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64 lata Rumi

Z okazji urodzin miasta na hali MOSiR odbyły się „64 sety na 64-lecie” oraz sesja Rady
Miejskiej, a w Parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza koncert z największymi arcydziełami
muzyki klasycznej.
Rocznicowe sety to
trwająca piętnaście lat
tradycja, w której biorą
udział uczniowie, samorządowcy i inne osoby
związane z Rumią lub
nawet Redą i Wejherowem. Za każdym razem
„walczą” ze sobą niebiescy oraz czerwoni (w tym
roku wygrali niebiescy 37
do 27), a potem wszyscy
zgodnie kosztują tortu.

Również w MOSiR odbyła się nadzwyczajna
sesja, w ramach której
Andrzejowi Sadłowskiemu pośmiertnie został
przyznany medal „Za zasługi dla miasta Rumi”
(odebrali go przedstawiciele najbliższej rodziny).
Wyróżniony kilkanaście
lat zajmował się historią
naszego miasta, przygotowując cykle artykułów na

temat dziejów Rumi. Orędował za utworzeniem
Muzeum Miasta Rumi,
opracował dokumentację
prac
archeologicznych
prowadzonych na terenie
nieistniejącego kościoła
w Starej Rumi oraz przy
dawnej kaplicy Przebendowskich na Zagórzu.
Zajmował się również modelarstwem (wiele razy
zdobywał tytuł mistrza
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Polski, a w 1998 roku brąz
na mistrzostwach świata)
i przygotowywaniem makiet kolejowych. Zmarł 14
grudnia 2013 roku w wieku 65 lat.
Integralną częścią urodzin był koncert pięknych
melodii z oper i musicali
w Parafii pw. św. Józefa i
Judy Tadeusza na Zagórzu. Tę część obchodów
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watowski, wspólnie z artystami współpracującymi ze scenami całej Polski.
Na pożegnanie występujący zagrali utwór... „Time
to say goodbye”.
Rumia otrzymała prawa miejskie 7 października 1954 roku. W grudniu
tego samego roku powołana została pierwsza
Miejska Rada Narodowa,
a przewodniczącym PreRedaktor naczelny:
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zydium został Jan Kłosiński. Liczba ludności wynosiła wówczas niewiele
ponad 11 tys. osób (około
6,6 tys. w gromadzie Rumia i około 4,4 tys. w gromadzie Zagórze). Liczba
20 tysięcy mieszkańców
została przekroczona w
1966 roku. W wydanym
wtedy przewodniku krajoznawcy Franciszka Mamuszki o Rumi napisano,
że „w związku z wciąż
powiększającą się liczbą ludności rozwijało się
budownictwo mieszkaniowe, koncentrujące się
początkowo w zachodniej
części miasta na terenie
dawnego lotniska oraz po
stronie północnej. Zespół
wielkich bloków mieszkalnych, tzw. osiedle Zagórzanka, powstał w rejonie
ulicy Dąbrowskiego, a w
ostatnich latach pięć dużych bloków wzniesiono
w rejonie ulicy Żwirki i Wigury. Na uwagę zasługuje
także zbudowanie przy
ulicy Mickiewicza dużego
Stadionu Miejskiego, który oddano do użytku w
1963 r. Zbudowano też na
Górze Markowca wyciąg
narciarski o długości 222
metrów”.
Na koniec lat 70 Rumia
liczyła sobie 26 tysięcy
mieszkańców, na koniec
lat 80 - 36 tysięcy. Pierwszym burmistrzem w
1990 roku został Tadeusz
Wolski.
Tomasz Kłeczek
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Pamiętajmy o pomordowanych w Piaśnicy

Las w Piaśnicy - niemy świadek jednej z największej zbrodni II wojny światowej. Pochłonął od 12 do 14 tys. ofiar: najznamienitszych synów i córek pomorskiej ziemi, pomordowanych przez Niemców w ramach akcji T4 pacjentów szpitali psychiatrycznych
oraz przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej z głębi Niemiec. Gdyby te lasy
umiały wydać z siebie ludzki dźwięk, z pewnością byłby to płacz. Płacz, który trwałby
do dziś.

Na miejscu
zbrodni
W 79 rocznicę zbrodni w Piaśnicy, w pierwszą
niedzielę
października
można było tu usłyszeć
przede wszystkim modlitwę. Mieszkańcy Wejherowa i okolic oddali hołd
pomordowanym. Wśród
zebranych nie zabrakło

władz samorządowych,
reprezentacji okolicznych
szkół, oraz organizacji
patriotycznych takich jak
Młodzież Wszechpolska i
Ruch Narodowy. Z Rumi,
jak co roku, zjawiła się
reprezentacja Stowarzyszenia Narodowa Rumia i
Poseł na sejm RP Jan Klawiter.
W ostatnim czasie pamięć o tej wciąż mało znanej zbrodni staje się bar-

wydany w j. angielskim, a
jak zapowiada autor - w
trakcie opracowania jest
już wersja niemieckojęzyczna. Artykuł na ten
temat publikowaliśmy w
lutym br.
"Widać wciąż potrzebna jest edukacja dotycząca historii II Wojny
Światowej,
informacji,
kto ją rozpętał, kto zakładał obozy śmierci, kto
jest winny ludobójstwa
na skalę milionów niewinnych ofiar. W przygotowaniu jest angielskojęzyczna
wersja mojego komiksu
historycznego "Las Piaśnicki", który opowiada o
początkach niemieckiego
ludobójstwa podczas II
Wojny Światowej. Przedstawiam aktualny projekt
okładki angielskojęzycznej wersji mojego komiksu. Informacja na temat
Piaśnicy pójdzie w świat."

ekranizację, która nastąpiła tej jesieni na "dużym
ekranie" w filmie "Kamerdyner". Film ten nie jest
co prawda poświęcony
jedynie zbrodni w Piaśnicy, jednak wątek ten jest
w nim silnie zaakcentowany. Pomimo, że wciąż
pozostaje nam oczekiwać
na porządną produkcję
filmową poświęconą wyłącznie tej tematyce, to
z pewnością "Kamerdynerowi" przyznać trzeba
zasługi dla upamiętnienia
ofiar.
Niezmiernie
cieszy
mnie, że odpowiednie
instytucje znajdują coraz więcej sposobów na
propagowanie wiedzy o
tych tragicznych wydarzeniach. Zachęcam jednocześnie, byśmy również

- informował Tomasz Mering
W październiku komiks
został wystawiony na
ekspozycji rozstawionej
na wejherowskim Rynku.
Wystawę oglądać można
do 19 października.

my rumianie mocniej niż
dotychczas
popularyzowali tą wiedzę wśród
lokalnej społeczności, a
zwłaszcza wśród młodzieży, by ta wzrastała
w duchu poszanowania
lokalnej historii i patriotyzmu. Wśród tragicznie
pomordowanych nie brak
przecież rumian, takich
jak Hipolit Roszczynialski przedwojenny wójt Rumi.

dziej rozpowszechniana.
Przyczyniają się do tego
działania Stowarzyszenia
Rodzina Piaśnicka, działającego przy parafii pod
wezwaniem
Chrystusa
Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej w Wejherowie.
Swój wkład w upamiętnianie ofiar mają także liczni
opiekunowie grobów. Są
to różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia,
firmy, drużyny harcerskie.

W komiksie

Poseł na Sejm RP Jan Klawiter (po prawej), Prezes Stowarzyszenia Narodowa Rumia Tomasz Kłeczek (po lewej) podczas uroczystości.

