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Święto muzyki
religijnej

Dziesięć lat,
sto numerów

Redakcja „Gazety Rumskiej” ma dzisiaj powód do dumy. Do rąk naszych
Rozpoczął się XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religij- Czytelników trafił setny numer pisma,
nej im. ks. S. Ormińskiego - największe wydarzenie artystyczne, które ukazuje się z przerwami od 10 lat.
odbywające się co roku w Rumi. Przesłuchania konkursowe, kon- Pierwszy numer ukazał się w 2005 roku.
cert laureatów, koncert galowy i wydarzenia towarzyszące festiOd początku zespół redakcyjny starał się przekawalowi mają miejsce w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny zywać informacje o bieżących wydarzeniach w Rumi,
o imprezach kulturalnych, sportowych, parafialnych.
Wspomożenia Wiernych.
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Pisaliśmy i piszemy o ciekawych ludziach - a takich
w naszym mieście nie brakuje, o utalentowanej młodzieży. Informujemy o inwestycjach, remontach, ale
też o bolączkach mieszkańców miasta.
Przez dziesięć lat w naszym zespole redakcyjnym
pracowali (lub współpracowali z nami) m.in.: Piotr
Grabowski, Ryszard Hinc, Wojtek Hintzke, Artur Ignacionek, Kazimierz Klawiter, Sławina
Klawiter, Michał Kowalik, Anna Kuczmarska,
Dariusz Kuczmarski, Anna Partyka, Alicja
Partyka, Agnieszka Pesta, Emilia Samulska,
Mirosław Słowikowski, Rafał Słowikowski,
Piotr Zaradny, Maciej Żarnowski.
Z redakcją współpracują pracownicy Urzędu Miasta w Rumi oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie, księża z rumskich parafii, nauczyciele, przedstawiciele placówek kulturalnych i klubów sportowych,
którzy przekazują nam informacje prasowe. Dziękujemy i prosimy o więcej.
Nasza gazeta cieszy się popularnością i ma wielu
sympatyków, o czym świadczy fakt, że szybko znika z
punktów kolportażu.
Dziękujemy naszym Czytelnikom za zainteresowanie i dowody sympatii. Zapraszamy nadal do lektury
nie tylko papierowego wydania, ale również informacji zamieszczanych w internecie.
Redakcja „Gazety Rumskiej”

R

Inspiracją do zorganizowania muzycznej imprezy była postać, pracującego w Rumi, wybitnego
muzyka i kompozytora,
patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.
Księża salezjanie i
pozostali organizatorzy
festiwalu serdecznie zapraszają do udziału w
tym wyjątkowym wydarzeniu, odbywającym się
w dniach 20-24 października w rumskim kościele.
Szczegóły na str. 2

Zdjęcie z archiwum festiwalu z 2010 roku.

N

CZYTAJ W INTERNECIE WWW.GAZETARUMSKA.PL

Następny numer ukaże się 20 Listopada

Czekają
Wyborco,
na inwestycję nie głosuj
na spis treści Dzień Edukacji

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność
na terenach przemysłowych wzdłuż ul.
I Dywizji WP w Rumi wciąż czekają na
inwestycję, która umożliwi rozwój firm i
zwiększenia zatrudnianie. Chodzi o potrzebną infrastrukturę, bo bez kanalizacji
i wodociągu nie można inwestować.
Str. 3

Co warto wiedzieć, zanim w niedzielę 25 października zagłosujemy
na wybranych kandydatów do Sejmu
i Senatu? Aby uniknąć nieporozumień, warto poznać zasady głosowania, o których piszemy na str. 6.

Podziękowania i najlepsze życzenia od uczniów,
rodziców, przedstawicieli władz samorządowych i
innych gości odbierali nauczyciele w Dniu Edukacji
Narodowej.
Z tej okazji w Rumi odbyły się dwie uroczystości
- powiatowa i miejska. Obie dostarczyły wielu wzruszeń i dobrych emocji.
Str. 8 i 9
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FAKTY I KOMENTARZE

Festiwal w Sanktuarium

Święto Muzyki Religijnej

Nowy sztandar dla PZERiI

W Rumi rozpoczął się XXVII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego. Konkurs
i sobotni koncert galowy odbywają się w Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego.
Po dwudniowych próbach regulaminowych, od
22 października odbywa się
Konkurs Muzyki Organowej - I etap (przesłuchania
konkursowe w godz. 9.1512.45 i 14.00-17.00).
23 października 2015
r. zaplanowano Konkurs
Muzyki Organowej - II
etap (przesłuchania konkursowe w godz. 13.30 –
16.30) oraz Maraton Improwizacji Organowych.
Improwizacje organowe na
temat „Apelu Jasnogórskiego” ks. Stanisława Ormińskiego oraz to tekstu
św. Jana Bosko założyciela
Zgromadzenia
Salezjańskiego z okazji Jubileuszu
200. rocznicy jego urodzin,
rozpocznie się o godz. 19.00.
Wykonawcy: prof. Pierre
Pincemaille - Konserwatorium Muzyczne w Pary-

żu (Francja), prof. Tomasz
Adam Nowak – Akademia Muzyczna w Detmold
(Niemcy),
prof.
Julian
Gembalski – Akademia
Muzyczna w Katowicach.
Ogłoszenie
wyników
Konkursu Muzyki Organowej nastąpi 23 października o godz. 21.00.
W sobotę 24 października w godz. 9.00-13.30
odbędzie się Konkurs Zespołów Chóralnych oraz
konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w
języku kaszubskim.
Festiwal chórów rozpocznie wspólne wykonanie pieśni „Gaude Mater Polonia”
Teofila Klonowskiego (godz.
8.30). O godz. 12.00 uczestnicy festiwalu oddadzą hołd ks.
S. Ormińskiemu, składając
kwiaty przy jego pomniku
przed rumskim kościołem.

Podczas Koncertu Finałowego o godz. 16.00
usłyszmy Symfonię Psalmów Igora Strawińskiego
oraz Reguiem op. 48 Gabriela Urbaina Fauré. Wykonawcy: Iwona Hossa - sopran,
Robert Gierlach - baryton,
Polski Chór Kameralny
„Schola Cantorum Gedanensis”, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyr.
Łukasza Borowicza.
O godz. 18.00 zostanie
odprawiona uroczysta msza
św., podczas której Apel
Jasnogórski oraz „Gaude
Mater Polonia” zaśpiewają
wszystkie chóry.
Po mszy św. zaplanowano ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
laureatom. O godz. 19.30
rozpocznie się koncert laureatów.
AK.

Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi, ma nowy sztandar. Uroczystość poświęcenia
sztandaru odbyła się z udziałem wielu gości w kościele św.
Józefa i Judy Tadeusza w Rumi, podczas mszy świętej.
Sztandar rumskiej organizacji poświęcił ks. proboszcz Tadeusz Gut.
W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści oraz przedstawiciele

powiatowych i miejskich
władz samorządowych.
Obecny był
przewodniczący PZERiI Zarządu
Okręgowego w Gdańsku
M a r ia n
Bia ł kowsk i

oraz członkowie PZERiI w
Rumi.
Związek,
zrzeszający
ponad tysiąc osób jest najliczniejszą organizacją w
mieście.
AK.

REKLAMA

ROZPOCZĘLIŚMY JUŻ SPRZEDAŻ LATA 2016! • • • ZAPRASZAMY DO BIURA PODRÓZY W GALERII RUMIA

BIURO PODRÓŻY ALTOUR GALERIA RUMIA
Rumia, ul. Sobieskiego 14 A tel.: 58 733 07 78 / 79

kom.: 793 510 415 biurorumia@altour.com.pl

www.facebook.com/bpgaleriarumia

Mamy kilka nowości, których nie było dotychczas w sezonie letnim:
•
•
•
•

Bonusy dla stałych klientów
Ci z Państwa, którzy już byli naszymi klientami, będą mogli
przy zakupie pakietów z przelotem czarterowym skorzystać (do
końca września) z dodatkowych rabatów za lojalność (oprócz
tych obowiązujących w ramach promocji First Minute):
•
•

przy wylocie na Dominikanę - 200 zł/os.,
przy wylocie na Costa del Sol i Minorkę - 100 zł/os.

