami po wielu latach.
W tym roku dużą pomocą służył też ks. Witold
Drzyzgiewicz SDB, Proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża
w Rumi, na terenie której odbywa się Koncert.
To on dał zielone światło
na obecność Chrystusa
Eucharystycznego podczas Koncertu. Poza tym
współpracuje z nami Diakonia Ewangelizacji Domowego Kościoła, która
służy każdemu potrzebującemu dobrym słowem i
modlitwą. A - co tu wiele
mówić - wielu ma pragnienie rozmowy i modlitwy.

- Wróćmy do Stowarzyszenia. Kto może do
Was dołączyć?
Do
Stowarzyszenia
może dołączyć każdy,
komu bliskie są nasze
podstawowe cele: ewangelizacja i rozprzestrzenianie kultury chrześcijańskiej, a więc tej
opartej na Dekalogu.
Wystarczy
skontaktować się z nami przez nasz
profil na Facebooku lub
wysłać maila na adres:
stowarzyszenie@bogu-chwala.pl
- Koncert jest naprawdę dobrze zorganizowany. Czy jest coś,
co chciałby Pan jeszcze
zmienić lub poprawić?
Oczywiście!
Przede
wszystkim
chciałbym,
żeby jeszcze więcej ludzi wielbiło Boga razem
z nami. Według szacunków rumskiego MOSiR-u co roku jest z nami na
Koncercie około 2000
ludzi.
- To chyba i tak niezły
wynik?
A gdyby tak było dwa,
pięć razy więcej? I - proszę mi wierzyć -nie chodzi tu o naszą sławę.
Jakie to byłoby piękne,
gdyby tak zapełnić pół
albo nawet cały stadion
ludźmi, którzy chcą wielbić Pana Boga! Tak, to
chyba największe moje
marzenie. Koncert jest
pomyślany jako miejsce
modlitwy.

- Może jakaś „Gwiazda” muzyki chrześcijańskiej poprawiłaby frekwencję?
Czasem pytają mnie
o to różni ludzie. A przecież tu nie chodzi o bycie
gwiazdą! Jedyną „Gwiazdą” tego Koncertu ma
być Chrystus. Chyba najdobitniej pokazaliśmy to
w tym roku, gdy nie było
zaproszonego gościa, jak
w poprzednich latach, ale
za to była Osoba najważniejsza: Chrystus w Najświętszym Sakramencie. I
reakcja ludzi obecnych na
Stadionie utwierdza nas w
przekonaniu, że to był dobry wybór. Choć oczywiście na następny Koncert
chcemy zaprosić gościa
ze świadectwem. Co bym
zmienił? Chyba nic, ale nie
chcę wychodzić przed szereg. Pan Bóg pokazał mi
bardzo wyraźnie, że sam
nic nie zdziałam. Teraz
decyduje Stowarzyszenie
poprzez Zarząd i nawet ja
muszę się mu podporządkować. Bo gdzie dwóch
lub trzech gromadzi się
w Imię Chrystusa, tam
sam Chrystus jest między
nimi. A nas jest więcej niż
dwóch lub trzech.
- Gratuluję inicjatywy
i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

Tomasz
Kłeczek

REKLAMA
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Tylko w Rumi dzieci zapłacą za bilet.

Władze ignorują
apel mieszkańców

Rumia znowu trafiła do serwisów informacyjnych. Tym razem z powodu pomysłu na darmową
komunikację dla dzieci i młodzieży, która latem
ma być jednak płatna.

cego w podreperowaniu
budżetów rumskich rodzin oraz kształtującego
dobre nawyki transportowe... środków na pomoc brak.
- Kwestia odpowiedniej
organizacji
transportu
wspólnego jest najtańszym środkiem, którym
gmina, poprzez pracę u
podstaw, powinna długofalowo
oddziaływać
na zmniejszenie korków
w mieście, a z informacji pozyskanych ze strony
Urzędu Miasta wynika,
że „cały rok" w Rumi nie
obejmuje lipca i sierpnia.
Spotykam wiele osób, u
których zrodziło się pytanie, czy wcześniejsze,
wielomiesięczne zabiegi
promocyjne Urzędu Miasta były uczciwe, jeśli letnie miesiące nie są objęte
REKLAMA

Kolejne miasta znajdujące się w rejonie
trójmiejskiej metropolii zaczęły wprowadzać
darmowe bilety dla dzieci oraz nastolatków. W
Rumi taka ulga weszła
w życie 1 czerwca, choć
została przygotowana w
10

sposób wybiórczy, na co
zwrócił uwagę polityk
Prawa i Sprawiedliwości
Mateusz Socha. Działacz
społeczny zdziwił się, że
rumscy samorządowcy
umieją znaleźć środki na
rozdzielanie
wysokich
nagród dla urzędników,

organizowanie szeregu
imprez, wydawanie kolorowych
biuletynów,
w których promuje się
środowisko władzy, natomiast w obliczu konieczności poniesienia
kosztów realizacji pełnego programu pomagają-

preferencjami? - mówi
Mateusz Socha.
Temat trafił do mediów, a żeby nie zakończyło się jedynie na
dyskusji, wraz z grupą
działaczy społecznych i
samorządowych Mateusz Socha zorganizował
akcję zbierania podpisów pod wnioskiem do
Rady Miasta Rumi. - Tematem apelu jest kwestia ograniczeń w bezpłatnych
przejazdach
komunikacją
miejską
dla osób poniżej 20 roku
życia - informuje rumski działacz. - Chcemy,
aby bezpłatne przejazdy
dla młodego pokolenia
rumian obowiązywały
przez cały rok, nie wyłączając okresu wakacji,
jak ma to miejsce przy
obowiązujących regula-

cjach.
Wiadomo, że wymagałoby to wygospodarowania (szacunkowo)
kilkudziesięciu tysięcy
złotych z miejskiego budżetu.
Zgodnie z intencją
wnioskodawców decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta przez
Radę Miejską w głosowaniu.
Tak jednak się nie stało. Podczas czerwcowej
sesji Rady Miasta przedstawiony przez radnego
PiS Floriana Mosę wniosek nie został poddany
pod głosowanie, a z ust
zwolenników obecnego
burmistrza można było
usłyszeć nawet sugestię,
że dzieci są otyłe i powinny poruszać się pieszo.
JG
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Wyprawka dla Kresowiaka 2018

Tysiące złotych zebranych podczas naszych
akcji przekazujemy w 100% na pomoc potrzebującym. Nasze zbiórki cieszą się coraz
większym powodzeniem, a rumianie coraz
chętniej pomagają.
Nikt z nas nie spodziewał się jednak, że zbiórka dla kresowiaka będzie
tak udana, jak te organizowane dla mieszkańców
Rumi. Do naszej zbiórki
włączyli się kibice Orkana i Młodzież Wszechpolska.
To już trzecia oficjalna
zbiórka dla dzieci z No-

Bar, Fryzjer Maurycy. Jesteś właścicielem sklepu
lub zakładu usługowego?
Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas:
kontakt@narodowaruwych Święcian. Zbiórka mia.pl
do puszek kwestarskich,
zarejestrowana pod numerem 2018/2881/OR,
będzie trwać do 19 sierpnia 2018 r. Nasze puszki
będzie można znaleźć
w różnych punktach w
Rumi, m. in. w Piekarni U
Skierki, Księgarni Anielskiej, Winners Sports

miała miejsce współpraca kulturalna i mieszkańcy Rumi doposażali tamtejsze szkoły w sprzęt
komputerowy, to niestety dziś partnerstwo zdaje
się być tylko teoretycz-

również w Nowych Święcianach.
Jako Stowarzyszenie
Narodowa Rumia poczuliśmy się w obowiązku, aby
w jakiś sposób wspomóc
naszych rodaków na kre-

dzie to idealny prezent dla
uczącej się tam młodzieży.
Paczkę pomimo trudności
udało się przekazać.
I tak już od trzech lat
wspólnie z mieszkańcami Rumi udaje się zebrać
pieniądze na zakup najpotrzebniejszych artykułów szkolnych i pomocy
naukowych dla dzieci z
Nowych Święcian.
Izabela Sosnowska

ne. Mieszka tam ok 27% sach. I tak też 14 czerwca

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO: Polaków, szkoły polskie przy okazji prywatnej wyŚwięciany są jednym
z najstarszych miast na
Litwie. W okresie międzywojennym miasto to
znajdowało się w granicach Polski, około 60 km
na północny wschód od
Wilna. Od 1999 r. jest to
rejon partnerski Rumi.
Mimo, że początkowo

są zamykane, jednak ZPL
(Związek Polaków na Litwie) stara się, aby pamięć i duch polskości na
tych ziemiach nie zaginął. Zrzeszają się tworząc
domy polskie i szkółki, w
których dzieci i młodzież
może nadal uczyć się ojczystego języka i historii
Polski. Taki dom powstał

cieczki do Wilna, udaliśmy się do Święcian. Była
to nasza pierwsza taka
wizyta. Bez kontaktów i
jakichkolwiek ustaleń postanowiliśmy zabrać jakiś
drobny upominek. W Internecie natrafiliśmy na
zeszyty z wizerunkiem i
biografią zasłużonych Polaków. Uznaliśmy, że bę-

Izabela
Sosnowska
Sekretarz Stowarzyszenia Narodowa
Rumia, Członek
Ruchu Narodowego,
organizatorka akcji
charytatywnych.
11
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Łucja Słowikowska
radna Powiatu Wejherowskiego

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego
III i V kadencji, gdzie aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz członka Komisji Rewizyjnej.
Będąc radną ściśle
współpracuje z jednostkami powiatowymi takimi jak: PCPR w Wejherowie, PUP, domami
pomocy społecznej, Państwowym Powiatowym
Inspektorem
Sanitarnym.
Organizuje wyjazdowe komisje, gdzie wraz
z członkami komisji zapoznaje się z bieżącą
działalnością i wykonywanymi
inwestycjami
w placówkach. Brała
udział w przygotowywaniu uchwał w sprawie
uchwalenia powiatowej
strategii polityki społecznej oraz w sprawie
przyjęcia
powiatowej
strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Analizuje wraz z członkami komisji realizację
Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Przyjmuje informacje
na temat sprawowanego
nadzoru oraz wspierania pieczy zastępczej na
terenie powiatu wejherowskiego.
Pozytywnie opiniowała Powiatowy Program
Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na
lata 2016-2020. Na posiedzeniach komisji, co
ma szczególne znaczenie
dla pani Słowikowskiej,
12

omawiane są tematy dotyczące funkcjonowania
służby zdrowia na terenie powiatu wejherowskiego np. możliwości
dostępu do poradni specjalistycznych. Na bieżąco zaznajamia się z problemami, które dotyczą
mieszkańców Powiatu
Wejherowskiego z zakresu jej kompetencji oraz
stara się je rozwiązywać.
Ze względu na istotne
znaczenie dla ludności
lokalnej interesuje się
funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego
im. F. Ceynowy w Wejherowie. Zorganizowała
posiedzenie komisji w
szpitalu, gdzie zapoznano się z warunkami pracy Oddziału Kardiologii i
Oddziału Pediatrii szpitala. Wraz z członkami komisji pozytywnie
opiniuje wnioski dyrektora szpitala w sprawie udzielania dotacji,
zarówno na remont
oddziałów jak i zakup
sprzętu.
REKLAMA

Jako członek komisji
rewizyjnej bierze udział
w kontrolach w zakresie
organizacyjno – finansowym jednostek oraz
uczestniczy w rozpatrywaniu skarg na działanie
Starosty Wejherowskiego oraz dyrektorów jednostek. Opiniuje roczne
wykonanie budżetu powiatu i głosuje w sprawie
udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu.
Pani
Słowikowska
czynnie bierze udział
w uroczystościach powiatowych i gminnych
dotyczących zarówno
jej zakresu działania
jak i ważnych dla powiatu wydarzeń, takich jak np. dożynki
powiatowe, uroczystości lokalne czy festyny
rekreacyjne. Ponadto
uczestniczy w szkoleniach, które pomagają
jej zarówno w spełnianiu obowiązków radnej
jak i poszerzają jej zakres wiedzy.

Łucja Słowikowska
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady
Powiatu Wejherowskiego, członek Komisji Rewizyjnej.
Urodzona w Rumi, mężatka, 2 dorosłych dzieci. Wieloletnia radna miasta Rumia
i powiatu Wejherowskiego, członek Akcji Katolickiej, zasiada w Zarządzie Fundacji
"Słowo" - współorganizator „Orszaku Trzech Króli” w Rumi.
Prowadzi wraz z mężem od 25 lat ﬁrmę rodzinną "Ostatnia Posługa".
Kontakt:
slowikowska@mail.e.pl
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Nie ma obiecanego
bloku komunalnego

Przez całą - kończącą się już - kadencję burmistrza Michała Pasiecznego i przewodniczącego Ariela Sinickiego
nie wybudowano ani jednego budynku z mieszkaniami
komunalnymi, choć padło takie zapewnienie.
Burmistrz i przewodniczący od początku swojej
kadencji zapowiadają budowę nowych mieszkań
komunalnych. Dlatego od
2015 roku dotychczasowi
lokatorzy mogli wykupić
mieszkanie za 25 procent
wartości. Dzięki dużemu
upustowi, zgłoszeń do
Urzędu Miejskiego były
dziesiątki. Weryfikowano
czy nie ma zaległości w
opłatach, czy najemcy zajmują lokale bezterminowo,
sprawdzano jaka jest wartość i pytano czy sprzedaż
nastąpi w formie ratalnej.