Ważnym wydarzeniem
było wydanie historyczno-fabularyzowanego komiksu pt. "Las Piaśnicki"
autorstwa Tomasza Meringa - wejherowskego
artysty. Historia o zbrodni
opowiedziana w tej nietypowej formie skierowana
jest do młodszego czytelnika, a to przecież na
popularyzowaniu historii
właśnie wśród tej grupy
powinno nam najbardziej
zależeć. Komiks został też

Na dużym
ekranie
Za przełom w kwestii
popularyzacji wiedzy o
zbrodni w Piaśnicy można uznać pierwszą jej

Tomasz Kłeczek
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To co najważniejsze zdaniem radnej Łucji Słowikowskiej

Rodzina, miasto, region
Rumianka z rodzinnymi korzeniami w naszym mieście, wychowana w tradycyjnej, religijnej i patriotycznej rodzinie, takie wzorce
przeniosła do własnego domu. Łucja Słowikowska, bo niej mowa,
jest przedsiębiorcą, współwłaścicielką rodzinnej firmy, a także znanym w Rumi społecznikiem i samorządowcem. Jest żoną, mamą i
babcią, stawiającą rodzinę ponad wszystko.
- Zawsze byłam bardzo
związana z moją rodziną,
zarówno jako dziecko, jak
i teraz, jako dojrzała kobieta. Poza tym kocham
moja Małą Ojczyznę, moje
miejsce na ziemi. Czuje się
Kaszubką, związana z naszym pięknym regionem i
naszą Rumią, chociaż mój
tatuś przybył na Kaszuby ze Śląska - mówi Łucja
Słowikowska. - Dziadek ze
strony mamy był Kaszubą
z Kamienicy Królewskiej,
a za swoją działalność patriotyczną trafił w czasie II
wojny światowej do obozu
koncentracyjnego Stutthoff. Na szczęście przeżył
wojnę, ale tragiczne doświadczenia dziadka miały wpływ na całą rodzinę.
Dzieciństwo w Rumi
Ojciec pani Łucji, Kazimierz Loch tutaj, na

Kaszubach znalazł swoją
żonę. Małżonkowie zamieszkali w Rumi, gdzie
pan Kazimierz otworzył warsztat. Teraz po
zmarłym rok temu tacie,
warsztat przy ul. Kochanowskiego prowadzi brat
pani Łucji. W pobliżu, w
zespole szkól salezjańskich pracuje siostra Łucji
Słowikowskiej. Cała trójka
rodzeństwa dzieciństwo
spędziła w Rumi.
- O naszym mieście
mogę mówić tylko z sentymentem. Mam przyjemne
wspomnienia, zwłaszcza z
lat szkolnych. Czułam się w
Rumi bardzo dobrze, bezpiecznie, żyłam w kochającej się rodzinie, lubiłam
swoje koleżanki i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6, do której uczęszczałam - opowiada Łucja

Słowikowska. - Najcieplej
myślę o mojej wspaniałej
wychowawczyni pani Honoracie Mamrot.

Liceum i kino
„Aurora”
Mała Łucja uczyła się też
w Szkole Podstawowej nr
4, której kierownikiem był
Alfons Murawski, wychowawczynią klasy była równie wspaniała nauczycielka,
pani Tomaszewska. Kolejną
szkołą Łucji było Liceum
Ogólnokształcące w Rumi w
którym nauka była w tamtym czasie nobilitacją, wyróżnieniem.
- W szkole pracowali
bardzo dobrzy nauczyciele, tacy jak pani profesor

Rodzinne zdjęcie z dziećmi i mężem p. Łucji

Filar, ucząca chemii, pani
profesor Bujak od fizyki oraz dr Michna, która
uczyła biologii, a to był
mój ulubiony przedmiot,
obok wychowania fizycznego. Nie mogę pominąć
świetnej polonistki, pani
Sierzputowskiej - wspomina Ł. Słowikowska. - Mimo
że moi rodzice byli konserwatywni i niechętnie
patrzyli na samodzielne
wychodzenie z domu, spotykałam się z rówieśnikami, m.in. w kawiarni „Słoneczna” na ul. Wybickiego.
Chodziliśmy też do kina
„Aurora” lub na spacery
na Górę Markowcową. Pamiętam, jak w letnie wieczory świeciły tam świetliki, tworząc niezapomnianą
atmosferę.

Miasto tonące
w zieleni

Mała Łucja po prawej
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Jak wspomina pani Łucja,
Rumia była nie tylko otoczona lasami i łąkami, ale
też pełna zieleni, zwłaszcza
ogrodów. Mieszkała w dzieciństwie w centrum miasta,
na ul. Wybickiego, więc często razem z koleżankami i
kolegami bawili się w tzw.

kuszym lasku, nazywanym
też laskiem Kuschego, od
nazwiska dawnego właściciela. Chodzi o pachnący żywicą sosnowy lasek między
ulicami Rodziewiczówny i
Mickiewicza, istniejący do
dzisiaj.
- Takie enklawy zieleni
z wysokimi drzewami, powinniśmy chronić i nie dopuszczać do ich zabudowy
- mówi rumianka.
Wracając do wspomnień, pani Łucja przypomina też studniówkę w
sali gimnastycznej liceum,
a potem bal maturalny w
„Kaskadzie” przy ul. Starowiejskiej, tam, gdzie
obecnie mieści się hotel i
restauracja „Falko”.
- Na balu oprócz absolwentów liceum i nauczycieli byli też nasi rodzice.
Zresztą szkolna społeczność była wtedy jedną
wielką rodziną.

Mama i
społecznik
A potem była miłość
i ślub młodziutkiej Łucji
Loch z Mirosławem Słowikowskim i dzieci: Joanna
oraz Rafał. Już jako młoda

mama uczniów rumskiej
„szóstki” angażowała się
w działalność społeczną,
m.in. w organizowanie
zabaw dla mieszkańców
Rumi.
Komitet Szkolny, w którym działała pani Łucja
podejmował wiele ciekawych inicjatyw, służących
szkole.
- Organizowaliśmy m.in.
targi używanych podręczników, ale także zabawy
sylwestrowe i karnawałowe
w szkole, czasem na ponad
200 osób. Razem z innymi
matkami przygotowywałyśmy różne przekąski i ciasta,
załatwiałyśmy zespół muzyczny, który grał do tańca
- opowiada Łucja Słowikowska. - Dochód z tych imprez
przeznaczony był na potrzeby szkoły, m.in. na wyposażenie pracowni komputerowej. Sfinansowaliśmy
też modernizację wejścia
do szkoły razem z zakupem
drzwi antywłamaniowych,
kupiliśmy mapy na lekcje
geografii oraz kserokopiarkę do sekretariatu. Dużym
przedsięwzięciem był zakup kontenera, w którym
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urządzono dodatkową salę
lekcyjną dla uczniów pierwszych klas, bo budynek
szkolny stał się już za ciasny.
Ł. Słowikowska poświęcała tej działalności
dużo czasu i wysiłku, ale
wiele się też nauczyła. Jak
twierdzi, poznała wówczas
wspaniałych, wartościowych ludzi z przewodniczącą komitetu rodzicielskiego, panią Jolantą Znosko
na czele.