•
•

Najtaniej w First Minute lub zwrot różnicy
Kupując letnie wakacje w okresie obowiązywania promocji First Minute (do końca października) otrzymują Państwo gwarancję, że płacą najniższą możliwą cenę
danej oferty w TUI. Jeżeli w terminie późniejszym (aż do dnia wylotu) cena spadnie,
otrzymają Państwo zwrot różnicy. Także wtedy, gdy będzie to oferta Last Minute!
Benefity przy dojeździe własnym (przy rezerwacji zrobionej do 31.10.2015):
•
•
•
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samolotem: Dominikana (Punta Cana), Costa del Sol i Minorka,
z dojazdem własnym: Bośnia, Czarnogóra, Holandia, Riwiera Olimpijska, płw. Chalkidiki.
Najwięcej korzyści na lato 2016 (przeloty czarterowe) obowiązuje tylko przy rezerwacji zrobionej do 31.10.2015
rabat w wysokości 300 zł dla każdej osoby dorosłej i każdego dziecka powyżej 2 roku życia,
najtaniej w First Minute lub zwrot różnicy,
gwarancja niezmienności ceny,

rabat w wysokości 7%,
gwarancja najniższej ceny na rynku,
zaliczka 5%
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INWESTYCJE

Bez wody i kanalizacji nie można rozwijać firmy

Przedsiębiorcy czekają na inwestycje
Przedsiębiorcy, prowadzący firmy przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi coraz bardziej się niecierpliwią. Ich
wnioski o rozbudowę firm są odrzucane w Starostwie z powodu braku na tym terenie (od ul. Partyzantów do granicy
miasta) odpowiedniego uzbrojenia. Mimo zapewnień władz
miasta, że budowa kanalizacji i wodociągu jest zaplanowana, nic się w tej sprawie nie dzieje. Nie rozpoczęto jeszcze
etapu projektowania inwestycji. Dlaczego? Zapytaliśmy o
to burmistrza Rumi i sekretarza miasta.
O problemach właścicieli firm przy ul. I Dywizji
WP z powodu brakującej
infrastruktury pisaliśmy
już kilkakrotnie. Chcieliby
rozwijać swoje firmy, ale na
tym inwestycyjnym terenie
w granicach miasta nie ma
wodociągu ani kanalizacji
sanitarnej. Szamba i studnie, zbudowane za własne
pieniądze, mają ograniczone możliwości. Więcej
już się nie da zbudować i
uruchomić. To ogranicza
możliwości przedsiębiorców
i szanse na zatrudnienie
pracowników.
Do burmistrza Michała
Pasiecznego i sekretarza
miasta Ryszarda Grychtoła skierowaliśmy pytania, dotyczące inwestycji na

wspomnianym terenie. W
odpowiedzi otrzymaliśmy
pismo, podpisane przez R.
Grychtoła.
Czytamy w nim m.in.:
„Traktując poważnie złożoną obietnicę, dotycząca
uzbrojenia terenów przemysłowych wzdłuż ul. I DWP
już na początku roku rozpoczęliśmy procedury z tym
związane W styczniu odbyło
się spotkanie władz miasta
z kierownictwem PEWiK
Gdynia (…) Wyłoniony w
styczniu wykonawca koncepcji po 3 miesiącach prac
rozwiązał z Gmina umowę w związku z odmową
wydania warunków technicznych do sporządzonej
przez niego koncepcji przez
PEWiK Gdynia. Gmina

nie poniosła w związku z
tym żadnych kosztów (…) w
dniu 4 kwietnia 2015 r. zawarliśmy umowę z kolejnym
wykonawcą, tj. MW Projekt.
Prace nad przedmiotową
koncepcją trwają i są na
bieżąco konsultowane… (…)
Kolejnym krokiem będzie
sporządzenie przez Gminę
dokumentacji projektowej.
Uzbrojenie okolic ul. I
DWP jest bardzo trudne
m.in., dlatego, ze ulica ta
jest drogą wojewódzką, a co
za tym idzie Gmina nie ma
możliwości projektowania
infrastruktury technicznej
w nieswoim pasie drogowym. Należy się liczyć z
faktem, że zaprojektowane
sieci będą przebiegały po
gruntach prywatnych, na co

mieszkańcy wstępnie wyrazili zgodę (…).
Z informacji, nadesłanych przez R. Grychtoła wynika także, że w październiku br. przedstawiciele władz
Rumi spotkali się z dyrektorem PEWiK Gdynia w celu
sfinalizowania stanowisk.
Niestety, na pytanie o planowane konkretne terminy
rozpoczęcia prac nie otrzymaliśmy już odpowiedzi.
Przedsiębiorców z ul. I
Dywizji WP nie przekonują argumenty Urzędu Mia-

sta, m.in. fakt, że miasto
nie jest właścicielem drogi.
Jeżeli droga nie należy do
gminy, to pewnie do powiatu lub innego organu który
też jest zarządzany przez
urzędników, z którymi
powinien
współpracować
urząd miasta.
- Nas interesuje doprowadzenie infrastruktury i możliwości rozwoju firm, zatrudnienia nowych pracowników
i płacenia podatków - mówi
jeden z właścicieli nieruchomości i zakładu przy wspo-

mnianej ulicy. - Dziwię się,
że ponad stu urzędników w
Urzędzie Miasta nie może
nic zdziałać.
- Po co tworzyć miejsca
inwestycyjne bez wody i kanalizacji i namawiać przedsiębiorców na inwestycje?
- pyta inny przedsiębiorca.
A może pora znaleŸć inne
miejsce, tam gdzie zachęcają do inwestowania, a
nie czekać kolejne lata na
uzbrojenie terenu w Rumi mówi kolejny przedsiębiorca.
A.K.

OGŁOSZENIE

KANDYDAT PIS DO SENATU R.P.

ROBERT KUJAWSKI

OKRĘG NR 62

Mam 37 lat, jestem prawnikiem. Mieszkam w Słupsku ale urodziłem się w Bytowie, ponieważ moja Mama z domu Ryngwelska
jest rodowitą Kaszubką i pochodzi z gminy Lipnica. W gminie Lipnica spędziłem pierwsze lata swojego życia i wszystkie szkolne
wakacje. Mój śp. Ojciec był geodetą, pochodził z Chełmży koło
Torunia, przyjechał na Kaszuby w latach siedemdziesiątych i tutaj
poznał moją Mamę. W latach osiemdziesiątych zamieszkaliśmy w
Trzebielinie. W roku 2003 przeniosłem się do Słupska.
Od 20 roku życia związany jestem z samorządem lokalnym różnych szczebli, od 9 lat jestem radnym Rady Miejskiej w Słupsku.
Przez dwie kadencje byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Słupsku. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych
z finansami samorządów.
Swoją wiedzę z zakresu działań samorządu i finansów publicznych chcę wykorzystać w Senacie pracując w Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
Kandyduję do Senatu bo Polacy czekają dziś nie na kolejne puste obietnice ale na konkrety. Jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy pakiet ustaw na pierwsze 100 dni rządów, mamy
gotowe ustawy, a w nich konkrety:
• 500 zł na dziecko,
• obniżenie wieku emerytalnego,
• kwota wolna od podatku 8 tys. zł,
• podatek CIT dla przedsiębiorców 15%,
• darmowe leki dla seniorów po ukończeniu 75 roku życia,
• minimalna stawka godzinowa 12 zł brutto.
Zrobimy to! Bo dla nas liczy się praca, nie obietnice.
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WYDARZENIA

