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Rumska Radna z PO

fałszowała

podpisy
Rumska Radna Magdalena Mrowicka (PO) podrabiała podpisy. Tak wynika z donosu, który... złożyła na
siebie sama fałszerka.

Str. 2
Ponad 9 tysięcy pensji
burmistrza to dla radnych PO... zbyt mało?!

250 tysięcy złotych

Uchwała na temat wynagrodzenia
burmistrza Rumi wywołała dyskusję, w
której padły argumenty dotyczące nawet uczciwości tak „niskiej” kwoty.

Niecodzienna akcja pozyskania, a następnie przekazania bezpłatnie żywności została zorganizowana w Domu Harcerza.

Str. 3

dla mieszkańców Rumi

Str. 5

Latem nie trzeba
wyjeżdżać z Rumi
Zbliża się XXV Jarmark Kaszubski.
Można bawić się na stadionie, boiskach i kortach albo wysłać dzieci na
zajęcia w jednym z Domów Kultury.
Wkrótce odbędzie się tradycyjny Jarmark Kaszubski, a po nim kończąca lato
Biesiada Janowska.

Str. 22
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Rumska Radna z PO
fałszowała podpisy

Rumska Radna Magdalena Mrowicka (PO) podrabiała
podpisy. Tak wynika z donosu, który... złożyła na siebie
sama fałszerka.
Pokrzywdzonego nawet nie przesłuchano.
Do Redakcji Gazety
Rumskiej przyszedł Łukasz H. – były konkubent Radnej Magdaleny
Mrowickiej. To od niego
uzyskaliśmy poniższe informacje.
Sprawa dotyczy lat
2009 – 2014. W tym
czasie radna na formularzach PIT 37 podrabiała
jego podpisy. Co ciekawe, 8 września 2015 Radna sama złożyła na siebie
donos przyznając się do
podrabiania podpisów w
czasie od 2009 do 2014
roku.

16 września 2015 roku
rumska Policja odmówiła
wszczęcia dochodzenia
w tej sprawie uzasadniając, że czyn ten „nie
stanowi przestępstwa z
uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości”. W uzasadnieniu
Policja tłumaczy też, że
działanie M. Mrowickiej
nie miało na celu osiągnięcia
jakiejkolwiek
korzyści
majątkowej.
Zdaniem M. Mrowickiej
podrabiała ona podpisy
za zgodą i wiedzą Łukasza H. Były konkubent

twierdzi jednak, że nie
wyraził na to zgody. Odpis postanowienia doręczono Łukaszowi H., jako
osobie pokrzywdzonej.

Nie przesłuchano
pokrzywdzonego

28 września 2015
Radca Prawny Łukasza
H. złożył w jego imieniu zażalenie, w którym
podejmował polemikę
z twierdzeniem, jakoby
czyn Magdaleny Mrowickiej był niskiej szkodliwości społecznej. Ponadto
Radca Prawny Łukasza H.
stwierdził, że postanowienie o odmowie było
przedwczesne. Zwłaszcza, że nie przesłuchaOd 16 lipca przy ul. Morskiej 28 funkcjonuje no
pokrzywdzonego.
nowa siedziba Redakcji Gazety Rumskiej.
Łukasz H. nie miał więc
okazji do zaprzeczenia,
Zapraszamy w następujących godzinach:
jakoby wyrażał zgodę na
podrabianie jego podpisów.
Pn. 8:00 – 16:00

Nowa siedziba Redakcji

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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Magdalena Mrowicka podczas „Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu” w 2015 roku. (Po lewej Radna Magdalena Mrowicka, po prawej przewodniczący Rady Ariel Sinicki)

pisów przez radną nie
spowodowało „bezpośredniego naruszenia,
czy zagrożenia indywidualnego dobra osoby
Państwowe
instytucje
Łukasza H.”, przez co nie
zmieniają zdanie można go uznać za osoW odpowiedzi 12 li- bę pokrzywdzoną. Tym
stopada 2015 Sąd uznał, samym Sąd stwierdził,
że podrabianie pod- że policja błędnie uznała
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Łukasza H. za pokrzywdzonego, a co za tym
idzie nie przysługuje
mu prawo do zażalenia.
Również na to Postanowienie Łukasz H. złożył
zażalenie. I tym razem
Sąd go nie uwzględnił.
Radna pozostaje więc
bezkarna.
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Trudno przesądzić,
czy mieszkańcy zagłosowaliby na M. Mrowicką
w wyborach samorządowych, gdyby wiedzieli
o zabronionych czynach
kandydatki, jednak swoje zdanie wyborcy mogą
zrewidować już tej jesieni.
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Ponad 9 tysięcy pensji burmistrza

to dla radnych PO... zbyt mało?!

Uchwała na temat wynagrodzenia burmistrza Rumi wywołała dyskusję, w której padły argumenty dotyczące nawet uczciwości tak „niskiej” kwoty. A Michał Pasieczny
uważa, że jego niespełna 10 tysięcy brutto to decyzja polityczna, podjęta na potrzeby
kampanii wyborczej.

Postanowienie Policji o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Tomasz
Kłeczek
Redaktor
Naczelny
Gazety Rumskiej

Nie jestem za tym,
żeby obniżać burmistrzowi pensję - powiedziała
Magdalena Mrowicka z
Platformy Obywatelskiej.
Też jestem przeciwko
temu, żeby zmniejszać
wynagrodzenie - stwierdził Piotr Bartelke. - My,
jako Rada Miasta, powinniśmy oceniać burmistrza za jego wkład i
za jego pracę, więc może
dobrze byłoby się przyjrzeć czy warto obniżać,
czy nie? Bo po 1989 roku
mamy najbardziej aktywnego burmistrza.
Rządowe rozporządzenie w sprawie zarobków
samorządowców, o które zrobiło się tyle szumu
na sesji w Rumi, nazwał
„ustawowym bublem”.
Wtórował mu Krzysztof
Woźniak, który też jest
przeciwko i uważa decyzję za „działania polityczne związane z wyborami
samorządowymi”. - Nikt
na razie nie zabrał Radzie
Miejskiej kompetencji do
ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Po dru-

gie, obowiązuje nasza
uchwała z grudnia 2014
roku i nie widzę podstaw
prawnych do jej zmiany.
Po trzecie, uchwała ta
ustaliła uposażenie burmistrza w niższej kwocie
niż ta, którą otrzymywał
poprzedni burmistrz. Po
czwarte, w ciągu trzech
lat kadencji inﬂacja osiągnęła 10 procent, więc
teoretycznie powinniśmy
się raczej zastanawiać
nad podwyższeniem wynagrodzenia, biorąc chociażby pod uwagę efekty
działań burmistrza i jego
urzędu.
Jeszcze dalej poszła Karolina Rydzewska, której z
powodu obniżenia burmistrzowi pensji do niespełna 10 tysięcy złotych...
„brakło słów”. - Michał
Pasieczny nie otrzymuje
premii ani nagród, tak jak
pracownicy urzędu, a pan
burmistrz bardzo dobrze
realizuje swoje zadania.
Zastanawiam się czy to
wynagrodzenie jest uczciwe i nie wiem, jak zagłosować - powiedziała.

absolutnie polityczna i
wyborcza. Mam świadomość, że są różne
interpretacje prawne,
część samorządowców
czy prawników ma inne
zdanie, ale zajmijmy
się pracą, na którą czeka miasto - powiedział.
Stwierdził, że „doskonale daje sobie radę w życiu, także zanim objął tę
funkcję”.
Według oświadczeń
majątkowych,
które
podpisywał, przez większą część poprzedniej
kadencji był bezrobotny,
pobierał nawet zasiłek
dla bezrobotnych. Teraz jego pensja to wynagrodzenie zasadnicze
(w kwocie 4 800 zł) oraz
dodatek funkcyjny (2
100 zł), dodatek specjalny (40 procent miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 2
Burmistrz Pasieczny 760 zł) i dodatek zależny
kilka razy chciał uciąć od ilości przepracowadyskusję radnych, pro- nych lat.
sząc o przegłosowanie
projektu. - Sprawa jest
Jakub Grajewski
A to wciąż nie wszystko, co powiedziano na
sesji!
Zdaniem
wiceprzewodniczącej Rady Małgorzaty Łoboz z Platformy
Obywatelskiej,
„człowiek odpowiedzialny za tak duże i rozwijające się miasto, a zarabiający mniej niż jego
podwładni, kłóci się z
jej zdrowym rozsądkiem”. Po tej wypowiedzi burmistrz Pasieczny
zauważył, że jego pensja
nie jest niższa niż podwładnych, ponieważ ma
jeszcze „dodatki funkcyjne”. Między wierszami
stwierdził więc, że radna
Łoboz najwyraźniej... nie
zna uchwały w sprawie
której się wypowiada.

„Daję sobie
radę”
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Partyjna kampania PO
za pieniądze podatników
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montu niektórych ulic,
których zdjęciami chętnie się chwali. Zaraz pojawią się komentarze, że
się czepiam, ale od kiedy
położenie płyt jumbo to
remont ulicy? - Jest to raczej tymczasowa prowizorka, a nie ulica na lata
- skomentował jeden z
mieszkańców tak „wyremontowanej ulicy”.
Miasto troszczy się
również o najmłodszych
rumian i buduje „zielone
wyspy”. To bardzo dobrze,
jednak nie są one do końca oświetlone i brak jest
przy nich monitoringu.

Jeden z takich placów
zabaw, o którym opowiadała mi czytelniczka, mieści się przy ulicy
Różanej. Czytelniczka
ta widzi tą inwestycję
jako „niedoświetlony
plac zabaw z leżankami dla alkoholików, na
przeciwko Żabki” i zwyczajnie boi się wysyłać
tam dzieci. Ten przykład
pokazuje, jak rozbieżne od tego, co prezentuje Platforma może
być spojżenie zwykłych
mieszkańców.
Kamil Blok

Od kilku miesięcy obserwować możemy kampanię wyborczą rumskich
władz z Platformy Obywatelskiej. Podczas tej kampanii nasi radni i burmistrz
chwalą się wszelkiej maści inwestycjami które mają wzbudzać nasz zachwyt.
Nie było by w tym
nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że większość tych
„inwestycji”, które samorządowcy prezentują
w biuletynie i w sieci, to
po prostu komputerowa
wizualizacja i plany na
przyszłość. W praktyce
to tak zwana „kiełbasa
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wyborcza”
Platformy
Obywatelskiej.
Warto
nadmienić, że owa kiełbasa serwowana jest w
miejskim biuletynie i w
prasie za nasze, publiczne pieniądze.
„Janowskie Błonia”,
Góra Markowca, rzekome przyciąganie inwe-

storów, budowa mieszkań komunalnych czy
budowa węzła integracyjnego w Janowie to
tylko niektóre z „działań”, które widać... tylko
na papierze. Nawet w
mediach społecznościowych jeden z radnych
skomentował, że jak na-

razie Góra Markowca
leży w sferze fantastyki.
Nie ma więc pewności,
że nie jest tak samo z
węzłem integracyjnym i
„błoniami janowskimi”.
Oczywiście
miasto
ma również na koncie
zrealizowane inwestycje
w postaci budowy i re-

Kamil Blok

Wiceprezes
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia,
Członek
Ruchu Narodowego
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250 tysięcy złotych dla mieszkańców Rumi
Niecodzienna akcja pozyskania, a następnie przekazania bezpłat250 tysięcy złotych dla
nie żywności została zorganizowana w Domu Harcerza. - Rozdali- mieszkańców Rumi
To jeden z kilku prośmy 20 ton różnych towarów – mówi inicjator Bogdan Formella.

