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Jarmark po kaszubsku
z góralskim akcentem

W niedzielę 5 sierpnia tysiące osób bawiły się na Jarmarku Kaszubskim zorganizowanym przy Miejskim Domu Kultury. Największa impreza plenerowa w Rumi
jak zawsze obfitowała w występy muzyczne oraz wiele innych atrakcji.
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Wyjątkowa współpraca.

Tego jeszcze w Rumi nie było!
Działając wspólnie możemy zrobić
więcej - mówi Bogdan Formella, prezes
Stowarzyszenia „Nasza Rumia” o porozumieniu z firmą Debate oraz grupą „Pomóż sąsiadowi”. Ale najważniejsze jest
to, że dzięki temu z pomysłów skorzysta
wiele osób.
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Wojewoda zakwestionował

plan zagospodarowania w Rumi
Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy
Hodowlanej. Przewodniczący Ariel Sinicki uważa, że Rada nie naruszyła prawa,
bo... podjęła decyzję dzień wcześniej.
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Budżet Obywatelski
2019

Urząd Miasta ogłosił listę projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019. 30 z 45 złożonych projektów
zakwalifikowano do głosowania. O tym,
które z nich będą realizowane, zdecydują mieszkańcy.
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Znamy termin wyborów Dni sierpniowe

Kilka słów
od Redaktora
Naczelnego...

Sierpień - miesiąc „Solidarności”, rocznica strajków załóg zaPremier Mateusz Morawiecki wy- kładów pracy - rocznica zrywu o
dał rozporządzenie dotyczące termi- lepszy byt, o prawo do swobód,
nu wyborów samorządowych.
do wolności.

samorządowych!

Drodzy Czytelnicy,
miesiąc sierpień był
pełny ciekawych wydarzeń kulturalnych, o których możecie przeczytać
w niniejszym wydaniu.
Znajdziecie w nim relacje
z Jarmarku Kaszubskiego,
Pikniku Patriotyczno - Rodzinnego i z obchodów
Dnia Patrona Rumi.
Sierpień to także czas
wspomnień o wybuchu
Powstania Warszawskiego, o strajkach z sierpnia
1980 roku, „Cudu nad
Wisłą”, a także wydarzeń
związanych z interwencją
wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Na każdy z tych tematów poruszony został na
łamach Gazety Rumskiej.

Nowa
siedziba
Redakcji
Od 16 lipca przy ul. Morskiej 28 funkcjonuje 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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AKTUALNOŚCI

Tomasz
Kłeczek

Redaktor Naczelny
Gazety Rumskiej
W sierpniu poznaliśmy
również termin wyborów samorządowych i
rozpoczęła się kampania
wyborcza. Więcej na ten
temat obok i na str. 12 w
artykule pt. „Dialog wyborczy”.
Życzymy
lektury!

przyjemnej

Pozdrawiam,
Tomasz Kłeczek

SPROSTOWANIE
„Nieprawdziwa jest informacja podana w treści
artykułu pt. „Ratować będzie list intencyjny” opublikowanego w „Gazecie Rumskiej” nr 6 (132) czerwiec/
lipiec, że władze Rumi miały
wybudować nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą w
Rumi. Zgodnie z treścią listu intencyjnego zawarte-

Do 16 września należy
zgłosić kandydatów na
radnych (miast, powiatów, sejmików wojewódzkich i dzielnic). Dziesięć
dni później, 26 września,
upłynie termin zgłaszania
kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Głosowanie odbędzie
się 21 października 2018
(niedziela), w godzinach
7-21.
„- Podpisałem rozporządzenie o terminie wyborów samorządowych.
21.10.2018 Polacy zdecydują, kto będzie rządził w
samorządach. Niech roz-

poczynająca się kampania
wyborcza będzie uczciwą
konkurencją na dobre
propozycje dla Polaków!”
- informował na Twitterze
Premier Morawiecki.
Osoby chętne do pracy
w terytorialnych komisjach wyborczych będą
musiały zgłosić się do komisarza wyborczego do
dnia 6 września.
W Rumi na razie swoją
kandydaturę na stanowisko burmistrza zapowiedzieli: Monika Baran
(Republikanie), Mateusz
Socha (PiS) i Bogdan Formella (Nasza Rumia).

go w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa
reprezentowanym
przez
Starostę
Wejherowskiego, Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i Gminą
Miejską Rumia w sprawie
budowy nowego obiektu
strażnicy dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w
Rumi, Gmina Miejska Rumia
zobowiązała się do wsparcia

tej inicjatywy, w szczególności poprzez przekazanie terenu pod tą inwestycję po
uzyskaniu stosownej zgody
Rady Miejskiej w drodze
uchwały. Żaden dokument
nie wskazuje, aby budowa
była po stronie Gminy Miejskiej Rumia. Jednocześnie
informujemy, że Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie podjęła już działania

Związek „Solidarność”
- mimo, że około 10 milionowy, nie był ruchem,
solidarnością wszystkich
- był solidarnością pewnej grupy przeciwko innej
grupie, był wołaniem o
godność.
Bohaterami tamtych
dni byli ci, którzy trwali
ponad dwa tygodnie w
swoich zakładach pracy,
znosili trudy, niewygody, oddzieleni od rodzin,
twardzi, niezłomni.
To szlachetne, że się o
nich pamięta, organizuje
obchody,
uroczystości,
wspomina, przekazuje historię tamtych dni młode-

mu pokoleniu. O należne
miejsce w historii, całej
rzeszy ludzi, szeregowych
uczestników
strajków,
których było najwięcej i
bez których nie byłoby
zwycięstwa, od kilku lat
zabiega pan Andrzej Kołodziej, organizator strajku w Stoczni Gdyńskiej im.
Komuny Paryskiej. Wraz
z panem Wojciechem
Szczurkiem,
prezydentem Gdyni, dokumentują,
upamiętniają, wyszukują
uczestników tamtych wydarzeń, spisują ich historie - podziękowanie im za
ten trud.

zmierzające do budowy nowego obiektu. Inwestycja
jest przewidziana w planie
rozwoju jednostek Państwowej Straży Pożarnej
woj. Pomorskiego. Na potrzeby zgłoszenia inwestycji
do wojewody pomorskiego
został opracowany Program
Inwestycji „Budowa jednostki ratowniczo- gaśniczej
w Rumi”, zgodnie z którym
termin realizacji poszczegól-

nych etapów został określony na lata 2019-2022. Na
potrzeby planowanej inwestycji sporządzona została
również „koncepcja wstępna jednostki ratowniczogaśniczej” wraz z koncepcją
zagospodarowania terenu.

Ryszard Hinc
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Burmistrz Gminy Miejskiej Rumia – Michał Pasieczny”.
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Święto patrona Rumi Jana Bosko

Rumianie oddali hołd
Powstańcom Warszawskim

W środę 15 sierpnia przed południem odbyła się uroczysta msza w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę1 sierpnia o godzinie 17:00 Polacy oddali hołd po- tego. Po mszy na mogiłach żołnierzy i wójta Hipolita
wstańcom warszawskim. Podobnie było w Rumi, Roszczynialskiego oraz przy pomniku AK przedstawiciele władz miasta z asystą wojskową złożyli kwiaty.

gdzie pod pomnikiem Armii Krajowej zgromadzili
się mieszkańcy i samorządowcy.
Obchody 74. rocznicy
Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godzinie "W" (17:00) od sygnału alarmowego, w czasie
którego mieszkańcy Rumi
z zadumą pochylili się nad
losem powstańców. Następnie pod pomnikiem
złożono kwiaty. Obecni
byli m. in.: II zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt,
rumscy radni, Starosta
Wejherowski Witold Reclaf, członkowie rumskiego
PiS, prezes Stowarzysze-

nia Narodowa Rumia Tomasz Kłeczek i kibice.
O godzinie 18:00 w
Kościele bł. Edmunda Bojanowskiego odbyła się

Msza Święta w intencji
Ojczyzny i ofiar Powstania
Warszawskiego.