Budżet Obywatelski na 2016 rok

Najwięcej głosów zdobyła
budowa placu zabaw
Miejsca rekreacji, uprawiania sportu i zabawy na powietrzu przeważają wśród
projektów, zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Są też inne ciekawe pomysły, takie jak sterylizacja zwierząt czy miejsca postojowe. Na projekty zgłoszone
przez mieszkańców Rumi głosowali poprzez internet pozostali rumianie i tak
wyłoniono listę tematów do realizacji w przyszłym roku. Zaprezentowano ją na
I Rumskiej Gali Budżetu Obywatelskiego.
Podczas gali w Multikinie zaprezentowano projekty, którym udało się zdobyć
największą liczbę głosów,
ale także zaprezentowano
najnowszy spot promocyjny
miasta.
- Budżet obywatelski to
wspaniała inicjatywa, która pozwala na aktywizację
mieszkańców i uczy ich demokracji od najmłodszych
lat. Jako pierwsi w Polsce
wprowadziliśmy
bardzo
niski próg wiekowy uczestników, który wynosi 13
lat - mówił podczas uroczystości Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. - Niektóre
sprawy, nawet drobne, są
bardzo ważne dla mieszkańców z punktu widzenia
ich dzielnicy czy osiedla.
Zastępca
burmistrza
Rumi Stanisław Pogorzelski przypomniał pierwszą, ubiegłoroczną edycję
Budżetu Obywatelskiego,
w którym największa liczbę głosów otrzymał projekt
budowy nowego boiska przy
Gimnazjum nr 1. Pozostałe projekty, przyjęte do
realizacji to m.in. budowa
parku i siłowni zewnętrznej na terenie między ul.
Różaną, ul. 1 Maja oraz ul.
Pawła Findera; budowa boiska wielofunkcyjnego oraz
bieżni lekkoatletycznej i
skoczni do skoku w dal przy
REKLAMA
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20 zwycięskich projektów
Budżetu Obywatelskiego 2016 r.:
1. Projekt 19 – Budowa sportowego placu zabaw przy
Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi
2. Projekt 10 – Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
3. Projekt 33 – Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt
właścicielskich
4. Projekt 1 – Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy
Gimnazjum nr 4
5. Projekt 3 – Wymiana nawierzchni na skateparku w Janowie
6. Projekt 22 – Doświetlenie ul. Królowej Bony
7. Projekt 2 – Plac Zabaw Zagórze II etap (ul. Towarowa)
8. Projekt 14 – Monitoring i ogrodzenie Parku Żelewskiego w Janowie
9. Projekt 11 – Placyk przy Czwórce
10. Projekt 28 – Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II
11. Projekt 20 – Pracownia młodego twórcy
12. Projekt 8 – Lodowisko „Ferie zimowe 2016” przy ul.
Świętopełka
13. Projekt 17 - Plac z torem przeszkód Agility dla psów
14. Projekt 24 – Strefa Aktywnej Rodziny w filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Janowie
15. Projekt 4 – Poprawa stanu nawierzchni ulicy Jana z
Kolna i budowa kanalizacji
16. Projekt 32 – II etap projektu placu zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii”
17. Projekt 23 – Budowa miejsc postojowych w centrum
miasta na os. ks. Gierosa
18. Projekt 35 – Budowa wyniesionego przejścia na ul.
Gdyńskiej w okolicy przedszkola „Wioska Smerfów”
19. Projekt 34 – Bike Park Rumia - tor rowerowy w rejonie
ul. Sędzickiego
20. Projekt 12 – NIE, DZIĘKUJĘ - projekt działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży.
Wszystkie projekty zrealizowane zostaną
w 2016 roku.
OGŁOSZENIE

Podczas I Gali Budżetu Obywatelskiego na widowni w Multikinie zasiedli radni
miejscy i powiatowi, burmistrz Rumi i jego zastępcy, pracownicy Urzędu Miasta
oraz mieszkańcy - zwłaszcza autorzy projektów.

Szkole Podstawowej nr 10;
miejsce rekreacji i wypoczynku –przy placu zabaw
w okolicach ul. Reja, ul. Sędzickiego i ul. Bojanowskiego; budowa placu zabaw w
Starej Rumi „Jaś i Małgosia w Arkadii”.

Te inwestycje są już realizowane, niektóre dobiegają końca.
Podczas gali ogłoszono
wyniki niedawnego głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Na
ich realizację przeznaczono

1,5 mln zł, a koszt budowy
jednego obiektu nie może
przekroczyć 100 tys. zł.
Spośród 35 projektów,
które przeszły wstępną weryfikację, wyłoniono 20 do
realizacji.
A.K.
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AKTUALNOŚCI

Organizacje pozarządowe

Zrzeszają
pasjonatów
Sport, wędkarstwo, łowiectwo, taniec, śpiew, muzyka, wolontariat i
pomoc sąsiedzka - to tylko niektóre
dziedziny i tematy, jakimi zajmuje się
ponad 60 zarejestrowanych w Urzędzie
Miasta w Rumi organizacji pozarządowych.
SPORTOWE PASJE

Rumscy miłośnicy sportu z pewnością znajdą w mieście
wiele ciekawych zajęć z różnych dyscyplin. Kluby sportowe
w większości korzystają z obiektów Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Działa tam m.in. piłkarski klub ORKAN, Akademia Tenisa Stołowego, Akademia Piłki Siatkowej TPS Rumia.
Poza MOSiRem funkcjonuje m.in. Rugby Club Arka
Rumia, Klub Piłkarski DAMOR, osiedlowy Klub Sportowy JANOWO, a także liczne uczniowskie stowarzyszenia
sportowe, utworzone przy szkołach. Zwolennicy karate też
znajdą coś dla siebie - w Rumi funkcjonuje Klub Sportowy
Karate SAKURA.

TANIEC I MUZYKA

Na mieszkańców pasjonujących się muzyką i tańcem
również czeka wiele zajęć w Rumi. Jednym z najbardziej
znanych stowarzyszeń jest zespół taneczny SPIN, który
może pochwalić się licznymi sukcesami nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie.
Zespół prowadzony jest przez Renatę Urbanik-Siwiec, wielokrotną Mistrzynię Polski i finalistkę Mistrzostw Europy i Świata w gimnastyce artystycznej. Ze
względu na coraz większe zainteresowanie tańcem, także
wśród najmłodszych dzieci, działają różne grupy wiekowe
– tańczą nawet dzieci już wieku 5-6 lat.
Rumia jest też pełna pasjonatów muzyki – przy kościołach działają chóry (m.in. Świętojański Chór Mieszany
przy parafii św. Jana z Kęt czy Stowarzyszenie Śpiewacze św. Cecylii przy parafii Podniesienia Krzyża Świętego) oraz Orkiestra Dęta przy parafii NMP Wspomożenia
Wiernych.

AKTYWNI KAPŁAMI I PARAFIANIE

Poza tym, w działalność pozarządową chętnie angażują
się rumskie parafie. W mieście działa kilka oddziałów Akcji Katolickiej, funkcjonują także oratoria przy salezjańskich kościołach, gdzie młodzież może dobrze wykorzystać swój wolny czas. Księża Salezjanie dbają o młodzież,
zwłaszcza tę, wymagająca szczególnej troski - stąd też istnienie Placówki Wielofunkcyjnej „Nasz Dom”.

