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Kandydaci w wyborach na Burmistrza Miasta Rumi

Leszek Kiersznikiewicz

Mateusz Socha

Michał Pasieczny

Bogdan Formella

Na Dom Harcerza prowadzony przez
Bogdana Formellę zawsze można liczyć
Rodzinie pogorzelców z ul. Świętojańskiej udzielono schronienia, zabezpieczono nocleg i wyżywienie w
Domu Harcerza. Wspólnie z mieszkańcami została przeprowadzona zbiórka rzeczy i najbardziej potrzebnych
artykułów. Mamy nadzieję, iż Urząd i MOPS doprowadzi do zabezpieczenia mieszkania dla tej rodziny.
Str. 4

Monika Baran
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Propaganda za publiczne pieniądze
W Rumi propaganda za społeczne, czyli nasze pieniądze, z budżetu miasta toczy się szerokim kołem.
Podobno ruszyły już projekty rewitalizacji na terenie miasta i inne wielki inwestycje. Pięknie to wygląda, ale wyłącznie w kolorach w lokalnej prasie.
Jako
społeczeństwo, „bawimy” się
może dobrze, bo nie
brakuje pieniędzy na
„hulanki”,
występy
gwiazdeczek, festyny
i inne popisy żonglerki wydawanymi z budżetu pieniędzy. Ale!
Burmistrz i „jego” rad-

ni lekką ręką wydają
pieniądze na takie cele.
Obecna grupa rządząca
w Rumi nie może poszczycić się znaczącą
inwestycją, która przyczyniłaby się do zwiększenia wpływów do
kasy miasta, wpływów
podatkowych także z

inwestycji
generujących więcej miejsc pracy czy lokalizacji nowych
podmiotów gospodarczych. Za to codziennie
i co tydzień lokalna prasa pęcznieje od reklam,
wywiadów, prezentacji
sukcesów władzy i burmistrza M. Pasiecznego.
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Wielkie projekty
Z jednego z numerów „GWE24.24” dowiedzieliśmy się, że ruszyły
wielkie projekty i jako
przykłady podano: rewitalizację Zagórza, Wzgórza Markowca, budowę
wieży widokowej, mostku na Zagórskiej Strudze
i ścieżki od ul. Partyzantów do Kazimierza. Powstaje ponoć już klub
integracji społecznej oraz
centrum usług społecznych. Te wszystkie strategiczne plany mają już
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swojego przewodniczącego (Tomasza Urbaniaka-Dzienisza), który na
stronach wspomnianej
gazety „pęka” w zachwytach. Podobno nawet
wspólna Unia dołożyła
się kwotą 13 milionów
złotych, tyle że wszystkie
podane nam informacje
są wyłącznie planami na
potrzeby kampanii wyborczej do samorządu.
Swoich
propagandowych „pięciu groszy” nie
omieszkał dodać prof. E.
Wittbrodt, który… jest
bardzo zachwycony.
Plany, plany, plany
Ponadto
rumska
władza dodała jeszcze
budowę
Janowskich
Błoni, przedszkola modułowego, węzła Janowo, kilkunastu ulic,
oświetlenia i chodników, aż będziemy mieli
(tym razem za pięć lat)
Rumię mlekiem i miodem płynącą. A wszystko to są plany, plany,
plany i zamierzenia, o
których słyszymy od
czterech lat. W każdym z tych lokalnych
periodyków (Nowiny,
biuletyn informacyjny
UM w Rumi, Rumski
Express) uśmiecha się
do nas przemiła twarz
burmistrza M. Pasiecznego, snującego wielkie plany dla Rumi.
Czy można się zauroczyć? Czy te oczy mogą
kłamać? – jak w strofach
piosenki J. Pietrzaka.
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Planujemy,
w najbliższych latach…!
Burmistrz miasta, jego
zastępcy, przewodniczący Rady Miasta A. Sinicki,
radni wspierający aktualną władzę w Rumi w
swoich wypowiedziach
posługują się wytartymi
sloganami propagandowymi. One nic nie znaczą, ale mówią, że: planuje się w najbliższym
czasie, w najbliższych latach, zakończył się etap
projektowania,
środki
mają pochodzić, podjęto uchwałę, zmienimy tę
dzielnicę, zlikwidujemy,
przebudujemy, powstaną
dodatkowe miejsca pracy,
… ma powstać, powstaną
tereny inwestycyjne, itp.,
itd. Ta tzw. nowomowa
nie zawiera konkretnych
informacji, ale pozwala
zaciemnić obraz miasta.
Ale też takie informacje
pozwalają zadać pytanie:
gdzie to wszystko w Rumi
powstało?
Pamiętajmy o sukcesach
Wydaje się, że największymi
sukcesami
burmistrza M. Pasiecznego i jego drużyny z Platformy Obywatelskiej jest:
po pierwsze zwiększenie
zatrudnienia w Urzędzie
Miasta w skali dotąd niespotykanej, po drugie
powołanie spółki Rumia
Inwest Park, która nie
robiąc nic pożytecznego,
trwoni publiczne pieniądze.
J.Grajewski
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IV Ogólnopolski Kongres Hlondowski
W sobotę, 22 września 2018 r., w sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył się IV Ogólnopolski Kongres Hlondowski. Został on zorganizowany w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w 70 rocznicę śmierci Sługi
Bożego kard. Augusta Hlonda. Tematem przewodnim kongresu
były słowa Prymasa Polski A. Hlonda, wypowiedziane podczas
otrzymania purpury kardynalskiej. Wówczas, kard. Hlond powiedział: Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten nosi w swym sercu
dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna.

Uroczystości upamiętniające tego wielkiego
Prymasa Polski rozpoczęła Msza Święta w intencji
REKLAMA

beatyfikacji Sł. Bożego Augusta Hlonda. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił
ks. prof. dr hab. Stanisław

Wilk SDB, wieloletni Rektor KUL. IV Ogólnopolski
Kongres otworzył ks. dr
Janusz Sikora, SDB proboszcz i kustosz Sanktuarium. Wprowadzenia do
Kongresu dokonała Joanna M. Olbert, prezes Akcji
Katolickiej, organizator.
Referaty podczas kongresu wygłosili: ks. prof. dr
hab. Stanisław Wilk SDB –
„Kardynał August Hlond –
Pasterz Narodu”, ks. prof.
dr hab. Paweł Bortkiewicz
SChr –„Aktualność Akcji

Katolickiej. Inspiracje Sł.
Bożego Augusta Hlonda
i św. Jana Pawła II, ks.
prof. dr hab. Tadeusz Guz
– „Niepodległość ducha
Narodu jako fundament
niepodległości Państwa
Polskiego”, ks. prof. dr
hab. Jan Niewęgłowski
SDB – „Prymas Polski
kard. August Hlond w trosce o polską młodzież”,
ks. dr Jarosław Wąsowicz
SDB – „Młodzież salezjańska w walce o niepodległą Polskę. Referat ks. dr
Bogusława Kozioła SChr
dot. „Procesu beatyfikacyjnego kard. A. Hlonda
– jego przebiegu, trudności i stanu obecnego”.
W Kongresie uczestniczyli goście, na czele z
ks. dr Pawłem Malczewskim SCH, reprezentującym Przełożonego Generalnego Towarzystwa