Mieszkańcy mogli otrzymać różne produkty, w tym paprykę, zupki z
makaronem, sosy, kiełki oraz marynaty

Akcja została zorganizowana dla mieszkańców
Rumi na początku lipca.
W ramach asortymentu można było otrzymać

czerwoną i zieloną paprykę w słoikach, zupki
z makaronem w saszetkach i kubkach, sosy do
mięsa i do przypraw w

butelkach, kiełki soi i fasoli oraz marynaty do
mięsa. Wartość towaru
wyniosła ponad ćwierć
miliona złotych.

gramów, polegający na
pozyskiwaniu żywności
z prosto z fabryk. Jednocześnie prowadzone są
też dwa inne – przekazywania towarów z Unii
Europejskiej (program
zakończył się w maju, a
brało w nim udział 1 077
mieszkańców Rumi) oraz
pozyskiwania żywności z
krótkim terminem ważności, na której wykorzystanie jest niewiele
czasu (w tym przypadku
zgłosiło się prawie 120
rodzin, które cyklicznie
korzystają z pomocy).
Podsumowanie tych
akcji robi wrażenie, ponieważ tylko w 2017
roku udało się pozyskać
dla mieszkańców Rumi
żywność o wartości prawie 1 milion złotych. Jest
to rezultat współpra-

- W ciągu minionego roku udało się pozyskać dla mieszkańców
Rumi żywność o wartości prawie 1
miliona złotych - mówi Bogdan Formella
cy pomiędzy Bankiem
Żywności w Trójmieście, Stowarzyszeniem
Nasza Rumia, rumskimi
harcerzami i Ośrodkiem
Centrum Przygody oraz
gminą miejską Rumia.
- Największe jednak podziękowanie należy złożyć wolontariuszom ze
stowarzyszenia
Nasza
Rumia, gdyż to oni oso-

biście mają największy
wkład w realizację tych
zadań – zaznacza Bogdan
Formella. - Rozładowują transporty, segregują
żywność, a następnie
osobiście przygotowują i
rozdają towar mieszkańcom. To wspólna praca
dla naszej Rumi.
Jakub Grajewski

5

Gazeta Rumska, nr 7 (133), lipiec 2018

SYGNAŁY, OPINIE, KOMENTARZE

Redakcja zastrzega, że przytaczane wypowiedzi mieszkańców nie wyrażają stanowiska Redakcji, a są jedynie prywatną opinią czytelników.

Osiedle na piasku

Do redakcji Gazety Rumskiej zadzwonił zaniepokojony pan
Krzysztof – mieszkaniec ul. Reja. Tematem rozmowy był fatalny
stan budynków komunalnych i samej ulicy. Przedstawiamy treść
wypowiedzi Pana Krzysztofa:

Burmistrz

obiecywał
tutaj różne rzeczy.
Ocieplanie, malowanie, odśnieżanie. Te bunkry nie
spełniają żadnych norm
budowlanych. Te budynki
straszą. Prawo budowlane mówi, że śmietniki
powinny być ogrodzone
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i zadaszone. Tu nie ma
takich rzeczy. Ściany nie
mają izolacji, woda z dachu leje mi się po ścianie,
a tynk odpada pod naciskiem palca. Zgłaszałem
to już wiele razy. Zawsze
mówią, że zrobią... i nie
robią. W końcu przestałem, bo ile można prosić?
Trudno jest na własną rękę wymienić okna

opcja, żeby to wyburzyć,
ale co my dalej zrobimy?
W tym jednym nowym
bloku komunalnym, który ma powstać, wszyscy
się nie zmieszczą. Nie
wiemy nawet czy ktokolwiek z naszej ulicy tam
traﬁ. Co musiałoby się
stać, żeby w końcu wyremontowali te bloki?
Wszędzie są chodniki,
tylko u nas ich brakuje. Burmistrz wpadł na
„genialny pomysł”, żeby
zdrapać
nawierzchnię
drogi. Wtedy interweniowałem u pana burmi-

i drzwi, ponieważ tutaj
wszystko jest niewymiarowe. Z tego samego powodu trudno nawet jest
kupić odpowiednią roletę do okna. Tutaj nawet
wentylacji nie ma. Wszędzie wychodzi pleśń,
wszystko jest przemoknięte. Tylko czekać, aż się
dach zawali.
Słyszałem, że jest taka strza, bo już się po prostu
jeździć po tym nie dało.
Pomyśleliśmy – „może
będą kładli jakieś płyty
czy chodnik”, ale nic się
nie zmieniło.
Nie można dojść do kościoła. Nie ma możliwości, żeby jadąc rowerem,
nie przewrócić się. Gdy
jest sucho, pył z drogi
brudzi wszystko dookoła,
w tym ubrania wiszące
na linkach i białe sukienki pierwszokomunijnych
dzieci idących do kościoła. Z kolei po deszczu ciężko przez tę drogę przejść,
nie wchodząc w kałużę, o
błocie już nie wspomina-

jąc. Jeśli ta droga byłaby
zbudowana, odciążyłoby
to skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kosynierów. Podobno w okolicy
ma powstać straż pożar-

pod wejściami do mieszkań.
Być może mógłbym do
tej sprawy podejść bardziej cierpliwie, bardziej
spokojnie, ale ten pan się

na. Również strażakom
przydałby się łatwiejszy
dojazd.
Deszcz jest uciążliwy
również dla samego osiedla. Kałuże tworzą się

tak popisuje, że on wybuduje mieszkania, że jest
jedynym, który wybuduje, ale on tak mówi przez
4 lata, a jeszcze łopaty
nie wbił. Słyszałem już o
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różnych lokalizacjach nowych budynków komunalnych, widziałem już
różne wizualizacje, różne
wersje: z balkonami, bez
balkonów, z ogródkami,
bez ogródków. Cuda na
kiju, ale to można ludzi

tak łudzić w nieskończoność, a w praktyce nic
się nie dzieje. Myślę, że
wystarczy już tego bajerowania. Podejdźmy do
rzeczy poważnie, zobaczmy jaki ten facet naprawdę jest. To jest mistrz ba-

jeru, wodolejstwa i nic
poza tym. Temu panu już
dziękujemy.
Wystarczy podjechać
do Redy w okolice Aquaparku, żeby zobaczyć
jak może rozwijać się
miasto.

Przykre zapachy
przy ul. Ceynowy
Do redakcji Gazety Rumskiej zadzwoniła Pani Barbara – mieszkanka ul. Ceynowy. W rozmowie zwróciła uwagę na problem
przykrego zapachu przy ul. Ceynowy.

Mieszkańcy w końcu doczekają się

remontu ul. Abrahama

Po licznych apelach mieszkańców i publikacjach prasowych w
Gazecie Rumskiej, miasto wyremontuje ul. Abrahama.

Urząd Miasta podpisał
umowę z firmą IMPACT,
która ma podjąć się remontu nawierzchni jezdni, chodników i krawężników. Według założeń,
bezpieczeństwo poprawić mają progi zwalniające. Prace mają dotyczyć
również mostu nad Zagórską Strugą. Odcinek
drogi wyłożonej kostką
brukową ma jednak zostać nienaruszony. Przewodniczący Rady Miasta
Ariel Sinicki tłumaczy to
względami bezpieczeństwa (bruk ma zmniejszyć prędkość samochodów), oraz wysokimi
kosztami: „Jego ściągnięcie to koszt remontu całego odcinka który teraz
robimy”.
Rozpoczęcie remontu
zaplanowano na sierpień, a zakończenie na
listopad br. Koszt prac to
niecałe 650 tys. zł.

Mało ulic? - Wina
Rządu
Wprowadziłam się do
Rumi w
2015 roku.
Zamieszkałam
przy
ul.
Ceynowy, bardzo blisko
ronda i pomnika Jana
Pawła II. Byłaby to dość
przyjemna okolica, gdyby

nie przykry zapach, który
wydobywa się w tej okolicy z kanalizacji. To jest naprawdę bardzo uciążliwe
dla mieszkańców i bardzo
nieprzyjemnie się mieszka w takich warunkach.
Wiem, że sprawa była
już zgłaszana do radnych.
Nie rozumiem, dlaczego

nikt z tym nic nie robi. Czy
"Rumi – naturalnie pomysłowej" zabrakło pomysłu
na rozwiązanie problemu? Jeżeli radni chcą,
żeby na nich głosować,
to niech coś zrobią! To
wstyd, że w takim miejscu
mieszkańcy spotykają się
z takimi "zapachami"!

nakładów, które są nam
narzucone (np: oświata,
gdzie w przeciągu roku
nasze wydatki wzrosły o
6 milionów) lub które co
roku jesteśmy zmuszeni
ponosić, budujemy kilka
ulic rocznie” - komentuje na portalu społecznościowym.
Przewodniczący Rady
Miasta zaznacza, że
przez ostatnie 3-4 lata
wybudowano kilkanaście
ulic lub ich odcinków.
Wymienia także ulice,
na które Miasto zdobyło dofinansowanie, tj.:
Filtrowa, Katowicka, Konopnickiej, układ drogowy na Górze Markowca,
rondo Jana Pawła II.
Już kolejny raz Ariel
Sinicki przy okazji informowania o inwestycji na
Facebooku w godzinach
swojej pracy zajmuje się
atakowaniem lokalnych
mediów. Tym razem za-

rzuca „jakiejś gazecie”
brak rzetelności i pisanie nieprawdy. W Gazecie Rumskiej 2 miesiące
temu pojawił się głos
mieszkańca, który poddawał w wątpliwość realizację remontu w najbliższym czasie.
„Czy przypadkiem w
jakiejś „rzetelnej” gazecie nie było napisane, że
tej inwestycji nie będzie?
Ciekawe czy będą mieli na tyle honoru, aby
przeprosić za pisanie nieprawdy?” - komentuje
Ariel Sinicki.
Przypomnijmy,
że
publikowane przez nas
opinie mieszkańców nie
wyrażają stanowiska Redakcji i jesteśmy otwarci
na różne komentarze.
Z możliwości wyrażenia
swojego zdania na łamach Gazety Rumskiej
przewodniczący
Rady
Miasta nie skorzystał.

REKLAMA

Odpowiadając na pytania mieszkańców dotyczące budowy innych
ulic, Ariel Sinicki odpowiada, upatrując winowajców w Rządzie, który
wymusił na samorządach
zwiększenie nakładów
na oświatę.
„Nie jest możliwa budowa wszystkich ulic w
przeciągu 4 lat. To koszt
około 250 - 300 milionów
złotych. Pomimo wielu
7
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Strażnicy miejscy pomogli

REKLAMA

umierającej kobiecie
Funkcjonariusze otrzymali wezwanie z numeru alarmowego
112. Z komunikatu wynikało, że u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Paderewskiego znajduje się osoba, u której nastąpiło zatrzymanie
akcji serca. Na miejsce strażnicy dojechali w ciągu minuty.