WOLONTARIUSZE

Rumianie bardzo chętnie włączają się w działalność
charytatywną. Dużym zainteresowaniem cieszą się takie
organizacje, jak Rumskie Centrum Wolontariatu czy Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”. To ostatnie powstało w
2001 roku z inicjatywy mieszkańców miasta.
Rumia to miasto pełne pasjonatów z różnych dziedzin
– dlatego warto dołączyć do jednej z licznych organizacji,
aby rozwijać zainteresowania i poznać ludzi, których łączy to samo hobby. W naszym mieście można znaleźć się
w gronie hodowców gołębi, wędkarzy, a także strażaków-ochotników. Chętnych zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij”, Stowarzyszenie Artystów
„Pasjonat”, Związek Harcerstwa Polskiego i wiele innych
ciekawych organizacji.
Pełny wykaz wszystkich organizacji pozarządowych
działających w Rumi znajduje się na stronie Urzędu Miasta (www.um.rumia.pl).
Alicja Partyka

Dieta

może być lekarstwem
Bardzo często przyczyn chorób upatrujemy w czynnikach genetycznych. Okazuje się jednak, że w wielu
przypadkach to niezdrowy styl życia, a w tym niewłaściwa dieta mogą być przyczyną naszych dolegliwości. Coraz więcej Polaków cierpi na choroby dietozależne, czyli takie na których wystąpienie ma wpływ odżywianie. Rozwój i terapia tego typu schorzeń w dużej mierze zależą od tego co i w jakich ilościach jemy.
W grupie chorób dietozależnych znajduje się aż około 80 schorzeń. Nieodpowiednia dieta może przyczynić się nie tylko do rozwoju otyłości, ale również nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy, osteoporozy, a także chorób powiązanych z układem nerwowym jak udar mózgu czy choroba Parkinsona. Pod
wpływem niewłaściwego odżywiania rozwijają się także choroby nowotworowe, jak np. nowotwór piersi,
prostaty, żołądka czy jelita grubego – ostrzega Małgorzata Neubauer, dietetyk Naturhouse. To co jemy
ma również wpływ na choroby układu trawiennego, a także niektóre zaburzenia psychiczne, próchnicę
zębów czy bezpłodność. Dodatkowo dieta wpływa na samopoczucie, pamięć, koncentrację i kondycję
psychiczną.
Co zrobić, aby uchronić się przed chorobami dietozależnymi?
Podstawą profilaktyki, ale również leczenia już istniejących schorzeń, jest zdrowa i dobrze zbilansowana dieta i trwała zmiana nawyków żywieniowych – stwierdza dietetyk Małgorzata Neubauer.
Co zatem wybierać, a czego unikać aby uniknąć nadwagi i towarzyszących jej chorób?
• Przede wszystkim należy zrezygnować z potraw tłustych oraz smażonych, wszelkich produktów fast
food oraz ograniczyć spożycie cukrów prostych i soli w codziennych posiłkach.
• Większość z nas spożywa zdecydowanie za mało warzyw i owoców. Warto szczególnie zadbać o ich
odpowiednią ilość, ponieważ stanowią źródło przeciwutleniaczy, błonnika pokarmowego, witamin i
mikroelementów, czyli składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
• Do diety wprowadźmy również tzw. zdrowe tłuszcze, czyli produkty bogate w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe (NNKT), jak np. ryby morskie, oliwa, olej rzepakowy, orzechy. NNKT odpowiadają
m.in. za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz wspomagają działanie systemu immunologicznego.
• Bardzo ważne jest także dostarczanie odpowiedniej ilości błonnika, który wspomoże pracę przewodu
pokarmowego, ale również obniży poziom cholesterolu i trójglicerydów oraz zmniejszy ryzyko nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
• Produkty zbożowe, które wybieramy, powinny być jak najmniej przetworzone dlatego najlepszym wyborem będą pełnoziarniste kasze i makarony, brązowy ryż czy pieczywo razowe.
• Pamiętajmy również o wypijaniu co najmniej 1,5 litra wody dziennie. Woda pomaga usunąć zbędne
składniki przemiany materii, transportuje składniki odżywcze do komórek ciała i wspomaga proces
wchłaniania substancji odżywczych.
Do żelaznych zasad zdrowego żywienia zalicza się także regularność posiłków, czyli 3 podstawowe
posiłki (śniadanie, obiad i kolacja) i do tego dwie przekąski (II śniadanie i podwieczorek). Warto zwrócić
uwagę na różnorodność potraw – im bardziej urozmaicona będzie dieta, tym więcej cennych substancji
odżywczych, minerałów i witamin dostarczymy do organizmu.
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem!
Co ważne, na choroby dietozależne mogą cierpieć również osoby, które nie mają nadwagi – zauważa
dietetyk Naturhouse. Aby więc sprawdzić czy Twój sposób odżywiania jest odpowiedni oraz czy schorzenia, z którymi się borykasz, mogą mieć podłoże dietozależne, warto skorzystać z konsultacji z dietetykiem.
Odpowiednio zbilansowany jadłospis może skutecznie uzupełnić leczenie, dlatego warto skorzystać z porady eksperta w dziedzinie żywienia. W ramach trwającej w dniach 14 września – 30 listopada 2015
kampanii edukacyjnej Uwaga Nadwaga, możesz bezpłatnie skonsultować się ze specjalistą Naturhouse w Twojej okolicy.
Już dziś zadzwoń i umów się na konsultację z dietetykiem.
Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Dąbrowskiego 27
84-230 Rumia
Tel. 509 926 440

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 12:00 - 20:00
Czwartek: 11:00 – 19:00
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WYBORY

Co warto wiedzieć przed niedzielnymi wyborami

Wyborco, nie zagłosuj
na ...spis treści!

25 października br. staniemy przed możliwością wyboru naszych przedstawicieli w parlamencie. Wybierać będziemy zarówno posłów na Sejm, jak i senatorów. O ile sposób wyborów senatorów nie powinien rodzić wątpliwości (jedna
karta do głosowania + jeden kandydat do wyboru), to karta do głosowania na
posłów może już być źródłem pewnych nieporozumień.
W nadchodzących wyborach karty do głosowania w
wyborach do Sejmu, zgodnie
z zarządzeniem PKW, będą
w formie „książki”. Takie
karty były już użyte np. w
wyborach do parlamentu
europejskiego w 2014 r.
Jednak karty do głosowania w wyborach do Sejmu będą się nieco jeszcze
różnić od tych z wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Według uchwały PKW
z dnia 9 czerwca 2015 r.
pierwsza strona karty do
głosowania w wyborach do
Sejmu RP będzie kartką tytułową z napisem: „Karta
do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu
25 października 2015 r.”
Druga kartka będzie
zawierała spis treści. Tytuł drugiej strony będzie
brzmieć: „Spis treści.
Listy kandydatów na
posłów”. Poniżej będą wymienione nazwy komitetów
wyborczych itp.

Dopiero trzecia strona
zawierać będzie pierwszą
listę kandydatów na posła
do Sejmu RP.
Trzeba uważać, żeby
przypadkowo nie zaznaczyć na spisie treści kandydata, którego
chcemy widzieć w Sejmie gdyż taki głos będzie oczywiście nieważny!
O pomyłkę w takiej chwili nietrudno, dlatego warto
spokojnie przeanalizować
całą kartę do głosowania
zanim się wybierze nazwisko kandydata.
W wyborach do Senatu RP zastosowana będzie
karta do głosowania składająca się tylko z jednej
kartki, na której będą wymienieni wszyscy kandydaci z danego okręgu.
Pamiętajmy również o
tym, że w każdej obwodowej komisji wyborczej będą
znajdować się instrukcję do
głosowania.
Michał Kowalik

Sondaże wyborcze

System głosowania
Na senatorów

Do Senatu głosujemy za pomocą jednomandatowych
okręgów wyborczych.
Terytorium Polski zostało podzielone na 100 okręgów.
W tych okręgach kandydują poszczególne osoby, a osoba która uzyska najwięcej głosów spośród wszystkich
kandydatów, zostaje senatorem.
Całkiem prosty i przejrzysty system.