Chrystusowego, księża,
siostry zakonne, klerycy
oraz świeccy – członkowie
Akcji Katolickiej i wierni
Archidiecezji Gdańskiej.
Organizatorami uroczystości były: Parafia pw.
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych
w Rumi, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.
Sł. Bożego kard. Augusta
Hlonda i Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania
Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi. Patronat nad tym wydarze-

niem objął Metropolita
Gdański ks. abp Sławoj
Leszek Głódź. Patronat
Medialny: „Nasz Dziennik” i „Gość Niedzielny”.
Już teraz w imieniu organizatorów Kongresu
zapraszamy na otwarcie
wystawy: „Prymas Polski
kard. August Hlond – na
straży sumienia Narodu”,
która zostanie otwarta
w 70. rocznicę śmierci
Sł. Bożego kard. Hlonda.
Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.
Jolanta Olbert

Kandydat do Rady Miejskiej Rumi Okręg nr 4 - Biała Rzeka, Zagórze, Szmelta
Nr 2 na liście KWW Bogdan Formella Nasza Rumia

Jarosław Muszyński
Od pokoleń mieszkaniec Rumi, od 1981 prowadzę
prywatne przedsiębiorstwo. Posiadam wyższe wykształcenie zdobyte w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Żonaty, mam dwoje dzieci oraz wnuczkę i wnuka. Działacz samorządowy, inicjator wielu przedsięwzięć mających kapitalne znaczenie
dla mieszkańców, takich jak na przykład remont chodnika przy ul. Batorego, budowa placów zabaw dla dzieci
oraz siłowni na wolnym powietrzu, budowa ulic Chmielnej, Zielarskiej, Zdrojowej, Makuszyńskiego i Brzechwy
Po wielu latach walki z biurokracją z mojej inicjatywy
wybudowano wodociąg w części ul. Św. Józefa i Młyńskiej.
Należę do Stowarzyszenia Nasza Rumia gdzie społecznie organizuję żywność dla potrzebujących mieszkańców Rumi, jestem fundatorem darmowych niedzielnych

obiadów dla potrzebujących oraz inicjatorem śniadań
Wielkanocnych dla potrzebujących mieszkańców naszego miasta.
W kadencji 2002-2010 piastowałem mandat radnego, a w 2015 r. ponownie zostałem radnym miasta Rumi
dzięki zaufaniu, jakie otrzymałem od wyborców.
Jestem czuły na problemy nie tylko własne, lecz i
innych mieszkańców miasta. Chciałbym, aby wszyscy
mieszkańcy Rumi mieli jak najmniej problemów i przynajmniej ze strony władzy miejskiej będę starał się ograniczyć je do minimum.
Dla mnie rodzina jest podstawą pomyślności, będę dążył, aby to motto stało się udziałem jak największej liczby
rodzin z naszego miasta.
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
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Pogorzelcy otrzymali pomoc od rumskich społeczników

Miasto nie udzieli
mieszkania

AKTUALNOŚCI

Lepiej wydać kilkanaście kolorowych folderów propagandowych

Zamiast wybudować OPAT

Około godziny 2 w nocy 2 październi- Rumia potrzebuje nowych i nowoczesnych rozwiąka wybuchł pożar przy ulicy Świętojań- zań komunikacyjnych, węzłów komunikacyjnych,
skiej. Zapalił się niski, parterowy bu- tzw. integracyjnych, rozładowujących ruch samodynek. Ogień pojawił się w kotłowni. chodów na terenie miasta.
Ewakuowało się 10 osób. Osiem osób Wzorem np. Wejhero- go miasta brakuje deter- dowym część tzw. Małego
zostało poszkodowanych. To dwie oso- wa, muszą powstać ta- minacji i umiejętności. Trójmiasta Kaszubskiego
kie miejsca, gdzie można Jak wcześniej, tak i te- oraz ułatwić dojazd nad
by dorosłe i sześcioro dzieci.
Błyskawiczna pomoc
Pożar gasiły 3 zastępy
Straży Pożarnej, a rodzina
przewieziona została do
szpitala w Gdyni. Pozostałe
dzieci zostały tymczasowo
zakwaterowane w Domu
Harcerza.
Pomoc
błyskawicznie
zorganizowało Stowarzyszenie Nasza Rumia. „Prosimy o najbardziej potrzebne artykuły (...) Postaramy
się odebrać od Państwa
te artykuły i przewieźć
potrzebującym.” - można
było przeczytać na facebookowej stronie Naszej
Rumi. Dzięki sprawnej akcji pomocowej, udało się
je zebrać w zaledwie 3 dni.
Zbiórkę prowadził także
rumski MOPS.
Na stronie Naszej Rumi
pojawił się krótki film z podziękowaniami. „Dziękujemy wszystkim za pomoc.
Dostaliśmy bardzo dużo
darów od wszystkich. Pan
(Bogdan Formella - przyp.
red.) nam też bardzo dużo
pomógł” - mówił ojciec po-

szkodowanej rodziny. „Serdecznie dziękujemy za dar
waszego serca” - dodał organizator akcji pomocowej
Bogdan Formella.

Rumia nie udzieli
mieszkania socjalnego

Nie wiadomo jednak,
jaki będzie dalszy los rodziny. Poszkodowani nie dostaną od miasta lokalu, ponieważ rodzina nie jest w
tym mieście zameldowana.
„Byśmy prosili, żeby
Urząd Miasta Rumia nam
dał chociaż 2 socjalne pokoje” - w lokalnej telewizji
mówiła zmartwiona matka.
„Będziemy się starali też o
to, żeby gmina właściwa na
miejsce zameldowania dla
tej rodziny również rozpatrzyła możliwość udzielenia mieszkania socjalnego”
- komentuje dyrektor rumskiego MOPS Gabriela Konarzewska. Wygląda więc
na to, że Rumia nie dysponuje żadnym mieszkaniem
na takie potrzeby, a jest to
już ósmy tego typu przypadek.
Red.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Naszej Rumi za ogromne
serce i odzew na pomoc dla rodziny pogorzelców.
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przyjechać samochodem,
zaparkować go na parę
godzin i pojechać koleją
do pracy lub szkoły. Takie
rozwiązania stosują różne
miasta europejskie, w których błyskawicznie wzrasta ruch samochodów.