Zmarł rumski malarz

Leon Bieszke

Do Redakcji Gazety Rumskiej dotarła smutna wiadomość. 21
lipca 2018 w wieku 95 lat zmarł rumski malarz Leon Bieszke.
Deﬁbrylatory można zobaczyć w różnych miejscach coraz częściej

Akcja ratunkowa przeprowadzona 12 lipca
trwała około pół godziny
i był to już trzeci przypadek wykorzystania przez
Straż Miejską defibrylatora (urządzenia są we
wszystkich
samochodach SM). Tym razem
pomógł patrol, w skład
którego wchodzili Bartosz Mikołajczyk, Michał
Mroczkowski oraz Michał Piądło. Funkcjonariusze na miejscu zastali
nieprzytomną
osobę,
której zaczęli udzielać
pomocy. Kwadrans później dołączyła do nich
ekipa pogotowia. Po
tym, jak czynności życiowe zostały przywrócone,
kobietę zabrano do szpitala.
Badania potwierdzają,
że szybkie użycie defibrylatora znacznie zwiększa
prawdopodobieństwo
przeżycia (jeśli akcja będzie przeprowadzona w
ciągu pierwszych 3 mi8

nut od momentu zatrzymania krążenia to jest to
75 procent szans), dlatego urządzenia te są bardzo ważne. Straż Miejska
w Rumi otrzymała trzy
automatyczne defibrylatory w marcu 2017 roku.
Zostały zakupione nie
dlatego, że Urząd Miasta i Burmistrz Pasieczny
przeznaczyli na to pieniądze, ale ponieważ jeden
ze strażników miejskich
złożył stosowny wniosek
do Budżetu Obywatelskiego - to w ten sposób
sfinansowany był zakup.
Poparło go ponad 1200
osób, oddając na społeczny projekt swój głos.
Defibrylator został zamontowany również np.
w Galerii Rumia (już w
2012 roku). Przez montażem ogólnodostępnego
urządzenia z jego obsługi
przeszkolono pracowników centrum handlowego. Automatyczne defibrylatory są również w

pociągach regionalnych
oraz SKM, kursujących
po Województwie Pomorskim (sprzęt za ponad 300 tysięcy złotych
był zakupiony w ramach
Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a projekt objął także szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów). Argumentem
za tym była liczba pasażerów korzystających z
tych przewozów. Rocznie
to około 46,5 mln osób.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi oprócz tego, że mają w
samochodach defibryMalarz kaszubski Leon Bieszke z Rumi odszedł z tego świata dziś,
latory - szkolą się także
tj. 21.07.2018r w wieku 95 lat. Był szanowanym artystą, który w
z kwalifikowanej pierwswoich obrazach zawarł piękno Kaszub i ich wiejskie krajobrazy,
szej pomocy, dzięki czestare chaty, kuźnie, kościoły... To kochał i uwieczniał w swoich
mu mają znacznie więkobrazach. Uczestnik wielu plenerów malarskich, wielu wystaw.
sze umiejętności, niż po Skarbnica wiedzy o minionych czasach. Powszechnie szanowany, kochany. Cześć
przejściu podstawowego Jego pamięci.
kursu pierwszej pomocy.
Jakub Grajewski
Zawiadomienie składa bliski krewny Andrzej Kamiński z Gdyni.
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Co słychać w Parlamencie
Cieszę się, że Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała mój projekt ustawy dotyczący
ustanowienia Święta Chrztu Polski w dniu 14 kwietnia.
W projekcie ustawy
ma to być święto państwowe bez dnia wolnego od pracy. Myślę,
że przyczyni się ono do
głębszej refleksji nad
tym niezwykle ważnym
dla historii Polski wydarzeniem. Projekt ustawy został przygotowany
przez Prawicę Rzeczypospolitej i czeka na dalsze
procedowanie w Sejmie.
Kolejną pozytywną informacją jest organizacja
w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu.
Pozwoli nam to lepiej
przekonać Unię Europejską i innych uczestni-

ków Konwencji do tego,
aby wzięto poważnie
pod uwagę nasze uwarunkowania w polityce
energetycznej. W Polsce
88% energii wytwarzane jest z węgla kamiennego i zmniejszenie jego
udziału będzie wymagało istotnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, aby osiągnąć 50%
udziału węgla w miksie
energetycznym,
obok
energii pozyskiwanej z
gazu ziemnego, energii
odnawialnej i ewentualnej energii jądrowej.
Liczę na to, że Unia Europejska zracjonalizuje
swoje działania dotyczą-

ce emisji CO2 podając
konkretne wartości emisji dopuszczalnych dla
poszczególnych państw.
Sposób dojścia do tych
wskaźników
poziomu
emisji musi zależeć od
poszczególnych państw.
Dobrze jest, że Senat zakończył prace nad
ustawa pt. „Prawo o
szkolnictwie wyższym i
nauce”. Pomimo jeszcze
wielu uwag z różnych
stron ustawa ta, po półtorarocznych konsultacjach z zainteresowanymi stronami ma szansę
umożliwić szybszy rozwój nauki i szkolnictwa
wyższego. Poza racjo-

nalizacją wydatkowania
pieniędzy potrzeby jest
jednak stały wzrost finansowania nauki, aby
Polska skuteczniej mogła
doganiać kraje o wysokim poziomie rozwoju.
Myślę, że w istotny
sposób będzie poprawiona gospodarka odpadami poprzez kontrolowanie przywozu odpadów,
ich magazynowania i
przeróbki, aby zapobiegać sytuacjom, które w
ostatnim czasie się zintensyfikowały.
Często
zamiast segregować albo
przerabiać odpady pozbywano się problemu
przez podpalanie składowisk.
Jestem bardzo zaniepokojony procedowaniem projektu ustawy
Kodeks wyborczy. Projekt ten dotyczy wyborów do Europarlamentu. Projekt ten zwiększa
szanse dla dużych ugrupowań kosztem ma-

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
łych ugrupowań. Mniej
więcej 16,5% głosów w
skali kraju będzie musiał
uzyskać komitet wyborczy, aby uzyskać mandat.
Spowoduje to zmniejszenie reprezentatywności
wielu małych ugrupowań politycznych. Nie
jest to zgodne z tradycją
polityczną Polski i prowadzi prostą ścieżką do
systemu dwupartyjnego.
Wielu Polaków nie będzie posiadała swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.

Jan Klawiter
Poseł na Sejm RP

REKLAMA
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Irytujące przejście
- Zapraszam państwa tu do mnie...
Nasza przypadkowa piątka spojrzała po sobie. Co niektórzy zmięli w ustach brzydkie
przekleństwo.
Było po 7 rano i wszyscy spieszyliśmy się na kolejkę a teraz patrzyliśmy jak odjeżdża
bez nas. Tymczasem my zaczęliśmy dzień i tydzień od spóźnienia do pracy i... mandacików po 100 złotych.
A wszystko to przez
naszą niesubordynację i
chęć hasania na czerwonym świetle. Ale jak tu
się oprzeć nawet nie tyle
pokusie co konieczności,
gdy wiadomo, że jeśli się
posłusznie i karnie poczeka na to zielone to można
nie dać rady przejść nawet
jeżeli ruszymy z kopyta!

I tym sposobem większość ludzi nie wytrzymuje napięcia i swoistej
wojny psychologicznej a
widząc samochody stojące już na czerwonym,
widząc już palące się
zielone na drugim pasie
– stawia nogę na jezdni
o kilka sekund za wcześnie...

I na to tylko czeka Policja regularnie czyhająca
w okolicy, gdy tylko ktoś
gdzieś uzna, że przychody z mandatów są za niskie w danym miesiącu.
Tajemnicą
poliszynela
jest, że w tym miejscu,
jakiekolwiek te braki by
nie były, policja nadrobi
je w godzinę...

Zapewne
większość
czytelników od razu rozpoznała problematyczne
miejsce – przejście na Dworzec Główny w Rumi, koło
Castoramy. O ile opis mógł
przywołać uśmiech rozbawienia, o tyle nie zmienia to
faktu, że mamy tu do czynienia z dużym problemem
dla mieszkańców Rumi.

Mi osobiście tego poranka do śmiechu nie
było, pozostałym “winowajcom”
również
nie. Dodatkowo zdenerwowanie spotęgowało
uświadomienie
sobie
faktu, że ten problem
pozostaje nierozwiązany
od zbyt wielu lat (dwudziestu?!).
Napisałam
“koło Castoramy” ale
przecież sama pamiętam grupki ludzi biegające przez te nieszczęsne
światła gdy jeszcze o Castoramie nikt nawet nie
słyszał! Pamiętam jak
szłam tamtędy z moim
schorowanym tatą, który próbował przyspieszyć by zdążyć, ale nie
dał rady... Takie traktowanie ludzi jest uwłaczające! Chyba nadszedł

czas, by wreszcie zacząc
coś robić w tym kierunku, zwłaszcza, gdy wszędzie dookoła widać spore zmiany.
Nadszedł czas na
zmiany również tutaj.
Musimy zacząć walczyć o rozwiązanie
tego problemu i nie
dać sie traktować jak
coś do przeganiania i
łatwe źródło dochodu
mandatowego!
Miasto Rumia powinna w
końcu zaproponować
jakieś
rozwiązanie,
być może nawet wziąć
pod uwagę możliwość
większej
inwestycji
(tunel?) która rozwiązałaby ten problem raz
i na zawsze.
Agnieszka Landowska

Agnieszka Landowska
REKLAMA
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Bratnie sobie słowo daję,

czyli wakacje 11 HDCZB

Harcerskie obozy to wieloletnia tradycja nie tylko naszego hufca, ale całego skautingu. Przez czterdzieści lat harcerze z Rumi
wyjeżdżali nad Jezioro Choczewskie, obecnie obozy odbywają
się w ośrodku Centrum Przygody w Potęgowie, w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym. Komendantem tego miejsca od dziesięciu
lat jest harcmistrz Bogdan Formella.
W tym roku wyprawa
dla 140 osób została zorganizowana w pierwszej
połowie lipca. - Przygoda harcerska na obozie
i pod namiotami zawsze
jest dużym wyzwaniem
dla młodego człowieka,
a szczególnie w dzisiejszych czasach - zwraca
uwagę Bogdan Formella, który organizuje takie obozy dla dzieci i
młodzieży z Rumi od 30
lat. - Trzeba wykazać się
samodzielnością
oraz
nauczyć się wykonywać

różne czynności podczas
codziennego życia na
obozie. Podstawowym
obowiązkiem jest nauka
sprzątania i utrzymania
czystości, ścielenie własnego łóżka, dbałość o
higienę osobistą, czystość i układanie własnych rzeczy, pomoc przy
przygotowaniu posiłków,
mycie menażki, a także
pełnienie służb oraz nocnych wart. Wszystkie te
podstawowe czynności
mają ogromny wpływ na
kształtowanie osobowo-

bywaniem stopni oraz
sprawności harcerskich,
a więc m.in. pływanie
pod żaglami, pływanie
na kajakach, wędrówki w
terenie, wieczorne ogniska, zajęcia teatralne,
nocne wyprawy, strzelanie z wiatrówki i łuku,
nauka pływania, zajęcia
i gry sportowe, biegi patrolowe oraz konkursy
zręcznościowe. Zajęcia
zostały podzielone na
bloki programowe organizowane do południa,
po południu i wieczorem. W ramach programu obozu uczestnicy zostali także podzieleni na
7 załóg, które miały za
zadanie ruszyć na wyprawę żeglarską „Szlakiem
Portów Polskich 2018”,
pływając na jachcie S/Y
Vector.