Na posłów

Do Sejmu natomiast system głosowania jest proporcjonalny.
Terytorium państwa podzielone jest na 41 okręgów,
których wielkość wynosi od 7 do 20 mandatów - są to
okręgi średnie i duże.
Próg ustawowy wynosi 5% dla pojedynczych partii, 8%
dla koalicji wyborczych i jest ustanowiony na poziomie
krajowym. Do obsadzenia jest 460 mandatów.
Mandaty przypadające danej liście uzyskują kandydaci,
którzy otrzymają największą liczbę głosów (w kolejności otrzymanej liczby głosów).
W województwie pomorskim wybiera się 26 posłów, a w mieście Rumi (stanowiącej okręg nr 26) wybieramy 14 posłów.

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Kandydaci z Rumi
Kandydaci do Sejmu RP:
1. Prawo i Sprawiedliwość
Jan Klawiter - nr na liście: 8
Łucja Słowikowska - nr na liście: 13
2. Platforma Obywatelska
Krystyna Kłosin - nr na liście: 5
3. Partia Razem
Malwina Ossolińska - nr na liście: 6
Nicole Wikowska - nr na liście: 16
4. Partia KORWiN
Małgorzata Marciniuk - nr na liście: 22
5. Polskie Stronnictwo Ludowe
Komitet nie wystawił kandydata.
6. Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Aleksandra Fiedorczuk - nr na liście: 25
7. Kukiz’15
Monika Baran - nr na liście: 2
8. Nowoczesna Ryszarda Petru
Kamil Łapiński - nr na liście: 7
9. KWW Zbigniewa Stonogi
Komitet nie wystawił kandydata.

Kandydaci do Senatu RP:
Okręg nr 62
Robert Kujawski - PIS
Kazimierz Kleina – PO

REKLAMA

Zapraszamy wszystkich pragnących:

Rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem
Podnieść poziom swoich umiejętności

Oferujemy usługi:

Nauka jazdy konnej – Indywidualnie lub w małych grupach,
w kameralnej atmosferze

Doskonalenie umiejętności:
ujeżdżanie, skoki, przejażdżka
oraz nauka jazdy konnej
Zapraszamy na naszą stronę: Facebook.com/stajniacarlos

Rumia, ul. Północna 11, boczna od ul. Kazimierskiej

tel: 797 087 222 JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA JAZDĘ

WWW.SERWUSIK.PL

FOTOGRAFIA
TEL.: 502 178 344
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AKTUALNOŚCI

W powiecie wejherowskim

Bezpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2016 r. m.in. osoby niezamożne, młode oraz seniorzy będą mogli
korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Na terenie powiatu wejherowskiego
starosta wraz z gminami zorganizuje 8 takich punktów.
5 sierpnia br. została podpisana ustawa
o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji
prawnej, zgodnie z którą wraz z początkiem
nowego roku w całym
kraju powstanie ponad
1500 punktów gwarantujących nieodpłatny dostęp do porad prawnych
na poziomie lokalnym.
Na terenie powiatu
wejherowskiego
zacznie działać 8 punktów, w których udzielane będą bezpłatne
porady. Podczas Konwentu
Samorządowego Starosta Wejherowski
podpisała
porozumienie z włoOGŁOSZENIE

darzami gmin dotyczące szczegółowej realizacji tego zadania.
Ustawa pozwala na
wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych,
dlatego powiat będzie
mógł powierzyć prowadzenie połowy punktów
na swym terenie tym instytucjom. Punkty mają
być czynne przeciętnie
przez 5 dni w tygodniu,
przynajmniej 4 godziny
dziennie. Pomocy będą
udzielać adwokaci i radcy prawni, a w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
także doradcy podatkowi oraz pozostali absol-

wenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie
doświadczenie, a wszystko na podstawie umowy
zawartej z powiatem.
- Zgodnie z ustawą
na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden
punkt pomocy prawnej,
dlatego w naszym powiecie będzie ich osiem.
Rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia
nieodpłatnych punktów mówi Gabriela Lisius,
starosta
wejherowski
- Wstępnie zaplanowaliśmy ich utworzenie na terenie wszystkich miast i
gmin na terenie powiatu.
Według projektu, pomoc prawna ma pole-

gać na informowaniu o
obowiązującym stanie
prawnym,
przysługujących
uprawnieniach
lub spoczywających obowiązkach,
wskazaniu
sposobu
rozwiązania
problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy (z
wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
lub sądowym i pism w
toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządzeniu
projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie

Dla kogo porady
Podpisana 5 sierpnia
przez Prezydenta RP ustawa zakłada, że darmową
pomoc prawną otrzymają: osoby otrzymujące
świadczenie z pomocy
społecznej, młodzież
do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65
lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające
ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk
żywiołowych.
pełnomocnika z urzędu.
Ustawa zakłada, że
pomoc nie obejmie spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna finansowana będzie z budżetu państwa, z części
będącej w dyspozycji
wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obowiązek
odpowiedzi
na petycję

Nowa
ustawa
Od około roku czekaliśmy na wejście w
życie nowej ustawy o
petycjach. Nowela z 6
września br. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że
ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art.
63 Konstytucji daje
nam prawo do składania petycji lecz dopiero nowa ustawa
nakłada bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć.
Petycja, zgodnie z treścią
nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną,
osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych
podmiotów. Co ciekawe,
petycja może zostać złożona
także drogą elektroniczną,
zaś organ, który otrzyma
petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie
na swojej stronie internetowej (publikacja danych
nadawcy jest uzależniona
od wyrażenia przez niego
zgody). Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi
również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w
tym czasie nie otrzymamy
odpowiedzi mamy prawo do
złożenia skargi na bezczynność organu.
Taki zapis w ustawie
daje obywatelom gwarancję, że z naszym zdaniem
władza musi się liczyć, a ponadto musi na nasze pisma
odpowiedzieć.
Odpowiedz ta nie może
być „byle jaka“ lub jak to kolokwialnie ując „na odczepnego“ lecz musi być przemyślana i merytoryczna. Za
treść odpowiedzi będzie odpowiadał konkretny urzędnik, który przecież podpiszę
się z imienia i nazwiska.
Michał Kowalik
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EDUKACJA

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rumi

Życzenia i wyróżnienia
dla nauczycieli

która zajęła się organizację
jednolitego szkolnictwa, ale
też podnoszeniem poziomu
nauczania. Pani starosta
mówiła też m.in. o znaczeniu szkolnictwa zawodowego, dobrze rozwijającego się
w naszym powiecie m.in.
dzięki ZSP nr 2 w Rumi.
Mówiła też o roli wszystkich nauczycieli, którzy
powinni być dla uczniów
autorytetem, wzorem i
przyjacielem.
Podczas
uroczystości
przekazano pedagogom ży-

Gratulacje dla dyrektora ZSP nr 2 P. Wołowskiego.

czenia i podziękowania za
ich pracę. Najbardziej zasłużonym wręczono Medale
Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty oraz
Nagrody Dyrektora Szkoły.
Szczególnie
serdecznie
żegnano dyrektora Piotra
Wołowskiego, który otrzy-

mał wiele ciepłych słów,
podziękowań kwiatów, prezentów oraz bardzo dużo
oklasków. Uroczystość zakończyła część artystyczna
w wykonaniu uczniów ZSP
nr 2 w Rumi, a że Hipolit
słynie z uczniowskich kabaretów, było zabawnie. A.K.