Radna
w mieście
i w powiecie
- No i „połknęłam bakcyla”, angażując się na
dobre w działalność społeczną, nie tylko w szkole.
Zaprowadziło mnie to do
Rady Miejskiej w Rumi,
gdzie działałam m.in. w
Komisji Mieszkaniowej.
Komisja badała potrzeby w tej dziedzinie, m.in.
dwa razy w roku sprawdzając warunki lokalowe
ludzi, którzy potrzebowali
wsparcia ze strony miasta. Często zresztą potrzebowali nie tylko pomocy
materialnej,
lokalowej,
ale też wsparcia w formie
rozmowy. Spotkałam się z
wieloma ludźmi i różnymi
problemami, takimi jak
samotność, niezaradność,
starając się pomagać w

miarę możliwości.
W ostatnich latach Łucja Słowikowska pomagała Polakom na Litwie.
Jako działaczka Prawa
i Sprawiedliwości, przez
siedem lat Łucja Słowikowska była przewodniczącą
miejskiego komitetu PiS w
Rumi. Obecnie jest przedstawicielką Rumi w Radzie
Powiatu, kandyduje też do
Rady Powiatu w kolejnej
kadencji.
- Pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Prorodzinnej, jestem też
członkiem Komisji Rewizyjnej. Poza tym współpracuję z różnymi instytucjami i organizacjami
społecznymi - wylicza pani
Łucja. - Jestem członkiem
Zarządu Fundacji „Słowo”
w Rumi, która organizuje
m.in. Konkurs Biblijny oraz
podejmuje inne ciekawe
inicjatywy.

Trzeba
rozmawiać
Łucja Słowikowska nie
lubi konfliktów i jeśli tylko
może, stara się je rozwiązywać lub łagodzić.
- Konflikty na szczeblu
samorządowym niczemu
nie służą, niezależnie od
przynależności partyjnej
powinniśmy rozmawiać,
porozumiewać się i pracować wspólnie dla społeczności lokalnej - mówi

pani Słowikowska. - Jako
radna PiS współpracuję
ze starostą wejherowskim
z innego ugrupowania, a
ta współpraca układa się
bardzo dobrze. Interesuję
się zarówno problemami mieszkańców powiatu
wejherowskiego, jak i samej Rumi. Dla dalszego
rozwoju miasta potrzebna
jest budowa kolejnych ulic
w mieście. Należy wybudować porządne ulice i
chodniki, a nie wydawać
pieniądze na utwardzanie
dróg płytami. Druga bardzo ważna sprawa to zagospodarowanie centrum
miasta oraz zbudowanie
siedziby władz administracyjnych Rumi.
Bardzo ważnym problemem w nowej kadencji
będzie troska o niepełnosprawnych. W Rumi znajduje się ok. 1.500 osób niepełnosprawnych. Należy
wybudować dom pomocy
pobytu dziennego i stałego.
Zarówno
mieszkańcom Rumi, jak i innych
miejscowości w powiecie
służą działania radnej w
dziedzinie opieki medycznej, m.in. dotyczące działalności Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie,
którą radna bardzo się
interesuje, a także w dziedzinie pomocy rodzinie.
Wieloletnie doświadczenie i pasja pozwalają Łucji
Słowikowskiej pracować
lepiej i skuteczniej.

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
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Ogólnopolskie zawody taneczne w Rumi
3 listopada na hali MOSIR Rumia odbędzie się 7 edycja ogolnopolskich zawodów tańca Street Dance - EAT
YOUR FEET - są to jedne z największych tego typu zawodów na Pomorzu i w kraju.
Międzynarodowa kadra
profesjonalistów
oceniać będzie zmagania
uczestników w takich stylach jak :
Hip hop 1 vs 1
House 1 vs 1
Popping 1 vs 1
Eat Your Beat solo
Formacje show
W kadrze sedziowskiej
zasiądą :
GONZY - Francja
AVIS - Ukraina

SOKÓŁ - Polska
Wydarzenie poprowadzi Rekordzista Polski we
Freestyle'u - ponad 4h
rapowania bez przerwy. RADEMENEZ
Organizatorem
jest
Stowarzyszenie Grupy Tanecznej EMBI oraz MOSiR
Rumia.
Turniej rozpoczyna się
o godzinie 10, natomiast
największe
widowisko
zaczyna się od godziny

18 gdzie ruszają walki taneczne oraz jest pokaz
sędziów.
Na turniej zjeżdżają się
tancerze z całego kraju
oraz zza granicy - do tej
pory gościliśmy Szwecje,
Ukrainę, Rosję, Kanade,
Niemcy oraz Litwe.

Wejście dla publiczności jest bezpłatne.

Kuchnia wegańska – z czym to się je?
REKLAMA

Weganizm to sposób żywienia oparty wyłącznie na produktach pochodzenia roślinnego. W przeciwieństwie do wegetarianizmu, gdzie dopuszcza się (w różnych jego odmianach) spożycie
nabiału, jaj lub ryb. Osoby wybierające ten sposób odżywiania
najczęściej tłumaczą swoje stanowisko kwestią etyczną, związaną z ochroną zwierząt i środowiska, oraz kwestią zdrowotną.
Dieta wegańska - jak
zresztą każda inna, powinna pokrywać zapotrzebowanie organizmu
na białko. Skąd możemy
je czerpać, jeśli w grę nie
wchodzą mięso i nabiał?
Najlepszym źródłem białka roślinnego są strączki – ciecierzyca, fasola,
soczewica, soja. Powinny
sięgać po nie także osoby
będące na diecie „tradycyjnej”, bowiem Instytut
Żywności Żywienia rekomenduje częściowe zastąpienie białka zwierzęcego
w diecie właśnie roślinami
strączkowymi – możemy z
nich wyczarować pyszne i
zdrowe zamienniki mięsa
– gulasz z soczewicy lub
burger z fasoli. Ponad-

6

to, w jadłospisie wegańskim powinny się znaleźć
różnorodne warzywa i
owoce, produkty zbożowe – na przykład kasze o
cennych właściwościach
(m.in. kasza gryczana, komosa ryżowa) oraz orzechy.
Osobom będącym na
diecie roślinnej zaleca się
suplementację witaminą
B12 oraz witaminą D. Weganie są również narażeni
na niedobory żelaza, ponieważ jego przyswajalność z produktów roślinnych jest niska, ale jest na
to sposób – poprawia ją
obecność w posiłku witaminy C.
Odpowiednio zbilansowana dieta wegańska

może poprawić funkcjonowanie układu krążenia
oraz zwiększyć wrażliwość tkanek na insulinę,
co przekłada się redukcję
masy ciała, a to z kolei –
na dłuższe i zdrowsze życie.
Jeżeli chcecie spróbować m. in. kremu z ciecierzycy, komasy ryżowej
z boczniakami, czy faszerowanej papryki, to w
dniach 22-26.10.2018 zaprasza rumska Restauracja Apetyt.
Justyna Lesińska
Gabinet Dietetyczny
Pozytywne Zmiany
dietetyk-pozytywnezmiany.pl
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Skandaliczne zachowanie posłów
PO i Nowoczesnej na posiedzeniu Sejmu
Na posiedzeniu Sejmu RP w dn. 4 października br. dyskutowany był obywatelski projekt ustawy dotyczący zwalczania chorób zakaźnych. (wstępnie pisałem o tym w jednym z poprzednich numerów Gazety Rumskiej). Projekt ten podpisało 120 tys. osób.
Oczekują oni:
1. Dobrowolności szczepień ochronnych, tak jak to
się dzieje w 20 krajach europejskich (m. in. Niemcy,
Hiszpania, kraje skandynawskie, Wielka Brytania).
2. Obowiązkowego badania
kwalifikacyjnego, poprzedzającego szczepienie.
3. Informowania przez lekarza rodziców o możliwych
powikłaniach poszczepiennych.
4. Prowadzenia rzetelnej
dokumentacji chorób poszczepiennych.
Ponieważ sam otrzymałem wiele uwag od
rodziców nt. szczepień,
przedyskutowałem z posła-