Redakcja

Piknik rodzinno-patriotyczny

15 sierpnia pod hasłem „Rumia dla Niepodległej
- cześć i chwała bohaterom!" po raz pierwszy odbył
się piknik rodzinno-patriotyczny.

Na początku imprezy
organizatora przedstawił
przewodniczący
lokalnego PiS Witold Reclaf.

Organizacją zajął się kandydat na burmistrza z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - Mateusz Socha.

Zespół "Pro Bono" przygotował
45-minutowy
repertuar pieśni patriotycznych, których wysłuchała około 200-osobowa
publiczność. Gdy zespół
był już na scenie, symbolicznie wypuszczono białe
"gołębie wolności".
Podczas pikniku mieszkańcy mogli zjeść kiełbasę
z grilla. Dla dzieci zorganizowano "dmuchańce", a
chętni mogli spróbować
swoich sił w grze w szachy.

Kwiaty złożyli również
kombatanci i reprezentujący rumskich narodowców Kamil Blok. Po południu na kompleksie boisk
„Salos" przygotowany został festyn z okazji święta
patrona Rumi, którym jest
św. Jan Bosko (Rada Miejska zadecydowała o patronie 31 stycznia 2016 roku
na sesji nadzwyczajnej).
Podczas festynu dla
zebranej publiczności wystąpił chór Sound'n'Grace,
który koncertuje w bardzo
różnych miejscach Polski,
z teatrami włącznie. Zespół porusza się w nurcie
łączącym ze sobą elemen-

ty funk, soul, jazz, groove
oraz r'n'b. Miesza gatunki, ale przede wszystkim
zwraca uwagę na wysoki
poziom muzyczny oraz jakość aranżacji i wykonań.
Oprócz chóru wystąpił
m.in. zespół Kanaan (który działa od 2011 roku i
występował już np. na
festiwalach Debiuty 2013,
gdzie otrzymał nagrody
jury oraz publiczności,
Chrześcijańskie
Granie
i na Gospel Festiwal na
zamku w Gniewie).
W licytacjach przeprowadzonych na festynie
można było wygrać np.
zaproszenia na koncerty

Sławomira i płytę z kolędami w wykonaniu zespołu
„Śląsk", płytę grupy Bajm
oraz obrazy. Były dmuchane zamki dla dzieci,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
stoiska z frytkami i gadżetami dla dzieci oraz mecz
piłki nożnej (naprzeciwko
siebie stanęli sportowcy i
samorządowcy). Podczas
imprezy radni pozyskiwali
pieniądze na cel charytatywny, w zamian częstując
ciastem. Na pomoc Panu
Kazimierzowi z Rumi, podczas festynu udało się zebrać około 6000 zł.
T.K.

Redakcja
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Wyjątkowa współpraca. Tego jeszcze w Rumi nie było!
- Działając wspólnie, możemy zrobić więcej - mówi
Bogdan Formella, prezes Stowarzyszenia „Nasza
Rumia” o porozumieniu z firmą Debate oraz grupą
„Pomóż sąsiadowi”. Najważniejsze jednak jest to, że
dzięki temu z pomysłów skorzysta wiele osób, m.in.
potrzebujący pomocy i starsi mieszkańcy.
- Uwielbiam Rumię, wiele inicjatyw, a łącząc
zresztą dlatego zacząłem siły będą mogli zrobić
pracować tutaj w 2010 jeszcze więcej dla rumian.
roku - przyznaje Godwin W czym pomogą?
Firma Godwina EgwuEgwuatu, który kieruje
atu
będzie działać z Dofirmą Debate. - Pytała się
mnie o to pani, która jest mem Harcerza na rzecz
kierownikiem w Urzędzie Pracy w Wejherowie. Odpowiedziałem, że Rumia bardzo
mi się podoba, ponieważ lubię zgraną
społeczność i miasto,
w którym jest miejsce
dla przyrody.
Swego czasu firma
Godwina
Egwuatu
rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem „Pomóż sąsiadowi”. Przy tej okazji
społecznik usłyszał
o Bogdanie Formelli,
który również od wielu lat działa na rzecz
innych osób. Od słowa do słowa panowie
zaczęli rozmawiać o
tym, co można zrobić
razem.
- Obecnie trwają
przygotowania poszczególnych propozycji dla mieszkańców. Z początkiem
września zaczniemy
nabór chętnych - zapowiada Bogdan For- Bogdan Formella i Godwin Egwuatu
mella.
osób tracących pracę.
- To będzie działanie
Zorganizuje dla nich piespołeczne, więc nie poniądze na rozpoczęcie
trzebujemy od nikogo
własnej działalności gofunduszy - dodaje Gospodarczej, comiesięczdwin Egwuatu.
ne wsparcie finansowe i
Obaj panowie są zaintereszkolenia (projekt został
sowani kooperacją, ponienazwany „Twoja szanważ aktualnie prowadzą
sa”). Kolejna inicjatywa
4

to współpraca przy szkoleniach oraz przygotowywaniu harcerzy do
wykonywania
różnych
zadań, które wymagają
znajomości języka angielskiego.

móż sąsiadowi” zostały
już wprowadzone w życie, zwłaszcza te dotyczące integracji społecznej
seniorów, pomocy przekazywanej dla domów
dziecka i mniej zamożnych rodzin. Cennym
pomysłem jest udzielanie porad prawnych i
pomocy przy składaniu
pism urzędowych oraz
inicjatywa
prowadzenia komórki zrzeszającej
wolontariuszy chętnych,
by pomagać samotnym

deszłym wieku, nie mają
rodzin ani możliwości
skorzystania z pomocy innych osób - tłumaczy Bogdan Formella.
- Wspólnie chcemy dać
coś od siebie społeczeństwu. Uczestnicy nie
mają nic do stracenia,
a mogą tylko zyskać. Każda firma ma obowiązek uczestniczyć w życiu
społeczności lokalnej, w
której funkcjonuje. My
staramy się sprostać
temu obowiązkowi - do-

- Chcielibyśmy rozszerzyć
działania na rzecz innych
mieszkańców. W Domu
Harcerza istnieje możliwość
skorzystania z sali, zorganizowania tutaj części technicznej
- proponuje Bogdan Formella.
Pomysły podjęte ze
Stowarzyszeniem „Po-

seniorom w robieniu
zakupów,
sprzątaniu
bądź po prostu dotrzymywaniu towarzystwa.
- To pomoc kierowana
bezpośrednio do mieszkańców Rumi, którzy
mają problemy wynikające z tego, że są w po-

daje Godwin Egwuatu.
- W Rumi jest wielu seniorów. Na podstawie
rozmów jestem w stanie
stwierdzić, że czasami nie
mogą nawet wykonywać
codziennych czynności,
więc trzeba nieść im pomoc.