Pozyskane pieniądze
były odkładane na budowę nowych mieszkań.
Wiosną 2015 roku burmistrz Pasieczny zapowiedział, że pierwsze będą
oddane w ciągu dwóch,
trzech lat, a więc w 2017,
najdalej w 2018 roku.
Obietnica została złożona
podczas rozmowy z mieszkańcami, którą zorganizował radny Piotr Bartelke.
Także z Rady Miejskiej
padały zapewnienia, że
nowe mieszkania to ważna sprawa, ponieważ wiele osób na nie oczekuje.

Po zapowiedzi w 2015
roku zlecona została koncepcja budowy. Rada
Miejska przeznaczyła na
to pieniądze, a burmistrz
Pasieczny powiedział, że
będzie przeprowadzona
analiza, gdzie bloki mogą
powstać (w 2016 było już
wiadomo, że rozglądanie
się za nową lokalizacją
zakończyło się na wyborze rejonu ulic Żwirki
i Wigury oraz Reja). W
tym czasie przewodniczący Ariel Sinicki stwierdził
- właśnie w kontekście
mieszkań komunalnych,

W tym miejscu nic się nie zmieniło od wielu lat

- że „obiecywaliśmy to
w kampanii wyborczej i
teraz, po zdobyciu środków finansowych na ten
cel dotrzymujemy słowa
danego mieszkańcom”.
Mimo tych zapewnień,
budynku jeszcze nie ma,
a w 2018 roku została dopiero podpisana umowa

z Bankiem Gospodarstwa
Komunalnego na pożyczkę, za którą zbudowany
zostanie blok. W środku ma być kilkadziesiąt
mieszkań jedno, dwu,
trzy i czteropokojowych.
W dniu 13.06.2018
miasto ogłosiło przetarg
„Budowa komunalnego

budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przy ul. Żwirki i
Wigury”. Planowany termin oddania obiektu do
użytku wyznaczono na
9.12.2019.

Jakub Grajewski

REKLAMA
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W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Wystartuje rumski „Wspólny Powiat”
W Wejherowie zainaugurowano start w tegorocznych wyborach
samorządowych ugrupowania Wspólny Powiat. Starosta Gabriela
Lisius jako główna reprezentantka ugrupowania oraz organizatorka prac, ogłosiła ten fakt na specjalnie zwołanej konferencji.

Dariusz Kuczmarski
Reprezentant
Wspólnego Powiatu w Rumi

Wspólny Powiat

to wspólna praca
W konferencji w Wejherowie
uczestniczyli
samorządowcy z Wejherowa, Redy oraz gmin
wiejskich. Do tego grona nie dołączyła Rumia,
bo nikt z samorządu nie
pojawił się na spotkaniu. Wiadomo, że upolityczniona władza samorządowa w Rumi, ściśle
związana z Platformą
Obywatelską nie będzie
wspierać działań ugrupowania bezpartyjnego.
W poprzednich wyborach samorządowych
Wspólny Powiat w Rumi,
także wystawił swoich
reprezentantów. Jedyną
rumską przedstawicielką „WP” jest obecnie
Anna Jamróz-Szadaj. W
tym roku ma być lepiej
14

i skuteczniej, a organizatorzy kampanii liczą na
większy sukces personalny. Dla dobra i rozwoju
Rumi oraz powiatu byłoby dobrze, gdyby rumski
Wspólny Powiat był w
Radzie Powiatu znaczącą
siłą, która może wpłynąć
na kierunki koncepcyjnych i program rozwoju
powiatu. Obecnie większe znaczenie ma rumskie PiS bo wicestarostą
jest szef tej partii w powiecie - Witold Reclaf.
Podczas konferencji
mówiono o najważniejszych dla powiatu inwestycjach drogowych, o
inwestowaniu w budowę ścieżek rowerowych,
sport i kulturę, a szczególnie w rozwój edukacji

i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej.
- Wszystkie działania,
które podejmowaliśmy,
były po to, aby powiat
wejherowski był dla
mieszkańców
dobrym
miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku.
Przez ponad trzy lata
dbaliśmy więc o rozwój
infrastruktury zarówno
drogowej, jak i społecznej. Ale też – myśląc o
młodych ludziach – o
infrastrukturze edukacyjnej. Edukacja była dla
nas priorytetem przez
całą bieżącą, niedługo
kończącą się, kadencję stwierdziła starosta Gabriela Lisius.
Wszystkie takie działania są bardzo ważne dla

Rumi, której mieszkańcy oczekują większego
i efektywniejszego współdziałania w ramach powiatu oraz współpracy
z samorządami różego
szczebla.
- Jesteśmy otwarci na
współpracę z aktywnymi
ludźmi i organizacjami
pozarządowymi oraz stowarzyszeniami – powiedział Jacek Thiel, członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
Już niebawem w Rumi
odbędzie się konwencja
inaugurująca start reprezentantów Wspólnego
Powiatu do Rady Powiatu Wejherowskiego w
nadchodzących wyborach samorządowych.

Samorząd powiatu wejherowskiego jest ściśle związany z miastami i gminami. Wspiera je
i proponuje kierunki zmian. Na początku powstania powiatów w 1998 r., właśnie takie zadania miał wykonywać powiat. Z czasem oraz
w związku z upartyjnieniem samorządów różnych szczebli bardzo się to zmieniło i poszło w
złym kierunku. Powiatom odebrano niektóre
ważne kompetencje i praktycznie do wszystkiego wkradła się „wielka” polityka. Samorządowe ugrupowanie Wspólny Powiat hołduje
pierwotnym założeniom programowym. Jesteśmy dla mieszkańców, a nie dla partyjnych
struktur. Wydaje się nam, że mieszkańcy bardziej ufają ludziom nie związanym z partiami
politycznymi. W konsekwencji okazuje się bowiem, że dla partyjnych reprezentantów ważniejsza jest własna partia, słupki poparcia,
decyzje prezesów, posłów i szefów struktur
partyjnych, niż wiarygodność i podejmowanie decyzji dobrych dla mieszkańców. Moim
zdaniem Wspólny Powiat odniósł sukces, nie
rywalizując z nikim, ale współpracując. I tak
powinno być nadal. Wspólny Powiat to wspólna praca.
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Brak odpowiedzi w sprawie uhonorowania

Ś. P. Grzegorza Szalewskiego
W sierpniu 2017 roku
zawiązała się grupa inicjatywna,
pragnąca
uznania przez Miasto zasług Ś. P. Doktora Grzegorza Szalewskiego, którego wyrazem ma być
pośmiertne odznaczenie
„Medalem za zasługi dla
Miasta Rumi”.

W skład sygnatariuszy
wniosku wchodził m. in.
Burmistrz Michał Pasieczny. Po upływie niemal 10
miesięcy od zawiązania
inicjatywy pozostali sygnatariusze obserwując
brak aktywności Burmistrza we wspomnianej
sprawie powracają do
tematu:

Apel członków grupy inicjatywnej do burmistrza Michała Pasiecznego

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy w tej sprawie
odpowiedzi. Pismo drogą oficjalną otrzymał Burmistrz
Miasta Rumia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

- informują zniecierpliwieni członkowie grupy inicjatywnej.

Dokument zawiązujący grupę inicjatywną mającą na celu uhonorowanie ś.p. dr Grzegorza Szalewskiego
z podpisami założycieli, w tym burmistrza Michała Pasiecznego

15
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Nie będzie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi

Ratować będzie
list intencyjny

Władze Rumi chciały kolejny raz zabłysnąć i pochwalić się nowym sukcesem.
Tym razem miała to być budowa nowej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi.
Taka jednostka miałaby powstać w rejonie
ulic: Kosynierów, A. Fredry, M. Reja oraz
Żwirki i Wigury, a więc na części wielkiej,
zarośniętej chwastami i zaśmieconej łąki
w Rumi – Białej Rzece.
W takiej intencji w
ubiegłym roku podpisano nawet list intencyjny
pomiędzy Komendantem
Powiatowym PSP w Wejherowie, Starostą Powiatu Wejherowskiego
oraz Burmistrzem Miasta Rumia. Zwyczajowo
burmistrz M. Pasieczny
oraz przewodniczący RM
A. Sinicki zabrali się od
razu za propagandowe

rozpracowywanie tematu. Ogłosili sukces i zapewnili o przystąpieniu
do budowy nowoczesnej
jednostki Straży Pożarnej. Ale okazało się kolejny raz, że te przechwałki
nie mają nic wspólnego z
rzeczywistością.
Generał
brygadier
Leszek Suski z Komendy Głównej PSP w Warszawie
poinformował

bowiem, że owszem list
intencyjny został parafowany, ale: „Wszystkie
prowadzone do tej pory
działania są we wstępnej fazie koncepcyjnej i
na tym etapie nie została
opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Rumi. Termin realizacji
zadania jest uzależniony od zapewnienia właściwego finansowania
realizowanej inwestycji
budowlanej z udziałem
środków
finansowych
różnych źródeł. Obecnie
nie zostały zapewnione
środki finansowe, które
umożliwiłyby realizację
przedsięwzięcia w najbliższym czasie”.
Kolejny więc raz okazało się, że nadmuchany
balon propagandowego sukcesu burmistrza i
przewodniczącego pękł
w mgnieniu oka i z generalskim podpisem.

REKLAMA

POMAGAMY I BĘDZIEMY POMAGAĆ!
Współpracujemy z wszystkimi
na rzecz rozwoju
naszego miasta
i jego Mieszkańców!
Zapraszamy do współpracy
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Rumia
Bogdan Formella
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Uroczystości w „Medyku”
W piątek (22 czerwca) zakończono rok szkolny 2017/2018,
w wejherowskim „Medyku” tego dnia odbyło się również
uroczyste otwarcie dwóch, nowych pracowni zawodowych.
Do udziału w tej uroczystości zostali zaproszeni
m.in. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz
Przewodnicząca
Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady
Powiatu Wejherowskiego
Łucja Słowikowska.

Na wyposażeniu sal są
m.in. nowe aparaty do
drenażu limfatycznego,
który wspomaga leczenie schorzeń ortopedycznych,
neurologicznych
czy
nowotworowych,
powstała nowa sala do
zajęć rehabilitacji i korek-

cyjnych, jest również maszyna do wyszczuplania i
ujędrniania sylwetki.
Cała inwestycja wpisuje się w obecne zadania
powiatu wejherowskiego,
który od dłuższego czasu
stawia na rozwój i kształcenie specjalistów. W.H.
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Rumska alma mater będzie większa

Starostwo Powiatowe rozbuduje
liceum za 2 mln złotych

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w
Rumi, w którego skład wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich doczeka się
wreszcie rozbudowy. Na taką decyzję czekali od
dawna nauczyciele, dyrekcja, uczniowie i rodzice.
Liceum aby się rozwijać musi się powiększyć, bo
brakuje sal dydaktycznych i innych pomieszczeń.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w czasie
tegorocznych letnich wakacji. Rozbudowa liceum
przy ul. Starowiejskiej polegać będzie na nadbudowie ponad dwóch nowych
kondygnacji nad małą salą
gimnastyczną. Powstanie
tam pięć pracowni oraz
duże pomieszczenie wielofunkcyjne, w przyszłości
prawdopodobnie sala konferencyjna. Nowa część
szkoły zostanie dostoso-

wana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szesnaście lat temu
Pierwsza, duża modernizacja i rozbudowa
rumskiego liceum miała
miejsca w pierwszej kadencji powiatu wejherowskiego, tj. 1999-2002 r.,
który prawnie zarządzał
szkolnictwem
średnim.
Starostą w tym czasie był
śp. Grzegorz Szalewski absolwent tego liceum, a dyrektorem Janusz Wolański

także absolwent liceum. W
tym czasie wybudowano
nowoczesną salę sportową z zapleczem, a ponadto wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, zamontowano nowoczesny
system ogrzewania, a sale
lekcyjne wyremontowano. Nieco później liceum
wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wymieniono posadzki
i przeprowadzono kilka
drobnych remontów, aby

szkoła mogła zachować
przyzwoite standardy. Po
tych kilku modernizacjach
liceum nie otrzymało pieniędzy na rozbudowę budynku, a jedynie „drobne”
pieniądze na przetrwanie.
Dlaczego tak się stało?.
Nie lubił dyrektora,
starosty i Rumi
Po Grzegorzu Szalewskim ster w powiecie wejherowskim przejęła Platforma Obywatelska związana
z nowym starostą Józefem Reszke z Wejherowa.
J. Reszke od zawsze był
przeciwnikiem G. Szalewskiego i nie darzył go
sympatią. Okazywał to
w specyficzne sposób, a
mianowicie nie zgadzał
się m.in. na przeznaczanie
pieniędzy na rozbudowę
liceum. Jako, że dyrektor liceum zawsze był kojarzony
z byłym starostą, także nie
miał szansy na wywalczenie
dodatkowych funduszy. Dla
LO w Rumi miało wystarczyć minimum finansowe
na „przetrwanie”. J. Reszke miał także, wielokrotnie
podkreślany, kompleks Rumi
i rumskiej PO, której przedstawiciele mieli własne zdanie w
różnych sprawach i nie chcieli
podporządkowywać się decyzjom ówczesnego starosty.
Był taki wicestarosta
Na domiar złego w
kadencji powiatu 20102014 wicestarostą odpowiedzialnym za powiatową edukację był rumianin
Jan Domański, kiedyś
pełniący w rumskim liceum funkcję zastępcy J. Wolańskiego. I on
także był przeciwnikiem