Niszczą nas tiry
W Rumi częstym obrazkiem jest TIR jadący ulicą
Dąbrowskiego i Gdańską
lub innymi ulicami miasta, na których takie samochody nie powinny się
pojawiać z powodu zakazu wjazdu ciężkich pojazdów. Tyle że nikt sobie z
tych zakazów nic nie robi.
Straż Miejska, dziwnym
trafem, „nie zauważa”
takich przypadków, a policji tam zwykle nie ma,
chyba, że patrol wpada
po bułeczki do piekarni.
Rumia jako miasto jest zatruwana spalinami i rozjeżdżana TIR-ami ciągnącymi
ulicami: Hutniczą, Pomorską, Dębogórską, Świętojańską, a czasami też
Ceynowy i Kosynierów z
obydwóch kierunków, czyli od Gdyni i Wejherowa.
Trzeba chcieć i potrafić
Jak temu zaradzić?
Oczywiście nie ma prostych rozwiązań, ale najważniejsze w tej sprawie to: chcieć, potrafić
i działać. Niestety, w
przypadku władz nasze-

raz problem jest jedynie
przypominany i rozwijany
propagandowo. Bezboleśnie dla wizerunku można
ułożyć chodnik z kostki
lub uliczkę z płyt jomb,
wręczyć kilka nagród lub
dyplomów, wydać kilkanaście kolorowych folderów
propagandowych, zaprosić „gwiazdkę”, zamiast
zajmować się rozwiązywaniem tak trudnych problemów.

Jedni leczą, drudzy trują
O zdrowie mieszkańców
Rumi dbają teraz (już nie
państwowi) specjaliści w
Niepublicznych Zakładach
Opieki Zdrowotnej, gabinetach specjalistycznych,
prywatnych klinikach, a o
zatruwanie miasta i niszczenie miejskiej infrastruktury dba władza, bo nic nie
robi, aby temu zaradzić.
OPAT jest najważniejszy
Obwodnica Północna
Aglomeracji Trójmiejskiej
(Północnej) miała być
sztandarową inwestycją
drogowo-komunikacyjną
samorządowych
władz
Gdyni, Kosakowa, Rumi,
Redy, powiatu wejherowskiego, województwa pomorskiego. Od podjęcia
deklaracji mija już chyba
18 lat i nic się nie dzieje.
Powstała tylko jej wizualizacja. Droga ma ominąć
ciężkim ruchem samocho-

morze turystom, wyprowadzając ruch z Gdyni,
Rumi i Redy. Budowa Obwodnicy, bez której grozi
nam zapaść komunikacyjna, co właściwie już się
dzieje, jest absolutnie potrzebna. Rumia mogłaby,
ale nie jest stroną wiodącą
w zabieganiu o budowę tej
drogi.

Co robią inni
Droga Krajowa nr 6
na odcinku Wejherowo
– Reda – Rumia – Gdynia
jest najbardziej obciążoną
komunikacyjnie drogą w
Polsce, a gdy przychodzi
lato, staje się całkowicie
zakorkowana. Gdańsk co
rusz buduje kolejne nitki
dróg, wyprowadzających
ruch ciężarowych pojazdów z miasta, a my stoimy
w miejscu. Gdynia natomiast, nie robiąc nic w tej
sprawie, zakorkuje miasto,
a rozwój portu w Gdyni
straci impet. Na nic się
zdadzą nowoczesne terminale kontenerowe, gdy
nie będzie można do nich
sprawnie dojechać i z nich
wyjechać. Nie wszyscy to
jednak rozumieją.

Dariusz Kuczmarski

wie. Wsparcie finansowe
obiecał marszałek województwa
pomorskiego
(zobaczymy czy nowy marszałek podtrzyma obietnicę), kolej kończy przebudowę przystanku SKM.
Kiedy powstanie węzeł z
tunelem pod torami kolejowymi i drogą łączącą
ulicę Gdańską z Sobieskiego (DK nr 6), nie wiadomo.
Propagandowo ma to nastąpić bardzo szybko, ale
do tej pory nie ma pozwolenia na budowę, wszelkich uzgodnień z gestorami sieci, itd. Na przyszłym
placu budowy oraz miejscu gdzie powstać ma duży
parking, ulice dojazdowe i
nowa droga, stoi nadal
Ośrodek Wychowawczy
im. Dziadka Lisieckiego.
Zostanie przeniesiony, ale
dopiero kilka miesięcy
temu wmurowano kamień
węgielny pod budowę nowej siedziby Ośrodka przy
ul. Ślusarskiej.

Czekamy dalej
Tak więc czekaliśmy tyle
lat, to poczekamy jeszcze.
A teraz można: ułożyć
chodnik z kostki lub uliczkę z płyt jomb, wręczyć
kilka nagród lub dyploKiedy to wszystko
mów, wydać kilkanaście
powstanie?
kolorowych folderów proW Rumi na fali prób pagandowych i zaprosić
odkorkowania miasta, za- „gwiazdkę”.
planowano budowę tzw.
węzła integracyjnego przy
przystanku SKM w JanoDariusz Kuczmarski
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„Kamerdyner” - opowieść o Kaszubach
Na ekrany kin wszedł film „Kamerdyner” - ważny,
mądry, interesujący i pouczający film. To opowieść
o Kaszubach i ich roli w dziejach Polski.
Ten dramat historyczny pokazuje tragiczne
losy: splątane, zagmatwane, kręte drogi Kaszubów od początku XX w.,
podczas obydwu wojen

światowych, do wkroczenia Armii Czerwonej
w 1945 r. Na ziemi kaszubskiej mieszkają też
Niemcy i Polacy - to ich
łączy - różnią się jednak

pochodzeniem,
majątkiem, kulturą, językiem.
Przychodzi rok 1914,
Kaszubi
są
masowo
wcielani do Armii Pruskiej, wielu zostało ran-

Policja apeluje: Noś odblaski
Nadal zbyt wielu pieszych lekceważy niebezpieczeństwo związane z byciem niedostatecznie widocznym dla kierowców. Poza aglomeracją trójmiejską wciąż znajduje się wiele miejsc, w których
piesi poruszają w terenie niezabudowanym i często nieoświetlonym. Na drogach pozbawionych
chodników i oświetlenia łatwo można stać się
przypadkową ofiarą wypadku.
Policjanci
zachęcają
więc pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych
w czasie poruszania się
po drogach. Widoczność
pieszych staje się jednym
z ważniejszych czynników
mających wpływ na bezpieczeństwo.
Odblaski
noś tak, aby były widoczne w światłach jadących
pojazdów. Odbiją wtedy
światło padające z reﬂektorów samochodu dając
sygnał kierującemu po-

jazdem, że po drodze porusza się człowiek. Przy
zakupie odblasku należy
zwrócić uwagę czy został
na nim umieszczony znak
CE. Brak tej informacji
oznacza, że jest to gadżet
w jaskrawym kolorze i
nie spełnia wymogów
technicznych. Światła pojazdu, który zbliża się do
pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki,
zatem odblaski dobrze
jest zakładać jak najniżej.
Umieszczajmy odblaski na

wysokości kolan, dłoni,
w okolicach środka klatki
piersiowej i pleców. Niezależnie od tego gdzie się
poruszasz i o jakiej porze
(w mieście czy poza nim,
w dzień czy o zmroku),
w warunkach niedostatecznej widoczności dla
własnego
bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe. Koniecznie należy zadbać, aby dzieci i
osoby starsze stosowały
elementy odblaskowe we
właściwy sposób.

nych,
wielu
zginęło.
Polska uzyskuje część Pomorza i Kaszub w roku
1920, wraz z dostępem
do morza. Przychodzi Polska administracja i nowe
wyzwania dla Kaszubów,
zmienia się świat otaczający bohaterów, w którym
żyli obok siebie Kaszubi,
Prusacy, Polacy. Trudne
stosunki Prus z tym skrawkiem Polski budowały
konﬂikty, potem zbliża
się II wojna światowa,
narastają niechęć i nienawiść zakończone tragiczną zbrodnią w Piaśnicy.
W filmie „Kamerdyner”
w wydarzenia historyczne wpleciono opowieść o
dramatycznej miłości kaszubskiego chłopca i córki
majętnej pruskiej rodziny.