Wspólnie można więcej
- Duże znaczenie ma fakt,
że połączyliśmy siły kilku
podmiotów, które cały
czas pracują - tłumaczy
Bogdan Formella. - Firma
Debate prowadzi kursy,
ja mam doświadczenie w
pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi
poprzez realizację programów unijnych, przekazywanie bezpłatnie żywności. Na bieżąco mamy
więc kontakt z szerokim
gronem rumian. Znajdujemy się w Domu
Harcerza, który może
być jednym z ośrodków akcji. W zupełnie
innym miejscu jest
siedziba
Stowarzyszenia „Pomóż sąsiadowi”, co stwarza
kolejne możliwości.
Nabór osób chętnych
(i współpraca z wybranymi wolontariuszami) rozpocznie się z
początkiem września.
- Wolontariusze, których włączymy w bezpośrednią, bezpłatną
pomoc dla osób starszych, będą oczywiście
sprawdzeni i dający
gwarancję, że są godni zaufania - informuje
prezes Stowarzyszenia
„Nasza Rumia”. - Myślę, że jest to bardzo
ważne, szczególnie w
środowiskach, gdzie
np. starsza pani nie
może zrobić zakupów,
pozałatwiać ważnych
spraw czy nawet napisać pisma, aby miała
zaufanie do człowieka, którego ma wpuścić
do domu. Od tego zresztą
chcemy zacząć - zbudować zaufanie do nas i do
wolontariuszy, których będziemy kierować do pracy.
Redakcja
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Wojewoda zakwestionował
plan zagospodarowania w Rumi
Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulicy Hodowlanej. Przewodniczący Ariel Sinicki uważa, że Rada nie naruszyła prawa, bo... podjęła decyzję
dzień wcześniej, niż wojewoda dostarczył do Rumi swoją, a poza
tym „zaznaczono możliwość sprzeczności ustaleń”.
Uchwała dotycząca ul.
Hodowlanej została podjęta 28 czerwca 2018 i
półtora tygodnia później
wpłynęła do urzędu Wojewody
Pomorskiego,
który jej nie uznał, ale
„wszczął postępowanie
w sprawie stwierdzenia
nieważności”. O decyzji
poinformował w piśmie
z 24 lipca 2018. Poznaliśmy jego pełną treść.
Dyrektor
Wydziału
Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Ewa Kuczyńska napisała,
że jako podstawę prawną decyzji Rady Miejskiej wskazano ustawy
o samorządzie gminnym
oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
"Uchwała
planistyczna musi być

podejmowana z poszanowaniem zapisów studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego”, a „plan miejscowy uchwala rada gminy,
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium”.
Z pisma jednoznacznie
wynika, że miejscowy plan
zagospodarowania dla rejonu Hodowlanej wprawdzie nie narusza ustaleń
podjętych w studium miasta Rumi, ale samo studium zostało kilka miesięcy
temu unieważnione przez
Wojewodę, więc nie można było się na nie powoływać. Pod uwagę należało
zatem wziąć dokument
wcześniejszy.
„Wojewoda
Pomorski
rozstrzygnięciem
nadzorczym z dnia 28 czerwca 2018
r. stwierdził nieważność tej

SPROSTOWANIE

Szalewskiego medalem „Za
zasługi dla Miasta Rumi”.
Zgodnie z procedurą na
dzień 26.04.2018 r. zwołane
zostało posiedzenie Kapituły, na którym jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowano
wniosek burmistrza o uhonorowanie śp. Grzegorza
Szalewskiego medalem „Za
zasługi dla Miasta Rumi”.
Pisma Grupy Inicjatywnej w sprawie podjęcia
działań zostały skierowane
do urzędu w dn. 11.06.2018
r. Odpowiedź na nie została wysłana zgodnie z ustawowym terminem w dn.
11.07.2018 r.
Burmistrz Gminy Miejskiej
Rumia – Michał Pasieczny”.

„Nieprawdziwa jest
informacja podana w
treści oraz sam tytuł artykułu „Brak odpowiedzi
w sprawie uhonorowania
Ś.P, Grzegorza Szalewskiego” opublikowanego
w „Gazecie Rumskiej” nr
6 (132) czerwiec/lipiec,
że burmistrz Michał Pasieczny nie wykazał aktywności w sprawie uhonorowania śp. Doktora
Grzegorza Szalewskiego.
W dniu 25.03.2018 r.
burmistrz Michał Pasieczny złożył do przewodniczącego
rady
miejskiej wniosek o uhonorowanie śp. Grzegorza

uchwały w całości (studium
zagospodarowania - przypis
redakcji), wobec powyższego
Rada Miejska Rumi nie mogła powołać się na zgodność
uchwały ze studium, co do
którego stwierdzono nieważność. W tej sytuacji uchwałę
planistyczną należy oceniać pod kątem zgodności z
przepisami wcześniejszego
studium”, czyli z 2016 roku”
- napisała Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
A jeśli tak, to wskazane „przeznaczenie terenu
może być sprzeczne” z tymi
zapisami. W związku z tym

„organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze”
- napisała Ewa Kuczyńska.

Ariel Sinicki
wykorzystał
możliwość złożenia
wyjaśnień

Przewodniczący Rady
Miejskiej, który odpisał do
Wojewody, stoi na stanowisku, że nie nastąpiło w
żadnym z punktów „istotne
naruszenie prawa”. Tłumaczy to tak: Rozstrzygnięcie
nadzorcze wpłynęło do
Urzędu Miasta Rumi 29
czerwca 2018. W jego treści znajduje się informacja,
że uchwała traci moc w

dniu doręczenia. A zatem
dzień wcześniej, 28 czerwca 2018, gdy odbywała się
sesja, uchwała dotycząca
studium wciąż pozostawała w mocy i „Rada Miejska
była zobowiązana do odniesienia się do jej ustaleń”.
Napisał również, odnosząc się do kwestii
ewentualnego naruszenia
ustaleń obowiązującego
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
że w Rumi „zaznaczono
możliwość sprzeczności
ustaleń planu ze studium”.
W przypadku planu co do
którego powstał spór, jak
uważa Przewodniczący
Sinicki, „zachodziły silne

przesłanki do zastosowania w przeważającym
zakresie odstępstw, ze
względu na stan istniejący, obowiązujące na sąsiednich obszarach plany
miejscowe, a także wydane decyzje o warunkach
zabudowy”. Jego zdaniem
więc „nie zachodzą żadne
przesłanki do jakichkolwiek uchybień” i „nie naruszono w żaden rażący
sposób zapisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
Postępowanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku trwa.
Czekamy na jego rozstrzygnięcie.
Jakub Grajewski

Uczniowie "Hipolita" uczyli się w Irlandii
Dla 18-osobowej grupy uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Rumi wakacje okazały się nie
tylko wspaniałym okresem do wypoczynku, ale również czasem, w którym mogli doskonalić swoje
umiejętności zawodowe i językowe.
Wszystko to za sprawą
udziału w projekcie PO
WERVET „Młodzi kucharze
na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą
formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą
pracę”. W ramach tego,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich, programu operacyjnego "Wiedza
Edukacja Rozwój" młodzież
w dniach od 2 do 29 lipca
odbyła praktyki zawodowe
w irlandzkiej miejscowości
Youghal w hrabstwie Cork.
Młodzi adepci sztuki kulinarnej poznali specyfikę
pracy w irlandzkich zakładach gastronomicznych,
co wiązało się również z
poznawaniem regionalnej
kuchni. Ważnym uzupełnieniem stażu zawodowe-

go była również możliwość
pogłębienia umiejętności
językowych na specjalnie
organizowanym kursie oraz
w sytuacjach codziennych,
nocleg bowiem zapewniały
miejscowe rodziny.
Partnerem projektu w
Irlandii była firma Your
International
Training,

która zorganizowała między innymi wycieczki do
Cork i klifów w Ardmore.
Opiekunami
młodzieży
były nauczycielki: Marta
Ulatowska, Małgorzata
Więcek, Małgorzata Rzepa i Dorota Gaszta. Tegoroczny wyjazd młodzieży
z popularnego rumskie-

go Hipolita, to już trzeci
zagraniczny staż dofinansowany z projektów
europejskich. Wszystko
wskazuje, że absolwenci
tej szkoły nie będą mieli
problemów ze znalezieniem pracy na krajowym i
europejskim rynku.