Wystawa „Żołnierze wyklęci”
Uczniowie rumskich szkół brali udział w otwarciu wystawy „Żołnierze wyklęci”, którą można było oglądać od 28.09 do 4.10 br. na ogrodzeniu kościoła Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Wystawę zdjęć i informacji o Bohaterach, walczących w Armii Krajowej
i prześladowanych potem
przez władze komunistyczne, udostępniło Stowarzyszenie Traugutt z Pruszcza
Gdańskiego.
Uczniowie zapalili znicze oraz złożyli wiązankę kwiatów pod krzyżem
misyjnym, składając hołd
poległym żołnierzom. Następnie w Klubie Parafialnego przy kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza w
Rumi wysłuchali prelekcji
dr Dariusza Piaska na temat „Żołnierze wyklęci, czy
wojna skończyła się w 1945
roku”.
Wydarzenie przygotował
Klub Miłośników Historii, prowadzony przez nauczycielki Gimnazjum nr
1 - Beatę Awsiukiewicz
i Małgorzatę Łoboz, we
współpracy z parafią. Na
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wystawie obecni byli m.in.:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi Ariel Sinicki, proboszcz parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia
Wiernych,
ks. Kazimierz Chudzicki
oraz inni zaproszeni Goście.

Medale Edukacji Narodowej otrzymali:

Ewa Grzymkowska - ZSP nr 1 w Rumi (I LO)
Jolanta Kaźmierczak-Buławska - ZSP nr 2 w Rumi
Piotr Wołowski - ZSP nr 2 w Rumi
Jagna Bochentyn - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Nagrody starosty wejherowskiego otrzymali:

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w tym roku w
Rumi, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
(szkoła zawodowa). Była to okazja do podziękowania i nagrodzenia nauczycieli,
ale również pożegnania odchodzącego
na emeryturę wieloletniego dyrektora
tej szkoły, Piotra Wołowskiego.
W rumskim „Hipolicie”
spotkali się nauczyciele i
pracownicy administracji
z wielu szkół w powiecie
wejherowskim, a także ich
goście - parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci różnych instytucji,
współpracujących z placówkami oświatowymi.
Starosta Gabriela Lisius przypomniała powołanie w 1773 roku pierwszej
w Europie, historycznej Komisji Edukacji Narodowej,

Nagrody dla nauczycieli

Barbara Kaczykowska - nauczyciel j. angielskiego w
ZSP nr 1 w Wejherowie,
Iwona Nicińska - nauczyciel j. polskiego w ZSP nr 2 w
Wejherowie,
Marian Baruk - nauczyciel w ZSP nr 3 w Wejherowie
Kinga Wasilewska - nauczyciel w ZSP nr 4 w Wejherowie
Maciej Skok - kierownik szkolenia praktycznego w ZSP
nr 4 w Wejherowie
Waldemar Skrzynecki - dyrektor Powiatowego ZS Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
Ryta Leszczyńska - nauczyciel w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Anna Flis - nauczyciel w PZKS w Wejherowie
Urszula Gajdemska - nauczyciel w PZKS w Wejherowie
Iwona Byczke-Walentynowicz - logopeda w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Ewa Budziszewska - psycholog w PZPP-P w Wejherowie
Halina Filińska - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
Aleksandra Kubera - nauczyciel w ZSP nr 1 w Rumi
Joanna Klein-Szalkowska - nauczyciel w Powiatowym
Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie
Andrzej Januszewski - nauczyciel w ZSP nr 2 w Rumi
Sylwia Pojawa - nauczyciel w ZSP nr 2 w Rumi
Piotr Wołowski - dyrektor w ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
Janusz Wolański - były dyrektor ZSP nr 1 w Rumi (nagrodę wręczono wcześniej).
Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 54 000 zł.
R
EKLAMA
REKLAMA
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Wyróżnieni kapłani, artyści, ludzie kultury i sportowcy

Rumianie lauretami
powiatowych nagród
Podczas XI Dni Powiatu Wejherowskiego tradycyjnie już odbyła się uroczysta
sesja Rady Powiatu, podczas której wręczono odznaczenia dla osób i instytucji
zasłużonych dla Ziemi Wejherowskiej i regionu. Wśród nagrodzonych nie brakowało mieszkańców naszego miasta.
Odznaczenia państwowe otrzymali: Stanisław
Janke, kaszubski poeta,
dziennikarz i pisarz oraz
ksiądz Jerzy Osowicki,
proboszcz parafii w Górze.
Medal Senatu RP otrzymał Andrzej Arendt,
wejherowski rzeźbiarz.
Medale „Za Zasługi dla
Powiatu
Wejherowskiego”, które przyznała Rada
Powiatu Wejherowskiego
otrzymali m.in. rumianie:

Krystyna Laskowicz dyrektor biblioteki „Stacja Kultura”, ks. Marek
Barański, salezjanin z
Rumi, dyrektor Salezjańskiego Centrum Młodzieży w Kniewie, Andrzej
Sobieraj - malarz marynista z Rumi, prof. Aleksander Widyński, artysta plastyk, wykładowca
Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
* * *

Poza tym medale otrzymali: Zofia Kusterska - pedagog, prowadząca w Wejherowie placówkę dla dzieci,
Mirosław Lademann - historyk, autor książek, Eugeniusz Walkusz - działacz
kaszubski z gm. Szemud,
wejherowski Chór „Harmonia”, Julian Damaszk mistrz Polski jachtów żaglowych sterowanych, Tadeusz
Podgórski - artysta malarz
z Wejherowa.

Nagrodę Remusa, przyznaną przez Zarząd Powiatu
otrzymali w tym roku Edmund Kamiński - działacz kaszubski, fotografik,
pisarz, publicysta, Maciej
Tamkun, artysta malarz (i
nie tylko) z Redy oraz Adam
Hebel i Patryk Mudlaw
- artyści i twórcy kaszubskiego kabaretu Kùńda.
Gratulujemy wszystkim laureatom, a zwłaszcza reprezentantom Rumi.
A.K.

Miejska uroczystość

Nauczyciele
nagrodzeni
W tym roku miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zwane Dniem Nauczyciela, odbyły się w
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Ormińskiego. Gospodarzem uroczystości była Jolanta Braun, dyrektor
Gimnazjum nr 1, a wśród gości znaleźli się m.in. poseł
Krystyna Kłosin i burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
- Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto polskiej szkoły, święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - powiedział podczas uroczystości Michał Pasieczny. - Z tej okazji składamy
Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, za
pomoc uczniom w zrozumieniu świata i siebie. Z uznaniem
pragniemy podkreślić trud, który wkładają Państwo w
wychowanie młodego pokolenia.
Uczniowie zadbali o bogatą oprawę artystyczną. W programie nie zabrakło popisów wokalnych i muzycznych,
przedstawień teatralnych oraz pokazów aktywności fizycznej. Uroczystość urozmaicały występy szkolnej orkiestry.
Podczas obchodów wręczono nagrody za działalność
oświatową. Nazwiska laureatów zamieszczamy poniżej.
OGŁOSZENIE

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ
POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV.

Krystyna Laskowicz

Ks. Marek Barański

Andrzej Sobieraj

Aleksander Widyński

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
składającej się z działki nr 13 o pow. 170 m2, zapisanej w KW
GD1W/00102867/7 i działki nr 14/8 o pow. 441 m2, zapisanej w
KW GD1W/00005770/0, położonej w Rumi przy ul. Władysława
IV, o łącznej powierzchni 611 m2, obręb 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
Nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1.MN
– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej; z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych.
Cena wywoławcza 161.000,00 zł netto (sto sześćdziesiąt
jeden tysięcy złotych). Wadium wynosi 16.100,00 zł.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada
2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do
dnia 16 listopada 2015 roku.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230
Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl

Zasłużeni dla Powiatu Wejherowskiego podczas uroczystości w Wejherowie: (od prawej) Zofia Kusterska, Krystyna Laskowicz, ks. Marek Barański, Tadeusz Podgórski, Julian Damaszk, Mirosław Lademann, Eugeniusz
Walkusz i Aleksander Widyński. W głębi stoją: starosta Gabriela Lisius, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard
Czarnecki oraz wiceprzewodniczący - Marek Kamiński.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Rumi, pok. 106, tel. 58 679
65 24, 693 528 332, w godzinach pracy tut. urzędu
tj.: poniedziałek w godz.
9.00 - 17.00, wtorek – piątek
w godz. 7.30 – 15.30.
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Ciekawa wystawa w wejherowskim muzeum

Czar dawnych fotografii
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie do końca roku można oglądać niezwykłą wystawę starych fotografii, wykonanych w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Czarnobiałe zdjęcia
Wejherowa i okolic, w tym także Rumi, Gdańska i Gdyni (a
właściwie łąk i pól na których później powstało miasto) pokazują miejsca i ludzi sprzed ponad stu lat lub sprzed niespełna wieku. Warto je zobaczyć.