G. Szalewskiego a już
najbardziej J. Wolańskiego. Był to najtrudniejszy
czas dla liceum i dyrektora. Głównym celem działalności J. Domańskiego
było utrudnianie życia
szkole i dyrektorowi. Dyrektorowi udało się jedynie uzyskać pieniądze na
remont dachu ale dlatego, że jego stan zagrażał
bezpieczeństwu. Trudno
zliczyć ile różnorodnych
kontroli do kiedyś „swojego” liceum skierował
ówczesny wicestarosta.
Nie mogąc nic zarzucić
dyrekcji szkoły poprzez
nękanie kontrolami, i
tak regularnie zmniejszał dyrektorowi dodatki
do wynagrodzenia. Na
szczęście ten ciężki i stracony dla liceum okres
dobiegł końca.
Liceum po zmianach
Po wyborach samorządowych 2014 r., w
których władzę w powiecie odebrano J. Reszce,
starostą została Gabriela
Lisius, wicestarostą rumianin Witold Reclaf, a
za edukację odpowiada
Wojciech Rybakowski.
Dyrektor Janusz Wolański, zmęczony nieustannymi wojenkami wokół
i wewnątrz szkoły, postanowił zrezygnować z
kierowania szkołą i odszedł na emeryturę. Dyrektorem została Lucyna Penkowska. Od tego
czasu jakby trochę lepsze
i spokojniejsze wiatry
powiały nad rumską, jak
mawiał śp. G. Szalewski, alma mater. Szkoda,

że dopiero pod koniec
kadencji, ale wreszcie
przypomniano sobie o
I LO w Rumi im. Książąt
Pomorskich i znalazły się
pieniądze na potrzebną
rozbudowę szkoły.
Ważna dla Rumi
i młodzieży
Ta potrzebna rozbudowa liceum będzie niezwykle istotna dla miasta, ale
szczególnie dla młodzieży, aby mogła uczyć się
w Rumi i komfortowych
warunkach oraz nowoczesnym otoczeniu. W
ramach prac modernizacyjnych w szkole powiększony zostanie także pokój
nauczycielski. Przebudowy doczekają się również
szatnie. W drugim etapie
inwestycji w PZS nr 1 w
Rumi zaplanowano zagospodarowanie poddasza
budynku na nowoczesną
bibliotekę oraz czytelnię.
We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach średnich
podejmą absolwenci wygaszanych obecnie gimnazjów i jednocześnie
absolwenci klas ósmych
szkól podstawowych. Placówka w Rumi potrzebuje
więc nie tylko ciekawej
oferty, ale i miejsca, aby
ją realizować. Dzięki nadbudowie małej sali gimnastycznej budynek szkoły
zostanie „wyrównany”,
na czym zyska jego bryła.
Po kolejnej letniej przerwie wakacyjnej w 2019 r.
nowa część szkoły będzie
gotowa. Koszt inwestycji
wyniesie ponad 2 miliony
złotych.
R.Tak

REKLAMA
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Jestem zmartwiony
sytuacją w Gdańsku
komentarzu skupiłem
się głównie na tym, że
nie powinniśmy ingerować w metody wychowawcze stosowane
w rodzinie. Ingerencja
z zewnątrz może być
usprawiedliwiona jedynie przy zagrożeniu
życia dziecka lub jego
istotnej demoralizacji.
Rodzina jest wspólnotą
KLAPS
autonomiczną i nie wolZdziwiłem się ostat- no nam tej autonomii
nio, że zostałem prze- naruszać.
pytany przez trzy redakcje TVN, Polsat i
Co mnie martwi
TTM na temat klapsa.
Przede wszystkim
Badania przytoczone zmartwiony jestem
w „Rzeczypospolitej” nadmierną aktywnowskazują, że aż 48% ścią rządu w temacie
rodziców dopuszcza „polityka socjalna”. Nie
klapsa w wychowa- chodzi tu o pomoc dla
niu dzieci. W swoim niepełnosprawnych,

ale o np. wyprawkę
szkolną. Powinna być
ona kierowana jedynie do rodzin o bardzo niskich dochodach
na członka rodziny.
Nie było też potrzeby
obejmować programem
500 + rodzin z jednym dzieckiem bo to
skomplikowało proces
przyznawania zasiłku,
nie daje efektu demograficznego i skłania
do unikania pracy, aby
wykazać się niskimi dochodami. Wsparcie socjalne trzeba przyznawać bardzo oszczędnie
ponieważ potrafi ono
mocno demoralizować.
Każdy powinien czuć
się odpowiedzialny za
siebie i za rodzinę. Po-

moc należy się tylko
tym, którzy nie potrafią
sobie poradzić.
Bardzo jestem zmartwi ony sytuacj ą w
Gdańsku, gdzie władze
miasta współpracując z
ruchem LGBT i manipulując opinią publiczną
chcą edukować naszą
młodzież promując ideologię gender. Ideologia
ta kontynuuje skompromitowaną ideologię
marksistowską, która
prowadziła do eksterminacji wielu milionów
istnień ludzkich.
Celem tych działań
jest wprowadzenie do
szkół tendencyjnej i
szkodliwej edukacji seksualnej oraz seksedukatorów. Działania te
uderzą w tożsamość
małżeństwa i rodziny,
przyczynią się do zdeprawowania naszych
dzieci i młodzieży

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
Uderzając w identyfikację płciową dzieci i
młodzieży, powodują
niejednokrotnie nieodwracalne problemy
w ich psychice. Takie działanie jest niedopuszczalne. Trzeba
podjąć wszelkie działania i starania, aby władze gdańskie odstąpiły
od tego projektu.

ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Dalszych działań
związanych z realizacją
budowy kanału łączącego Zatokę Gdańską
z Zalewem Wiślanym.
Prowadzenia działań zmierzających w
kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Co mnie cieszy
Jan Klawiter
Cieszę się z podjęPoseł na Sejm
RP VIII kadencji
cia szeregu działań
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23-24, ul. Miłosza 3

16 poradni specjalistycznych
Badania:

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

Rumia, ul. Derdowskiego 23

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

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

Rumia, ul. Miłosza 3
TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404
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Zbudujmy Pomnik Rotmistrza

Witolda Pileckiego
w Rumi!

Od 3 marca 2018 roku prowadzimy zbiórkę środków na budowę Pomnika Witolda Pileckiego w Rumi.
Pomnik ma powstać przy rondzie o tej samej nazwie.
Apelujemy do Darczyńców i Sponsorów o wsparcie inicjatywy. Aby godnie upamiętnić tego niezwykłego bohatera potrzebna jest WASZA pomoc!
"Bardzo
ucieszyła mnie
wiadomość o
nadaniu rondu
imienia tak wybitnego patrioty, jakim był Rotmistrz Witold
Pilecki. Heroiczna postawa
tego wielkiego patrioty, który
narażając swe życie poszedł
“na ochotnika” do Auschwitz,
a za czasów okupacji sowieckiej skazany na śmierć do końca pozostał wierny ojczyźnie,
jest najlepszym wzorem dla
obecnych i przyszłych pokoleń.
Zwłaszcza w dobie wielkiego
kryzysu wartości, z jakim muszą się mierzyć kolejne już pokolenia młodych Polaków.

Jest to postać, która niewątpliwie zasługuje na godne upamiętnienie. Nie tylko
ze względu na przeszłość,
ale przede wszystkim z uwagi na przyszłość. Z powodu
wagi imienia które nadano
wspomnianemu rondu, dla
prawdziwie godnego uhonorowania Witolda Pileckiego
konieczne jest wybudowanie w tym miejscu pomnika.
Wznieśmy to dzieło wspólnymi siłami! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rumi do
wpłaty dowolnej, choćby niewielkiej kwoty na ten szczytny
cel. Pokażmy, że pamiętamy!”
Tomasz Kłeczek

Wpłat można dokonywać na rachunek:
Stowarzyszenie Narodowa Rumia
94 8351 0003 0027 6317 2000 0010
Tytułem:
„Darowizna na budowę pomnika
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Rumi”

Stowarzyszenie Narodowa Rumia

Pomnik we Wieluniu

Tomasz Kłeczek – inicjator budowy pomnika Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Rumi, prezes Stowarzyszenia Narodowa Rumia

Pomnik w Krakowie

Pomnik w Warszawie
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Absolutorium dla burmistrza

udzielone niejednomyślnie
Podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta odbyło się głosowanie
nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Rumi – Michała
Pasiecznego. Podczas takiego głosowania radni powinni oceniać
wykonanie budżetu za ubiegły rok (2017).

Florian Mosa (PiS) odczytuje Oświadczenie Klubu Radnych PiS.

20

W praktyce jednak
często opowiadają się
za swoim poparciem,
bądź jego brakiem dla
obecnie urzędującego
burmistrza.
Za
udzieleniem
absolutorium głosowali radni Platformy
Obywatelskiej – 14
głosów. „Przeciw” zagłosowało 2 radnych
Prawa i Sprawiedliwości, natomiast radny
Gospodarności
wstrzymał się od głosu.
Oświadczenie wyjaśniające dlaczego
Radni PiS zdecydowali
się głosować przeciw
odczytał podczas sesji
przewodniczący klubu PiS Florian Mosa.
Treść oświadczenia
publikujemy obok:

Stanowisko w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu
przez burmistrza Rumi za rok 2017
W planie budżetu miasta wydatki majątkowe,
które stanowią o dynamice rozwoju miasta, stanowiły niecałe 12 % ogółu
wydatków, to jest prawie 23 mln złotych. Niestety, tego i tak niedużego
w stosunku do budżetowego planu wydatków majątkowych nie udało się
zrealizować. Zrealizowano jedynie wydatki majątkowe za kwotę 18,5 mln
złotych, tj. prawie 4,5 mln złotych mniej niż przewidywał plan budżetu i
stanowiło to jedynie niecałe 10 % ogółu zrealizowanych wydatków.
Jako przykład bardzo słabej realizacji budżetu można podać przykład realizacji wydatków majątkowych na budowę dróg gminnych w ramach Inicjatyw Lokalnych, które zrealizowano jedynie w 20 %, czy też plan wydatków
majątkowych w zakresie inwestycji w szkołach podstawowych, które zrealizowano jedynie w 36 %.
Z drugiej strony widzimy, iż wydatki związane m.in. z promocją miasta w
mediach oraz prasie, gdzie wydatkuje się duże środki, to jest prawie 1, 25
mln złotych są realizowane w 100 %. Na marginesie należy zapytać, czy jest
to rzeczywiście promocja miasta czy też promocja aktualnej władzy, gdyż
działania radnych opozycji praktycznie nie są zauważane.
Chciałbym też zwrócić uwagę na celowość wydawania pieniędzy publicznych związaną z organizacją imprez sportowych typu mistrzostwa w armwrestlingu,(siłowanie na rękę) w obiekcie MOSiR. Uważamy, iż wydawanie
dużych pieniędzy z budżetu miasta na powyższe imprezy, która gromadzi
znikomą ilość mieszkańców Rumi jest wydatkiem niepotrzebnym.
Chciałbym tez zwrócić po raz kolejny uwagę na brak działań w roku 2017
w zakresie budowy centrum miasta, co jest zadaniem kluczowym dla rozwoju naszego miasta.
Mam nadzieję, iż dzisiejszy projekt intencyjnej uchwały w sprawie lokalizacji budowy ratusza wreszcie przełamie niemoc w tym zakresie i ruszymy
z budową nowego centrum, godnego największego miasta w powiecie wejherowskim, jakim jest nasze miasto Rumia.
Po wnikliwym przeanalizowaniu realizacji budżetu miasta za rok 2017,
Klub Prawo i Sprawiedliwość głosował za nieudzieleniem absolutorium
Burmistrzowi Miasta.
W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości
Florian Mosa, przewodniczący Klubu