Dorota Gaszta
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SYGNAŁY, OPINIE, KOMENTARZE
Stowarzyszenie EFAS skarży się
na Burmistrza Pasiecznego

REKLAMA

Na ostatniej, przed wakacyjną przerwą, sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie skargi Stowarzyszenia Przeciwdziałania Korupcji, Niegospodarności, Obrony Praw Człowieka EFAS.

Burmistrz Michał Pasieczny

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
6

Skargę dotyczącą działań
w zakresie oświaty w Rumi
złożono do Departamentu
Współpracy z Samorządem
Terytorialnym
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Konkretne punkty dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia dla Bogdana Tokłowicza „za połączenie
szkół”, niegospodarności w
zakresie oświaty, wydawania środków finansowych
oraz subwencji rządowej
na realizację zadań w Rumi,
zatrudniania dyrektorów
szkół i ich kompetencji.
MEN przekazał pismo do
Rady Miejskiej - wszystkie
poruszone punkty zostały
odrzucone przez Komisję
Rewizyjną.

SPROSTOWANIE

„Nieprawdziwa jest
informacja podana w
treści artykułu pt. „Nieudolność czy obojętność
władz” opublikowanego
w „Gazecie Rumskiej” nr
6 (132) czerwiec/lipiec,
że władze Rumi pozo-

Radni napisali w uzasadnieniu, że Bogdan
Tokłowicz (były Wiceprezydent Wejherowa,
a aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej)
nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia za
połączenie szkół, ponieważ… już i tak jest zatrudniony w Urzędzie na
stanowisku pełnomocnika - głównego specjalisty
ds. oświaty na podstawie
umowy o pracę. Uznali, że twierdzenia o tym,
iż Burmistrz Pasieczny
"swoimi działaniami ma
na celu jedynie stworzenie dodatkowych miejsc
pracy dla zatrudnienia
swoich współpracowni-

stają od lat bezczynne w
związku z wystąpieniem
awarii na ul. Pomorskiej.
Awaria opisana w artykule została usunięta
poprzez wymianę zdegradowanej kanalizacji
deszczowej. Do dnia dzi-

ków lub znajomych”, nie
mają potwierdzenia w
faktach. Ponadto pozwolili sobie na komentarz,
że stawianie takich tez
(zwłaszcza w przestrzeni publicznej) stanowi
pomówienie. - "Wskazuje bowiem w sposób
kłamliwy, iż Burmistrz
Miasta działa na szkodę społeczności lokalnej
dla osiągnięcia korzyści"
- napisali.
Według
przyjętej
uchwały, zarzut związany
z wydawaniem pieniędzy i subwencji rządowej na realizację zadań
oświatowych w Rumi "po
raz kolejny przedstawia
nieprawdę", zatrudnianie
dyrektorów (od września
w Rumi będą działać trzy
nowe szkoły) wynikało z
przeprowadzonych konkursów.
Do kwestii kompetencji
dyrektorów radni się już
nie odnieśli, bo uznali, że…
nie mają tego tego kompetencji (w przeciwieństwie do innych spraw
związanych ze szkołami w
Rumi).
Jakub Grajewski

siejszego do urzędu miasta nie wpłynęło żadne
zgłoszenie o ponownym
wystąpieniu problemu.
Burmistrz Gminy Miejskiej Rumia – Michał Pasieczny”.
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Budżet Obywatelski 2019
Sprawdź, które projekty dopuszczono do głosowania
Urząd Miasta ogłosił listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019. 30 z 45 złożonych
projektów zakwalifikowano do głosowania. O tym, które z nich będą realizowane, zdecydują mieszkańcy.
Głosowanie online rozpocznie się 10 września 2018 roku
i potrwa 2 tygodnie. 1 głos na projekt prospołeczny i 1
głos na projekt inwestycyjny będzie mógł oddać każdy
mieszkaniec Rumi (a więc również małoletni).
Projekty zakwalifikowane do głosowania:
Inwestycyjne:
4. Bezpieczna droga do szkoły - doświetlenie przejść dla
pieszych, dedykowane dzieciom szkół podstawowych: SP
6 i SP 8 (ul. Żwirki i Wigury, ul. Derdowskiego)
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
7. Doświetlenie przejść dla pieszych w wyznaczonych
miejscach na terenie miasta Rumi
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
8. Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki przy
ulicy Gdańskiej / Pomorskiej w boisko wielofunkcyjne
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
11. Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu Janowo,
ul. Gdańska 33-41
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
13. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej wraz z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do ul. Łąkowej
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
16. Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz
trybun przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
23. Rumski Miejski Stół Grillowy Stoli Błonia Janowskie
Koszt po weryfikacji: 61 500 zł
24. Siłownia Street Workout na Błoniach Janowskich od
Flowparks
Koszt po weryfikacji: 116 850 zł
26. Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul.
Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie boiska
do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w roku 2019
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
27. Parking przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy
ul. Górniczej 19
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
31. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dębogórskiej w Rumi
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

32. Modernizacja placu zabaw przy S.P. Nr 1 w Rumi
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł
33. Remont opaski w ciągu ul. Kosynierów na odcinku od
budynku nr 78 do ul. Wiejskiej oraz budowa nowej opaski
na odcinku od budynku nr 78 do przecięcia ulic Kosynierów, G. Zapolskiej, A. Formeli
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
35. Zdrowe kaczki w Rumi - instalacja kaczkomatów w
Rumi w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi
Koszt po weryfikacji: 110 000 zł
41. Zagospodarowanie Placu Kaszubskiego z zachowaniem charakteru zabytkowego miejsca w Rumi
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

43. "Do It Yourself" - Warsztaty majsterkowania dla dzieci
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
45. Rumski Rajd "w Drodze po Szpik".
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
Projekty niezakwalifikowane do głosowania:
Odrzucone merytorycznie:
3. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Aleksandra Fredry na terenie dzielnicy Biała Rzeka – „Football Park”
10. Ścieżka dla pieszych, łącząca ulicę Świętojańską z ulicą 3 Maja
12. Miejsca parkingowe wzdłuż drogi dojazdowej do bloków usytuowanych przy ulicy Dąbrowskiego 3 - 9

42. Modernizacja placu zabaw w Parku Janowskim
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

17. Rewitalizacja miasteczka rowerowego oraz boiska do
koszykówki i siatkówki przy szkole na ul. Batorego 29

44. Park przy ruinach zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

20. Okolice dworca PKP w Rumi - zadaszony parking
dla rowerzystów

Prospołeczne:
1. Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

22. Wykonanie nawierzchni na ul. Torfowej

5. Rowerem przez Rumię
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

37. "Harcerski Zagajnik" (etap I) pomiędzy ulicami Rodziewiczówny a Mickiewicza (działki: 835, 836, 837, 838)

14. K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych - II edycja
Koszt po weryfikacji: 18 400 zł

Odrzucone formalnie:
2. Szkolne szafki w SP 6 Rumia

18. Kampania informacyjna na temat zanieczyszenia powietrza i palenia w piecach domowych trującymi substancjami
Koszt po weryfikacji: 35 000 zł
19. SAS Sportowa Akademia Seniora
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

29. Toaleta publiczna w centrum miasta

6. Boisko - ul. Towarowa
9. Oświetlenie przejść
30. "Weź serce w swoje ręce" - wczesna prewencja kardiologiczna
38. Stoliki i schody przy ul. Stoczniowców

21. Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora
Koszt po weryfikacji: 40 590 zł

Wycofane przez wnioskodawcę:
15. Ścieżka sensoryczna - wielozmysłowy tor przeszkód

25. „Śladami dawnej Rumi” – serial dokumentalny o historii miasta
Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