Rocznicowe spotkanie w Lesie Piaśnickim

Pomorski Katyń

W 76. Rocznicę niemieckiej zbrodni w Lasach Piaśnickich
pod Wejherowem, w pięknej leśnej kaplicy w intencji kilkunastu tysięcy pomordowanych Polaków modlił się metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Razem z nim podczas
uroczystej mszy św. modlili się kapłani i mieszkańcy Pomorza. Przybyli
do Piaśnicy z powiatu wejherowskiego, puckiego, z
Trójmiasta i innych miejscowości.
Arcybiskup
Leszek
Sławoj Głódź nazwał to

miejsce pomorskim Katyniem. Piękny las i wysokie sosny były świadkami okrutnych zbrodni,
popełnionych na cywilach
- kobietach, mężczyznach
i dzieciach. W tym lesie likwidowano przede
wszystkim
inteligencję
- urzędników, nauczycie-

li, kapłanów. Wśród nich
przedwojennego
wójta
Rumi, Hipolita Roszczynialskiego.
Delegacje złożyły kwiaty przed Kaplicą Piaśnicką. W imieniu mieszkańców Rumi uczynił
to przewodniczący Rady
Miejskiej, Ariel Sinicki.

O dużym zainteresowaniu kolekcją zdjęć świadczy
fakt, że na wernisaż wystawy 6 października przybył
tłum uczestników. O wystawie „Wejherowa dawny
czar. Miasto i okolice w fotografii Augustyna Ziemensa
(1867–1948)” opowiadał jej
kurator Maciej Kurpiewski oraz dyrektor muzeum,
Tomasz Fopke.
Obaj panowie poinformowali gości, że ekspozycja
jest efektem cennego zakupu, jakiego dokonało wejherowskie muzeum. Jego
zbiory wzbogaciła kolekcja
300 szklanych negatywów
z przełomu XIX i XX wieku
autorstwa wejherowskiego
fotografika
Augustyna
Ziemensa. Zakupiony w
ramach specjalnego projektu zbiór fotografii to
niepowtarzalny materiał,
ilustrujący codzienne życie,
architekturę i układ przestrzenny miast, wsi i osad
północnych Kaszub.
Na zdjęciach można rozpoznać zarówno Wejherowo (w tym Kalwarię Wejherowską), jak i Gościcino,
Bolszewo, Piaśnicę Wielką, Pętkowice, Gniewowo,
Rumię. Poza miejscowościami powiatu wejherowskiego, w zbiorach znajdują się fotografie Gdańska,
Helu, Gdyni. Zdjęć spoza
Wejherowa jest niewiele,
ponieważ urodzonego w
Gdańsku Augustyna Ziemensa (1867-1948) interesowało przede wszystkim
Wejherowo, gdzie przez
blisko 60 lat prowadził
drogerię. Jego sklep o nazwie „Minerwa” mieścił
się w kamienicy przy ul.
Lęborskiej 14 (obecnie Sobieskiego 278). Ziemens

był również autorem pocztówek, przedstawiających
Wejherowo.
Projekt, którego wartość
wynosi ponad 68 tys. zł,
udało się zrealizować dzięki
wparciu finansowemu: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego

oraz środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie
Przypomnijmy, że muzeum mieści się w Pałacu
Przebendowskich i Keyserlingków w wejherowskim parku, przy ul. Zamkowej 2.

REKLAMA

Kompleksowa obsługa w zakresie
BHP, P. POŻ., KADRY, HACCP
Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie
www.bhppomorskie.pl
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Alfons Zwara maluje od 50 lat

Kaszuby na obrazach
Każda wystawa Alfonsa Zwary jest wydarzeniem które przyciąga rzesze miłośników artysty, są przyjaciele, znajomi, przedstawiciele władz. Ale ostatnia
przyciągnęła ich o wiele więcej, bo i okazja była szczególna – jubileusz 50 lat
malarstwa wybitnego rumskiego artysty.
Prezentowane na wystawie w Miejskim Domu
Kultury obrazy, to wybrane
prace z ogromnego dorobku
mistrza. Przeważa marynistyka, praca rybaków,
nadmorskie klimaty, ale też
swojskie obrazki – kaszubskie chałupy, zwierzęta,
ptaki. Uwagę przyciągnęły
dwie dużych rozmiarów (ok.
240x140 cm) prace: „Świętopełk Wielki Książę Pomorza
pod Sartawicami” i „Bitwa
pod Oliwą”. Wszystkie prace
o wysokim kunszcie wykonania, pełne treści, czytelne, dopracowane, zwracają
uwagę dbałością o szczegóły i bogactwo kolorów. Ale
wcześniej przed otwarciem
wystawy był koncert na
cześć Jubilata, przemówienia, gratulacje i życzenia,
od burmistrza miasta Michała Pasiecznego, przewodniczącego Rady Miasta
Ariela Sinickiego, radnych, przyjaciół i wielu, wielu przybyłych gości.
Gratulacje, życzenia i
wiele ciepłych słów, skierowali do Mistrza członkowie Stowarzyszenia
Artystów
„Pasjonat”,
którego Alfons Zwara jest
honorowym członkiem.
Artysta obdarzony przez
Boga wybitnym talentem,
dziękując za życzenia i gratulacje mówi, że praca i jeszcze raz praca czyni Mistrza.
Powiedział też, że Kaszuby,
ich historia, tradycja to zawsze bliski jego sercu temat.
To umiłowanie Kaszub, piastowanie tradycji, promocja
Kaszub i Rumi widoczne są
w pracach artysty.
Alfons Zwara ma bardzo liczne grono znajo-

mych, kolegów, przyjaciół,
jednak podczas wernisażu
wyznał, że najważniejszym i najlepszym przyjacielem jest jego żona.
Ceniony rumski malarze, jest wzorem dla wielu osób, jako artysta, jako
człowiek, którego darzy się
szacunkiem i sympatią.
Pełen życzliwości, skromny, uczynny, pomocny,
dzieli się wiedzą, kulisami,
tajnikami malarstwa podczas spotkań, na plenerach
zarówno z tymi młodszymi
jak i starszymi.

Premiera pełna muzyki

Teatr Nobilis
wystartował

Do życzeń i gratulacji
dla Mistrza przyłącza
się wydawca i cały zespół „Gazety Rumskiej”.

Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Hanka Bielicka i Hanka Ordonówna - takie różne wcielenia utalentowanej
Agnieszki Skawińskiej można było
oglądać i podziwiać podczas spektaklu
Teatru Nobilis w Rumi.