Gazeta Rumska, nr 6 (132), czerwiec/lipiec 2018

AKTUALNOŚCI

Kolejny kandydat
na Burmistrza Rumi

Radni wybrali
lokalizację budynku Ratusza

Podczas konferencji prasowej 13 czerwca swo- Ratusz ma powstać przy skrzyżowaniu ul. Starojego kandydata na Burmistrza Rumi przedstawili wiejskiej z Dąbrowskiego. Taką wolę w „Uchwale w
sprawie wyrażenia woli co do lokalizacji budynku
działacze lokalnego PiS.
Jest nim 29-letni Mateusz Socha. W Rumi
uczęszczał do Szkoły
Podstawowej nr 9, Salezjańskiego
Gimnazjum i Liceum. W latach
2008-2013 studiował
prawo. Pracował w Biurze Współpracy Międzynarodowej Agencji
Rynku Rolnego, a obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu i
Rozwoju Organizacji w
Grupie Energa.
Kampania kandydata, według jego zapowiedzi, ma być oparta
na rozmowie z mieszkańcami. Zapowiedział
on również, że w najbliższym czasie będzie sprawdzał, dokąd
wędrowały pieniądze

z miejskiego budżetu.
Według Mateusza Sochy, również planowanie finansowe powinno być konsultowane z
mieszkańcami.
Kandydat
wyraził
swoją opinię na temat
wydatkowania pieniędzy z miejskiego budżetu. Jego zdaniem
obecnie Urząd Miasta
wydaje za dużo na promocję (np. druk kolorowych biuletynów),
co powoduje niedobór
środków na sprawy
faktycznie potrzebne
mieszkańcom. Uzasadniając tą tezę, podał
przykład bezpłatnych
przejazdów
autobusowych dla dzieci i
młodzieży, które w na-

nowej siedziby Urzędu Miasta Rumi” wyraziła Rada
Miasta. Pomimo, iż środków na budowę w tej chwili
nie ma, samorządowcy zadecydowali o podjęciu takiej uchwały jeszcze w tej kadencji.

szym mieście nie będą
obowiązywać w lipcu
i sierpniu. Dodajmy,
że na ten cel zabrakło
szacunkowo kilkudziesięciu tysięcy złotych, a
informacja zbiegła się z
ujawnieniem premii dla
urzędników o łącznej
wysokości niemal miliona złotych.
Redakcja

Co za tym idzie? Dla
zwolenników
budowy
Ratusza w innej lokalizacji (np. przy cmentarzu na Starej Rumi) jest
to jasny sygnał, że ich
propozycje nie są brane
pod uwagę przez obecne władze miasta. Głosowanie nie wstrzymuje
jednak możliwości zmiany lokalizacji, ponieważ
wspomniana
uchwała
to nie decyzja, a jedynie
rodzaj wyrażenia woli samorządowców. Uchwała
taka może więc być w
kolejnej kadencji zastąpiona zupełnie inną.
Tomasz Kłeczek

Planowane miejsce budowy ratusza u zbiegu ul. Starowiejskiej
i Dąbrowskiego
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego
Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego,
która odbyła się 8 czerwca br., radni udzielili absolutorium
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdańsku
oraz Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu Wejherowskiego,
którą przedstawiła przewodnicząca komisji Anna
Jamróz-Szadaj.
– Zarząd Powiatu realizował zadania związane z wykonaniem budżetu kierując się
zasadą celowości, legalności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi
– czytamy w uzasadnieniu Komisji Rewizyjnej.
W ubiegłym roku ponad
30 mln zł powiat wejherowski zainwestował w drogi
powiatowe. Do najważniejszych zadań infrastrukturalnych zrealizowanych w 2017
r. należy: rozbudowa drogi
Kniewo – Luzino – Łebno, w
tym rondo „Rosochy”, budowa ronda w Rumi u zbiegu
ulic Pomorskiej i Gdańskiej,

remont drogi w miejscowości Dzięcielec oraz przebudowa na odcinku Szopy –
Będargowo.
– Inwestycje drogowe należą do najbardziej kosztownych
zadań, dlatego staraliśmy się
pozyskiwać środki zewnętrze
oraz realizować zadania drogowe przy wsparciu finansowym gmin – zaznacza Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius.
Wśród zadań wykonanych
wspólnie z gminami wymienić
można m.in.: budowę drogi pomiędzy Sopieszynem,
Ustarbowem, Gowinem i
Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego miasto
Wejherowo, przebudowę drogi na trasie Warzno – Karczemki, kontynuację remontu ulicy
Bądkowskiego w Rumi oraz
budowę chodnika wzdłuż ulicy
Obwodowej w Redzie.
Ponad 70 mln zł w ubiegłym roku powiat przeznaczył na zadania związane z
oświatą. Rozpoczęto reali-

zację projektów związanych
z rozwojem i podniesieniem
jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim. Przypomnijmy na te
zadania samorząd pozyskał
rekordową kwotę ponad
24 mln zł dofinansowania
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Dzięki pozyskanym środkom ruszyły
rozbudowy w pięciu powiatowych zespołach szkół.
Ponadto
rozpoczęto
remont budynku przystosowującego do potrzeb
wychowanków
Powiatowego Zespołu Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie
oraz kontynuowano termomodernizację budynku w
Powiatowym Zespole Szkół
nr 2 w Wejherowie. W ubiegłym roku rozpoczęła się
także budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej
przy Powiatowym Zespole
Szkół nr 4 w Wejherowie, na

Siła argumentu.

Młodzież debatowała o zakazie
używania smartfonów w szkole
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi odbył się Finał Debaty
Oksfordzkiej, podczas której postawiono tezę: „W szkole powinien
zostać wprowadzony zakaz używania smartfonów”. W wydarzeniu
spotkały się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, które
musiały zaprezentować swoje stanowiska.
Podczas słownej rywalizacji młodzież zmierzyła się
z tezą, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom towarzyszącym polskiej edukacji
w związku z dynamicznym
rozwojem nowych technologii – czy wprowadzić
zakaz używania smartfonów w szkole. Argumenty
i poziom debaty oceniała
publiczność oraz goście
specjalni spotkania: Etatowy Członek Zarządu Jacek
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Thiel oraz Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Wejherowskiego
Anna Jamróz-Szadaj.
– Debata oksfordzka to
sztuka dialogu, która rozwija w uczestnikach kulturę
dyskutowania, konieczność
dostosowania się do reguł
oraz zmusza mówców do
dobrego przygotowania i
konkretnych wypowiedzi –
podkreśla jedna z inicjatorek debaty i zarazem radna

powiatowa z Rumi Anna
Jamróz-Szadaj. – Jestem
pełna podziwu dla uczniów,
którzy wzięli udział w debacie, bo wykazali się niezwykłą dojrzałością, elokwencją oraz umiejętnością
merytorycznej dyskusji.
Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez
Instytut Debaty Publicznej
przy wsparciu samorządu
powiatu wejherowskiego
oraz rumskiego liceum.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

którą powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 3,2
mln zł z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
polityki społecznej oraz rodziny powiat wydał w 2017
r. blisko 40 mln zł. Wśród
istotnych zadań społecznych
zrealizowanych w poprzednim roku wymieć można

projekty wspierające aktywizację osób bezrobotnych,
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
pn. „System Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej
w
Powiecie Wejherowskim I i
II”. Ponadto realizowany był
projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”,
który zakłada utworzenie
135 mikroprzedsiębiorstw

Misją Instytutu jest organizacja najwyżej jakości
projektów edukacyjnych, a
także wspieranie budowy
społeczeństwa obywatelskiego opartego na założeniach demokracji deliberatywnej poprzez promocję
umiejętności
miękkich,
które są niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak
i dyskusjach publicznych.

Podczas
wydarzenia
dwa czteroosobowe zespoły przedstawiały swoje stanowiska za pomocą
konkretnych argumentów.
Drużyna „propozycji” w
składzie: Ilona Dargacz,
Emil Reszczyński, Michał
Skowroński i Maja Nowak
przekonywała publiczność
do wprowadzenia zakazu
używania smartfonów w

Pamiątkowe zdjęcie uczestników debaty, po środku zdjęcia Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejherowskiego Anna
Jamróz-Szadaj

na terenie powiatu wejherowskiego.
– To był dobry rok dla
powiatu
wejherowskiego,
zwłaszcza pod kątem zrealizowanych inwestycji drogowych,
tak bardzo oczekiwanych przez
mieszkańców naszego powiatu, a wykonanych wspólnie
z samorządami gminnymi –
mówi Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius. – Zrealizowaliśmy także wiele istotnych
projektów oświatowych, kulturalnych oraz społecznych, ale
także kontynuowaliśmy rozpoczęte zadania. Wszystko z
myślą o mieszkańcach naszego
powiatu, by żyło im się lepiej i
bardziej komfortowo.
Warto również wspomnieć, że w kwietniu br.
Związek Powiatów Polskich
ogłosił wyniki „Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017”. W kategorii
powyżej 120 tys. mieszkańców Powiat Wejherowski
znalazł się po raz pierwszy w
czołówce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce, zajmując
dziewiąte miejsce.

szkole. Natomiast zespół
„opozycji” w skład którego weszli: Weronika Szulc,
Marek Gross, Julia Musiałkowska, Katarzyna Westa
miał za zadanie podważyć
tezę. Marszałkiem debaty
był Andrzej Skiba z Instytutu Debaty Publicznej.
Werdykt
ostatecznie
wydała publiczność, według której więcej korzyści
przyniesie
wprowadzenie zakazu korzystania ze
smartfonów w szkole.
Warto przypomnieć, że
do Polski debata oksfordzka trafiła w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych za sprawą profesora
Zbigniewa Pełczyńskiego.
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania modelem
debaty oksfordzkiej, która
adresowana jest w szczególności do młodzieży
i studentów.

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zatrudnimy
pracownika
Zatrudnimy młodych
pracowników na stanowisku SZTUKATOR - producent sztukaterii gipsowej.
Zadania: produkcja odlewów gipsowych, montaż
sztukaterii.
Oferujemy
umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w Gniewinie, możliwe
zapewnienie dojazdu z
Rumi.
Kontakt:
iza@corgips.pl
Zatrudnię pomocnika
montera
samochodowego
Firma
BUSPRESTIGE
(producent busów i minibusów) w związku z
dynamicznym rozwojem,
zatrudni pracownika na
stanowisku monter samochodowy.
Kontakt:
tel.: 797 185 049
busprestige@busprestige.pl
Zatrudnię fryzjerkę
Zatrudnię fryzjerkę do
salonu w Redzie.
Kontakt:
tel.: 791 555 830
anetnie@op.pl

Zatrudnię pomocnika
lakiernika
samochodowego
Firma
BUSPRESTIGE
(producent busów i minibusów) w związku z
dynamicznym rozwojem,
zatrudni pracownika na
stanowisku lakiernik samochodowy.
Kontakt:
tel.: 797 185 049
busprestige@busprestige.pl
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RÓŻNE
Usługi BHP
Kompleksowe usługi z
zakresu BHP dla firm i instytucji
- szkolenia BHP,
- nadzory BHP,
- postępowania powypadkowe.
Kontakt:
tel.: 791 550 140
biuro@aniolowiebhp.pl

EDUKACJA

MOTORYZACJA

Zostań
spawaczem
Prowadzimy profesjonalne szkolenia:
- spawalnicze wszystkimi metodami wraz z weryfikacją wstępną,
- certyfikacja spawaczy
wraz z doszkoleniem,
- monterów kadłubów
i rurociągów (z nauką czytania rysunku zawodowego),
- kurs cięcia gazowego
i sczepiania elektrycznego
metali,
- kursy operatorskie
urządzeń dźwigowych,
- szkolenia dt. jakości i
zagadnień technologicznych spawania.
Kontakt:
tel.: 781 880 598

Mechanika pojazdowa
- Mechanika pojazdowa,
- diagnostyka komputerowa,
- przeglądy pogwarancyjne wszystkich marek,
- naprawa i serwis układu klimatyzacji.
Kontakt:
tel.: 509 601 381
Rumia, ul. Sobieskiego 55

!!! UWAGA – ZAGINĄŁ KOT „FABIŚ” !!!
Zniknął 11.06.2018 w Rumi
na ul. Kwiatowej 34.
Wabi się „FABIŚ”,
jest szarym 3-letnim kotem
rasy „Brytyjskiej”. Jest kochanym
kotem, za którym bardzo tęsknią
i płaczą dzieci.
Bardzo prosimy o pomoc.
Kot jest zachipowany.