28. Warsztaty fotograficzne dla lokalnej społeczności

34. Stacja gier karcianych i planszówek
Koszt po weryfikacji: 27 500 zł

Więcej szczegółów na stronie https://rumia.budzet-obywatelski.org/
Źródło: https://rumia.budzet-obywatelski.org/

36. Teatr w Rumi - "Wytresowany mężczyzna"
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
39. Stacja Jazzik- cykl koncertów dla dzieci w Stacji Kultura
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
40. "Latino - Single - Dance" - Kurs tańca
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
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Jarmark po kaszubsku z góralskim akcentem
W niedzielę 5 sierpnia tysiące osób bawiły się na
Jarmarku Kaszubskim zorganizowanym przy Miejskim Domu Kultury. Największa impreza plenerowa
w Rumi jak zawsze obfitowała w występy muzyczne
oraz wiele innych atrakcji.
W ramach części oficjalnej odbyła się msza
święta przy udziale
pocztów sztandarowych
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
przemarsz przez Starą Rumię
i złożenie kwiatów pod
pomnikami Mściwoja II
oraz sługi Bożego ks. bp
Dominika. W części imprezowej (w parku) jarmark rozpoczął się występem chóru Rumianie
i odśpiewaniem Marszu
Kaszubskiego ze słowami
Hieronima Derdowskiego „Nigdë do zgùbë / Nie
przińdą Kaszëbë / Marsz,
marsz za wrodżem / Më
trzimómë z Bòdżem”. Po
chórze wystąpili: zespół
"Bazuny" z Żukowa, grupa Fucus, finaliści Rumskiego Wokalu i zespół
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Bytów, a na sam koniec
DJ.
W parku było tłoczno
nie tylko pod sceną muzyczną! Na stoiskach swoje produkty oferowali różnorodni sprzedawcy. Była
wata cukrowa, fast-food,
rękodzieło
kaszubskie,
lody, stoiska na których
sprzedawano „Sonety Kaszubskie” Beaty Węsierskiej, kosmetyki naturalne,
drobne upominki dla dzieci. W pobliżu sceny wystawiono malarstwo zmarłego niedawno rumskiego
artysty Leona Bieszke.
Jednocześnie odbywały się konkursy dla dzieci
(rysunkowe) i dorosłych
(m.in. wbijania gwoździ
i wspinaczki na słup), w
których czekały nagrody
ufundowane przez spon-

sorów (organizację imprezy wsparły także rumskie
przedsiębiorstwa).
Co roku na Jarmarku
Kaszubskim
występuje
gość specjalny. Dotychczas byli to między innymi
Patryk Kumór, Zbigniew
Wodecki oraz zespół Bubliczki. W tym roku przyjechał Zakopower, laureat
wielu nagród, jak choćby
Fryderyka za album roku
etno/folk, nagrody Bestseller Empiku dla najlepiej
sprzedającej się płyty w
Polsce w 2011 roku i telewizyjnej Super Jedynki.
Zespół dziewięciu muzyków ze śpiewającym i grającym na instrumentach
frontmanem Sebastianem
Karpiel - Bułecką wywołał
żywiołowe reakcje.

Jakub Grajewski

AKTUALNOŚCI
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Poskarżył się na Burmistrza do Prezydenta

Właściciel terenu umiejscowionego na obrzeżach
Rumi po raz kolejny poskarżył się na Michała Pasiecznego. Teraz już nie do Starostwa Powiatowego, ale
do Kancelarii Prezydenta RP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Raz już jego
skarga została odrzucona, więc wychodzi na to, że...
krzywda była zgodna z prawem.
Zdaniem
właściciela
gruntu, burmistrz Pasieczny „bezpodstawnie
i bezprawnie, bez wiedzy
i zgody” dokonał „zaboru/kradzieży działek pod
budowę nowej drogi przy
użyciu specustawy oraz
Starostwa Powiatowego
w Wejherowie". W swojej
skardze przedstawił sytuację organizacyjną (na
jakim etapie jest sprawa)
w chwili złożenia skargi.
Zażądał natychmiastowego wstrzymania budowy
drogi na prywatnym gruncie, zbudowania tej drogi
na gruncie miejskim (jego
zdaniem taka znajduje się
w pobliżu), wsparcia finansowego na odbudowę
gospodarstwa i maszyn
rolniczych oraz „wstrzymania robienia bałaganu
gospodarczego, geodezyjnego oraz administracyjnego”.
Skargi zostały przekazane do Rumi. Urząd Mar10

szałkowski Województwa
Pomorskiego stwierdził,
że to Rada Miejska jest
właściwym adresatem,
a organy województwa
nie są od nadzorowania.
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii
Prezydenta RP napisało
tylko, że „przesyła niniejszą skargę w celu jej rozpatrzenia”. W Starostwie
Powiatowym właściciel
terenu był osobiście, by
przypomnieć, że jego zdaniem nowa droga zabiera
„olbrzymią część areału”
oraz, że „tnie i szatkuje
grunty na bezmyślne kawałki”.
Pisma zostały przekazane do radnych w lipcu,
ale kilka miesięcy temu, w
maju, jedna skarga tego
samego właściciela gruntu została już odrzucona.
Rada Miejska, pod przewodnictwem Ariela Sinickiego, nie stanęła po stronie mieszkańca. Komisja

Rewizyjna zauważyła wtedy, że burmistrz nie może
wywłaszczać, ponieważ
jest to kompetencja starosty, choć w tym samym
dokumencie stwierdziła,
że nikt inny, tylko właśnie
Rumia faktycznie zleciła
wykonanie dokumentacji
projektowej dla budowy
układu drogowego na
planowanych
terenach
inwestycyjnych. Zadanie
zakłada budowę odcinka
ul. Kazimierskiej od końca utwardzonego obecnie fragmentu tej ulicy (w
kierunku północnym) do
rejonu ogródków działkowych oraz drugi odcinek - biegnący wzdłuż
ogródków działkowych w
kierunku wschód-zachód
i połączenie z drogą wojewódzką nr 100 (czyli ul.
Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego).
Projekt został przygotowany pod kątem uzyskania zezwolenia na realiza-

Fragment spornego terenu

cji inwestycji bazującego
na specustawie drogowej,
ponieważ zupełnie nowy
przebieg ulicy na pewnym
odcinku będzie przebiegać częściowo przez prywatne obecnie nieruchomości.
"Przygotowana
dokumentacja projektowa
zakłada nowy pas drogowy, zlokalizowany między innymi częściowo na
działkach stanowiących
własność
skarżącego”,
napisali radni. To ma być
spowodowane dobranymi
rozwiązaniami projektowymi, a poza tym „inwestycja będzie realizowana
w celu aktywizacji bizne-

sowej i wykorzystaniu terenów obecnie niezagospodarowanych”,
więc
taka potrzeba… uzasadnia
zabranie komuś gruntu.
REKLAMA

Mieszkańcowi i jego rodzinie pozostanie jedynie
należne w takiej sytuacji
odszkodowanie.