Bogdan Formella - rumianin, ratownik WOPR,
sternik jachtowy, sędzia strzelecki i dyrektor ośrodka Centrum Przygody. Jest organizatorem działalności harcerskiej w Rumi i Redzie. Organizuje rajdy, biwaki, obozy dla dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy
został zbudowany Dom Harcerza, jacht pełnomorski
Vector oraz utworzony ośrodek w Potęgowie.

ści, jak również pozytywnych cech charakteru.
Tegoroczny obóz odbywał się pod hasłem
„Bratnie sobie słowo
daję, że pomagać będziem wzajem, zuch zuchowi, druhnie druh”.
- To słowa piosenki, którą harcerze śpiewają na
koniec każdego dnia. W
nich jest zawarte prawie
całe motto harcerstwa –
mówi Bogdan Formella.
Na program obozu
składało się szereg tematów związanych ze zdo-
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Obrazy z kalendarza zakupione

przez prywatną firmę z Rumi
Właściciel Firmy Prywatnej VEGA pan Grzegorz Partyka zakupił kolekcję obrazów, które znalazły się w rumskim kalendarzu na 2018 rok. Tych obrazów jest trzynaście (12
miesięcy + tytułowy), a ich autorami są artyści malarze skupieni w Stowarzyszeniu Artystów „Pasjonat”.

Rumscy „Pasjonaci”
działają już siedem lat.
Dzięki ich pracowitości,
aktywności i kunsztowi
poznaliśmy poprzez ich
obrazy Rumię, rumskie
tematy były poddawane
obróbce artystycznej,
przetwarzaniu
artystycznemu z innej ciekawej strony.
Kolekcja kilkunastu
obrazów jest bardzo interesująca i od pierwszych dni jej publicznej
prezentacji cieszyła się

12

dużym
zainteresowaniem. Pan Grzegorz Partyka pokazał, że nie
zamyka się tylko na sprawach zawodowych, ale
jest też wrażliwy na piękno, na sztukę, zauważa
rumskich artystów, docenia wartość ich osiągnięć artystycznych. Taki
mecenat, patronat nad
sztuką oraz nad twórcami pracującymi w tej
dziedzinie ma swoją bardzo długą, wielowiekową
tradycję.

Obrazy rumskich artystów starannie wykonane, piękne, kolorowe
mogą być początkiem
kolekcji, ozdobą każdego
wnętrza: firmowych biur,
sal konferencyjnych, gabinetów czy też prywatnych posiadłości.
Oby ten godny naśladowania gest odegrał
rolę pozytywnego bodźca. Być może wkrótce
znajdą się kolejne firmy
i osoby chcące wspomagać artystów po-

przez inwestowanie w
ich sztukę..?
Firma
Prywatna
VEGA zajmuje się dostarczaniem części do
cystern, stacji paliw i
LPG. Dysponuje pełnym
asortymentem
wyposażenia niezbędnego przy przewozie
materiałów
niebezpiecznych. Posiada też
specjalistyczne, wysokiej jakości produkty
wiodących polskich i
światowych firm.
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Światowy Zjazd Kaszubów
Kaszubi z całego świata 7 lipca spotkali się w Luzinie podczas XX Światowego Zjazdu Kaszubów. Jubileuszowe wydarzenie odwiedził również Prezydent
RP Andrzej Duda.

Rumska Radna Powiatu Wejherowskiego Łucja Słowikowska z Prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas XX Zjazdu Kaszubów.

Zjazd Kaszubów to
spotkanie społeczności
kaszubskiej nie tylko z
Polski, ale także wielu
odległych krajów, takich
jak USA, czy Kanada.
Kaszubi jak zawsze przyjechali specjalnym pociągiem
„Transcassubia”. Program
otwierała Msza Święta.

Tradycyjne
śpiewy,
tańce, prezentacja rzemiosła i kaszubskie potrawy to stałe elementy
towarzyszące każdemu
Zjazdowi.
W tym roku ważnym
elementem tego dnia
było odsłonięcie tablicy
profesora Gerarda Labu-

dy. Po tym wydarzeniu
Kaszubi odśpiewali Hymny Polski i Kaszub oraz
pieśni Kaszubskie.
Podczas zjazdu nie mogło zabraknąć koncertów
kaszubskich gwiazd. Na
scenie wystąpili midzy
innymi Weronika Korthals, Ewelina Pobłocka,

zespół Sierakowice i zespół Fucus.
Przypomnijmy, że poprzedni Zjazd Kaszubów
odbył się w Rumi i przyciągnął tysiące osób.
Również Luzino frekwencyjnie
zdecydowanie
dało radę!

REKLAMA
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KS. RAFAŁ STARKOWICZ
Gość Niedzielny / Gość Gdański nr 25 z 2018 r

Przedruk artykułu z „Gościa Niedzielnego”

Cegły nie są najważniejsze
– Pierwsze wykopy pod fundamenty szkoły wykonaliśmy na początku sierpnia ubiegłego roku. To, że w ciągu kilku
miesięcy udało się nam postawić ten wielki budynek, to prawdziwy cud – mówi s. Elżbieta Blok SSND.
Uyo jest stolicą nigeryjskiego stanu Akwa
Ibom. To ogromne miasto. Od kilku lat wśród
jego mieszkańców pracuje polska misjonarka – s.
Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame. W tym
czasie dała się im poznać nie tylko jako gorliwa promotorka Bożego
Miłosierdzia, ale także
niezwykle sprawna me-

nedżerka. Najważniejszą
jednak sferą jej działalności jest katolickie
szkolnictwo. Ostatnio w
ciągu roku udało się jej
wybudować
ogromną
szkołę. Zajęcia w nowym
budynku już tej jesieni
rozpocznie kilkaset nigeryjskich dzieci. Wszystko
dzięki ofiarności wiernych z parafii Świętych
Józefa i Judy Tadeusza w
Rumi.

REKLAMA

Zgodnie z wolą
kościoła

Kiedy s. Elżbieta wstępowała do zakonu, nie
myślała nawet o pracy
na misjach. Z czasem
trafiła do placówki na
Kielecczyźnie. - Były tam
naprawdę bardzo skromne warunki. Wiem, że
Pan Bóg przygotowywał
mnie wówczas do pracy na misjach - ocenia.
Mówi jednak, że gdy z

woli zgromadzenia udała
się do Afryki, od razu poczuła się u siebie. Pracowała w Gambii, w buszu,
daleko od cywilizacji. Po
20 latach skierowano ją
do Nigerii. Prowadziła
tam biuro rozwojowe.
Pisała projekty dla Gambii, Nigerii, Kenii, Sierra
Leone i Ghany. Uczyła
też w szkole. Problemem
jednak były tragiczne warunki. - Lekcje odbywały
się w starym kościele,

który groził zawaleniem.
Sale lekcyjne wydzielały
jedynie parawany. Panował hałas, było także niezmiernie duszno - mówi
s. Elżbieta. Postanowiła
działać.

Spotkanie
z archaniołem

Jej ogromną troską
była budowa studni dla
mieszkańców Nigerii. W
jednej z placówek, prowadzonych przez siostry,
tygodniowy limit wody

dla uczennic szkoły wynosił zaledwie 20 litrów.
Wciąż jednak marzyła o
budowie nowej szkoły
w Uyo. Ale ta myśl zdawała się być utopią. Stukała do różnych drzwi.
Odwiedzała ambasady i
organizacje charytatywne. Zwróciła się także
do ks. Waldemara Cisły,
szefa organizacji Pomoc
Kościołowi w Potrzebie.
Po pewnym czasie zadzwonił telefon. Ksiądz

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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- Kiedy objęłam tę szkołę, chodziło do niej 90 dzieci. Dzisiaj jest ich 347. W nowym budynku
będzie się uczyć trzykrotnie więcej uczniów – zaznacza siostra.
zapewnił ją, że nie ma
się o co martwić. Znalazła się w Polsce parafia,
która zbierze pieniądze
na budowę studni w najbardziej doświadczonej
brakiem wody placówce
edukacyjnej. Niedługo
później odezwał się do
niej ks. prał. Tadeusz Gut,
proboszcz parafii św. Józefa i św. Tadeusza Judy
z Rumi. Sprawy nabrały
tempa. W krótkim czasie wpłynęły potrzebne
pieniądze. Postanowiła
przyjechać do Polski, aby
podziękować. Podczas
tej wizyty podzieliła się z
proboszczem i parafianami pragnieniem wybudowania szkoły w Uyo. Odzew był natychmiastowy.
Parafianie zaczęli zbierać
pieniądze na ten cel. Z
Polski wyjechała już z
pewną sumą. Nie pozwalała ona jednak jeszcze
na rozpoczęcie budowy.
Dopiero później, będąc już w Nigerii, zajrzała
na stronę rumskiej parafii i ze zdumieniem zobaczyła, że w ogłoszeniach
parafialnych cyklicznie
pojawia się informacja
o zbiórkach na budowę

szkoły. - Księdza Guta nazywam swoim archaniołem i taki jest w rzeczywistości. Ma tak ogromne
serce, że rozpalił paraﬁan
do ogromnej życzliwości i
oﬁarności - mówi siostra.
- Nie czuję się archaniołem ani bohaterem.
Dla mnie to pobożny żart
- mówi z zakłopotaniem
ks. Gut. - To prawda, że
przy naszej współpracy
udało się dokonać czegoś, co przerastało nasze oczekiwania. Kiedy
zaczynaliśmy wspierać
budowę szkoły, byliśmy
przekonani, że jest to
inicjatywa, która rozłożona będzie na wiele
lat. Jestem przekonany,
że to sprawa Boża - dodaje kapłan. Większość
pieniędzy na budowę zebrano w parafii ks. Guta,
choć kapłanowi udało się
w zbiórki zaangażować
także wspólnoty parafialne z Gdańska-Osowej,
Wejherowa, Swarzewa,
Gdyni-Cisowej i Jastarni.
- Budowie towarzyszyła ogromna otwartość
ludzkich serc. Zgłaszali
się do nas ludzie, którzy

o przedsięwzięciu dowiedzieli się z internetu
i przywozili naprawdę
znaczące sumy pieniędzy.
Chcieli przy tym zachować anonimowość. To są
cuda, które dzieją się tu
i teraz. Więcej. Pokazuje
to, że ludzie są wrażliwi
i kiedy widzą sensowne
działania, są naprawdę
hojni - opowiada proboszcz. - Tam, w Nigerii,
to dzieło ludzie nazywają
„Boża łaskawość” i „Cud
Bożego miłosierdzia” mówi s. Elżbieta. Parafianie przekazywali nie tylko pieniądze. W zbiórki
włączyło się także Gimnazjum nr 4 im. Karola
Wojtyły, po reformie
przemianowane na Szkołę Podstawową nr 10.
Do Nigerii wysłano tonę
zabawek i pomocy szkolnych: pluszaków, kredek,
plasteliny i puzzli. Parafia
dla wszystkich uczniów
przekazała także stroje
sportowe. Jak mówi siostra, było to dla dzieci
ogromną radością, a moment otrzymania tych
prezentów większość zapamięta do końca życia.