Zobaczymy obrazki z życia pruskich ziemian oraz
Kaszubów,
gospodarzy
tej ziemi, a także barwne
postacie, stroje, ubiory,
unikalne krajobrazy Kaszub, malownicze pejzaże.
Postać Bazylego Miotke
wzorowana jest w jakimś
stopniu na Antonim Abrahamie - królu Kaszubów,
który podczas konferencji
pokojowej w Wersalu walczył o miejsce dla Kaszub
na mapie Polski. Część dialogów w filmie jest w języku kaszubskim, aktorzy na
potrzeby filmu nauczyli
się wielu zdań i zwrotów.
Zobaczmy jak sobie radzą
i porównajmy też opowieści naszych dziadków i
rodziców o tamtej rzeczywistości z obrazem filmowym. Na tegorocznym 43
Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni film

„Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona zdobył
nagrodę „Srebrne Lwy”,
a nagrodę za najlepszą
rolę męską zdobył Adam
Woronowicz za rolę Hermana von Krauss. Film
zdobył też nagrody za
muzykę i charakteryzację.
Producentami filmu są:
Olga Bieniek i Mirosław
Piepka. W filmie występują: Janusz Gajos jako
Bazyli Miotke, Sebastian
Fabijański - Mateusz Kroll,
Marianna Zydek - Marita von Krauss, Anna Radwan - Gerda von Krauss,
a także Kamila Baar, Jan
Nowicki, Daniel Olbrychski, Borys Szyc i inni.
Premiera filmu miała
miejsce we wrześniu tego
roku, a film wpisuje się w
100-lecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Ryszard Hinc

REKLAMA

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

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

TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404
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Kandydat
do Rady Powiatu Wejherowskiego
Nr 2 na liście PiS

Łucja Słowikowska

Rumianka od urodzenia, mężatka, dwoje dorosłych dzieci, ojciec Kazimierz Loch prowadził warsztat samochodowy, który obecnie prowadzi brat – Krzysztof.
Przez 7 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Koła PiS w Rumi.
Wieloletnia radna miasta i powiatu. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej. Członek Akcji Katolickiej oraz Żywego Różańca.
Członek zarządu fundacji "Słowo" - współorganizator "Orszaku Trzech Króli".
Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi.
Prowadzi z mężem od 27 lat firmę rodzinną "Ostatnia Posługa".
Zna problemy służby zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz problemy społeczne i rodzinne.

www.facebook.com/Lucja.Slowikowska.Rumia
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
REKLAMA
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Rumia potrzebuje dobrego gospodarza!
Rumia to Nasze Wspólne Miasto! Rumia to Nasza Mała Ojczyzna!
Rumia potrzebuje dobrego Gospodarza! To hasła oddające ducha
z jakim idziemy do wyborów i ducha służby jaką zamierza pełnić wobec Rumi i jej mieszkańców burmistrz Bogdan Formella. Priorytetem
są mieszkańcy i rozwiązywanie ich problemów. Bogdan Formella zawsze był blisko ludzi, zajmował się ich problemami, zna potrzeby, bolączki, ale też dostrzega ogromny potencjał Rumi i jej mieszkańców.

Co proponuje Nasza Rumia i Bogdan Formella?
INWESTYCJE
* Stworzenie klarownego planu inwestycji miejskich. Koniec z wirtualnymi pomysłami, które kończą się na zapowiedziach i obietnicach.
* Budowa dróg to jeden z najważniejszych elementów rozwoju. Potrzebujemy jasnego planu budowy oraz modernizacji, m.in. skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Starowiejska, sygnalizacji przy skrzyżowaniu Żołnierzy I Dywizji WP – Partyzantów, wyjazdu z osiedla Park Rumia przy ul. Kosynierów, ronda Jana Pawła II.
* Doprowadzenie do zakończenia budowy kanalizacji i wodociągów, np. w ulicy Żołnierzy I Dywizji WP.
* Zagospodarowanie Centrum miasta u zbiegu ul. Starowiejskiej i Dąbrowskiego,
które ma tętnić życiem i być wizytówką Rumi.
* Budowę nowoczesnego i przyjaznego dla petentów Urzędu Miasta, a nie „pałacu”
dla urzędników.
* Wdrożenie programu walki ze smogiem poprzez, np. montowanie kolektorów słonecznych lub fotowoltaicznych na domach w połączeniu z dofinansowaniem takich inwestycji.
* Doprowadzenie wspólnie z innymi samorządami do budowy obwodnicy dla Rumi,
aby skutecznie zmniejszyć ruch samochodowy w mieście, zapewnić bezpieczeństwo, czyste powietrze i mniejszy hałas.
* Udrożnienie i zabezpieczenie koryta Zagórskiej Strugi, aby nigdy nas nie zalała.
FINANSE
* Przeprowadzenie kontroli finansów miasta oraz umów zawartych przez obecną
władzę. Te, które służą rozwojowi będą wspierane i kontynuowane. Szkodliwe należy zlikwidować natychmiast.
* Transparentność wydatków pieniędzy z budżetu miasta.
* Racjonalne obniżenie opłat za wywóz śmieci.
* Obniżenie podatku lokalowego i od nieruchomości.
* Obniżenie podatku od środków transportu do stawki minimalnej.
* Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego.
* Wynegocjowanie obniżenia opłat za wodę i kanalizację
KULTURA
* Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i regionalnych.
* Pielęgnowanie i kultywowanie historii, tradycji oraz pamiątek.

ZDROWIE
* Wdrażanie wszelkich programów prozdrowotnych i współpraca ze wszystkimi środowiskami na rzecz ochrony zdrowia, aby dążyć do likwidacji problemu dostępu do
lekarzy, badań, rehabilitacji i konsultacji zdrowotnych, zwłaszcza dla seniorów.
* Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, medyczną, ratunkową z wykorzystaniem
partnerstwa publiczno-prywatnego.
* Budowę szpitala z oddziałem ratunkowym.
OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA
* Utworzenie miejskiego żłobka, bezpłatnego dla mieszkańców, którzy płacą podatki w Rumi.
* Wprowadzenie w Rumi obowiązującego cały rok bezpłatnego biletu komunikacyjnego dla dzieci, młodzieży i emerytów.
* Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę brakujących obiektów sportowych.
* Realizację projektów rozbudowy SP nr 6 i SP nr 1.
* Utworzenie wolnej strefy w celu integracji i spędzenia wolnego czasu przez młodzież.
* Utworzenie programu szerokiej pomocy dla rodzin i mieszkańców mających problemy. Będzie on jasny i zrozumiały.
* Wdrożenie realnego finansowo planu budowy nowych mieszkań komunalnych.
* Powstanie w Rumi dziennego domu pomocy społecznej.
* Wprowadzenie, realizowanie i rozszerzanie programu „Bezpłatne obiady, darmowa żywność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, walka z przemocą”.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
* Opracowanie planu dla lokalnych przedsiębiorców, wprowadzenie ulg w podatku od
nieruchomości za nowe miejsca pracy oraz programu zachęcającego do startowania
w przetargach. Pieniądze wydane na inwestycje pozostaną w budżecie miasta.
* Doprowadzenie do utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, aby tworzyć kolejne miejsca pracy.
* Utworzenie programu dofinansowania lokalnych grup na pomysły realizowane w
Rumi w systemie małych grantów.