USŁUGI
MEDICUS
Poradnia Zdrowia Psychicznego poleca:
- porady psychiatryczne
- badania diagnostyczne
- psychoterapia
- wizyty domowe.
Kontakt:
tel.: 511 555 675

!!! CZEKA NAGRODA !!!
TEL: 603 - 184 - 584 LUB 500 - 592 - 324
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"PiS oszukał
wyborców"
- Kamil Blok (NR, RN)
W 2015 roku PiS obiecał swoim wyborcom, że nie ugnie się
presji Unii Europejskiej i nie zgodzi się na relokację 6 tysięcy
imigrantów, na którą wydała zgodę Platforma Obywatelska.
Antyimigrancka retoryka polityków PiS zaprowadziła ich do
zwycięstwa w wyborach. W praktyce natomiast od początku
rządów PiS wydano ok. 347 tys. pozwoleń na pobyt stały lub
tymczasowy dla imigrantów. W tym kilkadziesiąt tysięcy dla
muzułmanów.
Podczas rządów PiS-u do
Polski jest ściągana z zagranicy tania siła robocza. Zaczęło się od imigrantów z
Ukrainy, których aktualnie
do Polski przybyło około
miliona. Według NBP apogeum przypadło na 2017
rok, natomiast wicedyrektor Departamentu Analiz
Ekonomicznych NBP, Jacek
Kotłowski, spodziewa się, iż
do 2020 r. napływać będzie
ok. 200-300 tys. Ukraińców
rocznie.
Kolejną falą imigrantów mają być przybysze
z Azji, między innymi z
Uzbekistanu.
Niedawno
w Warszawie była delegacja uzbeckiego rządu,
podczas której omawiano

możliwość przyjmowania
ich obywateli. Pokazywane były zakłady pracy, jak i
propozycje wynagrodzenia
oraz pakietu socjalnego.
Na początek pozwolenie
na pobyt w naszym kraju
ma dostać 3 tysiące Uzbeków - niektórzy powiedzą, że garstka ludzi, ale
to może się okazać początkiem większej fali.
Nie można zapomnieć
również, że Uzbekistan
jest krajem muzułmańskim, a znaczna ilość
członków terrorystycznej
organizacji ISIS pochodzi właśnie z tego kraju.
Kraj ten, wg. amerykańskiego czasopisma "The
Atlantic", spośród państw

Zamiast zachęcić 2 miliony Polaków do powrotu z
obczyzny, rząd PiS wprowadza niekontrolowaną imigrację i funduje nam kulturową
mieszankę wybuchową. O
ile można jeszcze mieć jakąś nadzieję na asymilację
Ukraińców, to z pewnością
duży niepokój budzi na-
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naród się zbuntuje i podczas
wyborów zastąpi was partią,
która słowa dotrzyma.
Wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia, gorąco zachęcam do
podpisania petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Joachima
Brudzińskiego.

byłego ZSRR jest największym eksporterem terrorystów.
Według najnowszych doniesień medialnych, Polska
będzie ściągać również imigrantów z Wietnamu i Filipin. Obywatele tych dwóch
Państw nie będą musieli
posiadać pozwoleń na pobyt i pracę w naszym kraju!
Obecnie największe firmy
budowlane w Polsce zaczynają ściągać ludzi z Bangladeszu i Nepalu. Minister
Inwestycji i Rozwoju, Jerzy
Kwieciński, twierdzi że "do
2030 roku w Polsce będzie
brakowało 1,5 miliona osób
na rynku pracy. Migracja
musi więc rosnąć i będzie
rosnąć".

Kamil Blok
Foto: PAP/EPA/CSABA KRIZSAN

pływ zupełnie odmiennych
kulturowo imigrantów z Azji.
Podobne praktyki stosowały państwa zachodnie 30 lat
temu i sami widzimy, z jakimi
problemami obecnie się borykają. Dlatego, ekipo rządząca - przestańcie łamać obietnice wyborcze i poprawcie
się, bo w przeciwnym razie

Wiceprezes Stowarzyszenia
Narodowa Rumia,
członek Ruchu Narodowego
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O co chodzi „protestudentom”?

RODO – a cóż to takiego?

Nie opadły jeszcze emocje związane z okupacją Sejmu
przez rodziców niepełnosprawnych, a w naszym kraju
nastała kolejna „okupacja”. Od początku czerwca trwa
ogólnopolski protest studentów zapoczątkowany zajęciem przez żaków z Uniwersytetu Warszawskiego jednej
z sal w Pałacu Kazimierzowskim, następnie do strajku
dołączyli się ich koledzy z innych miast – m.in. z Poznania, Gdańska czy z Krakowa.

Pod koniec maja weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Od tego czasu każda
witryna internetowa „atakuje” nas oświadczeniami, w
których to mamy wyrażać zgodę (bądź jej brak) na różne
formy wykorzystywania naszych danych osobowych.

Jest to pierwszy ogólnokrajowy
okupacyjny strajk studentów od
1989 r. Co zatem sprawiło, że tzw. Konstytucja
dla Nauki proponowana
przez ministra szkolnictwa wyższego Jarosława
Gowina, skłoniła młodych ludzi do podjęcia
takich kroków?
Studia tylko dla wybranych?
Studenci
stanowią
w naszym kraju obecnie grupę liczącą około
500 tysięcy osób. Odsetek osób posiadających
wyższe
wykształcenie
stale rośnie. Wydawać
by się mogło zatem, że
kaganek oświaty świeci
w Polsce niezwykle intensywnym
blaskiem,
niemniej jednak rzeczywistość nie jest tak kolorowa. Problemem jest
zjawisko „bezrobotnych
magistrów”. Powszechność dostępu do studiów
wyższych sprawiła, że
znacznie straciły one na
jakości, a wspomniany
tytuł w praktyce niemal
zupełnie pozbawiony jest
znaczenia. Pomysłem ministerstwa na zmianę sytuacji jest większe wsparcie najlepszych uczelni
w kraju - kosztem tzw.
uczelni
regionalnych.
Sprzeciw wobec takiego rozwiązania to jeden
z głównych postulatów
studentów, zarzucają-

cych temu projektowi
dążenie do zamknięcia
szkolnictwa
wyższego
w wąskich ramach wielkomiejskich elit. Trudno
jednak zgodzić się z tym
zarzutem. Lepiej dla Polski jest posiadać kilka elitarnych, dobrze finansowanych i konkurujących
z zagranicznymi ośrodkami uczelni niż w imię
powszechności studiów
utrzymywać produkujące bezrobotnych prowincjonalne szkoły wyższe.
Utalentowaną młodzież
można wszakże odnajdować na wcześniejszych
etapach edukacji i gwarantować jej możliwość
rozwoju w większych
miastach,
zważywszy
także na to, że państwo
stać na finansowanie
studiów dla najzdolniejszych za granicą.
Więcej autonomii
Drugim z zarzutów
protestujących jest zarzut ograniczenia niezależności uczelni przez
powołanie Rad Uczelni,
które miałyby powoływać kolegium elektorów
wybierających następnie
władze uczelni. Autonomia szkół wyższych jako
jedna z cech gwarantujących swobodę i niezależność nauki wiąże się z
ideą uniwersytetu od początków jego istnienia. Jej
wyrazem było m.in. istnienie dzielnic uniwersy-

teckich – jak chociażby w
Krakowie – wyłączonych
spod jurysdykcji władz
miejskich. Proponowane
w „Konstytucji dla nauki” Rady Uczelni miałby
składać się w większości
z osób spoza uczelni, co
niewątpliwie byłoby ingerencją w samodzielność
uczelni. Ustawa przewiduje także ograniczenie
możliwości publikowania
badań w języku polskim,
co z jednej strony miałoby
zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni na
arenie międzynarodowej,
z drugiej jednak może
ograniczać
możliwości
niektórych polskich naukowców – zwłaszcza w
mniej „globalnych” dziedzinach nauki.
Umiar przede wszystkim
Z pewnością niektóre
postulaty strajkujących
żaków należy uznać za
słuszne, a znaczna część
proponowanych przez
ministerstwo szkolnictwa wyższego jest po
prostu zła. Niemniej
jednak forma protestu,
którą posługiwali się studenci w słusznie minionych czasach, walcząc z
o wiele poważniejszymi
zagrożeniami wydaje się
nieco przesadzona. Strajki okupacyjne to z pewnością także nienajlepszy pomysł na naukę do
trwającej właśnie sesji.

Nawet przy sklepowej
ladzie, używając akurat karty stałego klienta
można usłyszeć pytania
podobne do tych pojawiających się na wspomnianych już stronach
internetowych.
Skąd
to całe zamieszanie, w
czym różni się „epoka”
ochrony danych osobowych nastała po wejściu
w życie od tej, która właśnie się skończyła?
RODO a firmy
Wejście w życie RODO
wiąże się z szeregiem
zmian, które musiały
przeprowadzić przede
wszystkim firmy w jakikolwiek sposób administrujące
danymi
osobowymi. Niektóre z
nich musiały stworzyć
stanowisko inspektora
ochrony danych osobowych. Brak wyznaczenia
takiej osoby może skutkować wysokimi karami
finansowymi. Nie jest to
zresztą jedyny przypadek takiej sankcji przewidzianej w RODO. Naruszenie niektórych jego
postanowień może skutkować nałożeniem kary
sięgającej nawet 20 mln
A.G. Euro czy równowartości

4% całkowitego obrotu. Firmy będą musiały
m.in.
zagwarantować
osobom, których danymi dysponują tzw. prawo do bycia zapomnianym, tj. do wykreślenia
wszelkich danych z bazy,
a także prawo do żądania zmiany informacji
czy też przeniesienia ich
do innego administratora. Konieczne będzie też
oparcie upoważniania
wybranych pracowników
do przetwarzania danych
osobowych na zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.
RODO a zwykli ludzie
W bardziej praktycznym ujęciu wszystkie te
zmiany mogą prowadzić
do ograniczenia tzw.
profilowania, czyli przygotowywania spersonalizowanych
informacji
handlowych na podstawie danych, do których
dostęp posiada określony podmiot. Oznacza to
chociażby zmniejszenie
ilości spamu zalewającego pocztę elektroniczną,
a także zniwelowanie
ryzyka zdziwienia się wyskakującymi na ekranie
komputera
reklamom

podejrzanie odpowiadającym naszym preferencjom i zainteresowaniom. Z drugiej zaś
strony być może czekają
nas tak kuriozalne rozwiązania jak konieczność
likwidowania tabliczek
wskazujących specjalizację lekarza, na wizytę u
którego akurat czekamy
czy też zakaz wzywania
pacjentów „po nazwisku” – w imię ochrony
tak wrażliwych danych
jak stan zdrowia przed
innymi pacjentami.
Nie popadajmy
w paranoje
Jak w przypadku wielu
współczesnych rozwiązań legislacyjnych, słuszna idea sprowadzana
jest do absurdu. Potrzeba ochrony danych osobowych jest oczywista
– potwierdzają to coraz
częstsze ostatnio przypadki ogromnych ich wycieków, niemniej jednak
wydaje się, że rozwiązania przyjęte w RODO w
kilku przynajmniej punktach stanowią przykład
przerostu formy nad treścią.
A.G.
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Straty wojenne w Rumi w latach 1914-1918
Straty wojenne wśród ludności zamieszkującej
obszar dzisiejszej Rumi w latach 1914-1918.
W tym roku mija 100
lat od zakończenia I wojny światowej. Rumia,
jak i całe Pomorze, była
daleko od linii frontu i
nie było na naszych terenach zniszczeń wojennych. Największa stratę
tamtej wojny na Pomorzu stanowili zabici, ranni, zaginieni żołnierze
walczący dla Niemiec.
Niemcy od początku
wojny prowadziły tzw.
„Deutsche Verlustlisten”
(Niemieckie Listy Strat).
Prowadzono je dla poszczególnych krajów np.
Prusy, Saksonia, Bawaria,
oraz dla Marynarki Wojennej. Listy sporządzano
zgodnie z przynależnością poszkodowanych do
jednostek wojskowych
czy grup operacyjnych.
Spisywano
poległych,
zmarłych, rannych, zaginionych, będących w
niewoli itp. Ostatnie listy wydano w połowie
października 1919 roku,
uzupełniając informacje
o odnalezionych zaginionych oraz zmarłych od
ran. W sumie na 31202
stronach odnotowano
ponad 8,5 mln zdarzeń
dla ok 5,5 mln osób. Szukanie w takim mnóstwie
informacji danych konkretnego miasta czy wioski byłoby bardzo czasochłonne. Jednak kilka
lat temu w Niemczech
zindeksowano wszystkie
listy strat i umieszczono
w internecie. Taki zbiór
danych w połączeniu z
wyszukiwarką umożliwia sprawdzenie strat
według miejsca zamieszkana oraz nazwiska. Wy26