300 ton
na głowie

Budowa nowej szkoły
rozpoczęła się w sierpniu
2017 roku, a tuż przed
Bożym
Narodzeniem
świętowano położenie
dachu. Budynek ma imponujące rozmiary. Na
pierwszym
poziomie
jest 5 klas, biura, pokój
nauczycielski, toalety i
przestronne korytarze.
Na kolejnych dwóch
piętrach - kolejnych 8

- Dziękuję Bogu
za księdza prałata oraz rumską
paraﬁę, za ich
oﬁarność i systematyczność mówi siostra Elżbieta.

sal i ogromna aula. Trzeba dodać, że u nas
nie ma żadnego sprzętu - koparek, betoniarek
czy czegoś podobnego.
Wszystko wykonuje się
najprostszymi
narzędziami. Beton miesza się
ręcznie. Kiedy laliśmy
fundamenty,
kobiety
nosiły misy z betonem
na swoich głowach. Na
jeden strop trzeba było
160 ton betonu - mówi
siostra. W sumie nigeryjskie kobiety przeniosły
na swoich głowach ponad 300 ton betonu, nie
licząc paczek z płytkami
czy innych materiałów.
Z chętnymi do pracy nie
było problemu. W Nigerii
panuje ogromne bezrobocie. - Postanowiłem,
że trzeba wypłacić im
premię. Później jeszcze
postanowiliśmy sﬁnansować festyn dla wszystkich, którzy brali udział
w budowie. Entuzjazm
ponoć był ogromny. Nie
mieściło im się w głowach, że ktoś w Polsce
pomyślał, żeby ich dowartościować. Cegły są
ważne, ale najważniejsi
są ludzie - podkreśla proboszcz. - Nasi paraﬁanie

ufundowali także stypendia dla 45 dzieci, które
będą uczyć się w tej szkole. Opieką objęliśmy sieroty i półsieroty. Ta pomoc nie jest anonimowa.
Każdy z fundatorów dostał obrazek ze zdjęciem
„swojego” dziecka. Podopieczni od czasu do czasu łączą się i rozmawiają z nimi przez internet
- dodaje ks. Gut. - Dzieci
to przyszłość i trzeba w
nie inwestować. Trzeba
je wychować w patriotyzmie, ugruntować w wierze, dać solidną wiedzę i
rozwinąć wszechstronne
zdolności. One naprawdę
są zdolne. W ten sposób
buduje się lepszy świat.
W Nigerii trwa trudny
do rozwiązania problem
na płaszczyźnie religijnej. Kolejnym są waśnie
etniczne i plemienne. A
człowiek, który ma wiedzę i szerokie horyzonty,
zupełnie inaczej funkcjonuje w społeczeństwie.
Mam pewność, że to
nowe pokolenie da Nigerii zupełnie nową twarz zaznacza siostra.
KS. RAFAŁ STARKOWICZ
Gość Niedzielny / Gość
Gdański nr 25 z 2018 r

KS. RAFAŁ STARKOWICZ /FOTO GOŚĆ

ARCHIWUM S. ELŻBIETY BLOK
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Wojska Obrony Terytorialnej już na Pomorzu. Rekrutacja trwa!
„Myślę, że Wojska Obrony Terytorialnej
będą się rozwijać we właściwym kierunku,
o ile nikt nie będzie tym wojskom przeszkadzał”. „Wiele osób może łączyć pracę
i życie rodzinne, a w konsekwencji służyć
Ojczyźnie”
- Tak wypowiadali się
uczestnicy spotkania w
siedzibie 7 Pomorskiej
Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej przy ul. Słowackiego 5 w Gdańsku,
gdzie odbyło się kolejne
spotkanie zapoznawcze
kandydatów do służby
w WOT z dowództwem i
kadrą zawodową. Z przyszłymi żołnierzami OT
spotkał się kmdr Tomasz
Laskowski Dowódca 7
BOT, do niedawna oficer
Wojsk Specjalnych.
WOT to piąty rodzaj
sił zbrojnych obok Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych
i Marynarki Wojennej.
Misją WOT jest obrona i
wspieranie społeczności
lokalnych. Twórcy piątego rodzaju sił zbrojnych
wyjaśniają, że filarem
WOT są żołnierze na co
dzień pracujący zawodowo w swoich profesjach.
Przyszłą służbę pełnić
będą w rejonie swojego

miejsca zamieszkania, co
pozytywnie wpłynie na
utrzymanie powszechnej gotowości do obrony terytorium naszego
kraju. Jednym z priorytetów będzie ochrona
ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,
ochrona mienia, akcje
poszukiwawcze, a także
udział w realizacji zadań
z zakresu zarządzania
kryzysowego. Ważnym
aspektem będzie również współpraca z samorządami terytorialnymi.
Wojska Obrony Terytorialnej mają również za
zadanie kształtować w
społeczeństwie postawy
i wartości patriotyczno–
obywatelskie. Planuje się
,że do końca 2018 roku w
strukturach WOT będzie
służyć 20 tys. żołnierzy,
w tym 17 tys. żołnierzy
pełniących
Terenową
Służbę Wojskową. Plany
zakładające osiągnięcie
docelowej
liczebności

Na zdj. Uczestnicy spotkania 7Pomorskiej Brygadzie OT przy ul. Słowackiego w Gdańsku

WOT na poziomie 53 tys.
dotyczą końca 2021r .
Jednocześnie od połowy 2020 roku planuje
się rozpocząć pierwsze
certyfikacje pododdziałów. Ten proces zakończy się w 2024 roku. W
województwie Pomorskim, oprócz Brygady,
utworzone zostaną trzy

Na zdj. Uczestnicy spotkania: A. Pupiało, A. Bursztynowicz, A. Szenk, S. Śluba, K. Klejbor.

16

bataliony: w Malborku,
Słupsku i najprawdopodobniej Kościerzynie.
O wrażenia i opinie po
spotkaniu w 7 Pomorskiej Brygadzie poprosiłem zainteresowanych,
mając na względzie chęć
poznania
przesłanek,
które nimi kierują, ale
także wysłuchania cennych uwag i opinii pomocnych w procesie rekrutacji.
Piotr Klauze: Co zdecydowało, że ubiegają
się Państwo o możliwość
pełnienia służby w WOT?
Jakie mają Państwo spostrzeżenia ze spotkania?
Sławomir Śluba: Chęć
przeżycia przygody. Poza
tym względy patriotyczne oraz chęć przekazania
dzieciom i znajomym, że
są inne wartości, a nie
tylko pieniądz. Zostałem
poinformowany o możliwości służby w WOT.
Agnieszka
Szenk:

Chęć sprawdzenia siebie, swoich umiejętności
nabytych podczas wykonywania obowiązków
zawodowych.
Sprawdzenie swojej kondycji
fizycznej..
doskonałe
połączenie życia rodzinnego i zawodowego w
służbie dla Ojczyzny (…).
W związku z tym, że
moja praca zawodowa
związana jest z pomaganiem ludziom, przesłanki dotyczące wstąpienia
w szeregi WOT skłaniają
się ku temu, aby podnosić swoje kwalifikacje w
zakresie profesjonalnego
pomagania innym.
PK: Jakie są Państwa
oczekiwania związane ze
służbą?
Agnieszka
Pupiało:
Oczekuję
możliwości
podjęcia służby w WOT,
najchętniej w formacji
bojowej, ale może być
też w innych formacjach.
Ważne jest także podnie-

sienie mojej sprawności
fizycznej i kwalifikacji w
wybranej specjalności.
Chęć sprawdzenia siebie.
Podczas spotkania w siedzibie Brygady zostały
wyjaśnione zagadnienia
związane z odbyciem
służby w WOT. Brak jakichkolwiek niedomówień na tym etapie.
Została zaprezentowana broń używana przez
WOT. Przybyłam na spotkanie, aby zapoznać się
z warunkami pełnienia
służby. Chciałabym pozostać w czynnej służbie
oraz dalej się szkolić i
zdobywać nowe umiejętności i sprawności bojowe. Pragnę zapoznać
się z programem szkoleniowym, poznając go w
praktyce.
Kamila Klejbor: Chciałam sprawdzić się w roli
żołnierza. Bardzo zależy
mi na niesieniu pomocy innym. Chcę również
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być autorytetem dla moich dzieci. Nauczyć ich,
co w życiu jest ważne.
Podczas prezentacji dowiedziałam się również
o rzeczach, które były
dla mnie dość istotne
ze względu na pracę zawodową. Jeśli chodzi o
oczekiwania, chciałabym
rozwijać się dla samej
siebie, ale też i dla osób,
które dzięki mojemu
przeszkoleniu otrzymają
pomoc. Służba w WOT
jest bardzo dobrym pomysłem. Wiele osób
może łączyć pracę i życie
rodzinne – służyć Ojczyźnie. Dla mnie osobiście
ważne jest też prowadzenie zdrowego trybu
życia.
PK: Czym dla pana jest
możliwość wstąpienia
w szeregi WOT i jak Pan
ocenia dzisiejsze spotkanie? - zapytałem st.

Jedynym minusem jest
ankieta, która według
mnie jest ,,ciut’’ za długa do wypełnienia w tak
krótkim czasie. Kadra
prowadząca była dobrze przygotowana do
zajęć. Jako były żołnierz
zawodowy, uważam że
wstąpienie w szeregi
WOT jest obowiązkiem,
ale także zaszczytem.
Chcę dalej rozwijać swoje nawyki i umiejętności
zdobyte podczas wieloletniej służby zawodowej
już w szeregach tej nowej formacji. Myślę, że
Wojska Obrony Terytorialnej będą się rozwijać
we właściwym kierunku,
o ile nikt nie będzie tym
wojskom przeszkadzał.
O wyjaśnienie zasad
rekrutacji
poprosiłem
oficera wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gdańsku

Na zdj.kpt. - Krzysztof Mikołajczyk - WKU w Gdańsku

chorążego sztabowego
rezerwy Artura Bursztynowicza.
AB: Uważam, że czas
spędzony na dzisiejszym
spotkaniu został dobrze
wykorzystany.
Osobiście jestem ze spotkania bardzo zadowolony.

kpt. Krzysztofa Mikołajczyka.
PK: Panie kapitanie,
jak Pan ocenia współpracę z 7 PBOT w kontekście
trwającej rekrutacji, no i
przede wszystkim, czy w
naszym województwie
są chętni do służby?