Program, który przedstawiamy to nasze wspólne zadania do realizacji, powstałe na podstawie Waszych wniosków i oczekiwań.
Proponujemy pracę dla Rumi, a nie propagandę. Burmistrz to nie celebryta, a radni to nie maszynka do głosowania, promujący siebie przy każdej sposobności.
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
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Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszych
kandydatów i kandydatki do Rady Miejskiej Rumi.
Osoby te stanowią nasz zespół gotowy by służyć mieszkańcom i miastu.
Okręg 1 - Centrum
Okręg 2 - Janowo

Sylwia Walkiewicz

Michał Kowalik

Dariusz Kuczmarski

Elżbieta Waśkowska

Daria Kapicka

Elżbieta Flisikowska

Goodwin Egwuatu

Kamil Blok

Wojciech Roman

Tadeusz Brzeziński

Andrzej Jóźwiak

Krystian Nagaba

Danuta Sosnowska

Monika Lemiszewska

Zdrowi mieszkańcy to zdrowe miasto

Budowa centrum Rumi jako
wizytówka miasta

Walka o czyste powietrze w Rumi

Karolina Miotk

Transparentność wydatków publicznych
8

FB @michalkowalikrumia
Rozwój dla wspólnego dobra

Budowa mieszkań komunalnych

Wsparcie organizacji
pożytku publicznego

Inwestycja w zdrowie

Wsparcie i pomoc
dla mieszkańców

Wspieranie kultury w mieście

Wspieranie programów oświatowych

Wspieranie kultury w mieście

Pielęgnacja i kultywowanie
historii i tradycji

Dialog i porozumienie

Lepsze drogi, mniej korków
lepsza jakość usług publicznych
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
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Okręg 3 - Stara Rumia

Okręg 4 - Biała Rzeka Zagórze Szmelta

Jolanta Krupska

Tomasz Kłeczek

Bogdan Formella

Jarosław Muszyński

Celina Dorsz

Mariusz Świniarski

Maciej Wiewiórka

Ewa Kassem

Agnieszka Landowska

Łukasz Bartkowiak

Iwona Dzidkowska

Anna Grubba

Specjalna strefa ekonomiczna
dla inwestycji

Racjonalne obniżenie opłat
za wywóz śmieci

Rozwój oświaty

Rafał Słowikowski

Infrastruktura przede wszystkim
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Budowa dróg i rozwój komunikacji

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Społeczno-kulturowe
kreowanie przestrzeni Rumi

Rumia potrzebuje
dobrego gospodarza

Utworzenie wolnej strefy
integracyjnej

Powstanie w Rumi dziennego
domu pomocy społecznej

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Wprowadzenie ulg w podatku
od nieruchomości za nowe miejsca pracy

Budowa szpitala z
oddziałem ratunkowym

Elżbieta Hallmann
Wynegocjowanie opłat
za wodę i kanalizację
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Spotkania z mieszkańcami:
co chcieliby Państwo zmienić
w mieście
Szanowni Państwo!
22 i 29 września 2018 r. na rumskim placu targowym stowarzyszenie Nasza Rumia zorganizowało spotkania z mieszkańcami naszego miasta. Oprócz poczęstunku, przeprowadzone zostały rozmowy z wszystkimi chętnymi, których głównym tematem było: co
chcieliby Państwo zmienić w mieście? Państwa pomoc okazała się
bardzo przydatna w sformułowaniu następujących wniosków:
• Rozbudowa infrastruktury miasta
Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie postulaty rozbudowy dróg (wymienione zostały ul. Ks. L.
Gierosa, Reja, Sędzickiego, tunel w Janowie, itd.)
tras rowerowych (droga
na Kazimierz), montaż
nowoczesnego systemu
oświetlenia miasta (lampy LED), ławek, chodni-
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ków (droga na Kazimierz,
Reja), publiczne toalety,
uruchomienie inkubatora
przedsiębiorczości.
• Inwestycje
W kategorii inwestycji
przeważały następujące
zagadnienia: budowa nowych żłobków, budowa
świetlicy dla osób starszych, zadaszenie placu
targowego, stworzenie
punktu konsultacji lekar-

skiej dla osób starszych,
budowa mieszkań socjalnych.
• Potrzeby społeczne
Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie potrzeby
mieszkańców,
które nie można przyporządkować do dwóch
punktów.
Wyszczególnić w nich możemy:
– poprawa jakości powietrza w Rumi (moder-

nizacja pieców, instalacja
filtrów na kominach, odnawialne źródła energii,
skuteczniejsze egzekwowanie zakazu palenia
śmieci w piecach, itd.)
–
poprawa
bezpieczeństwa w mieście
(rozwinięcie sieci monitoringu, więcej patroli oraz innych służb)
– zlikwidowanie nieprzyjemnych zapachów
z oczyszczalni ścieków

– zmniejszenie wydatków
związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta
– rozbudowa miejsc
służących do rekreacji
– pomoc w oddłużeniu
mieszkańców
poprzez
odpracowanie swojego
długu na rzecz miasta
– zadbanie o zabytki znajdujące się w mieście
Serdecznie dziękujemy
za wszystkie opinie, sugestie i uwagi. Dzięki takiej

postawie mieszkańców
wierzymy, że Nasza Rumia
będzie wspaniałym miejscem dla nas wszystkich.
Państwa
przemyślenia
stanowią dla nas podstawę do organizacji pracy
przyszłego burmistrza i
rady miejskiej, a Państwa
głos w nadchodzących
wyborach będzie stanowić dopełnienie planu tej
pracy.