mi klubu PiS propozycje
działań w tym zakresie.
Żeby była sprawa jasna
- nikt nie jest przeciwnikiem szczepień. Chodzi
tylko o spełnienie warunków, które ucywilizują tę
dziedzinę życia. Trzeba
się przyjrzeć, jak to robią
kraje rozwinięte gospodarczo.
Procedowanie
projektu obywatelskiego
jest okazją do szczegółowego przyjrzenia się problemom i nie przesądza
ostatecznym ustaleniom.
Podczas debaty nad
ustawą posłowie klubu
PiS i Kukiz’15 oraz posłowie niezależni akcentowali potrzebę wnikliwej

pracy nad ustawą. Poseł
Bartosz Arłukowicz, wypowiadając się w imieniu
klubu PO, używał wielu
inwektyw w stosunku do
posłów, którzy ośmielili
się poddać w wątpliwość
aktualny sposób przeprowadzania szczepień. Posłowie ci byli porównywani do osób twierdzących,
że „ziemia jest płaska”.
Brak było w jego wypowiedziach argumentów
merytorycznych, chociażby dotyczących doświadczeń krajów rozwiniętych
gospodarczo w tej sprawie. Jego klubowi koleżanki i koledzy, również
ci z klubu Nowoczesnej,

wypowiadali się w podobnym tonie.
Wniosek z tej dyskusji jest taki, że „jaśnie
oświeceni” nie muszą się
posługiwać argumentami
merytorycznymi, bo i tak
„wiedzą”, że mają rację.
Bardzo mnie bolały słowa pogardy kierowane do
przedstawicieli osób, które podpisały projekt omawianej ustawy. Wygląda
na to, że trudno będzie w
tej kadencji Sejmu oczekiwać rzeczowej dyskusji,
kiedy nawet tak niepolityczne zagadnienia budzą
takie emocje. Pycha i egoizm nie są dobrymi doradcami.

Jan
Klawiter
Poseł na
Sejm RP

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917

Czego oczekują mieszkańcy Rumi
Na wstępie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zechcieli podzielić się ze mną
swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju miasta.
Wiele jest jeszcze do
zrobienia w temacie budowy nowych dróg, niektóre nie są skanalizowane i często po deszczu
stają się potokami. Sporo
jest także, szczególnie na
obrzeżach miasta dróg
szutrowych i piaszczystych. Osobnym zagadnieniem jest budowa
bezkolizyjnych rond i rozwiązanie problemu notorycznych korków na ulicy
Sobieskiego od strony
Gdyni.
Niestety,
mieszkańcom, z którymi rozmawiałem z przykrością przyznać trzeba, że Rumia jest

miastem brudnym. To
najbardziej widać przy
przystankach i wiatach
autobusowych. Pełno
śmieci, niedopałków papierosów, puszek czy butelek po piwie. Ostatnio
nagminne staje się też
podrzucanie worków ze
śmieciami pod kosze czy
prywatne posesje. To
nie tylko kwestia sprzątania miasta a przede
wszystkim właściwej postawy społecznej.
Ważnym zagadnieniem jest polepszenie
infrastruktury jakby trochę zapomnianej dzielnicy Lotnisko i Starej Rumi,

brakuje tam miejsc integracji takich jak ogródki
dziecięce, ławek, parku z
miejscami na grilla. Ciekawą inicjatywą, często
poruszaną w rozmowach
z mieszkańcami jest budowa strzelnicy. W obecnej dobie takie miejsce
to nie tylko szkolenie i
umiejętność posługiwania się bronią ale także
cel spotkań towarzyskich.
Idea rozwoju miasta
powinna być jedna: Zmieniajmy słowa w czyny.
Wyżej
wspomniane
sprawy to oczywiście
tylko część z problemów

i potrzeb mieszkańców.
Wszystkie te kwestie postaram się rozwiązać w
Radzie Miasta. Jednak żebym miał taką możliwość
proszę o Państwa głosy
wyborach, które odbędą
się już 21 października.

Tomasz
Kłeczek
- kandydat na liście
KWW Bogdan Formella
NASZA RUMIA w okręgu
3. (Lotnisko, Stara Rumia)

7

Gazeta Rumska, nr 12 (138), październik 2018

AKTUALNOŚCI

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:

• 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.
Sfinansowano przez KW Ruch Narodowy RP
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Narodowa siódemka
21 października wybierać będziemy prezydentów, burmistrzów,
wójtów, radnych powiatowych, miejskich i gminnych. Wybierać będziemy także szczególnych radnych – do samorządów, które obejmują
obszar całych województw. W Pomorskiem – podobnie jak i w całym kraju – swoich kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego wystawił
Ruch Narodowy RP. Co proponują w swoich programach kandydaci
na radnych – narodowcy, których znaleźć będzie można na liście nr 7?
O walorach województwa pomorskiego
nie trzeba nikogo przekonywać – ani turystów,
ani – zwłaszcza – mieszkańców. Niestety, jest
i druga strona medalu.
Nie brakuje kontrastów
i dysproporcji. Oprócz
widocznego
gołym
okiem dostatku niektórych osób czy prężnie
rozwijających się firm
nie sposób nie zauważać biedy i ludzi, którym
pomoc jest niezbędna.
Wreszcie tzw. prowincja wielokrotnie czuje
się pomijania, trakto-

wana po macoszemu.
Widoczne jest to np. w
zachodniej części Pomorskiego, a zwłaszcza
w Słupsku, które swego czasu utraciło status
miasta wojewódzkiego.
– Między innymi dlatego dla Ruchu Narodowego w województwie
pomorskim priorytetem było wystawienie
kandydatów we wszystkich pięciu okręgach.
Rozpatrywanie żywotnych interesów całego województwa bez
postrzegania go jako
jednolitego organizmu

to głębokie nieporozumienie – podkreśla Michał Urbaniak, Prezes
wojewódzkich struktur
Ruchu Narodowego i
jednocześnie kandydat
na radnego wojewódzkiego na 2. miejscu listy
RN w okręgu nr 2.
W swoim programie
dla województwa pomorskiego Ruch Narodowy nie pominął
żadnego aspektu życia.
Jego generalnym celem
jest uwolnienie przedsiębiorczości i opiekuńczości – cech wręcz
wrodzonych w ludność

naszego regionu. Służyć ma temu Pomorski
Program Przedsiębiorczości Pomocy Społecznej. Jest tu miejsce np.
na współdziałanie przy
powstawaniu punktów
przedszkolnych i domów spokojnej starości
oraz tworzeniu firm o
takim profilu działalności. Oczywiście funkcję stymulacyjną musi
pełnić samorząd wojewódzki.
Region
atrakcyjny
gospodarczo i turystycznie, a jednocześnie przyjazny własnym

mieszkańcom, to region
co najmniej dobrze skomunikowany – zarówno wewnętrznie, jak i
z resztą kraju. Dlatego
Ruch Narodowy dążyć
będzie m.in. do tego,
by każdy mieszkaniec
województwa mógł się
dostać do Gdańska w
ciągu maksymalnie 90
minut.
Konieczna jest jawność wydatków. –
Obecnie niby tak jest,
ale my chcemy skończyć
z tym „niby” – mówi Andrzej Mirosław Kozieł,
kandydat na radnego
wojewódzkiego na 1.
miejscu listy Ruchu Narodowego RP w okręgu nr 2. – Dlatego w
Sejmiku Wojewódzkim
będę walczył o jawność
i przejrzystość pracy tej
i podległych sejmikowi instytucji, a przede
wszystkim o utworzenie

portalu internetowego
pomorskiewydatki.gov.
pl, który zapewni jawność posiedzeń samorządu wojewódzkiego
wraz z nagraniami każdego posiedzenia. Musi
być także prowadzona
przejrzysta Mapa Wydatków Województwa.
21 października wybierzemy ludzi, którzy tak
naprawdę będą decydować o naszej przyszłości. Musimy mieć
faktyczne narzędzia do
tego, by kontrolować
ich działania przez całą
kadencję.
Pełny program samorządowy Ruchu Narodowego, w tym dla
województwa pomorskiego, dostępny jest
na stronie internetowej:
RUCHNARODOWY.NET.
Zachęcamy do lektury.
Tylko świadomy wybór
ma sens!