Kapitan Krzysztof Mikołajczyk: Współpraca
z 7 Pomorską Brygadą
OT przebiega bardzo
dobrze. Odnośnie rekrutacji - mamy duże zainteresowanie ochotników
tą formą służby wojskowej. Jest to coś nowego,
mamy bardzo dużo telefonów od ludzi, którzy
chcą pozyskać wiedzę
na czym polega ta forma
służby. Mam nadzieję,
iż uzyskują od nas wyczerpującą odpowiedź.
Chciałbym zaznaczyć, że
nabór do Wojsk Obrony
Terytorialnej odbywa się
poprzez komendy uzupełnień, właściwe dla danego terytorium. Inaczej
mówiąc, osoby zamieszkujące w rejonie odpowiedzialności konkretnej
WKU muszą udać się do
swoich komend. Informacji udzielamy każdemu, nawet spoza rejonu,
informując jednocześnie
o tym, do jakiej WKU
mają się udać.
PK: Proszę powiedzieć,
jakie są procedury przy
składaniu wniosków, czy
jest to skomplikowany
proces?
KM: Przychodząc do
nas kandydaci do WOT,
pobierają wnioski lub też
wypełniają je na miejscu.
Warunkiem ubiegania
się o przyjęcie do WOT
jest złożenie wniosku w
WKU zgodnej z miejscem
zamieszkania. Wniosek
można pobrać również
ze strony internetowej
WKU, natomiast w przypadku, kiedy kandydat
na żołnierza stawi się w
siedzibie Komendy Uzupełnień, to nasi pracownicy chętnie pomogą w
wypełnieniu wniosku.
PK: Jakie dokumenty
kandydat musi zabrać do
WKU, żeby móc złożyć
wniosek?
KM: Kandydat musi
mieć ze sobą dowód osobisty, świadectwo ostat-

nio ukończonej uczelni
lub szkoły. Mile widziane
są dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym certyfikaty i uprawnienia, które
jego zdaniem mogą się
przydać przy naborze do
WOT i ewentualnej przyszłej służbie.
PK: Panie kapitanie,
o co najczęściej pytają
kandydaci, jakie mają
wątpliwości i czego one
dotyczą?
KM:
Najczęstszym
pytaniem, zwłaszcza ze
strony młodzieży, jest pytanie dotyczące umundurowania. Kandydaci są
mile zaskoczeni faktem,
że umundurowanie jest
bezpłatne.

PK: Co można byłoby
usprawnić we współpracy 7BOT i WKU w zakresie rekrutacji?
KM: Na tę chwilę
trudno ocenić, ponieważ jesteśmy na początku tworzenia struktur WOT. Jak na razie
mamy bardzo dużo telefonów, dużo ochotników do nas przychodzi.
Zobaczymy, co pokaże
przyszłość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to
będziemy nad tym pracować.
Według
Dowódcy
Wojsk Obrony Terytorialnej pana Generała
Wiesława Kukuły, przyjęty system zakłada, że
od rozpoczęcia służby

do tzw. certyfikacji i
uzyskania tzw. statusu
combat ready, żołnierza
dzielą trzy lata i minimum 124 dni szkoleniowe. Obejmują one m.in.
szkolenie podstawowe
(popularna „szesnastka”), dwudniowe szkolenia weekendowe oraz
tzw. szkolenie zintegrowane, poligonowe. Specjalności szkolenia będą
rozszerzane o kilkadziesiąt dni (od 30 do 60), w
skali trzech lat.
PK: Dziękuję panu za
rozmowę.
Info pras. mł. chor.
Piotr Klauze Foto: archiwum 7BOT
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NOWA ZELANDIA – KWIATY PAPROCI (cz. 2/2)

Fiordland

To największy park narodowy tego kraju. Powierzchnią obejmuje 12
500 km² (więcej niż 2/3
całego województwa Pomorskiego), w tym najdziksze, zamieszkałe przez
kiwi i takahe regiony Wyspy Południowej. Pełno
tam jezior i rzek, góry a na
wybrzeżu Morza Tasmana
jak sama nazwa wskazuje
– liczne fiordy. Wyjątkowo
urokliwy kawałek naszej
planety.
To tam po wstępnym
rekonesansie i pierwszych
rybach watertaxi w końcu
wywiozło nas na przeciwny cywilizacji brzeg jednego z jezior, gdzie przez
ponad tydzień byliśmy
skazani na siebie i na to co
złowimy. W przeciwnym
razie głód i… sandflies’y.
Sandfly to mała krwiożercza meszka – utrapienie południowej wyspy Nowej Zelandii. Nie
ma tam nic co by mogło
18

człowiekowi
zagrażać.
Żadnych
drapieżników,
chorób tropikalnych, jadowitych węży czy pająków. Sandfly nadrabia za
wszystkich.
Występuje
w kosmicznych ilościach
i kąsa dotkliwie jak giez,
pozostawiając długotrwałe swędzące ślady. Któregoś dnia zanurzyłem
dłoń z kilkunastoma przyssanymi krwiopijkami do
wody. Gdy po kilkunastu
sekundach wyciągnąłem
rękę, te gryzły mnie dalej!
Zaraza.
Czegóż się jednak nie
robi dla chęci złowienia
wielkiego pstrąga. Fiordland to mekka pstrągowych wędkarzy, którzy
zlatują się z całego świata. Anglojęzyczny kraj z
dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową i noclegową - nie może być
inaczej. Presja wędkarzy
jest tak duża, że trzeba
się skazać na wyjątkowe niewygody a meszki

są jedną z nich. Kolejna
to deszcze – średnio 200
dni deszczowych w roku
nie zachęca do spania w
namiocie. Na szczęście są
parkowe chatki. Proste i
skromne, czasem wymagające posprzątania ale
przynajmniej nic na głowę
nie kapie i można chodzić
weń
wyprostowanym.
Dopiero izolacja i trudny,
często kosztowny dostęp
zapewniają dobre pstrągi.
A te są tam w wyjątkowej
kondycji a i w smaku nie
zostawiają nic do życzenia. Przeźroczystość wody
jednak jest tak duża, że
są wyjątkowo płochliwe
a ich złowienie to nawet
w najmniej dostępnych
odcinkach rzek to zawsze
nie lada wyczyn. Mało
co tak wynagradza trud
jak możliwość podziwiania całymi dniami lasów
deszczowych Fiordlandu,
pałętanie się ich szlakami a wieczorem ognisko
z piekącym się dorodnym
pstrągiem. Gdy doda się
do tego zasłyszany okrzyk
rzadkiego kiwi znów czuje
się niezwykle uprzywilejowanym człowiekiem.

Jakoś nigdy nie byłem
entuzjastą tej metody
pieczenia rybiego mięsa.
Pstrąg zawinięty w aluminiowego Jana Niezbędnego wydawał się wręcz
profanacją jeśli nie chociaż marnowaniem szlachetnego kawałka mięsa.
Do czasu aż kolega po kiju
zapoznał mnie z takim
przepisem:
Rozpalamy
ognisko,
niech płonie trawiąc coraz
większe kawałki drewna.
Pstrąga filetujemy a
filety tniemy na kawałki
wielkości 1/3 dłoni. Skórę
wraz z łuską należy zostawić!
Przygotowujemy panierkę z mąki wymieszanej z ostrą papryką,
pieprzem cytrynowym i
wegetą. Troszkę dosalamy
i obtaczamy w przygotowanej mieszance kawałki
mięsa.
Te następnie owijamy
w folię (należy zapamiętać
z której strony jest skóra).
Owinięte mięso rzucamy na żar dopalającego
się ogniska (bez płomieni!) – 4 minuty na stronę ze skórą, 3 minuty na
stronę bez skóry.
W ten sposób upieczony pstrąg zachowuje doskonałe walory smakowe
i wilgoć. Każda minuta
pieczenia więcej wysusza
mięso, choć jest to też
uwarunkowane grubością
rybiego mięsa. Podane

Fot. Rafał Słowikowski

Pstrąg w folii

Fot. Rafał Słowikowski

Fot. Rafał Słowikowski

Cóż może najskuteczniej człowieka skłonić do podróży na antypody – na przeciwną stronę ziemskiego globu? Przypominającą
czasy Jury flora? Nadzwyczajne lasy, gdzie brodzi się po pas w paprociach a drzewa rzucające cień też są gigantycznymi paprociami? Niespotykane nigdzie indziej endemiczne zwierzęta? Nieloty
- kiwi, weka, takahe czy największe papugi świata – kakapo? A
może historia Maorysów czy ceniony przez nich pounamu – jadeit? Fiordy? Alpy? Wszystko po trochu a najbardziej… pstrągi.

czasy pieczenia dotyczą
dzikiego pstrąga o długości około 60cm.
Polecam z całego serca! Byle nie zabijać dzikich
ryb z Zagórskiej Strugi. Te i
tak nie mają łatwego życia
a wycieczka do hodowli
pstrągów na Szmelcie jest
fajnym wydarzeniem dla
dzieciaków i same ryby z
pewnością są lepsze od
tych kupionych w sieciowych marketach.

Kąpiel
z węgorzami

Większość jezior południowej wyspy, która ma
połączenie z morzem jest
zamieszkana przez bardzo
ciekawe zwierzę. Mam na
myśli Anguilla Dieffenbachii, czyli węgorza nowozelandzkiego. Kształtem
przypomina znanego nam
węgorza z polskich wód.
Dorasta jednak do, bagatela, 2 metrów długości i może osiągnąć masę
20kg! Bywa, że jeziora
wręcz roją się od tych
stworzeń, które też migrują do rzek i potoków
doń wpadających. Wielokrotnie mieliśmy je widywać przy okazji łowienia
pstrągów. A gdy jeszcze
złowionego pstrąga się
trzymało w dłoni by doszedł do siebie po forsownym holu (większość ryb
w końcu żeśmy puszczali),
węgorze zwabione chyba
zapachem pojawiały się
znikąd. Potrafiły podpłynąć, pstrąga obwąchać a

nawet uszczypnąć. Kilkukrotnie niemal skończyłem zawałem gdy brodząc
w woderach w wodzie po
pas zerknąłem pod nogi a
tam półtorametrowy węgorz ciągnie moje sznurówki pewnie myśląc,
że to jakaś rosówka! Nie
inaczej było z różnymi
gatunkami ptaków, które
upodobały sobie szarpać
i tarmosić sznurówki od
butów. Mniejsze, latające potrafiły przysiąść na
wędce podczas odpoczynku w męczącym marszu.
Widać, że gro zwierząt
Nowej Zelandii nie boi się
człowieka. Pewnie po prostu mają za mało z nim do
czynienia.
Wieczorami, gdy zaświeciło się latarką, brzegi
jezior patrolowały podłużne cienie. W końcu dały
się nawet jak łabędzie
karmić kawałkami chleba!
Któregoś dnia podczas
ulewnego deszczu znalazłem węgorza w niecce
pod skałami, która najwyraźniej musiała mieć
jakieś połączenie z rzeką
płynącą kilka metrów dalej. Pochyliłem się i zanurzyłem końcówkę dłoni
pstrykając palcem. Węgorz najpierw się cofnął,
by po chwili przegrać z
ciekawością. Podpłynął,
przyglądając się palcom.
Dotknąłem go, znów się
cofnął ale po kilku sekundach wrócił, zbliżając się
jeszcze bardziej do dłoni.
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RUMIANIE PODRÓŻUJĄ

podczas nocnych kąpieli
w jeziorach, przezornie
nie zanurzaliśmy się cali.
Przyrodzenie było nam
jeszcze miłe, zatem wchodziło się nie dalej niż do
połowy uda. Ja niestety
mogłem tylko do kolana;)

West Coast

W końcu doszło do tego,
że dał się głaskać na podgardlu i gdyby nie kolega
- myślałbym, że to mi się
przyśniło. Doszło do tego,
że łasił się jak kot i przysiągłbym, że gdyby mógł
to by zamruczał.
Dwa tygodnie później

kolega, któremu opowiedziałem tą historię próbował pogłaskać innego
węgorza. Skończyło się
niezłą miotaniną, wrzaskiem i ucieczką wędkarza
z wody! Plaster okazał się
konieczny.
Z tego też powodu

Region
Zachodniego
Wybrzeża to kolejne malownicze miejsce południowej wyspy Nowej Zelandii. Kipling pisał o nim
„ostatnia, najbardziej odludna, najpiękniejsza i najświetniejsza dal” i rzeczywiście to skrzydło wyspy
oszałamia linią brzegową,
która ciągnie się setki kilometrów. Bujne lasy to
mieszanka znów drzew
paprociowych i… palm!