Bogdan Formella
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Rumianin odznaczony
Krzyżem Wolności i Solidarności
30 sierpnia 2018 r., w przeddzień rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, w historycznej sali
BHP Stoczni Gdańskiej miała miejsce podniosła uroczystość odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności 47 zasłużonych opozycjonistów wobec dyktatury
komunistycznej. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek.
Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne,
nadawane
działaczom
opozycji wobec dyktatury
komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Wśród osób w ten
sposób
wyróżnionych
znalazł się rumianin – Roman Knop. W latach 70.
REKLAMA

pracował on jako elektromonter w Zakładach
Radiowych "Radmor" w
Gdyni. Od września 1980
r., jako członek NSZZ "Solidarność", został wiceprzewodniczącym Komisji
Zakładowej.
Aktywnie
działał wówczas także na
rzecz Społecznego Komitetu Budowy Pomników
Ofiar Grudnia '70 w Gdyni.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność
podziemnej "Solidarności" w "Radmorze". Był
drukarzem i kolporterem
wydawnictw bezdebitowych. 20 kwietnia 1984
r. został zatrzymany pod
zarzutem rozpowszechniania podziemnego "Tygodnika Mazowsze". 24

kwietnia osadzono go
w Areszcie Śledczym w
Gdańsku, gdzie przebywał do 31 lipca 1984 r. Z
aresztu został zwolniony
na podstawie ustawy o
amnestii. Pomimo męczącego śledztwa pozostał niezłomny, a w akcie buntu wobec swoich
prześladowców
podjął
głodówkę protestacyjną.
Jak często później podkreślał, to wiara pozwoliła mu przetrwać ten trudny czas.
Podczas uroczystości
w sali BHP, prezes IPN
dr J. Szarek, nawiązał do
obchodzonej w tym roku
w Polsce rocznicy odzyskania
niepodległości.
Mówił, że gdyby nie poświęcenie takich ludzi jak
nagrodzeni opozycjoniści, gdyby nie ich społeczny zryw, nie byłoby świętowania w wolnej Polsce.
To poczucie patriotyzmu,
odpowiedzialności za losy
ojczyzny było od zawsze
motorem napędowym
działań niepodległościowych – czy to żołnierzy
walczących pod wodzą
J. Piłsudskiego w 1920 r.,
czy to robotników walczących o swoje prawa w
latach '80. Inne były formy walki, lecz ten sam cel
– pragnienie wolności,
troska o losy Polski.
Ta troska jest widoczna w publicznej
działalności
Romana
Knopa. Po swoich trudnych doświadczeniach
nie zaprzestał aktywności politycznej, wręcz
przeciwnie: trudy te
go zahartowały. I choć
władze komunistyczne
tak bardzo chciały go
złamać, nie poddał się.
Po powrocie z więzienia
dostał wilczy bilet w dotychczasowym miejscu
pracy. Mając na utrzy-

Odznaczony Roman Knop

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek

maniu rodzinę, szybko
musiał zdobyć nowe
zatrudnienie.
Dzięki
ludzkiej życzliwości dostał pracę na stanowisku oświetleniowca w
Teatrze Muzycznym w
Gdyni, gdzie pracował
w latach 1984-1991. Nie
zaprzestał także działalności związkowej. Od
1989 r. do 1991 r. był w
teatrze przewodniczącym Komisji Zakładowej
"Solidarności". W latach
1991-2002 sprawował
funkcję zastępcy burmistrza miasta Rumia. Był

także radnym miasta
Rumia oraz radnym powiatu wejherowskiego.
Od roku 2003 prowadzi
rodzinną firmę założoną
od podstaw – Gospodarstwo Rybackie "Chomiec" w gminie Polanów.
Dzięki tej działalności na
terenach, gdzie panuje
duże bezrobocie, kilkunastu ludzi znalazło zatrudnienie. Roman Knop
nadal działa na rzecz lokalnej społeczności oraz
aktywnie uczestniczy w
polityce samorządowej.
Magda Kapuścińska
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III Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich Powiatu Wejherowskiego
18 października w I LO w Rumi odbędzie się III FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU WEJHEROWSKIEGO. Jest ono kontynuacją idei, która
narodziła się dwa lata temu.
Założeniem tegorocznej edycji jest utworzenie platformy współpracy
pomiędzy samorządami
w zakresie wymiany doświadczeń i pomysłów
na kreatywne spędzanie
czasu przez młodzież, bez

potrzeby używania telefonów komórkowych.
„Pragniemy zachęcić
zaprzyjaźnione samorządy szkolne do podjęcia
inicjatywy,
polegającej
na zorganizowaniu czasu
w szkole w taki sposób,

aby pokazać uczniom,
że realny świat i porozumiewanie się poza siecią
internetową są bardziej
interesujące od rzeczywistości wirtualnej” – mówią organizatorki forum:
p. J. Boduszyńska i A.

Kandydat
do Rady Powiatu Wejherowskiego
Nr 3 na liście PiS

Andrzej Januszewski

61 lat, dwoje dorosłych dzieci, rodowity rumianin. Absolwent Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą. Wychowawca młodzieży.
Długoletni nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Rady Miasta Rumi
w poprzednich kadencjach.
Zwolennik budowy dróg oraz rozbudowy bazy oświatowej i sportowej.
Członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Rumi. Długoletni członek
Solidarności Oświatowej w Rumi.

Szanowni mieszkańcy Rumi

Głos oddany na mnie jest głosem za praworządnym i konsekwentnym
rozwojem naszego Powiatu.
Będzie mi miło jeśli zagłosujecie Państwo na mnie 21 października.
Serdecznie pozdrawiam.
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Prudzienica–Piotrowicz
– opiekunki Samorządu
Szkolnego w I LO.
Hasłem przewodnim
tegorocznego forum jest:
„Zamień komórkę
na szarą!”.
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KULTURA

(Anty)Kler(ykalizm)
28 września na ekrany kin wszedł „Kler” - najnowszy film
Wojciecha Smarzowskiego, twórcy „Wołynia”, „Domu Złego”
czy „Drogówki”. Obraz wzbudzał liczne kontrowersje jeszcze
na długo przed swoją premierą. Prawdziwa fala emocji zalała nasz kraj jednak dopiero wraz z pierwszymi seansami.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez dystrybutora filmu,
„Kler” w pierwszy weekend emisji obejrzało prawie milion
osób, co oznacza, że ta produkcja zanotowała najlepszy tzw.
weekend otwarcia w Polsce po 1989r. Skala zainteresowania
„Klerem”, a także jego obecność w mediach nie pozwalają
przejść obok filmu Smarzowskiego obojętnie. Jego istnienia
po prostu nie można zignorować.

Nagonka na
„czarną mafię”
Zgodnie z zapowiedziami „Kler” miał zwracać uwagę na problemy, z którymi boryka
się polski kościół oraz
pobudzać do rzetelnej dyskusji. Okazał się
jednak niczym innym
jak zwykłym paszkwilem atakującym kościół
jako instytucję oraz jej
„urzędników” - księży.
Stronniczość przekazu
oraz styl narracji natomiast właściwe są nie
dla rzeczowego głosu w
dyskusji, ale raczej dla
bezpardonowej nagonki. Wojciech Smarzowski przyznaje, że o nakręceniu filmu na temat
kościoła zaczął myśleć,
kiedy jego synowie poszli do szkoły, a on sam
przeraził się „ogrom-

ną” liczbą lekcji religii i
pozycją księży. Jest to
dosyć dziwna motywacja, zważywszy na fakt,
że zajęć religii ani nie
jest dużo, ani nie są one
obowiązkowe. Wydaje
się jednak, że Wojciech
Smarzowski po prostu
cierpi na awersję do
kościoła, stąd tak intensywne reakcje alergiczne nawet na tak małą
jego „dawkę”.
Księża z piekła rodem
Obraz kleru wyłaniający się z filmu Smarzowskiego rzeczywiście jest
zatrważający. Tyle że
nie ma nic wspólnego z
rzeczywistością. Biskup
erotoman, księża pedofile i wulgarni alkoholicy
zarazem. Mieszkańcy
biblijnej Sodomy i Gomory byliby świętymi