Jakub Grajewski

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

AKTUALNOŚCI

Grzegorz Szalewski w I rocznicę śmierci
Rok temu do Rumi przybyły tłumy, aby pożegnać
dr. Grzegorza Szalewskiego. To było też podziękowanie, ukłon i hołd za jego pracę, za wysiłki czynione dla dobra wspólnego. Pod swoje dzieła i te
biznesowe, polityczne i społeczne wylał najsolidniejsze fundamenty z możliwych, oparte na wiedzy,
wzajemnym szacunku, zaufaniu, odpowiedzialności, przyjaźni, rzetelnym podejściu do pracy.
Nie kreował się na nikogo - był sobą, był autentycznym
liderem,
człowiekiem z charyzmą
i umiejętnościami, znakomitą osobowością, poważną i szanowaną. Miał
wiedzę, talent, błyskotliwy umysł, zdrowy rozsądek, poczucie humoru.
Imponował
niezwykłą
wszechstronnością zainteresowań: tych zawodowych i tych politycznych,
społecznych,
humanistycznych.
Na interesujące go tematy potrafił gawędzić
godzinami, jego przekaz
był spokojny, rzeczowy,
racjonalny. Zawsze miał
pokorę i niezwykły szacunek wobec swoich mistrzów, lub wobec osób,
które uważał za wielkie
autorytety.
Ktoś powiedział, że był
Stolemem, tak był kaszubskim mitologicznym Stolemem, pozostawił po sobie
wielkie pomniki, zawsze
wiedział co jest najważniejsze i jakie działania należy podejmować. Wiele
uczynił dobra dla prestiżu
Kaszub i Kaszubów.
Aby I Zjazd Kaszubów w
Chojnicach mógł dojść do
skutku, musiał pokonać
wiele przeszkód, poświęcić wiele godzin pracy,
włożyć wiele wysiłku udało się.
Potem były następne
zjazdy: Hel, Wejherowo i

wiele kolejnych i ogromna ogólnopolska promocja Kaszub. Jako pierwszy
starosta powiatu wejherowskiego Grzegorz Szalewski przecierał drogi,
organizował, decydował,
przewodził, a następcom zostawił wszystko w
doskonałej kondycji. W
tamtej I kadencji odzyskał
historyczny przedwojenny budynek Starostwa,
przeprowadził
remont,
zmodernizował i profesjonalnej kadrze stworzył
doskonałe warunki do
pracy. Szpital wejherowski niezwłocznie przekazał
w zarząd samorządu wojewódzkiego, bo wiedział,
że utrzymanie szpitala
przekroczy możliwości finansowe starostwa.
Dzięki staroście Grzegorzowi Szalewskiemu,
Muzeum Pałac Przebendowskich odzyskał dawną
świetność, ma dziś naprawdę pałacowe wnętrza i był Grzegorz z tego
bardzo dumny, bo rzeczywiście, każdy kto pamięta
ten budynek z lat 90-tych
XX w., z przedszkolem,
dziurawymi i skrzypiącymi podłogami i schodami, brudnymi ścianami,
był zmianami zaskoczony
i oczarowany. Mówił poeta o Kaszubszczyznie, że
„wprowadzamy ją w pałace” i Grzegorz Szalewski
ją wprowadził, dotyczy to
też pałacu w Starbieni-

nie, gdzie nastąpiły zmiany właścicielskie. Ważna
była szkoła na Głodnicy,
Kaszubska Szkoła Średnia
w Strzepczu i wiele innych, ciekawych, cennych
inicjatyw.
Wszyscy znali Grzegorza Szalewskiego i on
znał dużo osób, wiedział
jaka jest sytuacja rodzin
i poszczególnych osób,
wiedział kto potrzebuje
pomocy, komu pomóc. I
pomagał osobiście, poprzez instytucje i w inny
sposób. Nie afiszował się
z pomaganiem, niósł pomoc dyskretnie, czynił dobro i cieszyły go pozytywne wyniki takich działań.
Czynił wiele dla Rumi,
to była ogromna intelektualna i polityczna praca.
Tworzył projekty biznesowe i społeczne, wspierał rozwój miasta - dbał
o jego rangę, jego dobro.
Kochał swoje miasto, był
do niego przywiązany, tu
żył, mieszkał, pracował.
Był też politykiem, a to
znaczyło dla niego brać
odpowiedzialność za losy
innych ludzi - stać na straży dobra wspólnego. I jeszcze była ważna ta myśl:
„bez przyjaciół nie ma
ani kultury, ani polityki”.
Wiele w życiu zbudował,
wiele wygrał, miał wiele planów na przyszłość,
snuł wizje, rzucał nowymi
pomysłami, inspirował.
I przyszedł sierpień 2017

Zdjęcie Grzegorza Szalewskiego z czasu kiedy pełnił funkcję Starosty. Fot.: Leszek Żurek

r. Poniedziałek, 7 sierpnia,
operacja, msza, modlitwa o pomyślny przebieg
operacji. Walka o życie
w szpitalu, kolejne msze,
modlitwy i tragiczny poniedziałek 28 sierpnia...

Rok nieobecności Grzegorza wyraźniej podkreślił jego znaczenie - nie
zastąpimy Go, ale możemy kontynuować jego
dzieło, starać się robić
tak, jak zrobiłby to Grze-

gorz, dobrze, cierpliwie,
skutecznie. W pamięci
zachowamy jego życzliwość i przyjaźń, mądrość
i wiedzę, którą dzielił się
z nami.

Ryszard Hinc
11
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Kazimierz Malik walczy
„Dialog” wyborczy
sierpnia premier Mateusz Morawiecki ogłoz własną chorobą z uśmiechem! sił14termin
wyborów samorządowych. W wydanym

W życiu Kazimierza i jego rodziny wszystko układało przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzeniu wysię pomyślnie. Pracował jako dyrektor handlowy, doro- znaczono I turę wyborów na 21 października, a II na
słe dzieci układały sobie życie, i nawet niepełnospraw- 4 listopada.
ność żony nie była przeszkodą, żeby być szczęśliwym.

Ich spokój został jednak
brutalnie zakłócony jesienią
2017 roku. To wtedy Kazimierz zauważył pierwsze, niepokojące objawy. Udał się do
lekarza i już wstępne wyniki
wzbudzały podejrzenia. W listopadzie usłyszał diagnozę:
rak prostaty. Jednak to nie
był koniec złych wieści: nowotwór dał przerzuty do kości.
Wiadomość o chorobie
nowotworowej zawsze wywraca życie do góry nogami.
„Wszystko, co do tej pory
wydawało się ważne, istotne, co się planowało i na co
się czekało przestaje mieć
znaczenie”. – mówi Pan Kazimierz. Najważniejszym celem staje się zorganizowanie
i podjęcie leczenia, łagodzenie skutków ubocznych, szukanie nowoczesnych metod
terapii. Wszystko zaczyna
obracać się wokół choroby i
nic już nie jest takie jak daw-

SPROSTOWANIE
„Nieprawdziwa jest
informacja
podana
w treści artykułu pt.
„Absolutorium
dla
burmistrza
udzielone niejednomyślnie”
opublikowanego
w
„Gazecie
Rumskiej”
nr 6 (132) czerwiec/lipiec, że za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi Rumi za rok
12

niej. Rozpoczęło się leczenie
hormonami, które przyniosło
niewielką poprawę. Lekarze
zdecydowali też o rozpoczęciu chemioterapii.
Kazimierz zapytany o to,
co pomaga mu stawiać czoła chorobie mówi wprost:
„Ważny jest stan umysłu.
Nie pielęgnuję czarnowidztwa. Myślę pozytywnie, a
do leczenie podchodzę zadaniowo, wierzę, że uda mi
się pokonać tą chorobę”mówi z przekonaniem. W
zachowaniu dobrego nastawienia pomaga mu także praca, która powoduje,
że zapomina o problemach,
bo pozwala oderwać się od
myśli związanych z rakiem.
Kazimierz może także liczyć
na wsparcie swojej kochanej żony i dzieci. To wszystko powoduje, że chociaż
zmaga się z poważnym
przeciwnikiem to jednak
zachowuje siły i chęć do
działania.
Tymczasem wciąż jest w
drodze po swoje zdrowie
i napotyka na niej sporo
przeszkód. Jedną z nich są
wysokie koszty dojazdów do
szpitala i na konsultacje lekarskie, do tego trzeba opła-

cić badania i prywatne wizyty, a choroba żony też mocno
nadwyręża domowy budżet.
Dlatego wraz z pomocą Fundacji Onkologicznej Alivia
Kazimierz prosi o pomoc i
wsparcie.
Darowizny na rzecz leczenia Kazimierza Malika można przekazywać za pomocą
strony internetowej https://
skarbonka.alivia.org.pl/kazimierz-malik.
Niewydolność
publicznego systemu opieki zdrowotnej powoduje, że chorzy sami muszą finansować
wiele procedur i terapii, by
przyspieszyć diagnostykę,
uzyskać szybko drugą opinię
czy też nabyć leki, których
nie refunduje NFZ. Wydatki
te rujnują domowe budżety. Oferujemy założenie w
Fundacji Alivia indywidualnej „skarbonki”, na której
gromadzone są darowizny i
odpisy 1 proc. podatku. Leczenie nowotworu w Polsce
oznacza wojnę i nieustającą
walkę pacjentów onkologicznych. Walkę, na którą
chorym zbyt często brakuje
pieniędzy i którą będą mogli
wygrać tylko dzięki naszemu
wsparciu.