Nagrobek Hugo Rosinke

szukiwarka jest dostępna
pod internetowym adresem http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search.
Na terenie dzisiejszego
miasta wyróżniano wtedy 7 miejscowości: Rahmel (Rumia), Sagorsch
(Zagórze),
Schmeltz
(Szmelta),
Weissfluss
(Biała Rzeka), Starapilla
(Stara Piła), Johannishdorf (Janowo) i Louisenhof (Ludwikowo).
W sumie 294 wpisy
obejmują 196 osób. W
tym: 34 poległych, 21
zmarłych (8 w wyniku
choroby, 3 od odniesionych ran, 1 w wypadku,
1 w niewoli), 2 uznanych
za zmarłych, 16 zaginionych, 101 rannych, 15 w
niewoli oraz 7 rannych i
w niewoli.
W 53 przypadkach
podano dokładną datę
urodzenia. Są to lata od
1872 do 1899. 24 z nich
obejmuje lata 1893-1897.
Sprawdzając księgi metrykalne USC Rumia z tamtego okresu, można ustalić
większość
pozostałych
dat urodzeń osób z listy.
Przy co 4 osobie osobie podano jej stopień
wojskowy bądź pełnioną funkcję. Najstarszy
stopniem z tej grupy
był poległy w kwietniu
1915 roku Alfred Besch,
Oberleutnant der Rese-

rve (porucznik rezerwy)
I kompanii rowerzystów,
należącej do Dywizji
Obrony Krajowej z Królewca. Prywatnie Alfred
Besch był synem pastora
z parafii ewangelickiej w
Rumi.
Z kolei Wilhelm Schulz
nosił najniższy stopień
oficerski (Feldwebelleutnant). Było kilku sierżantów (vizefeldwebel): Józef
Pienschke z Rumi, Brunon
Prena z Ludwikowa i Max
Wirtschaft z Janowa. Roman Boyke z Białej Rzeki
był wicewachmistrzem

szy marynarz). Nosił go
służący na torpedowcu
Hermann Pieper z Białej
Rzeki. Inne osoby określono nazwami funkcji,
np: Oberheizer (starszy
palacz) Alfred Gillmann
z Rumi, Obermaschinist
(starszy mechanik) Paweł Fröhlich z Zagórza i
Stabingenieur (dosłownie: inżynier sztabowy)
Hans Grabe z Zagórza.
Niektóre rodziny były
szczególnie poszkodowane, np. na liście znajdują się trzej bracia Hilla z
Rumi: Jan i Józef zginęli,
a Franciszek został ranny.
Pochodzili z katolickiej
rodziny robotniczej. Z

Wpis o śmierci Alfreda Bescha

(vizewachmeister)
72
pułku artylerii polowej.
Antoni Labuhn z Rumi
nosił stopień Sergeant
(polski odpowiednik –
plutonowy). Było 13 kaprali (Unteroffizier) i 20
starszych szeregowych
(Gefreiter). W przypadku
najniższego stopnia wojskowego (miał on różne
nazwy, w zależności od
rodzaju oddziału) na liście
występują:
Muskieter,
Grenadier i Jäger. Oprócz
typowych stopni wojskowych, stosowano inne
określenia typu: Reservist (rezerwista), Schütze
(strzelec), Kriegs-freiwillige (ochotnik), Sanitäter
(sanitariusz).
Oddzielnymi
stopniami posługiwała się
marynarka
wojenna.
Na „rumskiej” liście jest
właściwie tylko jeden typowy stopień marynarski - Obermatrose (star-

kolei bracia Teodor, Otto
i Rudolf Ratheike byli
ewangelikami z Zagórza.
Teodor został ranny, Otto
był zaginiony, a potem 3
razy ranny, Rudolf również był ranny. Wszyscy
trzej służyli w różnych
pułkach piechoty.
W kilku przypadkach
podano miejsca przebywania w niewoli i szpitale. Franciszek Eland
był w niewoli w Weiten
(Niemcy), a Augustyn
Kuptz w Zonnebeke (Belgia). Valeriana Kendzorrę
leczono w Węgorzewie,
Józefa Petscha w Toruniu, a Hermanna Piepera
w Hamburgu.
Większość osób z listy
jest zapisana tylko raz,
a najwięcej wpisów – 6,
dotyczy Jana Strzyżewskiego syna właściciela
gospodarstwa z Rumi.
Pierwszy wpis, co może
dziwić to „gefallen” (po-

legły). Potem tę informację sprostowano: nie poległy lecz ciężko ranny. W
sumie był 4 razy ranny, w
tym 3 razy ciężko. Juliusz
Jantowski pochodzący z
rodziny robotniczej z Zagórza był 3 razy ranny,
potem zaginiony, a pod
koniec wojny przebywał w niewoli. Bernard
Czapp, syn robotnika z
Ludwikowa w 1915 roku
był zaginiony, potem
okazało się, że jest w niewoli. Wrócił w połowie
1918 roku do oddziału
i został ranny. Ostatni
wpis informuje, że zmarł
11.11.1918 roku – akurat
w dniu zakończenia wojny. Braci Władysława i
Wiktora Kankowskich ze
Starej Piły wymieniano w
sumie 9 razy. Władysław
był najpierw ranny, potem zaginiony i jeszcze 3
razy ranny. Wiktor – zaginiony i 3 razy ranny.
Mimo upływu 100 lat
od zakończenia wojny,
zachowało się zaskakująco dużo żołnierskich grobów. Zapewne w części
jest to zasługa Niemieckiego Związku Ludowego Opieki na Grobami
Wojennymi. Oprócz swej
głównej
działalności,
związek zajmuje się m.
in. inwentaryzacją grobów. W bazie danych
posiada ponad ponad
4,7 mln grobów (http://
www.volksbund.de).
Przynajmniej 10 z nich to
mogiły osób z terenu dzisiejszej Rumi zmarłych
lub poległych w czasie I
wojny światowej:
1. Eugen Bladowski z Rumi (ur. 1900),
zmarł w wyniku choroby
4.06.1918, pochowany
na cmentarzu zmarłych

pacjentów miejscowego
szpitala wojskowego w
Jenie (Niemcy). To jedna z najmłodszych ofiar
wojny.
2. Hans Grabe z Zagórza zmarł 20.01.1918
na północy Morza Egejskiego w pobliżu cieśniny
Dardanele. Jego symboliczny grób znajduje się
w Tarabya (część Stambułu).
3. Stefan Grzegowski z
Zagórza zmarł w wypadku 11.11.1917. Pochowano go na cmentarzu w
Fourdrain (Francja).
4. Antoni Kreft z Rumi
poległ 18.01.1915. Jego
grób znajduje się na największym niemieckim
cmentarzu
wojennym
na Zachodzie w Menem
(Belgia). Pochowano tam
prawie 48 tys żołnierzy I
wojny światowej.
5. Józef Pienschke z
Rumi (ur. 1889), zmarł
29.03.1918. Pochowany
w Moulin-sous-Touvent
(Francja).
6. Hugo Rosinke z Białej Rzeki (ur. 1891), poległy 2.12.1917. Pochowany w Hooglede (Belgia).
7. Franciszek Schimanski z Zagórza (ur. 1893)
zmarł 20.07.1918. Pochowany w Bligny (Francja).
8. Antoni Schröder z
Janowa (ur. 1890) zmarł
w wyniku choroby. Pochowany w Soest (Niemcy).
9. Franciszek Srok z
Zagórza (ur. 1894) zmarł
11.11.1917. Pochowany
w Illfurth (Francja).
10. Max Wirtschaft
z Janowa (ur. 1880)
zmarł w wyniku choroby
31.10.1918. Pochowano
go w Augsburgu (Niemcy).
Daniel Dempc
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Noc Eksperymentów

Uczniowie zarażeni pasją

Noc Eksperymentów odbyła się w I Liceum W niezwykłych zajęciach historycznych uczestniOgólnokształcącym w Rumi. Było to wydarzenie czą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. Ich opieo charakterze naukowym, w którym wzięli udział kunem jest nauczycielka, pani Teresa Brunath, któzaproszeni uczniowie rumskich gimnazjów.
ra zaraża dzieci patriotyzmem i potrafi dosłownie
„przenieść je w czasie”, przygotowując uczniów do
konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich.

Eksperymenty w pracowni hemicznej zawsze cieszą się zaciekawieniem odwiedzających szkołę uczniów

To już druga edycja tej
imprezy. Program został
podzielony na trzy części: wykładową, eksperymentalną oraz teatralną.
Wykład przeprowadziła mgr Aleksandra Piwka, doktorantka Katedry
Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego.
Była to nie lada gratka
dla młodych pasjonatów
fizyki, chemii oraz biologii. Podczas tej prelekcji
uczniowie dowiedzieli się,
na czym polega badanie
EEG i jak działa pamięć.
Część eksperymentalna odbywała się jednocześnie w czterech salach. W sali biologicznej
uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie metody
są używane podczas badania miejsca przestępstwa. W tym celu uczyli
się, jak wyizolować DNA
ze śliny oraz owoców.
Następnie wykonywali odciski palców oraz
zdejmowali takie odciski
z narzędzi. Dowiedzieli

się również, jak można
wytworzyć krew i obserwować ją pod mikroskopem.
Gimnazjaliści sprawdzali również, która
półkula mózgu u nich
dominuje oraz badali,
dlaczego para oczu, a nie
tylko jedno, jest ludziom
potrzebne do prawidłowego widzenia. Zobaczyli także, czemu warzywa boją się soli i szybko
miękną oraz w jaki sposób da się zrobić w domu
kolorowe kwiaty.
W pracowni chemicznej uczniowie ustalali pH
wybranych
substancji
na podstawie skali barw
uzyskanych dla soku z
czerwonej kapusty. Ponadto
identyfikowali
związki organiczne w artykułach spożywczych
oraz izolowali naturalne
barwniki spożywcze.
W pracowni fizycznej
dowiedzieli się, czym
jest prąd elektryczny
i jakie są metody jego

transportu. Czwarta sala
była pokojem zagadek.
Uczestnicy rozwijali swoją kreatywność, rozwiązując zagadki logiczne.
To, co działo się we
wszystkich salach, scalał
konkurs, który polegał
na znalezieniu kodów QR
i udzieleniu poprawnych
odpowiedzi z zakresu
fizyki, chemii oraz biologii. Czekając na wyniki, uczestnicy obejrzeli
przedstawienie „Katastrofa w Czarnobylu”, w
całości
przygotowane
przez uczniów klasy humanistycznej.
Po spektaklu zaproszeni uczestnicy oraz gospodarze mogli wspólnie
usiąść i podzielić się swoimi wrażeniami z Nocy
Eksperymentów. Cała zabawa odbywała się pod
hasłem „Świat kręci się
wokół zapachów, smaków i barw”. Na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni na pizzę.

Emilia Samulska

Jej podopieczni z klas
5-6 mają duże osiągnięcia w konkursach na
różnych szczeblach. Odtwarzają z chęcią scenki
z danego okresu dziejów
Polski. Da się odczuć, że
pani Teresa swoim zamiłowaniem do historii potrafi w dzieciach obudzić
obywatelską postawę.
- Jeżeli chodzi o LO, to
nie ma klasy historycznej,
w podstawówce też nie ma
takiej klasy – mówi Teresa
Brunath. - Jest to moja inicjatywa. Aby młodych ludzi
zaciekawić historią kraju,
nie trzeba tylko mówić o
wielkich ludziach, ale też
o tych żyjących obok nas,
mających ciekawą historię.
Teraz przygotowujemy się
do wojewódzkiego konkursu ,,Odnajdźmy groby
bohaterów niepodległości
Polski”.
Ten projekt historyczny obejmuje prezenta-

cję o danym bohaterze,
grę terenową z wykorzystaniem
informacji
historycznych w formie
QR kodów oraz pracę
plastyczną pod hasłem
,,Polacy w walce o niepodległość Ojczyzny na
przykładzie mojego miasta i regionu”.
Ponadto w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości
grupa bierze udział w V
Konkursie Historycznym
„Polska Nasza Niepodległa”.
- Kręcimy film o cichych bohaterach wojny polsko-bolszewickiej
– opowiada pani Teresa.
- Uczniowie robią prezentacje multimedialną „Polacy w walce o niepodległość Ojczyzny”.
Historia to nie jest jedyna pasja, jaką można
zarazić się w rumskim
Zespole Szkół Ogólno-

kształcących (w którego
skład wchodzi „dziewiątka” oraz LO nr II). Gimnazjaliści mogą kontynuować naukę w klasie
mundurowej o profilu
sportowo–obronnym
pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni, by w przyszłości podjąć w służbach
mundurowych.
Mają również do wyboru profil psychologiczno–pedagogiczny z
praktykami zawodowymi w rumskich szkołach i
przedszkolach oraz profil
ogólnym z możliwością
wyboru
przedmiotów
przyrodniczo–medycznych lub politechnicznych (pod patronatem
Akademii Morskiej w
Gdyni). Więcej informacji dla zainteresowanych
tym tematem można
znaleźć na stronie www.
rumia.edu.pl.
E.S.