powiedzi m.in. Jerzego
Owsiaka czy odtwórcy
jednej z głównych ról
– Janusza Gajosa – wyraźnie pokazują, dlaczego w ogóle powstał ten
film. Mówią o konieczności zmiany nastawienia Polaków do Kościoła, o zmarginalizowaniu
jego roli w życiu społecznym. „Kler” zdążył
już natomiast nakręcić
spiralę nienawiści. Wobec księży od kilku dni
kierowane są groźby
(ks. Isakowicz – Zaleski
opublikował przychodzące do niego maile,

na forach dyskusyjnych
również pojawia się
niemało hejtu), odnotowano nawet przypadek
podpalenia kościoła (w
Opolu Lubelskim)…
„Bramy piekielne
go nie przemogą”
Kościół
przetrwał
prześladowania zdecydowanie gorsze niż film
Wojciecha Smarzowskiego. Co nie udało
się rzymskim cesarzom,
nazistom czy komunistom, nie uda się też
współczesnym lewicowym „elitom”. Popu-

larność „Kleru” może
jednak martwić i choć
prawda zazwyczaj broni
się sama, to warto jej w
tym pomóc. Z błędów
należy się rozliczyć –
nie można udawać, że
kościół wolny jest od
grzechów, dobrze byłoby jednak klerowi Smarzowskiego przeciwstawiać kler cnotliwych
kapłanów, o których
do tej pory świat mówi
zdecydowanie mniej niż
o ich pogubionych braciach.
A.G.

w tym towarzystwie.
Ktoś powie, że każdy
słyszał o nadużyciach
seksualnych katolickich
duchownych. Racja, podobnie jak o seks-skandalach w gronie gwiazd
sportu, aktorów czy
nauczycieli. Opisywanie
całej grupy społecznej
przez pryzmat najbardziej zdeprawowanych
jej przedstawicieli to
zniekształcanie obrazu
i zwykła manipulacja.
Pan Smarzowski równie
dobrze mógłby nakręcić
film „Reżyserzy”, ograniczając się do historii
Romana Polańskiego.
„Kler” jest jednowymiarowy,
przerysowany,
nieobiektywny i wprost
zieje nienawiścią do kościoła. Zachwyty części
mediów nad filmem
reżysera Wołynia, wy13
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PIERWSZA LEPSZA
czyli komedia
w jednym akcie

Trudne Kaszubów losy
Na chwilę przed wybuchem zamieszania związanego z premierą „Kleru” Wojciecha Smarzowskiego na ekrany kin wszedł inny film, w którym jedną
z głównych ról gra Janusz Gajos.

Komedia Aleksandra Fredry pt.
„PIERWSZA LEPSZA czyli komedia
w jednym akcie” opiera się o miłosne potyczki Julii i Alfreda.
Owa piękna niewiasta pomimo upływu lat
nie zamierza oddać swojej ręki zalotnikowi. Ten
w przypływie złości postanawia nagle, wziąć
za żonę pierwszą lepszą
kobiete jaką napotka na
swojej drodze. Siostra Ju-

lii , Elwira widząc co się
święci knuje spisek wraz z
przyjacielem Alfreda Zdzislawem , który ma na celu
połączyć tę dwójkę zakochanych. Elwira staje tym
samym na drodze planu
Alfreda i zamienia obrót
wydarzeń w szczęśliwe

zakończenie. Najbrzydsza
i najokropniejsza panna,
którą przez przypadek Alfred wybrał za żonę okazuje się być jego ukochaną
Julią w przebraniu. Sztuka
jest pełna inteligentnego
humoru i pozostawia widza w dobrym nastroju.

Reżyser:
Elżbieta Mrozińska - Aktorka Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w
Gdyni. Występowała w teatrach: Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni (198589
jako adeptka i aktorka 1989-92),Miejskim im. Gombrowicza w Gdyni (1992-93 i
od 1996) i Teatrze im. Horzycy w Toruniu (1994-96).Urodziła się w Gdańsku. Ukończyła Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Debiutowała na deskach tego teatru rolą Anastazji Nibek w spektaklu „Czysta blaga” wg „Małego dworku” Witkiewicza (dyplom, 1989). Za kreację
aktorską w spektaklu „Bracia K” znalazła się w znakomitym gronie artystów wyróżnionych przez miesięcznik TEATR pod hasłem „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w
sezonie 2006/2007.
Obsada:
Organizatorzy:
Agnieszka Skawińska - Elwira. Zosia
Stowarzyszenie Ludzi Kultury z Gdyni
Angelika Weichbrodt - Julia
Miejski Dom Kultury w Rumi
Michał Cyran- Alfred
Piotr Lewicki- Zdzisław

Premiera: 25 października (czwartek) godz. 18.00, MDK RUMIA
Sponsorzy:

Urząd
Miasta
Rumia
REKLAMA
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Starostwo
Powiatowe
Wejherowo

Wciela się on w postać
patriotycznego
działacza
kaszubskiego - Bazylego
Miotke – w „Kamerdynerze”
Filipa Bajona. Sam film opowiada natomiast o skomplikowanych dziejach Kaszub
w pierwszej połowie XX w.
Fabuła osadzona jest w realiach schyłku zaborów, obu
wojen światowych, ścierania się wpływów polskich i
niemieckich i przedstawia
historie zwykłych Kaszubów,
których życie przypadało na
ten szczególny okres. Filip
Bajon podjął się trudnego
zadania. Doceniając jego
twórczy wysiłek, warto pokusić się o parę słów komentarza na temat efektów tego
starania.
W cieniu pałacu
Akcja filmu rozgrywa się w
latach 1900-1945. Rozpoczyna się sceną narodzin Mateusza Krolla – jak się później
okaże tytułowego kamerdynera. Jego matka umiera tuż
po porodzie, on zaś zostaje
przygarnięty przez hrabinę
Gerdę von Krauss. Historia
Mateusza, jego ojca chrzestnego Bazylego Miotke oraz
dzieje rezydencji niemieckich
arystokratów stanowią osnowę fabuły filmu. Widz może
śledzić historię zamku i jego
właścicieli, którzy utrzymują
stosunkowo dobre relacje z