2017 głosowali tylko
radni Platformy Obywatelskiej -14 głosów.
Wyniki
głosowania
nad udzieleniem absolutorium przedstawiały się następująco:
Radni klubu „Platformy Obywatelskiej”- 12
głosów za udzieleniem
absolutorium.; Radni
Niezależni - 1 głos za
udzieleniem absoluto-

rium; Radni klubu „Gospodarność”- 1 głos za
udzieleniem absolutorium; 1 głos wstrzymujący się od udzielenia
absolutorium; Radni
klubu „Prawo i Sprawiedliwość”- 2 głosy
przeciw udzieleniu absolutorium.
Burmistrz
Gminy
Miejskiej Rumia – Michał Pasieczny”.

Baner komitetu wyborczego „Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska” w Gdyni (ul. Morska)

Od teraz jeszcze częściej
towarzyszyć nam będą bilbordy i spoty wyborcze,
które często bardziej niż
na merytorycznych postulatach będą skupiały
się na słownych i wizerunkowych przepychankach
z polityczną konkurencją.
Polityka zainteresuje się
tymi, którzy sami nie są
nią zainteresowani. Właśnie oficjalnie rozpoczęła
się kampania wyborcza.
Dyskusja na argumenty
Wraz z ogłoszeniem
terminu wyborów, rozgorzała polityczna walka.
Polska od morza aż po
Tatry została „zalana” bilbordami finansowanymi
przez komitet wyborczy
„Platforma Nowoczesna
Koalicja
Obywatelska”
przedstawiającymi Jarosława Kaczyńskiego w
dość dziwnym grymasie
z podpisem „PIS wziął
miliony, a… (w tym miejscu umieszczone są róż-

ne negatywne sformułowania)”. Również PSL
przygotowało kampanię
wymierzoną w rządzącą partię, nazywając ją
fałszywym obrońcą wsi.
Przedstawiciele rządu zapowiadają merytoryczną
odpowiedź, trudno jest
jednak uwierzyć w taki
jej charakter. Spodziewać
się można raczej reakcji
utrzymanej w podobnym
tonie, co oznacza w praktyce początek dwumiesięcznej „pyskówki” na forum publicznym. Jak przy
okazji każdych wyborów
będziemy
doświadczać
festiwalu
wzajemnych
oskarżeń i wytykania afer.
Nic nowego pod Słońcem,
z może jednym zastrzeżeniem – od poprzednich
wyborów minęły trzy lata.
Po tak długim - w perspektywie rozgrywek politycznych – czasie, głód rywalizacji doskwiera bardziej
niż zwykle. Wydaje się

zatem, że możemy liczyć
na większą kreatywność
polityków i nowe metody
prowadzenia wyborczej
walki. Niekoniecznie merytoryczne, ale przynajmniej ciekawe.
Święto demokracji
Demokrację
określa
się często jako najlepszy
ustrój polityczny wymyślony przez człowieka.
Wybory jako jej istota
powinny być zatem potwierdzeniem tej tezy.
Doświadczenie każe jednak twierdzić, że są raczej
jej zaprzeczeniem. Walka
o elektorat potrafi obudzić bardzo prymitywne
instynkty, czego obrazem
jest czekająca nas w najbliższych tygodniach kampania wyborcza skupiona
na wyciąganiu brudów
i rzucaniu oskarżeń. Na
szczęście w stulecie odzyskania niepodległości będzie już po wszystkim.
A.G.

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

EDUKACJA
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Sprzedam dom
o powierzchni 150m2
przy ul. Kalinowej 18 E w
Rumi. Cena 800 tys. zł do
negocjacji.
Kontakt:
tel.: 660 056 490

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

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

Zostań spawaczem
Prowadzimy profesjonalne szkolenia:
Mechanika pojazdowa
- spawalnicze wszystki- Mechanika pojazdowa,
mi metodami wraz z we- diagnostyka kompuryfikacją wstępną,
terowa,
- certyfikacja spawaczy
- przeglądy pogwaranwraz z doszkoleniem,
cyjne wszystkich marek,
- monterów kadłubów
- naprawa i serwis ukłai rurociągów (z nauką czy- du klimatyzacji.
tania rysunku zawodoweKontakt:
go),
tel.: 509 601 381
- kurs cięcia gazowego Rumia, ul. Sobieskiego 55
i sczepiania elektrycznego
metali,
SPRZEDAM
- kursy operatorskie
urządzeń dźwigowych,
Sprzedam
- szkolenia dt. jakości i
szafę narożną + regał.
zagadnień technologicz- Kolor sonoma. Niedrogo,
nych spawania.
cena do uzgodnienia.
Kontakt:
Kontakt:
tel.: 781 880 598
tel.: 666 047 157
13
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Czy szczepienia ochronne będą dobrowolne?
Temat szczepień ochronnych został znowu
wywołany na skutek obywatelskiego projektu
ustawy o dobrowolności szczepień. Podpisany
został przez 121 tysięcy osób i będzie procedowany w Sejmie. Jednym z ważnych argumentów
dla promotorów tego projektu, wskazanym w
uzasadnieniu ustawy, jest fakt iż dobrowolność
szczepień obowiązuje w 20 państwach Europy i
nie obserwuje się w nich epidemii. W przypadku
zagrożenia epidemią będzie można zawsze taki
obowiązek wprowadzić.

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
REKLAMA
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Nawet w krajach takich
jak Ukraina, w których
wskaźnik szczepień dzieci
jest bardzo niski, nie zanotowano chorób zakaźnych.
Także swobodne poruszanie się po krajach Wspólnoty Europejskiej nie spowodowało wzrostu epidemii.
Dodatkowo w Polsce
praktycznie
niemożliwe
było uzyskanie zadośćuczynienia finansowego w
przypadku kiedy wystąpił
niepożądany odczyn poszczepienny (NOP). Leczenie ewentualnych skutków
szczepień może być bardzo
trudne (czasami niemożliwe) i pociągające wysokie koszty. Projektodawcy, oczekując na odejście
od obowiązku szczepień
ochronnych na rzecz ich
dobrowolności, powołują
się na ważne akty prawne,

takie jak:
1. Konstytucję, która w
art. 47 stanowi, że każdy
ma prawo decydowania
o swoim życiu osobistym.
Dotyczy to również ochrony życia i zdrowia. W art.
31 mówi, iż ograniczenia
w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności
i praw nie mogą naruszać
ich istoty, która stanowi
godność człowieka. Przymusowe poddawanie osób
ryzyku utraty zdrowia bez
systemu zabezpieczeń w
przypadku powikłań jest
odebraniem im godności.
2. Konwencję o ochronie
praw człowieka.
3. Prawo pacjenta do
świadomej zgody na zabieg
medyczny, wyrażony w 16
art. ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Kodeks Etyki Lekarskiej – „Postępowanie
diagnostyczne, lecznicze
i zapobiegawcze wymaga
zgody pacjenta”.
Jeśli ktoś chciałby poczytać więcej na ten temat,
polecam stronę www.stopnop.com.pl
Jak widać, argumenty
przedstawione przez stronę społeczną są poważne.
Dla mnie najważniejszym
jest praktyka dobrowolności w większości krajów UE.
Tam się zachęca rodziców
do szczepień ochronnych
dzieci, ale się nie zmusza
do nich.
Oczekuję od ministerstwa poważnych argumentów, które np. mogłyby
pokazywać poziom zachorowań poszczególnych chorób zakaźnych w krajach
Europy, w zależności od
obowiązkowości szczepień.
Wymaga to skrupulatnej
analizy. Być może minister-