REKLAMA

Sfinansowano przez KW Ruch Narodowy RP
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Janusz Szewczak

Przedruk z:

Prawnik, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości i makroekonomii, a także analityk
gospodarczy i znany publicysta ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą sejmowych komisji śledczychdo spraw
prywatyzacji PZU oraz prywatyzacji banków.Nieugięty
krytyk procesu prywatyzacji systemu bankowego w Polsce.
Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących
procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. Były główny ekonomista SKOK-ów, obecnie poseł
na Sejm RP.

Polak Polakowi wilkiem
Jak mawiał imć Zagłoba, „zdrajcy, zdrajcy, po trzykroć zdrajcy”. Nie bójmy się używania prostych i
prawdziwych słów: Tusk, Boni, Lewandowski, Thun,
Schetyna, dlaczego tak bardzo nienawidzicie Polski?
Jak bardzo musicie mieć serca podłością zatrute, że
tak zapiekle Ojczyźnie naszej szkodzicie?
Były prezydent pośród ludu
zwany Bolkiem grozi użyciem
broni i fizyczną likwidacją, a
Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar twierdzi, że to
wyraz troski o praworządność.
Apelowałem wielokrotnie, by
pogonić Fransa Timmermansa,
gdzie pieprz rośnie, bo odstawia
ewidentną szulerkę i nie wiadomo tak do końca, czyje ostatecznie polecenia atakowania
Polski i Polaków wypełnia. Kasta
sędziowska i totalna opozycja
szkaluje dobre imię nie tylko
REKLAMA
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polskiego rządu, ale i polskiego państwa i podważa dobre
imię naszej Ojczyzny, apelując
o bratnią pomoc zagranicy. Ojczyzny, której w końcu ci ludzie
przecież wszystko zawdzięczają,
choć dla nich to tylko „ten kraj”.
Niegodziwie i bezrozumnie eurodeputowany PO, były minister
polskiego rządu Janusz Lewandowski przyrównuje Warszawę
do syryjskiego Aleppo. Ci ludzie
stawiają Polskę na równi z Turcją,
gdzie tysiące sędziów i dziennikarzy siedzi w więzieniach.

Nasi wewnętrzni Prusacy i
Moskale modlili się już o głód,
zarazę, katastrofę gospodarczą i inne plagi. Gdyby tylko się
dało, wezwaliby bratnią pomoc
i niemieckie tanki, by znów
nauczono Polaków moresu i
praworządności. Te działania
opozycji, nadzwyczajnej kasty
sądowniczej z Sądem Najwyższym na czele, przypominają
znów najczarniejsze karty polskiej historii z targowicą i liberum veto. Wielu z tych ludzi za
pozbawienie nas jako narodu

najwartościowszej substancji
majątkowej w ramach procederu tzw. prywatyzacji obsypano zaszczytami i doczesnym
dobrobytem, choć w wielu praworządnych krajach ci ludzie,
pokroju Tuska czy Lewandowskiego, raczej nie uniknęliby
zasłużonej kary za wyprzedaż
krwawicy przodków.
Komu służycie, Panie i Panowie „Totalniacy”? Czy te
srebrniki są tego warte? Czemu tak szkodzicie Polsce i Polakom w kraju i zagranicą? Cóż

Wam takiego uczynił ten łagodny Naród i dlaczego nie zamierzacie cofnąć się przed każdą niegodziwością? Przecież
Judasz „to zbrodzień zawsze
najsrożej w piekle męczony”.
Tacy ludzie zawsze trafiali do
IX kręgu piekła. Ludzie bez miłości Ojczyzny, wiary i nadziei
we własną wspólnotę zawsze
będą w kręgu Antenora. Cóż
Wam przyjdzie z tych milionowych, unijnych apanaży i pochwał wrogów naszego państwa, gdy w pamięci narodu

będziecie postaciami wielce
wstydliwymi? „Polskość to nie
nienormalność” – jak twierdził
Donald Tusk, to świadomość
przynależności do narodu
polskiego. Wy zaś traktujecie
Polskę jak „pokój przechodni
wynajęty w Europie” i stawiać
chcecie pomniki Timmermansowi i jemu podobnym. Nic
droższego oprócz Ojczyzny
mieć nie wolno, bo Polak winien mieć polskie obowiązki.
Hańba, po trzykroć, hańba.
Janusz Szewczak
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Kandydatka do Rady Powiatu Wejherowskiego

Wywiad z Marią Kamińską

Edukacja i firma rodzinna – to Pani miejsca pracy, a
jednak oferuje Pani swój czas
samorządowi, kandydując
do Rady Powiatu z listy bezpartyjnego KWW "Wspólny
Powiat" Gabrieli Lisius.
Jako osoba pracująca
w Rumi przyglądam się
reformom edukacji, które
powodują problemy dla
kończącej naukę młodzieży, w firmach brakuje wykwalifikowanych pracowników. Jestem na co dzień
blisko spraw absolwentów szkół i pracodawców,
dlatego bardzo mi zależy

na łączeniu tych grup na
terenie powiatu wejherowskiego. Powinniśmy
zwracać uwagę na zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w edukację,
umożliwiać wspólne spotkania uczniów i przedstawicieli lokalnego biznesu–
tak, by lepiej zrozumieć w
jakich warunkach mogą
razem pracować.
Jak dokładnie wyobraża sobie Pani swoją pracę
w Radzie Powiatu?
Jednym z zadań powiatu jest troska o edukację w
szkołach ponadpodstawo-

wych. W programie deklarujemy utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w
ww. szkołach i dostosowywanie oferty edukacyjnej
do rynku pracy. Wyzwaniem jest dziś popyt w Polsce i zagranicą na osoby,
które dobrze posługują się
językiem angielskim. Dbajmy zatem o to, by jak najwięcej absolwentów powiatowych szkół potrafiło
się swobodnie komunikować w tym języku. Możemy ich wesprzeć realizując
fajne inicjatywy w naszych
miejscowościach, angażując również organizacje
pozarządowe. Jako że w
kompetencjach powiatu
jest wspieranie działań organizacji pozarządowych
- warto zwrócić uwagę na
działania tych, które mogą
albo we współpracy ze
starostwem albo z biznesem realnie pomóc osobom starszym - od opieki
zdrowotnej, poprzez profilaktykę do organizacji czasu wolnego. Przy urzędzie
starosty powołano ponad
rok temu Powiatową Radę
Przedsiębiorczości. Ważne, by z lokalnymi przedsiębiorcami rozmawiać o
wyzwaniach dla polepszenia życia najstarszych
mieszkańców (tematów
nie brakuje). W ośrodkach kultury powinniśmy
tworzyć klimat włączający
seniorów w lokalne święta i uroczystości, ze specjalnym uwzględnieniem
ich sprawności ruchowej.
Moje codzienne obowiązki
w firmie AGIS, powodują,
że dostrzegam wyzwania
mieszkania w pojedynkę
osoby starszej (do naszych
zadań należy zarządzanie
wspólnotami mieszkanio-