ludnością kaszubską. Sami
tracą część swojego majątku po I wojnie światowej i
zmuszeni są do odnalezienia
się w realiach niepodległej
Polski. II wojna doprowadza
ich do ostatecznej ruiny. Dosyć szerokie ramy czasowe
są jednak wadą produkcji.
Skondensowanie 45 lat burzliwej historii w dwugodzinnej
projekcji sprawia, że momentami ciężko zorientować się
w upływającym czasie akcji –
zwłaszcza na początku filmu.
Niewątpliwym
walorem
dzieła Filipa Bajona jest z
pewnością ukazanie złożoności relacji międzyludzkich
w wieloetnicznym regionie,
jakim były wówczas Kaszuby.
Miotke, walczący o niepodległą Polskę, potrafi bronić
słusznych interesów rodziny
von Krauss. Hrabia z kolei
docenia oddanie Bazylego
dla idei, na rzecz której działa. Przy okazji warto zwrócić
uwagę na świetne kreacje
– Adama Woronowicza w
roli Hermanna von Krauss i
wspomnianego już wcześniej
Janusza Gajosa. Nie brak jest
też czarnych charakterów –
sfrustrowanych
zmianami
politycznymi i swoim życiowym położeniem rzezimieszków, którzy ostatecznie stają
się nazistowskimi zbrodniarzami. Skoro już mowa o na-

zistach – Bajon pokazuje w
swoim filmie również zbrodnie w Piaśnicy. Choć nazywana jest czasem pomorskim
Katyniem, to wiedza o niej
wciąż nie jest odpowiednio
rozpowszechniona, dlatego
tym bardziej należy docenić pracę Bajona. W lasach
piaśnickich z rąk Niemców
zginęło ok. 14tys ludzi. „Kamerdyner” niestety nie oddaje jednak w 100% skali
tej zbrodni. Dosyć istotnym
uchybieniem jest również
fakt, że rozkazy rozstrzelania
wydawane są po polsku, co
może zniekształcać przekaz.
Ten film był potrzebny
Mimo
wspomnianych
niedociągnięć, a także momentami
monotonnej,
usypiającej akcji, „Kamerdynera” można ocenić pozytywnie. Przede wszystkim
za poruszenie trudnej tematyki, przypomnienie Polakom o zapomnianych nieco
wydarzeniach. Z pewnością
nie oddaje całej specyfiki
Kaszub i ich historii – jest
ona na tyle bogata i interesująca, że nie mieści się
w ramach dwugodzinnego
filmu. „Kamerdyner” mobilizuje jednak do bliższego zainteresowania się tą specyfiką także ludzi niezwiązanych
tak blisko z regionem.
A. G.
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OGŁOSZENIA, OFERTY

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
Angielski korepetycje
Tel.: 604 39 37 32
Zajęcia
z programowania
i grafika 3D
Dla uczniów 12-18 lat.
Tel.: 508 257 632

PRACA

MOTORYZACJA

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

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

Zatrudnię fryzjerkę
Zatrudnię fryzjerkę do
salonu w Redzie.
Kontakt:
tel.: 791 555 830

SPRZEDAM
Sprzedam
szafę narożną + regał.
Kolor sonoma. Niedrogo,
cena do uzgodnienia.
Kontakt:
tel.: 666 047 157

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę dodatkowe
pomieszczenie
o pow. 6m2 w dobrej
lokalizacji obok SKM,
ZKM, przy Stacji Kultura.
Idealne miejsce na proRÓŻNE
wadzenie salonu masaży,
paznokci.
Usługi BHP
Kontakt:
Kompleksowe usługi z
tel.:
504 226 240
zakresu BHP dla firm i instytucji
Sprzedam dom
- szkolenia BHP,
Sprzedam dom wol- nadzory BHP,
nostojący z 2004 roku o
- postępowania powy- powierzchni 150 m2 przy
padkowe.
ul. Kalinowej 18 E w Rumi.
Kontakt:
Cena 800 tys.zł do uzgodtel.: 791 550 140
nienia. Kontakt:
biuro@aniolowiebhp.pl
tel.: 660 056 490

USŁUGI
ZŁOTA RĄCZKA
Regulacja, uszczelnianie okien PCV, naprawy,
malowanie, panele, zamki
ITD.
Kontakt:
tel.: 518 204 992

Związek Polaków na Białorusi (zdelegalizowany przez władze, jednak ciągle nieformalnie
działający) prosi o przesyłanie przeczytanych i
niepotrzebnych lub niechcianych książek i czasopism katolickich i patriotycznych. Polacy na
Białorusi ze względu na przelicznik walutowy
oraz zarobki 3-4 razy niższe niż w Polsce nie są
w stanie sami kupować/prenumerować takich
książek i czasopism. Pomagają im one utrzymać
łączność duchową z ojczyzną ojców i matek, oraz
szkolić się w języku polskim.
Paczki/listy prosimy przesyłać na adres prywatny prezesa Związku Polaków na Białorusi w
mieście Lida, pana Aleksandra Siemionowa, adres do wysyłki:

biuro@magas.pl

Tel. 602 651 054

ALEKSANDER SIEMIONOW
Rybinowskogo 58/13
231300 LIDA-12
Białoruś
Ze względu na kłopoty, jakie robi panu Aleksandrowi poczta białoruska, jest prośba aby przesyłki miały zawsze staut "zwykłe" (nie polecone)
oraz wagę do max 1kg, a najlepiej do 0,5kg.
Autobiograficzną historię pana Aleksandra
Siemionowa można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia Narodowa Rumia
http://narodowarumia.pl w zakładce "Publicystyka/historia", artykuł pt. "Polak z wyboru".

Potrzebujesz efektywnej

Reklamy ?
Dzwoń !

Tel.: 576 777 134
15
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AKTUALNOŚCI

Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Andrzej Kozieł

Jego hasło to: WOLNOŚĆ W GOSPODARCE, IDEA
NARODOWA W PRAKTYCE
Startuje w okręgu nr 2, tj. w mieście Gdynia, mieście Sopot, powiecie puckim, powiecie wejherowskim.
Urodzony w 1952 r. w Koszalinie.
Absolwent Politechniki Gdańskiej w Instytucie
Okrętowym po ukończeniu którego otrzymał tytuł
magistra inżyniera budowy okrętów.
W roku 1977 rozpoczął prace w Stoczni Gdańskiej,
gdzie pracował do końca 1980 roku. Od 1981 do
2005 roku prowadził prywatną działalność gospodarczą.
Obecnie pracuje związany z przemysłem wydobywczym na Bałtyku.
Z działalnością polityczną związał się wstępując
do Unii Polityki Realnej w roku 1993, gdzie działał z
małymi przerwami do roku 2015.
Z Ruchem Narodowym jest związany od 2014.
W Sejmiku Wojewódzkim będzie walczył o jawność i przejrzystość pracy tej i podległych jej instytucji, a przede wszystkim o:
16

• Utworzenie portalu internetowego pomorskiewydatki.gov.pl, który zapewni jawność posiedzeń
Samorządu Wojewódzkiego wraz z nagraniami każdego posiedzenia, będą tam publikowane również
obligatoryjne sprawozdania z pracy Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.Prowadzona będzie także przejrzysta Mapa Wydatków Województwa. Dzisiejsze
sprawozdania znajdujące się w BIP są nieczytelne dla

przeciętnego odbiorcy
• Wojewódzki Budżet Obywatelski – na kwotę 50
000 000 zł
• Publikowanie w Internecie stenogramów z posiedzeń organów władzy samorządowej
• Wprowadzenie zakazu jednoczesnej pracy w samorządzie i w firmach, które realizują zamówienia
dla sektora państwowego.