Niebywały miszmasz florystyczny podlany znów
krystalicznymi a momentami
szmaragdowymi
wręcz potokami. Tam też
żyją pstrągi. Do których
tym razem dostaliśmy się
helikopterem. Ten zostawił nas w małej chatynce pobudowanej przez
górskie służby ratunkowe na potrzeby Search &
Rescue. Księga wpisów
(znajduje się w każdym
z parkowych domków)
szybko nam uzmysłowiła,
że prawdopodobnie wylądowaliśmy w pstrągowym
raju. Pstrągi były śmielsze, większe i było ich
znacznie więcej. Niestety
podobnie było z sandflies’ami. Ale skoro piszę ten

tekst to dałem radę, choć
na wspomnienie tej latającej zarazy wszystko mi
się tak kurczy, że w węgorzowym jeziorze mógłbym zanurzyć się znacznie
głębiej niż zwykłem.
Mówi się, że z podróży
nigdy prawdziwie nie wraca się w całości. Z Nowej
Zelandii z pewnością. Magiczne miejsce, które poza
twórcami filmu „Władca
Pierścieni” zachwyciło już
tyle osób, że nie sposób
się oprzeć pokusie podróży. Picie wody prosto z
rzek, Krzyż Południa przezierający przez liście gigantycznych paproci, krople bosko chłodnej wody
odrywające się od dłoni
trzymającej
wielkiego

pstrąga do zdjęcia, ciepło
ogniska
rozgrzewające
serce podróżnika i szeleszczący las. Szeleszczący
od przemykających kur
weka i takahe, uroczych,
ale zabójczych dla ptaków
oposów i gronostajów,
szeleszczący od rzadkich
kiwi i największych papug
- kakapo, które znów latać
nie potrafią, za to pomykać po pniach drzew i owszem. Wszystko to sprawia, że się do końca nie
wraca. Bo już nic nie jest
takie jak kiedyś. Chwile
tam – to prawdziwe kwiaty paproci.

do portów w Pucku, Władysławowie,
Jastarni,
Helu, Gdańsku, Górkach
Zachodnich, Sopocie i
Gdyni. Tam czekały na
nich dodatkowe atrakcje.
- Żeglarskie rejsy
kształtują i uczą samodzielności,
pokonywania swoich słabości oraz
działania w zespole, jaką
jest załoga - mówi Bogdan Formella. - Ostatnia
załoga dostała nawet
pierwsze szlify żeglarskie, ponieważ trafiła na
silny wiatr i deszcz. Vector rozwijał ponad 8 węzłów, więc była to okazja
do zajęć z balastowania
na jachcie.

Przygody podczas rejsów, wspólne spanie i
praca na jachcie, wyjście
wieczorem do portowego miasta to niezapomniane chwile dla młodego człowieka, który
uczestniczy w rejsie po
raz pierwszy. - Mamy

nadzieję, iż przez te dwa
tygodnie pływania udało się nam zaszczepić
chęci bycia żeglarzem,
rozwijania i uprawiania
żeglarstwa - dodają organizatorzy harcmistrzowie Bogdan Formella i
Andrzej Grochowski.
Jakub Grajewski

Rafał Słowikowski

W rejsy wzdłuż polskiego wybrzeża
„Szlakiem Portów Polskich 2018” - pod takim właśnie tytułem
zostały zorganizowane rejsy po Zatoce Gdańskiej, Zatoce Puckiej
oraz Morzu Bałtyckim. Organizatorami byli harcmistrz Bogdan
Formella i harcmistrz Andrzej Grochowski.

Jacht S/Y Vector, na
którym odbywały się rejsy, wypłynął 2 lipca i pływał do połowy miesiąca,
odwiedzając po drodze
wszystkie porty Zatoki

Gdańskiej oraz Puckiej.
Uczestnikami tej wyprawy były dzieci i młodzież
z Rumi oraz członkowie
11 Harcerskiej Drużyny
Czerwonych
Beretów

im. I Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
- Wszyscy zostali podzieleni na 7 załóg, po 8 osób
każda. Wymiany następowały w portach w Pucku oraz Gdyni - opowiada
współorganizator rejsów
Bogdan Formella.
Uczestnicy
przebyli
ponad 200 mil morskich.
Oznacza to, że gdyby poruszali się po lądzie, ich
trasa wyniosłaby ponad
370 kilometrów. Dzieci i
młodzież, które wypłynęły na morze, zawinęły
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PRACA
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

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
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NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę dodatkowe pomieszczenie
o pow. 6m2 w dobrej
lokalizacji obok SKM,
ZKM, przy Stacji Kultura.
Idealne miejsce na prowadzenie salonu masaży,
paznokci.
Kontakt:
tel.: 504 226 240

EDUKACJA
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

MOTORYZACJA
Sprzedam Hondę Civic
Rocznik 1998 na części.
Kontakt:
tel.: 608675812

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

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

POLSKA I ŚWIAT
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Czas na referendum? Jeszcze nie
20 lipca prezydent Andrzej Duda ogłosił proponowany termin
referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji. W
dniach 10-11 listopada bieżącego roku Polacy mieli odpowiedzieć na 10 pytań.
Andrzej Duda chciał
zrealizować w ten sposób swoje zapowiedzi
dotyczące reformy Konstytucji wygłoszone 3
maja 2017 r. Do referendum jednak nie dojdzie.
25 lipca Senat odrzucił
wniosek prezydenta. Do
wymaganej większości
bezwzględnej zabrakło
ponad 30 głosów, za
wnioskiem
głosowało
natomiast tylko 10 senatorów. Taki rezultat to z
pewnością dobra wiadomość dla wszystkich zatroskanych o los naszego
kraju. Poniżej kilka słów
o tym, dlaczego referenREKLAMA

dum w kształcie zaproponowanym przez Andrzeja
Dudę mogłoby przynieść
więcej szkód niż pożytku.

O co chciał
pytać prezydent?

Wśród propozycji zaprezentowanych przez
prezydenta znajdowały
się kwestie rozmaite. Od
pytań o chęć uchwalenia nowej konstytucji
poprzez wpisanie gwarancji socjalnych takich
jak 500+ do ustawy zasadniczej, aż do określenia członkostwa w
UE i NATO jako zasad
konstytucyjnych. Polacy

mieli wypowiedzieć się
również w kwestii wieku
emerytalnego,
jednomandatowych okręgów
wyborczych, obniżenia
progu, od którego referenda można uznać za
wiążące z 50% do 30%
i wreszcie zdecydować,
czy są za wzmocnieniem
roli prezydenta kosztem
rządu. Andrzej Duda,
uzasadniając inicjatywę
zarządzenia referendum,
a także treść pytań, podkreślał konieczność poszanowania woli narodu.
Obowiązującą konstytucję jako rezultat dyskusji
elit prawniczych nazywał

kompletnie oderwaną
od potrzeb zwykłych
obywateli.
Wprawdzie referendum proponowane przez
prezydenta miało być jedynie konsultacyjne, czyli w zasadzie nie wiążące
dla władzy wykonawczej,
to jednak kwestie, które oddaje się pod osąd
całego narodu, powinny
być przemyślane. Inaczej
mogą okazać się puszką Pandory otwieraną
„siłą woli” obywateli. Do
kategorii takich niebezpiecznych pytań można
zaliczyć zagadnienia dotyczące
ustanowienia
przynależności do UE i
NATO zasadami konstytucyjnymi. Od referendum
konsultacyjnego
do rzeczywistej zmiany

przepisów droga daleka,
wiodąca przez parlamentarne manowce, niemniej jednak byłoby to
przetarcie niebezpiecznego szlaku. Sam fakt,
że prezydent Polski zgłasza takie propozycje jest
zatrważający. Realizacja
tych postulatów byłaby
czymś na kształt harakiri, samobójstwa. Prawo
międzynarodowe, w tym
to stanowione przez wymienione organizacje,
pozwala na ich dobrowolne opuszczenie. Założenie, że miałaby tego
zabraniać
konstytucja
wolnego kraju jest wręcz
absurdalne. Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem
takiego pomysłu jest
polityczna zagrywka, teatrzyk przygotowany dla
eurontuzjastów. Andrzej
Duda mógłby się teraz
jawić jako przyjaciel Eu-

ropy, któremu jednak
skrępowano ręce.

Nic za darmo

Referendum ma potrwać dwa dni, w terminie 10-11 listopada.
Nietrudno zauważyć, że
wiązałoby się to ze sporymi kosztami. Ponadto
kolidowałoby z planowanymi hucznymi obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości. Z tych
właśnie względów – jeśli
wierzyć im słowom - wielu senatorów PiS wstrzymało się od głosowania.
Czy to zwiastuje dalsze
tarcia na linii prezydent
– partia rządząca? Być
może tak, niemniej najistotniejszym w tej chwili
jest fakt, iż do „prezydenckiego” referendum
nie dojdzie.
Arkadiusz Gajos

POMAGAMY I BĘDZIEMY POMAGAĆ!
Współpracujemy z wszystkimi
na rzecz rozwoju
naszego miasta
i jego Mieszkańców!
Zapraszamy do współpracy
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Rumia
Bogdan Formella
21
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Latem nie trzeba wyjeżdżać z Rumi
Można bawić się na stadionie, boiskach i kortach
albo wysłać dzieci na zajęcia w jednym z Domów Kultury. Wkrótce odbędzie się tradycyjny Jarmark Kaszubski, a po nim kończąca lato Biesiada Janowska.
Jarmark
Kaszubski
odbywa się już ponad
dwadzieścia lat, a w tym
roku, z okazji jubileuszu
ćwierćwiecza imprezy,
do Rumi przyjedzie Zakopower. Zespół z jednej
strony jest wierny swoim góralskim korzeniom,
z drugiej chętnie łączy
współczesne
muzyczne nurty z tradycyjnym
folkowym
instrumentarium, mocnym uderzeniem rockowej sekcji
rytmicznej i jazzowymi
dęciakami. Ma tysiące
wiernych fanów, dzięki
którym regularnie grywa około 100 koncertów
rocznie! Grupa otrzymała pierwszą swoją nagrodę w 2005 roku na
festiwalu w Opolu w kategorii „Superpremiera".
Zobaczymy, jak wypadnie w Rumi 5 sierpnia na
scenie w parku miejskim.
Oprócz Zakopower w
parku miejskim wystąpią zespoły kaszubskie,

Wycieczka Rowerowa (2015)
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które są obowiązkowym
elementem jarmarku.
Program
drugiego
sierpniowego festynu,
Biesiady Janowskiej, nie
został jeszcze ogłoszony.
Póki co organizator wydarzenia, czyli Dom Kultury „Janowo" zaprasza
na „wakacje ze sztuką".
Oferuje darmowe zajęcia z tańca, warsztaty
plastyczne, wspólne gry
planszowe, w tenisa stołowego oraz mini football
i naukę gry na gitarze biwakowej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki. We wtorki
oraz czwartki organizowane są wycieczki SKM
do Trójmiasta (koszt – 30
zł od osoby) oraz autokarowe po Pomorzu (50 zł
od osoby). Te ostatnie to
dalsze wyjazdy do takich
miejsc, jak Szymbark,
gdzie jest dom postawiony do góry nogami, Wieżycy i Torunia z wizytami
w tamtejszym muzeum

piernika, ratuszu oraz katedrze.
Drugi dom kultury MDK organizuje zajęcia
również dla osób starszych, niż dzieci i młodzież.