wymi). Co do programów
rehabilitacji i zdrowotnych
wykorzystujmy ostatnią
pulę środków z funduszy
unijnych, bo najważniejsze
jest zdrowie.
Deklaruje Pani dążenie
do współpracy między
różnymi grupami – na
czym ma ono polegać?
Ani samorząd ani biznes ani fundacje nie są w
stanie zrealizować czegoś
wartościowego i potrzebnego dla mieszkańców bez
współpracy. Zacznijmy się
słuchać, razem działać w
zakresie: budowa dróg po
których zarówno firmy, jak
i mieszkańcy będą się lepiej
poruszać; opieka nad osobami starzejącymi się, którym nie wystarczy troska
rodziny; wspieranie klimatu, by powstawało więcej
firm, które przyniosą rozwój naszej okolicy. Moim
priorytetem jest wywoływanie tematów zmierzających do współpracy miedzy
sektorami, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych i ułatwień życia w powiecie.
Dziękujemy bardzo.

Maria
Kamińska
- mieszkanka Rumi od 54 lat;
absolwentka Uniwersytetu
Gdańskiego (kierunek: pedagogika) oraz Pomorskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej (kierunek: filologia
angielska);
nauczycielka
dyplomowana z 23-letnim
stażem pracy, wielokrotnie
nagradzana za zaangażowanie w pracę i we wkład
w rozwój oświaty, w tym w
2014 roku została wyróżniona najwyższym odznaczeniem - medalem Komisji
Edukacji Narodowej; ukończyła studia podyplomowe
z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
oraz studia podyplomowe
w zakresie zarządzania
oświatą; współpracuje ze
stowarzyszeniem Lean in

Poland,
wzmacniającym
aktywne postawy kobiet na
rynku pracy; od 2015r. powołana na stanowisko wiceprezesa AGIS Management
Group, gdzie odpowiada
za rozliczenia finansowe,
zarządza
departamentem
HR, dbając o wysoką jakość
kompetencji zatrudnionych
pracowników,
nadzoruje
działania operacyjne w zakresie projektów ogólnopolskich. Wśród głównych
celów działalności na rzecz
rozwoju powiatu jest wzrost
kompetencji językowych u
młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie działań
popularyzacji posługiwania się językami obcymi,
współpraca międzysektorowa samorządu, biznesu i
organizacji pozarządowych
oraz edukacja ekonomiczna
od najmłodszych lat – od
popularyzacji przedsiębiorczych i kreatywnych postaw
do rozwoju edukacji zawodowej na wszystkich szczeblach nauczania. Fanka
sztuki -teatru, filmu, designu. Czas wolny spędza aktywnie uprawiając nordic
walking, jednak najbardziej
uwielbia wspólne chwile
zabawy z wnuczką.
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Młodzi Baskowie w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Rumi
W dniach 29.09-06.10.2018 uczniowie III klas Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego w Rumi gościli grupę licealistów z Barakaldo w północnej Hiszpanii. Był to drugi etap wymiany: pierwszy miał miejsce w kwietniu
tego roku, kiedy to nasi uczniowie wyjechali do Hiszpanii.
Młodzi Baskowie mieszkali w domach salezjańskich uczniów, w których
poznawali codzienne życie
polskich rodzin. Przez tydzień, wspólnie ze swoimi
polskimi
rówieśnikami,
realizowali bogaty program przygotowany przez
organizatorów wymiany,
tj. nauczycieli języka hiszpańskiego i języka angielskiego: Annę Jastrzębską i
Joannę Delę oraz młodzież
SLO. Hiszpańscy uczestnicy wymiany zapoznawali
się z polską kulturą i zwyczajami, poznawali okolice
oraz uczestniczyli w wielu
ciekawych działaniach in-

tegracyjnych.
Wszyscy
uczestnicy
wymiany młodzieży mieli możliwość wspólnego
uczestniczenia we Mszy
Św., mogli porozmawiać
z wiceburmistrzem Rumi,
zobaczyć bibliotekę "Stacja Kultura", zwiedzić
Gdańsk, Gdynię i Sopot, a
także były Obóz Koncentracyjny Stutthof. Baskijscy uczniowie mieli okazję spróbować polskich
potraw: pierogów, żuru,
gołąbków, a także namalować wzory kaszubskie
na szkle. Dzięki wspólnym zabawom dowiedzieli się, że Maria Curie

była Polką!
Zaplanowane działania umożliwiły uczniom
kształtowanie relacji polsko-hiszpańskich, budowanie przyjacielskich więzi, czego dowodem było
wzruszające pożegnanie
na lotnisku w Gdańsku.
Zawiązały się wspaniale
znajomości, które zapewne będą pielęgnowane. A
my, nauczyciele, myślimy
już o następnej wymianie
dla kolejnego rocznika salezjańskiego liceum.
Koordynator wymiany
Anna Jastrzębska

Relacja z Sejmu Dzieci i Młodzieży - Michał Skowroński
Tegoroczny Sejm Dzieci i Młodzieży stał pod wielkim znakiem zapytania. Co roku odbywał się 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, natomiast w tym roku, z powodu strajku
niepełnosprawnych, przeniesiono go na nieco inne święto, a mianowicie Światowy
Dzień Turystyki, czyli 27 września.
Byłem
uczestnikiem
tego wydarzenia, gdyż
razem z kolegą z klasy
Rafałem Wężem zrobiliśmy kwalifikujący nas
projekt dotyczący posła oraz księdza Bolesława
Witkowskiego.
Tegoroczna sesja Sejmu
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Dzieci i Młodzieży była już
XXIV sesją i odbyła się, jak
co roku, w Warszawie, a
dokładnie w sali plenarnej Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej. Spotkaliśmy się w
liczbie 460 posłów, by zasiąść w sejmowych ławach
oraz debatować nad przy-

jęciem uchwały dotyczącej
„spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych
posłów Niepodległej”.
Mimo licznej grupy
chcących wypowiedzieć
się na mównicy sejmowej,
udało mi się na nią dostać
i wygłosić przemowę w
temacie naszego członkostwa w Unii Europejskiej
i tego, jak jesteśmy przez
nią zniewoleni. Jest to niesamowite przeżycie, mówić
do przyszłej „elity naszego
narodu”. Polecam to każdemu młodemu człowiekowi, który chce w przyszłości
zostać politykiem a może
nawet posłem.
Pod koniec obrad przy-

jęliśmy uchwałę dotyczącą
„spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych
posłów Niepodległej”, wyznaczyliśmy święto tych
posłów na dzień 26 stycznia. Dzięki nam tego dnia
będą odbywały się: biegi
narciarskie, biegi na orientację, ogniska, kuligi, żywe
lekcje historii, Wielki Test
Wiedzy o Parlamentarzystach II Rzeczpospolitej,
projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych
na temat posłów oraz liczne wydarzenia kulturalne.
Uważam, że inicjatywy takie jak Sejm Dzieci i
Młodzieży są bardzo ważne, gdyż właśnie dzięki