Jan Klawiter
Poseł na Sejm RP
stwo zaproponuje kompromisowy projekt ustawy, w
którym złagodzi dzisiejsze
restrykcyjne normy. Będę
wnikliwie przyglądał się argumentacji obu stron jednak większą wagę przykładam do decyzji rodziców.
Jan Klawiter

KULTURA
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Izabela Trojanowska
gwiazdą
Biesiady Janowskiej

W ostatnią sobotę sierpnia w Rumi zagości Izabela Trojanowska z zespołem.
Artystka, znana również z filmu, rozpoczęła
swoją muzyczną karierę w
1980 roku, współpracując z
"Budką Suflera". Nagrała w
sumie 12 płyt. Pierwszą w
1981 roku, ostatnią w 2011.
Koncert odbędzie się w
ramach Biesiady Janowskiej, która tradycyjnie będzie miała miejsce w parku
miejskim w Rumi Janowie.
Jednak zanim wystąpi
Izabela Trojanowska, biesiadne "show" rozkręci
Mirek Jędrowski ze Śląska.

Wokalista występuje od 20
lat i ma na swoim koncie
ponad 2000 koncertów.
Po występie gwiazdy, o
godz. 21:00 usłyszymy największe przeboje Disco Polo.
Podczas imprezy wręczone zostaną nagrody dla
zwycięzców XXII Konkursu
na Najpiękniejszy Balkon i
Ogród SM "JANOWO".
Dla dzieci wystąpi Teatr
Muzyczny HALS. Dla najmłodszych przewidziano
również "dmuchańce".
Redakcja

Izabela Trojanowska. Fot.: izabelatrojanowska.pl
REKLAMA

15

Gazeta Rumska, nr 8 (134), sierpień 2018

HISTORIA

Nad pięknym modrym Dunajem
W nocy z 20 na 21 sierpnia minęła 50. rocznica inwazji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Operacja „Dunaj” – taki kryptonim nosiła –
uważana jest za największą operację wojskową w powojennej historii Europy.
Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy żołnierzy z krajów bloku socjalistycznego
– w tym także tych noszących mundury Ludowego Wojska Polskiego. Dla wielu Polaków ten ostatni fakt był przez lata powodem do wstydu.
Udział w zbrojnej napaści na południowego sąsiada nie jest najchlubniejszą
kartą w polskiej historii.
Tym bardziej warto - przy
okazji okrągłej rocznicy
tamtych wydarzeń - zastanowić się nad ich znaczeniem i rolą, jaką odegrali w
nich Polacy.
Wiosna, ach to Ty!
Przyczyn
decyzji
o
przeprowadzeniu operacji „Dunaj” należy szukać
w procesie, który został
zapoczątkowany w pierwszych miesiącach 1968r.
„Praska wiosna” – tak został nazwany ów proces
- przyniosła szereg daleko

idących reform. Znacznie ograniczono cenzurę,
znosząc ją ostatecznie, co
umożliwiło
korzystanie
z wolności słowa. Legalnie powstawały komitety
zrzeszające ofiary represji
z lat stalinizmu. Reformy
można przypisać zmianom
na najwyższych szczeblach
aparatu władzy w Czechosłowacji. Na początku
1968 roku nowym I sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji został
Alexander Dubček, zaś 30
marca tegoż roku nowym
prezydentem został Ludvik
– nomen omen – Svoboda.

REKLAMA

Zwłaszcza Dubček forsował realizację programu
„socjalizmu z ludzką twarzą”, co przyniosło mu
poparcie społeczeństwa,
jednocześnie
pozbawiając go poparcia Kremla.

Obowiązująca
wówczas
w Układzie Warszawskim
„doktryna Breżniewa” zakładała bowiem nadrzędność interesów wspólnoty
socjalistycznej nad suwerennością państw człon-

kowskich, co w praktyce
było ideologicznym uzasadnieniem dla agresji na
Czechosłowację.
„Dunaj” a Polska
Jak wspomniano we wstępie, w agresji na Czechosłowację wzięło udział również
ludowe Wojsko Polskie, a generałowie Wojciech Jaruzelski i Florian Siwicki byli wśród
głównodowodzących
całej
operacji. Jedna z dwóch armii,
które atakowały Czechosłowację – Grupa Armii „Północ”
wkraczała na jej terytorium
z terenów NRD i PRL. Zaangażowanie Polski Ludowej w
tę operację było znaczne. Nie
można go oceniać pozytywnie pod żadnym względem.
Czy jednak działanie reżimu
komunistycznego powinno
napawać polski naród wstydem? Odpowiedź musi być negatywna. Ci sami generałowie,
którzy uczestniczyli w operacji
„Dunaj”, kilkanaście lat później byli głównymi autorami
stanu wojennego i represji z
nim związanych. Poczuwanie
się do działań takich ludzi by-

łoby wręcz schizofrenią. Wiele jest natomiast przypadków
poparcia udzielanego przez
zwykłych Polaków sąsiadom z
południa z desperackim aktem
samospalenia Ryszarda Siwca
na czele. Odnotowywano również przypadki kolportowania
ulotek czy głoszenia haseł potępiających agresję.
Socjalizm nie ma
ludzkiej twarzy
Wydarzenia sprzed 50 lat
pokazały, jak chora ideologia zniewalała narody w naszej części świata. Zaledwie
delikatna odwilż polityczna
w jednym z państw bloku
wschodniego wywołała tak
brutalną reakcję państw
„miłujących pokój” zrzeszonych w Układzie Warszawskim. Reakcję motywowaną
troską o zachowanie jedynie
słusznego systemu. Jako naród nie mamy jednak czego
się wstydzić. Wstydzić mogą
i powinni się natomiast propagatorzy antyludzkiej ideologii, która tłamsiła wówczas tak Czechów, Słowaków
jak i Polaków.
A.G.
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16 poradni specjalistycznych
Badania:

Tomokomputer, Rezonans Magnetyczny, Gastroskopia
Kolonoskopia: bezpłatne badania pacjentów w wieku 50-65 lat

16

Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rumia, ul. Miłosza 3

Rejestracja ogólna:

Rejestracja Nocna

TK, MRI, Kolonoskopia

Rejestracja telefoniczna od godz. 7.30

i Świąteczna Opieka Zdrowotna

tel.: 58 72 72 404

tel.: 58 72 72 401

tel.: 58 72 72 950

Poradnie specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna

Rejestracja specjalistyczna w godz. 8.00-18.00

tel.: 58 72 72 440

tel.: 58 727 29 59

tel.: 58 72 72 402

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

- poradnia chirurgii ogólnej

tel.: 58 72 72 412

tel.: 58 72 72 955

- poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia gastroenterologiczna

Diagnostyka Obrazowa

- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

tel.: 58 72 72 404

tel.: 58 72 72 940

- poradnia urologii