Grupa uczniów uczestniczących w zajęciach historycznych
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Wielka Zbiórka Książek
w rumskiej Dziesiątce

Zakończyła się IV edycja ogólnopolskiej akcji
Wielka Zbiórka Książek, do której przystąpiły:
Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław i Gdańsk.
Jej celem jest zbieranie książek (nowych oraz używanych, wydanych po roku 2000) dla szpitali i
hospicjów. Organizatorom marzy się stworzenie
100 nowych bibliotek w tych placówkach (więcej
informacji na Zaczytani.org).
Akcja objęta jest Patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw
Dziecka, Ministra Praw
Pacjenta oraz Prezydentów „Zaczytanych miast”.
Może uczestniczyć w
niej każdy, kto chce dołączyć do Zaczytanego świata. Trwała w tym roku od
23 kwietnia do 20 maja.
W Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi zbiórka odbywała się tylko w ciągu
czterech dni i przyniosła
plon w postaci 458 książek dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W akcję włączyli się ludzie wrażliwi
na los pacjentów szpitali i hospicjów. Byli to
przede wszystkim rodzice uczniów, ale również
i tacy, których dzieci dopiero za 2 lata trafią do
naszej szkoły.
A impulsem do rozpoczęcia akcji była wizyta
pani ze szkolnego sklepiku, która chciała przekazać bibliotece swoją
książkę. Ponieważ nie
mogliśmy przyjąć egzemplarza dla dorosłych do
naszych zbiorów, postanowiliśmy włączyć się do
ogólnopolskiej akcji, która za kilka dni miała się
zakończyć. Zdążyliśmy,
a efekt przeszedł nasze
28

wielka radość spełnienia.
Podobne odczucia towarzyszyły organizatorom
akcji w naszej placówce.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które nie pozostały obojętne na nasz apel. Nic tak
nie kształci dzieci, jak
postawa ich rodziców i
opiekunów.
Wszystkie książki, zapakowane w 12 kartonów, trafiły 23 maja br.
do magazynu na Dworcu PKP Gdynia Główna,
znajdującym się obok kawiarni So! Coffee.

"Czysta Rumia" 2018

Po raz kolejny uczniowie nowopowstającej Szkoły Podstawowej
nr 7 przy ulicy Batorego 29 wzięli
udział w akcji sprzątania miasta.

Longina
Wojciechowska-Klecha

Lista ofiarodawców:
pp. Romańscy,
p. Adrych,
p. Stróżyk,
p. Wójtowicz,
p. Jakubowska,
p. Ossowska,
p. Chmielecka,
pp. Wyszeccy,
p. Nowakowska,
p. Bakuła,
p. Micewicz,
p. Koriet-Kreft,
pp. Rubikowie,
p. M. Bucoń
z księgarni „Anielska”
w Rumi
oraz pracownicy szkoły.
Te książki trafią do biblioteki

oczekiwania. Po nagłośnieniu akcji w murach
szkoły spotkaliśmy się z
serdecznym odzewemksiążki napływały systematycznie.
Budująca jest w tym
wszystkim historia najmłodszych uczniów, którzy ze zrozumieniem rozstawali się z ukochanymi
egzemplarzami. Nie sztuką jest oddać jakąkolwiek książkę, sztuką jest
rozstać się z ulubioną
lekturą. Opowieści niektórych rodziców wywoływały wzruszenie.
Do grona darczyńców
dołączyli też pracownicy
szkoły, a także pan z rumskiej Anielskiej Księgarni
przy ulicy Dąbrowskiego.
Tematyka
zbiorów

była różna, przeważały pięknie ilustrowane
książki dla dzieci, ale były
też wydania albumowe.
Do dorosłych pacjentów
trafi przede wszystkim
beletrystyka, w tym arcydzieła światowej literatury, jak również pozycje
o tematyce lekkiej, które
pozwolą oderwać się od
szpitalnej rzeczywistości.
Przekazano też książki o
treściach religijnych.
Każdej wizycie w szkolnej bibliotece towarzyszyły uśmiech i słowa
wsparcia darczyńców.
Wszystkich, którzy włączyli się do akcji, połączyła piękna idea i dobroć serca.
Przekazać książki na
tak szlachetny cel to była

Jeżeli pominięto czyjeś
nazwisko, prosimy o wybaczenie.

Uczestnicy akcji ze zebranymi śmieciami

Wyposażeni w oznaczone worki na śmieci oraz
jednorazowe rękawiczki
wyruszyliśmy, wraz z chętnymi rodzicami, po godzinie 10-tej, sprzątać przydzielony nam sektor. Zebraliśmy
bardzo dużo śmieci.
Najaktywniejsi kilkakrotnie wymieniali zapełnione worki na nowe.
Większość z nich zostawiliśmy w specjalnie
oznaczonym pojemniku
na skrzyżowaniu ulic Batorego i Chmielnej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali opaski uprawniające
do odbioru nagród podczas popołudniowego
festynu w Parku Żelewskiego.
Bardzo
dziękujemy
wszystkim za udział, zaangażowanie. Dzięki Waszej aktywności Rumia
jest bardziej czysta.
Koordynator
Joanna Kuźba
Dorota Gadomska

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

Napisz na:
redakcja@gazetarumska.pl

KULTURA
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Wystawa Stowarzyszenia Pasjonat Muzyczny piknik w parku miejskim
Prace przygotowane podczas siódmego Rum- Gaba Kulka, pianistka, piosenkarka i autorka
skiego Pleneru Malarskiego zostały wystawione w tekstów wystąpiła w Rumi. Przed nią zagrał rocMiejskim Domu Kultury. Ich autorami jest grono kowo folkowy zespół Mitra, a młodszą publiczartystów, którzy chcieli spojrzeć na Rumię z innej ność zabawiał czarodziej.
perspektywy.

Powstałe obrazy były ilustracją do materiałów promocyjnych i zaproszeń na imprezę

Stowarzyszenie Pasjonat co roku proponuje
jeden temat dla wszystkich skupionych wokół
siebie malarzy. W tym
roku (plener odbywał
się w dniach od 11 do 13
maja) uczestnicy spojrzeli na miasto z daleka,
zobaczyli jak wygląda z
okolic Góry Markowca,
Kazimierza lub innych rejonów, które znajdują się
głównie na uboczu. Dzięki temu powstały ciekawe ujęcia.
Wernisaż poplenerowy
zorganizowany 24 maja w
Miejskim Domu Kultury
rozpoczął występ zespołu
MUZAika, a informacje o
wystawie przedstawiła
sekretarz stowarzyszenia
Jolanta Kitowska, która
podziękowała wszystkim
za udział - W tym roku
ledwo zmieściliśmy się z
liczbą uczestników w budżecie, tak że bardzo faj-

nie, że aż tyle osób chce
z nami malować. I mimo
iż Rumia nie jest bardzo
charakterystycznym miastem, nie może porównywać się np. z Kazimierzem
nad Wisłą ani nie ma
jakichś bardzo specyficznych budynków, to jednak nasi artyści potrafili
„wyciągnąć" ciekawe krajobrazy i pokazać Rumię
z daleka, w panoramie powiedziała.
Artyści
stosowali
głównie technikę olejną
i akryle. W tym roku nie
ma na wystawie akwareli
ani pasteli. Ograniczenie
nastąpiło również w zakresie formatu, ponieważ wszystkie prace są
panoramiczne.
Dla każdego z autorów
został przygotowany dyplom. Twórców przedstawiono również w folderze wydrukowanym
na wystawę. Znalazły się

tam obrazy autorstwa
Michała Owczarza, Elżbiety Bieńko-Kornackiej,
Zofii Bartoszewicz, Barbary Zawilińskiej-Biernaciak, Gabryeli Grygo,
Doroty Misiaczyk-Struzik, Tadeusza Trockiego,
Jolanty Krause, Leszka
Kilkowskiego,
Jolanty
Kitowskiej, Jadwigi Jackowskiej,
Bronisława
Melzera, Józka Goreckiego, Mariusza Kitowskiego, Alego Zwarym,
Barbary Bach, Marii
Michalskiej, Kariny Wiśniewskiej,
Czesława
Kaczmarczyka,
Jacka
Malinowskiego, Anity
Domerackiej. Stowarzyszenie Pasjonat wspiera
ich działalność artystyczną i propaguje kulturę
sztuk pięknych na terenie
Rumi oraz okolic. Co jakiś
czas organizuje plenery,
wystawy i warsztaty.

Gaba Kulka śpiewała i grała dla naszych mieszkańców

Nieco
alternatywny muzycznie wiosenny piknik odbył się 26
maja. Gaba Kulka, czyli
Gabriela Kulka wydała już kilka autorskich
płyt i współpracuje z
innymi artystami. Za
dotychczasową działalność została wyróżniona m.in. Fryderykiem
oraz nagrodą Programu 3 Polskiego Radia,
ale tłumów nie przyciągnęła. Piosenkarka
angażuje się również
w sprawy polityczne.
Lewicowa aktywistka,
która w maju na zaproszenie władz Rumi grała m. in. dla rumskich
dzieci, wspiera tzw.
"czarne protesty", podczas których feministki
domagają się prawa do
Jakub Grajewski aborcji.

Występujący
przed
gwiazdą wieczoru zespół Mitra z Gdyni zaprezentował twórczość
własną oraz covery znanych utworów. Kto chciał,
mógł kupić płytę zespołu.
Podczas pikniku każdy
mógł również wziąć udział
w konkursie na vouchery
do gabinetu kosmetycznego (wystarczyło polubić
dwie strony na Facebooku i zgłosić się do stoiska
MDK, by podać imię i nazwisko). W programie festynu były także atrakcje
dla dzieci w postaci występów czarodzieja, obok
sceny ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, a nieco dalej stoiska z lodami tajskimi i watą cukrową.
Przez cały czas harcerze
zapraszali wszystkie osoby
między 18 a 55 rokiem ży-

cia do zarejestrowania się
jako potencjalny dawca
szpiku. - To krótka chwila,
która daje prawdopodobieństwo uratowania komuś życia - przekonywali.
Sobotni piknik zakończył się późnym wieczorem. Następne koncerty odbędą się m.in. w
ramach akcji „Lipiec w
Rumi". Pierwszego lipca
wystąpi zespół pop-rockowy Pectus i polsko-czeska wokalistka Ewa Farna,
a 28 lipca Polska Orkiestra
Muzyki Filmowej i Kameralnej z koncertem muzyki rozrywkowej i filmowej
(pozostałe zaplanowane
atrakcje, to: Ewa Chodakowska Be Active Tour - 7
lipca, Marcin Gortat Camp
- 13 lipca i Zlot foodtrucków - 21-22 lipca).

Jakub Grajewski
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Srebro dla rumskiego chóru "Lira" Marsz i czytanie na wesoło

20 maja w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie „Jak nie czytam, jak czytam” było hasłem przeodbył się II Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+. wodnim akcji zorganizowanej przez uczniów oraz
Brały w nim udział chóry z całej polski, m. in. z Cza- nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.
star, Nakła nad Notecią, Gdańska, a także z Rumi.

Uczniowie liceum wykazali się dużą pomysłowością w doborze strojów

Chór wraz z dyrygentką po udanym występie

Rumię reprezentował
chór Lira im. ks. St Ormińskiego SDB, pod dyrekcją
Katarzyny
Januszewskiej, który w zmaganiach
zdobył srebrne pasmo
oraz nagrodę specjalną
za różnorodny repertuar.
Chór godnie reprezentował Rumię, zarówno
podczas
przesłuchań
konkursowych, spotkania
integracyjnego dla chórzystów i dyrygentów w
Muzeum Piśmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie,
jak i podczas Gali Finałowej połączonej z koncertem finalistów.
Wśród nagród znalazła się przepiękna
statuetka,
wykonana
przez kaszubskiego artystę, nagroda pieniężna
oraz liczne upominki. "Z
dumą reprezentowaliśmy Rumię, ciesząc się
tym chóralnym świętem,
możliwością zmagania

się z innymi chórzystami
oraz nawiązywania muzycznych znajomości w
zdrowej rywalizacji. Dziękujemy również organizatorom: Wejherowskiemu chórowi Camerata
Musicale oraz gratulujemy Dyrektor festiwalu
Aleksandrze Janus za organizację festiwalu na
tak wysokim poziomie."
- Mówiła dyrygent Katarzyna Januszewska.

Gwoździem programu
był przemarsz „na wesoło” do Stacji Kultura.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się zbiórką przed
szkołą. Każdy uczeń
przyniósł ze sobą książkę, której fragment miał
odczytać przed Stacją
Kultura.
Uczniowie przebierali
się za bohaterów literackich lub zakładali inny,
zwracający uwagę przechodniów strój. Mieli
dodatkową motywację,
bowiem klasa, z której
najwięcej uczniów wystąpiło w przebraniu, będzie nagrodzona dniem
bez odpytywania w nowym roku szkolnym.
Ponadto
licealiści
przygotowali transpa-

renty z hasłami propagującymi czytelnictwo.
Wraz z opiekunami przed
budynkiem Stacji Kultura
młodzi ludzie zachęcali wszystkich przechodzących do wspólnego
czytania, w znakomitej
atmosferze i świetnych
humorach, które dopisywały wszystkim obecnym. Uczniowie i pozostali uczestnicy akcji
układali swoje książki
jedna na drugiej w jak
najwyższą wieżę.
Po wspólnym czytaniu
przyszła pora na pamiątkowe zdjęcie przy Stacji
Kultura. Wszyscy ustawili
się w grupie do fotografii,
a następnie zabrali swoje
książki i udali się w drogę
powrotną do szkoły.