Michał Skowroński (po prawej) i Rafał Wąż

nim nieletni mogą się
wypowiedzieć, pokazać
swoje poglądy oraz wiele
się nauczyć. Wyjazd ten
uważam za bardzo udany,
gdyż mogłem zobaczyć,
jak wygląda praca posła
oraz budynek Sejmu. Mogłem się spotkać z wieloma znanymi osobistościa-

mi, takimi jak: Marszałek
Sejmu Marek Kuchciński,
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć oraz wieloma innymi.
Michał Skowroński
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KULTURA

PROGRAM

XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego
pod Patronatem Honorowym
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina
Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

27 października 2018 r.
Konkurs Zespołów Chóralnych
Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim

25 października 2018 r.
Konkurs Muzyki Organowej - I etap
I. Rozpoczęcie Festiwalu - godz. 9.00
II. Przesłuchania konkursowe - godz. 9.15 - 12.15 i 14.00 – 17.00
III. Koncert Kameralny - godz. 19.00
W programie m.in. dwa prawykonania światowe:
- Maciej Żółtowski - „3 x 9” na dwa flety i organy
- Jarosław Siwiński - „Trzy postacie w kolorze” na dwa flety i organy
Wykonawcy:
Agata Kielar – Długosz – flet
Łukasz Długosz - flet
Roman Perucki - organy
IV. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu Muzyki Organowej - godz. 19.45

26 października 2018 r.
Konkurs Muzyki Organowej - II etap
I. Przesłuchania konkursowe - godz. 13.00 – 15.30
II. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu Muzyki Organowej - godz. 16.30
III. Koncert Muzyki Gospel: GOSPEL JOY i Kasia Moś - godz. 19.00

I.Rozpoczęcie - Wspólne wykonanie pieśni - godz. 9.30
„Gaude Mater Polonia ” - Teofil Klonowski
Wykonawcy - wszystkie chóry
Dyrygent – Marcin Tomczak
II. Przesłuchania konkursowe - godz. 10.00 -12.30
III. Hołd Pamięci i złożenie kwiatów przy popiersiu ks. Stanisława Ormińskiego godz. 12.30
IV. Seminarium dla dyrygentów chóralnych na temat: „Problemy wokalne
w wykonawstwie muzyki chóralnej” - prowadzenie: prof. Alina Kowalska - Pińczak - godz. 14.00
V. Koncert Finałowy poświęcony Jubileuszowi 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę - godz. 17.15
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Nr 38 D-dur ( Praska )
Karol Szymanowski – Stabat Mater op. 53

Wykonawcy:

Aleksandra Zamojska – sopran
Ewa Marciniec – alt
Leszek Skrla – baryton
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Chór Opery Bałtyckiej - przygotowanie chóru – Waldemar Górski
Dyrygent - Wojciech Rodek
VI. Uroczysta Msza Św. - godz. 18.30
Pieśni wykonywane podczas Mszy Świętej:
- Teofil Klonowski - Gaude Mater Polonia
- Ks. Stanisław Ormiński - Apel Jasnogórski
- wykonawcy: wszystkie chóry uczestniczące w Konkursie
Dyrygent – Marcin Tomczak
VII. Ogłoszenie wyników konkursów:
- Muzyki Organowej,
- Zespołów Chóralnych,
- Na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim oraz wręczenie
nagród Laureatom i dyplomów uczestnikom Festiwalu - godz. 19.30
VIII. Koncert Laureatów - godz. 20.00
IX. Zakończenie Festiwalu - godz. 20.30
13
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Wspaniała promocja miasta

Jak witamy gości

Nie dalej jak parę dni temu zgłosił się do naszej redakcji pan
(List od czytelniczki)
Jerzy P. relacjonując sprawę z jaką spotkał się w Urzędzie Miasta
Rumi. Będąc od niedawna mieszkańcem miasta postanowił bliDlaczego przy ul. Sobieskiego w Rumi na wysokości peronu „Rużej zapoznać się z jego infrastrukturą, a dokładnie z poruszaniem mia Janowo” umieszczono znak „powiat wejherowski”? Moim
się po nieznanych mu ulicach, ścieżkach rowerowych itd. Posta- zdaniem powinien on stać przed granicami Wejherowa, w zamian
nowił zrobić to z planem miasta. Zapytał w kilku kioskach ale powinno się zamieścić znak „Rumia Wita” lub „Witamy w Rumi”.
uzyskał informację, że takowego nie ma w sprzedaży.
Wobec tego udał się
do miejskiego magistratu
i zwrócił się z tym problemem do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. Pytając o plan miasta,
mapę bądz wykaz ulic usłyszał krótkie – nie ma.
Na pytanie czy pani inspektor mogłaby wskazać
miejsce w którym można
nabyc taki plan usłyszał także krótką odpowiedź – „nie
wiem”, z dodatkową informacją „bo ja nie jestem
mieszkanką Rumi” przy
czym delikatnie mówiąc

pani była co najmniej
nieuprzejma. Pracownik
Wydziału Komunikacji
Społecznej ( sic ! ). Sytuację obserwowało kilka
innych pracownic Urzędu min. pani Naczelnik Wydziału Inżynierii
Miejskiej, która zapewne chcąc ratować honor
magistratu przyniosła i
z uśmiechem wręczyła
naszemu czytelnikowi
plan miasta Rumi, zaznaczając jednakże, że
odstępuje swój prywatny. Eureka. A jednak

jest. Tylko dlaczego nie
dysponuje nim Wydział
Promocji ? Swoją drogą
w wydziale tym pracuje
aż siedem osób, pewnie
dla nich nie jest ważna tak
drobna kwestia jak plan
miasta, chociaż bardzo
użyteczna. Pewnie przygotowują wiele innych
kolorowych periodyków
często walających się tu
i tam, a z których stron
śmieją się do nas radosne
oczy pana burmistrza.
Iza

Warto promować nasze miasto, które jakoby
nie istniało. Gdyby nie
nasze miasto oraz Reda,
to Wejherowo miałoby
same wsie. Powinniśmy
wreszcie pomyśleć o
oderwaniu się od rządów Wejherowa i stać
się samodzielnym miastem powiatowym. Na
to czekają rumianie, a nic
w tej kwestii się nie czyni
(niektórym to na rękę). Z
każdą sprawą jeździ się do
Wejherowa. Jestem rodowitą rumianką, kaszubką

i nie jest mi to obojętne.
Graniczymy z Gdynią, granice Wejherowa są nam
odległe. Nasze grunty non
stop się wyprzedaje. A co
jak już nie będzie czego
sprzedać?
Jeżeli chodzi o dworzec PKP w Rumi, nie
ma napisu "Stacja PKP
Rumia". Przejeżdżający
przez Rumię nie widzą
takiego napisu, zrobiono
z niego "Stacja Kultura".
Nasze miasto się rozrosło, a dworzec PKP się
skurczył. Kasy biletowe

wstawiono w miejsce
dawnych "WC", poczekalni nie ma, a przed
remontem, jak należy,
była. Podczas kupowania biletu nie słychać
kasjerki ze względu na
hałas. Oczekiwaliśmy po
remoncie super dworca, a mamy co mamy!
Wstyd i skandal. Należałoby przywrócić układ
pomieszczeń
dworca
bardziej zbliżony do pierwotnego stanu.
Krystyna

Jeżeli nasi czytelnicy chcą podzielić się z nami takimi lub podobnymi sygnałami bądz opiniami o życiu miasta i jego mieszkańców to czekamy na Wasz kontakt pod adresem redakcja@gazetarumska.pl lub za pomocą
czerwonej skrzynki Gazeta Rumska przy ul. Morskiej 28 bądz osobiście w redakcji.
Redakcja
REKLAMA
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SPRZEDAM