Na świeżym
powietrzu

W czwartki, aż do 23
sierpnia (zawsze o godzinie 17.00) w parku odbywają się zajęcia Tai Chi (w
przypadku złej pogody są
przenoszone do budynku). Prowadzi je Tomasz
Raganowicz. Instruktor
zajęć rozpoczął swoją
naukę w latach 90. od
poznawania najbardziej
popularnego w owym
czasie stylu Yang. W latach 2000 - 2012 uczył
się stylu Chen w prowincji Henan w Chinach. Zakłada, że naturalne ludzkie ruchy nie są zgodne
z naturalnymi ruchami w
przyrodzie i w związku z
tym należy się tych drugich nauczyć. Wykształ-

Jarmark Kaszubski - zdjęcie archiwalne

cone u każdego dojrzałego człowieka negatywne
nawyki ruchowe muszą
być zastąpione nowymi,
pozytywnymi i zgodnymi
z siłami natury.
Dla osób, które wolą
jeździć na rowerach MDK
zaplanował wycieczki rowerowe: 4 sierpnia do Kazimierza, Rewy, Mechelinek i Mostów, 18 sierpnia
do Bieszkowic, Nowego
Dworu Wejherowskiego
i Zbychowa, 1 września
do Osłonina, Rzucewa,
Błądzikowa, Żelistrzewa
i Mrzezina, 15 września
ponownie do Bieszkowic,
Nowego Dworu Wejherowskiego i Zbychowa.

Rowerowa wyprawa
dla dzieci (do Muzeum
Bałtyku i Labiryntu w
polu kukurydzy) odbędzie się 21 sierpnia w godzinach 10 - 14. Wymagana jest wcześniejsza
telefoniczna rejestracja
pod numerem 58 671 07
37.

Wypoczynek
z harcerzami

Latem bardzo aktywni
są harcerze, dzięki czemu można wziąć udział
w obozach. Na uczestników czeka mnóstwo
atrakcji, jak np. zajęcia z
pierwszej pomocy, zajęcia na strzelnicy, pływa-

Rumskie Sanktuarium zaprasza na koncerty

nie na kagankach i pod
żaglami, wycieczki piesze i autokarowe, zajęcia
sportowe i wiele niespodzianek. Organizatorem
zajęć jest Hufiec ZHP Rumia (ulica Włókiennicza
na Zagórzu).
Następna propozycja
to turnieje „piątek piłkarskich” na boiskach
przy ul. Świętopełka lub
Batorego, gry i zabawy
dla wszystkich na boisku
przy ul. Sabata, zajęcia
„piłka nożna z Orlikiem”
oraz „piłka siatkowa
z Orlikiem” przy ulicy
Stoczniowców.
Oprócz tego, przez
całe wakacje na pływal-
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ni krytej MOSiR można
uczyć się pływania (zapisy w recepcji) - drugi turnus dla dzieci i dorosłych
będzie odbywać się od
6 do 17 sierpnia, trzeci
od 20 do 31 sierpnia. W
hali widowiskowo - sportowej są prowadzone
wakacje z tenisem stołowym, a przed halą nauka
jazdy na rolkach.

Rodzinnie
i kulturalnie

Stacja Kultura zorganizowała sporo zajęć dla
dzieci i młodzieży w lipcu
(np. tworzenie własnej
biżuterii oraz nauka języków obcych) i zaprasza już na wrześniowe
spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Gier Bitewnych „Trójmiasto”.
Wspólne granie w Bolt
Action będzie dwudniowym wydarzeniem (8-9
września). Do tego czasu można wypożyczyć
w bibliotece nowości,
które się tam pojawiły.
Są książki dla dzieci np.
o uczuciach, drzewach i
zwierzętach, a dla dorosłych o bossach polskiej
mafii, opowieści nie tylko żeglarskie i o zdrowym jedzeniu.
Jeśli ktoś lubi muzykę
poważną, może posłuchać koncertów organowych w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (8 sierpnia wystąpi
Aleksander Przeradowski, a 22 sierpnia Rui F.
Soares z Portugalii) lub
koncertu muzyki rozrywkowej i filmowej w wykonaniu Polskiej Orkiestry
Muzyki Filmowej (28 lipca).
Dla całych rodzin będzie przeznaczony rodzinny spektakl teatralny
„Szkolne przygody Tosi i
Plastusia” (12 sierpnia w
parku miejskim o godzinie 17).
Jakub Grajewski
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Vive la France!

15 lipca pasjonującym widowiskiem w postaci meczu Francji z Chorwacją zakończyły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Lepsi w tym meczu, a także w całym turnieju, okazali się ci
pierwsi. Przez ponad miesiąc kibice z całego świata mogli śledzić
mniej lub bardziej interesujące starcia narodowych reprezentacji
od Peru po Australię. Słowo „narodowy” może być w tym kontekście jednak nieco mylące.
Tryumf drużyny, w
której składzie rodowitych przedstawicieli reprezentowanej przez nią
nacji można zliczyć na
palcach dwóch rąk, jest
przyczynkiem do dyskusji nad sensem organizowania takich rozgrywek.
Z kolei kilka incydentów,
o których mowa będzie
poniżej, pokazuje, że
sport wciąż od polityki
wolny nie jest.

Z Afryki
nad Sekwanę

Reprezentacja Francji liczyła w swoim składzie wielu zawodników,
którzy albo urodzili się
na Czarnym Lądzie, albo
też są pierwszym pokoleniem
imigrantów,
które przyszło na świat
w Europie. Ciekawy jest
przypadek Paula Pogby.
Urodził się on już we
Francji, natomiast jego
bracia jeszcze w Gwinei,
a jeden z nich jest nawet
reprezentantem
tego
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afrykańskiego kraju. Podobnie wielokulturowe
składy posiadały także
zespoły Niemiec czy Belgii. Ten fakt oczywiście
nie powinien budzić żadnych kontrowersji na tle
rasowym. Zawodnicy o
afrykańskich korzeniach
okazali się jednymi z najlepszych na tym turnieju.
Wystarczy wspomnieć
fenomenalnego Kyliana
Mbappe czy Romelu Lukaku. Warto jednak zastanowić się nad sensem
tworzenia reprezentacji
narodowych, w sytuacji
kiedy kwestia narodowości staje się dla możliwości przywdziania koszulki
w określonych barwach
drugorzędna. Z jednej
strony po raz pierwszy
od 1982r. żaden kraj
afrykański nie wyszedł z
grupy, z drugiej zaś aż 29
piłkarzy o afrykańskich
korzeniach wystąpiło w
fazie półfinałowej. Reprezentacje to niemal
kluby walczące o swo-

ich zawodników. Skauci
wyłapują młode talenty,
przekonując do gry dla
kraju pochodzenia jednego lub drugiego rodzica. Również naturalizacja
– jak choćby w przypadku Rogera Guereiro nie
jest rzadka. Wszystko po
to, żeby ulepszać drużynę narodową. Biorąc pod
uwagę powyższe okoliczności, może warto zatem
rozgrywać tylko klubowe
mistrzostwa świata?

Z polityką w tle

Wielu reprezentantów
Szwajcarii ma korzenie
na Bałkanach. Dwie czołowe postaci tej drużyny
Granit Xhaka oraz XherdanShaquiri pochodzą
z Albanii. W trakcie meczu z Serbią obaj strzelili
bramki i obaj wykonując tzw. cieszynki po ich
zdobyciu prezentowali
symbol
dwugłowego
orła, jednoznacznie prowokując w ten sposób
znienawidzonych przez

Albańczyków
Serbów.
Z kolei po zwycięstwie
w rzutach karnych nad
Rosją w ćwierćfinale jeden z reprezentantów
Chorwatów krzyczał do
kamery: „Sława Ukrainie", co również miało
podtekst polityczny, jednoznacznie związany z
konfliktem w Donbasie i
rywalizacją o Krym. Jak
przyznał po meczu, zrobił to ze względu na sympatię do ukraińskich kolegów z Dynama Kijów, w
którym grał. Nie zdawał
sobie zapewne sprawy,
że hasłem tym posługiwali się banderowcy. Te
przykłady pokazują, że
sport, który powinien
łączyć ponad politycznymi i narodowymi podziałami może okazać
się świetną platformą do
manifestowania swoich
przekonań i to takich,
które zazwyczaj niosą w
sobie negatywny ładunek emocjonalny.

Już za cztery
lata...

Na koniec kilka słów
o występie naszej reprezentacji. Niestety był on
tak fatalny, że wydawać
by się mogło, że nawet
afrykański zaciąg by nam
nie pomógł, z kolei polityczny wybryk któregoś
z piłkarzy nam by nie zaszkodził. Po raz kolejny z
tak ważnej imprezy wracamy na tarczy. Oczywiście wiele jest bardziej
palących kwestii niż piłka nożna, może jednak
dobry występ naszych
chłopców
ostudziłby
nieco emocje, a protestujący zamiast oblegać
Sejm cieszyliby się razem
ze zwolennikami rządu z
tryumfów piłkarzy?
Arkadiusz Gajos

Rumska Firma VEGA

obchodzi 25-lecie działalności
Firma zajmuje się serwisowaniem stacji
paliw i dostarczaniem części do cystern
i powstała w 1993 roku. I choć droga do
sukcesu nie była łatwa, to właściciel VEGI,
P. Grzegorz Partyka już od 25 lat w interesach radzi sobie doskonale.
Poza codziennymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem firmy właściciel znajduje również czas na
wspieranie lokalnych artystów (przez zakup obrazów
namalowanych przez członków Stowarzyszenia Pasjonat) oraz na sponsoring licznych wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i religijnych organizowanych w naszym mieście.
Takich firm w Rumi jest niewiele i policzyć je można na palcach jednej ręki. Godna naśladowania prospołeczna postawa może być wzorem dla innych.
Pomoc młodym sportowcom wykracza także poza
Rumię. Vega wsparła w tym roku zapaśników z Klubu UKS Lubichowo, od którego Pan Grzegorz Partyka
dostał niedawno życzenia i podziękowania za wsparcie i sponsoring.
Redakcja Gazety Rumskiej: Z okazji 25 lat działalonści życzymy Panu Grzegorzowi Partyce kolejnych
sukcesów w prowadzeniu Firmy.
Tomasz Kłeczek

UKS ,,Olimpik’’ Lubichowo

Firmy Vega z Rumi
składa serdeczne życzenia

Panu Grzegorzowi Partyka
jak i wszystkim pracown
pracownikom

Serdeczne gratulacje dla założycieli i pracowników.
Sukces jaki osiągnęliście możecie zawdzięczać swojej pomysłowości i pracowitości.
Życzymy, aby kolejne lata były równie satysfakcjonujące!
Jednocześnie pragniemy podziękować za okazywane nam wsparcie i sponsoring
przez ostatnie lata.
Z wyrazami szacunku
Lubichowo, 06 lipca 2018 r.

Prezes UKS ,,Olimpik’’ Lubichowo
Seweryn Murawski
wraz z członkami Klubu,
zawodnikami oraz ich rodzinami