Przemarsz „na wesoło” zakończył się pod Stacją Kultury

30

Warto dodać, że każdy, kto w jakikolwiek
sposób zaangażował się
w organizację akcji „Jak
nie czytam, jak czytam”,
został dodatkowo nagrodzony punktami. Była
to część akcji o zasięgu
ogólnopolskim, związana z pobijaniem rekordu
we wspólnym czytaniu w
tym samym momencie.
W ten sposób rumscy
licealiści zwrócili uwagę
na to, jak ważnym elementem jest czytelnictwo w edukacji młodego
pokolenia.
Do marszu przyłączyła
się także grupa uczniów
ze Szkoły Podstawowej
nr 10 w Rumi.
Emilia Samulska

SPORT

Gazeta Rumska, nr 6 (132), czerwiec/lipiec 2018

Orkan vs. Cartusia: Radunia vs. Orkan:
zwycięstwo i utrzymanie! porażka na zakończenie sezonu

Radunia Stężyca 5-0 MKS Orkan Rumia (23.06.2018

MKS Orkan Rumia 5-2 Cartusia Kartuzy (16.06.2018
r., 34 kolejka IV ligi, stadion w Stężycy).
r., 33 kolejka IV liga, stadion MOSiR Rumia).
Na początku sierpnia
ubiegłego roku kalendarzowego, kiedy rozpoczął
się sezon 2017/2018 IV
ligi, nikt z kibiców Orkana nie myślał o tym, że
piłkarze MKS-u do ostatnich kolejek sezonu będą
walczyli o utrzymanie w
tej klasie rozgrywkowej.
Tak też się jednak stało i w
przedostatniej kolejce Orkan podejmował u siebie,
również walczącą o utrzymanie, Cartusię Kartuzy.
Jakikolwiek inny niż zwycięstwo wynik stawiałby
Orkana w niebywale ciężkiej sytuacji, gdyż przed
tą kolejką o utrzymanie
walczyło jeszcze sześć zespołów.
Zanim doszło do pierwszego gwizdka, należało
wszystkim poczekać na
jednego z bocznych arbitrów, który spóźnił się na
sobotnie spotkanie. Po
rozpoczęciu do ataku od
razu rzucili się rumianie,
którzy na pierwsze trafienie nie musieli długo
czekać. W 3 minucie jeden z zawodników Orkana
został sfaulowany w polu
karnym Cartusii, a jedenastkę pewnie wykorzystał Michał Renusz. Nim
mecz się dobrze rozkręcił,
coraz śmielej, mimo objętego prowadzenia, gospodarze atakowali bramkę
strzeżoną przez golkipera
Cartusii. W 19 minucie
było już 2-0, po bardzo

ładnym uderzeniu Michała Siwaka z lewej strony
boiska zza pola karnego.
Piłka przed wpadnięciem do bramki odbiła się
jeszcze od słupka. Orkan
nie poprzestał na atakach,
a w 33 minucie, po ręce
w polu karnym gości, do
drugiej jedenastki w tym
meczu podszedł ponownie
Renusz. Piłka zatrzepotała
w siatce, a piłkarze Orkana
mogli cieszyć się z trzeciego
trafienia w spotkaniu. Ataki
gości w pierwszej połowie
to próby strzałów spoza
szesnastki, strzeżonej przez
Patryka
Wychnowskiego. W doliczonym czasie
pierwszej połowy udało się
im jednak zdobyć bramkę.
Po faulu z prawej strony
boiska, jeden z graczy Cartusii zamienił dośrodkowanie w pole karne z głowy
na bramkę. Zaraz po tym
arbiter zakończył pierwszą
połowę.
Po przerwie do ataków
śmielej ruszyli goście. Ataki te jednak spełzły na niczym, dzięki szczęściu i dobrej dyspozycji rumskiego
golkipera. W 52 minucie
czwarte trafienie dla Orkana w tym spotkaniu odnotował Kacper Kiełb. Kilka
minut później sędzia podyktował trzecia jedenastkę w tym spotkaniu, jednak tym razem dla drużyny
gości. Bramka oraz wynik
4-2 podziałał motywująco
na piłkarzy Cartusii, którzy w kolejnych minutach

szukali kolejnych bramek
w walce o utrzymanie. Ta
sztuka im się jednak nie
udała, a po jednym z szybkich kontrataków wynik na
5-2 ustalił ponownie Kiełb,
po bardzo ładnej asyście
Renusza.
Orkan Rumia dzięki
zwycięstwu zapewnił sobie utrzymanie w IV lidze
i w kolejnym sezonie wystąpi na szczeblu rozgrywek seniorów. Było to 6
zwycięstwo z rzędu na
własnym boisku Orkana!
Ostatnią kolejkę tego sezonu Orkan rozegra w najbliższą sobotę w Stężycy,
gdzie podejmie tamtejszą
Radunię, która wygrała
rozgrywki IV ligi i awansowała do III ligi grupy II.
K.C.

Na pożegnanie sezonu
2017/2018 rumski Orkan
wybrał się na wyjazdowe
spotkanie do Stężycy z
tamtejszą Radunią. Po 33
kolejkach walki, mecz ten
był tzw. meczem o pietruszkę, gdyż losy awansu, jak i spadku, rozstrzygnęły się w przedostatniej
kolejce. Oba zespoły walczyły natomiast o całkiem
inne cele: Radunia to beniaminek, któremu i w
tym roku udało się zdobyć
awans do kolejnej wyższej
klasy rozgrywkowej, za to
Orkan utrzymał się na IV
ligowych boiskach.
Pomimo tego piłkarze Raduni wyszli w tym
meczu na boisko, w pełni walcząc o trzy punkty.
Orkan z mocno okrojoną
ławką rezerwowych bro-

nił się dzielnie i walczył
przez całe spotkanie.
Jednak to gospodarzom
udało się zdobyć bramki
w tym spotkaniu. Radunia pewnie zwyciężyła
5-0 nad rumskim Orkanem. Wynik nie do końca
odzwierciedla przebieg
meczu, bo piłkarze Orkana kilkukrotnie stawali
przed szansą na zdobycz
bramkową. Bardzo dobre
okazje zaprzepaścili m.in.
Krefft, Renusz czy Doumbouya.
Jednak
podopieczni
Jacka Stawiasza mogli w
głębi duszy cieszyć się,
dzięki utrzymaniu kończąc tegoroczne rozgrywki na 14 miejscu w tabeli.
Orkan w 34 kolejkach
zgromadził 39 punktów,
na co składało się 11 zwy-

cięstw, 6 wyników remisowych oraz 17 porażek.
Jeśli chodzi o zdobycze
bramkowe, piłkarze MKS-u 54 razy trafiali do siatki
przeciwników, natomiast
rumscy bramkarze piłkę
z własnej siatki musieli
wyciągać 67 razy. Z pewnością po tym sezonie należy cieszyć się z bardzo
dobrej dyspozycji strzeleckiej Kacpra Kiełba,
który zaliczył 20 trafień.
Niewątpliwie, utrzymanie
Orkana mogłoby nastąpić dużo wcześniej, jednak kilkukrotnie rumianie
tracili bramki, a co za tym
idzie punkty w ostatnich
minutach spotkania. Miejmy nadzieję i trzymajmy
kciuki za lepsze wyniki w
sezonie 2018/2019!
K.C.
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II Otwarte Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders

Grand Prix Polski Cheerleaders 2018
W hali widowiskowo–sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Rumi 26 maja miała miejsce rywalizacja w ramach
II Otwartych Mistrzostw Pomorza Cheerleaders, zorganizowanych pod patronatem Burmistrza Rumi i Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Turniej był kolejnym z cyklu Grand Prix
Polski Cheerleaders 2018.
Organizatorami
Mistrzostw byli: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja „For
Dream”, UKS „Active
10 Gdynia”, Mazurenko
Amwrestling Promotion
oraz Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders.
Do walki stanęło ponad
400 zawodniczek i zawodników, którzy konkurowali w dwóch dywizjach
tanecznych: Pom Dance
Elite i Premiere oraz Cheer Dance Freestyle Pom i
Jazz. Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach
wiekowych: Dzieci, Junior
Młodszy, Junior, Senior i
Senior II, według ścisłych
przepisów Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.

Cheerleaderki przyjechały między innymi, z
Tarnowa, Słupska, Kobylnicy, Gdyni, Elbląga Olsztyna, Płocka, Sząbruka i
Gdańska.
W gościnnych pokazach zaprezentowały się
również formacje z Rumi:
Szkoła Tańca „Spin” Aleksandry Borowczak i Szkółka Gimnastyczna „Gim &
Fun” Joanny Wilk.
Wszystkie zawodniczki
oraz zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom swoich
umiejętności, a dynamiczne
choreografie, przesycone
skokami, akrobacjami, szelestem kolorowych pomponów i niesamowitą energią,
na długo zapadną w pamięć
publiczności.

Galę finałową zawodów
otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rumi Pan
Ariel Sinicki oraz Prezes
Polskiego Stowarzyszenia
Cheerleaders Pan Bartosz
Penkala.
Wszystkie
zespoły
oceniało
profesjonalne
dziewięcioosobowe jury,
składające się z sędziów
Polskiego Stowarzyszenia
Cheerleaders.
Rywalizację w duchu
zasady „Fair play” obserwowała liczna publiczność, która składała się
z mieszkańców Rumi, rodzin zawodniczek, zaproszonych gości i licznych
kibiców tej widowiskowej
dyscypliny, jaką jest cheerleading.

Organizację zawodów
wsparło wielu zaprzyjaźnionych sponsorów. Między innymi: Miasto Rumia,
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Pracownia Poligrafii i Reklamy „Petit”,
Drukarnia „Typograf”, Catering „Jaks”, Kwiaciarnia
„Asia”, Firma „Kołomański Rowery”, Firma „M&M
Serviceforyards sp. z o. o.,
Firma „Kaszmir – Ambasada Piękna”, Firma „WellU

sp. z o. o.”, Firma „Flash
Art”, „Kaszmir Ambasada
Piękna”, Zakład Szklarski
„Petrowski”, Firma „Robot”.
Wszystkie zaprzyjaźnione instytucje i firmy,
które pomogły w zorganizowaniu II Otwartych
Mistrzostw Pomorza Cheerleaders, zostały uhonorowane pamiątkowymi
statuetkami z logo Mistrzostw.

Zespoły otrzymały statuetki, medale i dyplomy
oraz upominki od Miasta
Rumi.
Za oprawę foto odpowiadały firmy „Gans” i
„Flash Art”, które przygotowały pamiątkowe zdjęcia dla każdego zespołu.
Patronat nad imprezą objęli: Radio Kaszebe,
Gazeta Rumska, Twoja
Telewizja Morska i Portal
Młoda Gdynia.

Mundial 2018: Gdzie i kiedy oglądać?
Strefa Kibica u Gruzina bezpłatna!

Zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania Mundialu w rumskiej Strefie Kibica.
W Pubie "U Gruzina"
(obok Miejskiego Domu
Kultury przy ul. Mickiewicza) została zorganizowana bezpłatna Strefa
Kibica. Na ścianie lokalu
został zawieszony wielki
telewizor i każdy kto będzie miał ochotę, może
tam przyjść i oglądać
mecze piłkarskie.
Zapraszamy do kibicowania w gronie znajomych i nie tylko, zapowiadają się wielkie
emocje.
Red.
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Transmisje meczów
Mistrzostw Świata - Mundial 2018
1/4 finału MŚ 2018

Piątek, 6 lipca 2018
16:00 A1/B2 - C1/D2 (TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)
20:00 E1/F2 - G1/H2 (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
Sobota, 7 lipca 2018
16:00 F1/E2 - H1/G2 (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)
20:00 B1/A1 - D1/C2 (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

Półfinały MŚ 2018

Wtorek, 10 lipca 2018
20:00 Pierwszy półfinał MŚ 2018 (TVP 1, TVP Sport,
TVP 4K)
Środa, 11 lipca 2018
20:00 Drugi półfinał MŚ 2018 (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

Mecz o trzecie miejsce MŚ 2018

Sobota, 14 lipca 2018
16:00 Mecz o trzecie miejsce MŚ 2018 (TVP 1, TVP
Sport, TVP 4K)

Finał MŚ 2018

Niedziela, 15 lipca 2018
17:00 Finał MŚ 2018 (TVP 1, TVP Sport, TVP 4K).