Angielski korepetycje
Tel.: 604 39 37 32

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

Zajęcia
z programowania
i grafika 3D
Dla uczniów 12-18 lat.
Tel.: 508 257 632

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

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

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

Rower męski CLIMBER
produkcji polskiej firmy
SPRIC, miejsko-trekingowy, koła 28 cali, 18 biegów
SHIMANO, amortyzatory
z regulacją przód, siodło
żelowe Selle Royal, oświetlenie Uniled, Spidmaster,
nowe sakwy boczne. Stan
jak nowy. Cena 750zł do
uzgodnienia.
Kontakt:
tel.: 601 63 63 38
Rower typu składak
niemieckiej firmy BBF,
koła 20 cali, 3 biegi kryte w piaście, manetka
biegów
motocyklowa,
siodło żelowe Shock Royal, bagażnik, kosz przód
na zakupy, oświetlenie
dynamo, naprawdę dobry stan. Cena 380zł do
uzgodnienia.
Kontakt:
tel.: 601 63 63 38

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

Potrzebujesz efektywnej

Reklamy ?
Dzwoń !

Tel.: 576 777 134
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:
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".

biuro@magas.pl

Tel. 602 651 054
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„Jeżeli chcemy zmian, to nie możemy się ich bać”
O problemach Rumi i potrzebnych zmianach,
rozmawialiśmy z kandydatem na Radnego z Naszej Rumi, Maciejem Wiewiórką.
- Kandyduje Pan do
Rady Miasta pod hasłem
"Miasto przyjazne mieszkańcom". Uważa Pan że
Rumia jest wroga wobec
mieszkańców?
- Czy wroga? Myślę
że nie. Raczej obserwujemy, że dotychczasowe
władze, nie tylko obecne
ale i poprzednie, nie starały się w żaden sposób
wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
mieszkańców.
Zamiast
tego próbowały dostosować ich do siebie. Jeżeli
już coś robiono, to nie
po to żeby ułatwić życie
Rumianom, tylko aby się
pokazać. Przykładów jest
wiele, chociażby ul. Towarowa, przy której od
zawsze ludzie przechodzą
"na dziko" przez tory. Zamiast stworzyć bezpieczne przejście z drugiej
strony peronów, jak ma
to miejsce np. przy stacji Gdańsk Zaspa, wysyła się w to miejsce straż
miejską, mającą karać
mieszkańców mandatami. Z resztą problem jest
na tyle duży, że bardzo
często spotyka się tam
również patrole policji z
innych miast, które wyrabiają normę mandatów,
czy Straż Ochrony Kolei.
Władze miejskie mają za
zadanie reprezentować
potrzeby mieszkańców, a
nie szczuć ich służbami i
łupić mandatami.
Kolejny przykład, sztandarowa inwestycja ostatnich lat, a więc przebudowa dworca PKP w Rumi.
Z jednej strony budowa
Stacji Kultura, przebudowa peronu, nawet winda
umożliwiająca osobom z
wózkiem i osobom niepełnosprawnych dostanie
się do tunelu... I niestety
tylko do tunelu, ponieważ
przy wyjściu do ul. Towarowej i na perony nie ma
nie tylko wind, ale nawet
podjazdów. Po co więc
budować jedną windą?
16

Oczywiście dla kamer. Z
drugiej strony dworca,
gdzie kamer nie wysłano, mieszkańcy od dekad
nie mogą się doprosić
zjazdów dla wózków. Jakiś czas temu, zapewne
dla szyderstwa położono tam stalowe korytko,
którym jednak nie sposób
sprowadzić ani roweru,
ani tym bardziej wózka.
Nie mówiąc już o tym, co
dzieje się tam zimą, gdy
za sprawą cieknącego dachu, na schodach powstaje lodowisko i mieszkańcy
zmuszeni są schodzić gęsiego, trzymając się barierki.
Obie te sprawy nie wymagają jakiś ogromnych
inwestycji. Właściwie potrzeba jedynie odrobiny
dobrej woli. Niestety od
lat tej dobrej woli zwyczajnie brakuje.
Z resztą takie nastawienie do mieszkańców przejawia się również w innych
kwestiach. Jeżeli spojrzymy na Szmeltę, Zagórze i
Białą Rzekę, to zobaczymy
niemalże całkowity brak
placów zabaw dla dzieci,
niewystarczającą komunikację zbiorową, tragiczne
rozwiązania komunikacyjne i absolutny brak jakichkolwiek propozycji dla
młodzieży. W wiosenne i
letnie weekendy młodzi,
żeby posiedzieć z przyjaciółmi przy ognisku, zmuszeni są do wyszukiwania
jakiś miejsc przy lesie i
ryzykowania grzywnami.
Równocześnie przy ul.
Sobieskiego mamy duży
park, z którego niemalże
nikt nie korzysta, ponieważ od czasu przebudowy wiaduktu, dostać się
do niego można jedynie
od strony Galerii Rumia i
Urzędu Miasta. Dlaczego
nie stworzyć tam strefy
integracyjnej, z miejscami
na ognisko, grilla, z regularnie dowożonym drewnem na opał... Podobne
rozwiązanie działa cho-

ciażby w Gdyni na "Polance Redłowskiej" i w każdy
ciepły wieczór przyciąga
mnóstwo osób w różnym
wieku. Jeżeli nie chcemy,
aby młodzi ludzie spędzali
czas przed komputerem,
to musimy im dać alternatywę.
Niestety, w obecnej
sytuacji, gdy władze samorządowe ignorują nawet głosy mieszkańców
Szmelty, którym zdemontowano ogrzewanie w
domach i przed okresem
grzewczym nie zamontowano nowego, ciężko
oczekiwać jakiegokolwiek
wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców. Dlatego jeżeli chcemy zmian, to
nie możemy się ich bać. Za
kilka dni wybory. Mieszkańców mojego obwodu,
którzy zgadzają się z proponowanymi przeze mnie
zmianami, oczywiście zachęcam do głosowania
na mnie. Chętnie również wysłucham wszelkich zastrzeżeń, dlatego
na ulotkach wyborczych
umieściłem swój adres
poczty elektronicznej. W
innych obwodach również
kandydują świetne osoby, które angażują się na
rzecz Rumi cały czas, nie
tylko w trakcie kampanii wyborczej. Chociażby
Rumscy działacze Tomasz
Kłeczek i Kamil Blok, którzy od lat działają w Stowarzyszeniu Narodowa
Rumia, czy kandydat na
burmistrza Bogdan Formella, który na co dzień
pomaga potrzebującym
mieszkańcom. Oczywiście
każdy powinien dokonać
wyboru zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Ważne
jednak, byśmy pamiętali,
że wybieramy osoby, które przez najbliższe 5 lat
będą nas reprezentowały
i od tego jak dobrze będą
to robiły, zależeć będzie
bardzo wiele aspektów
naszego codziennego życia.

Maciej Wiewiórka

BEZPARTYJNY Kandydat na radnego z NASZEJ RUMI
27 lat, idealista, pasjonat prawa. Od urodzenia mieszkaniec Rumi. Pro-Lifer i
działacz na rzecz praw człowieka.
„Uważam, że najważniejszymi sprawami dla miasta są te, które dotykają bezpośrednio mieszkańców. Kandyduję, bo wierzę, że te problemy da się rozwiązać i
chcę by Rumia stała się miastam przyjaznym mieszkańcom.”
- M. Wiewiórka
REKLAMA