Ryszard Hinc
Fot. Anna Kuczmarska
Ryszard Hinc

Kilka różnych twarzy, kreacji i głosów zaprezentował też znakomicie Piotr Lewicki, partnerujący pani
Agnieszce na scenie Miejskiego Domu Kultury.
Placówka ta oraz Pomorski Teatr Nobilis zaprosili widzów na spektakl muzyczno-kabaretowy pt. „OLDSTAR
czyli WOJNA WYJCOM” w wykonaniu Agnieszki Skawińskiej i Piotra Lewickiego.
Ponieważ było to pierwsza, premierowa odsłona nowego rumskiego teatru, można zdecydowanie powiedzieć, że
start był bardzo udany. Lekkie, dowcipne, chwilami nostalgiczne, pełne muzyki i piosenek przedstawienie bardzo
spodobało się widzom.
A. Kuczmarska

Kalina Jędrusik i Starsi Panowie dwaj
W sobotę 24 października o godz. 18.00 odbędzie
się Janowski Wieczór Teatralny, podczas którego
Paula Kwietniewska zaprezentuje znakomite piosenki Kaliny Jędrusik. Na

ten spektakl, zatytułowany
„Kalina 12” zaprasza Dom
Kultury SM Janowo.
Z kolei Miejski Dom
Kultury zaprasza na koncert równie wspaniałych
piosenek Starszych Panów,

zatytułowany „Zabłąkani”
w reżyserii i w wykonaniu
Agnieszki Skawińskiej
oraz grupy warsztatowej.
Koncert odbędzie się 30
października o godz. 19.00.
Oba
październikowe

przedstawienia
świetnie
się uzupełniają i łączą, bowiem niezapomniana Kalina Jędrusik śpiewała m.in.
w „Kabarecie Starszych Panów” Jerzego Wasowskiego
i Jeremiego Przybory. AK.
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Stypendia dla zdolnej młodzieży

Szczęśliwa trzynastka
28 września br.
w sali Miejskiego
Domu Kultury w
Rumi
uroczyście
wręczono stypendia
burmistrza Rumi za
osiągnięcia naukowe w 2015 r. Otrzymało je 13 uzdolnionych uczniów i
studentów.
Władze Rumi przeznaczają rocznie kilkadziesiąt
tysięcy złotych na stypendia dla zdolnej młodzieży.
W tym roku wartość wsparcia finansowego burmistrza
miasta dla wyróżniających
się uczniów i studentów
wynosi 50 tysięcy złotych.
Młodzież nagradzana jest
m.in. za udział w konkursach rangi wojewódzkiej i
ogólnopolskiej, a także w
olimpiadach tematycznych.
Pod uwagę brane są także osiągnięcia pozaszkolne - publikacje, wystawy,
współpraca z instytucjami
naukowymi czy działalność
społecznie użyteczna.
Podczas
wrześniowej
uroczystości
stypendia
wręczali Stanisław Pogorzelski - zastępca burmistrza Rumi oraz Ariel
Sinicki - przewodniczący
Rady Miejskiej.

Warsztaty instruktorskie

Jak uczyć
pomagania
Od 2 do 4 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi trwały warsztaty
instruktorskie zorganizowane przez grupę
Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie. Licealiści
przygotowywali się do działania w szkolnych kołach PCK.

Uroczystości uświetniły
muzyczno-wokalne prezentacje w wykonaniu uczniów
z Gimnazjum nr 1 pod opieką Beaty Awsiukiewicz.
- Cieszy mnie, że nasze
miasto może poszczycić się
tak liczną grupą stypendystów. Spośród najlepszych
rumskich uczniów wybraliśmy tych, których nie
bez powodu nazwać można
najwybitniejszymi. Wierzę,
że w przyszłości będą oni
godnie reprezentowali Rumię – powiedział burmistrz
Stanisław Pogorzelski.
AK.

Stypendyści

Stypendia otrzymali Michał Szopiński, Agata Chomicz,
Natalia Dawidowska, Monika Barszcz, Mateusz Mazurkiewicz, Ewa Kreft, Ewa Włodarczyk, Justyna Sierakowska, Łukasz Bogdanowicz, Jacek Pałubicki, Anna Butowska, Stanisław Wilemborek, Piotr Warzocha.

Michał Szopiński z Gimnazjum nr 1, laureat
Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Gimnazjalnego z informatyki oraz Wojewódzkiego
Konkursu z języka angielskiego.

Rumia stawia na szkoły
Dodatkowe zajęcia, nowe inwestycje, opieka nad dziećmi
i młodzieżą - Rumia stawia na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach publicznych dla dobra najmłodszych mieszkańców.
Z inicjatywy miasta
prowadzone są ponadprogramowe zajęcia sportowo-rekreacyjne. Są to treningi różnych dyscyplin
sportowych.
Uczniowie
mogą korzystać także z
zajęć
teatralno-tanecz-
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nych oraz uczestniczyć w
imprezach turystycznych.
Młodzież ma możliwość
darmowej nauki pływania na basenie. Zajęcia
finansowane są z budżetu
gminy. Rumia aktywnie
wspiera edukację, wycho-

wanie i opiekę dla uczniów
niepełnosprawnych.
W
mieście istnieje aż 16 oddziałów integracyjnych w
Szkole Podstawowej nr 6
(71 uczniów) i 8 oddziałów
gimnazjalnych w Gimnazjum 4 (20 uczniów).

Nie brakuje też inwestycji. Wkrótce zakończone zostaną prace
w obrębie dwóch boisk
- przy Gimnazjum nr 1
oraz Szkole Podstawowej
nr 10.
- Będą to boiska wielofunkcyjne, realizujemy je na wniosek mieszkańców, bowiem oba
projekty przegłosowane
zostały w zeszłorocznym budżecie obywatelskim - mówi Ryszard
Grychtoł,
sekretarz
miasta. Przewidywany
koniec prac to druga po-

Szkolne koła prowadzą akcje charytatywne, promują
bezpieczeństwo oraz zdrowy styl życia. Zajmują się rekrutacją i przygotowywaniem osób chętnych do dalszej
działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu. Przez trzy
dni młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych,
dotyczących pierwszej pomocy oraz ćwiczyła umiejętności dydaktyczne poprzez samodzielne prowadzenie zajęć
z pierwszej pomocy pod nadzorem. Warsztaty obejmowały też działania w czasie wypadku komunikacyjnego oraz
działania ochotniczych jednostek ratowniczych.
W zajęciach udział wzięła młodzież m.in. z Wejherowa,
Redy, Rumi, Szemuda.
Z ramienia SIM PCK Wejherowo organizatorami warsztatów byli: Szymon Piotrowski - koordynator, Karolina
Data i Dominika Domagała.
W warsztatach uczestniczyli również nauczyciele:
Anna Chwałek - opiekun SK PCK przy I LO w Rumi,
Beata Bogalecka - opiekun nowo powstałego SK PCK
przy ZSP w Redzie oraz Rafał Piotrowicz - opiekun SK
PCK przy Gimnazjum nr 1 w Rumi.
Materiał PCK

łowa października 2015
roku.
W Rumi funkcjonują
trzy szkoły podstawowe, trzy gimnazja, trzy
przedszkola i jeden zespół szkół (szkoła podstawowa i LO). Do tego
stanu doliczyć należy
placówki
niepubliczne oraz te prowadzone
przez organ inny niż
jednostka
samorządu terytorialnego. W
tych ostatnich grupach
znajduje się dwanaście przedszkoli, cztery
punkty
przedszkolne,

jedna szkoła podstawowa, jedna publiczna
szkoła podstawowa oraz
dwa gimnazja.
Na finansowanie zadań
oświatowych
w
2015 roku Rumia przeznaczyła prawie 59 milionów złotych. W 2015
roku coroczna subwencja
oświatowa wzrosła o 164
tysiące złotych. Środki przeznaczone zostały
m.in. na opiekę medyczną w szkołach i dofinansowanie stołówek szkolnych.
Materiał UM
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Sylwetki radnych
Teresa Jałocha
Teresa Mirela Jałocha, radna Platformy Obywatelskiej w
Rumi (od kilku lat w strukturach PO) jest przewodniczącą
Komisji Kultury RM, działa także w Komisji Samorządowej.
- Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej w Rumi.
Mam nadzieję, że nie
ostatnia, bo pracy dla
radnych jest jeszcze na
kilka „ładnych” kadencji, żeby Rumia stała się
„rajem mlekiem i miodem płynący” - mówi
Teresa Jałocha.
Oprócz spraw artystycznych i kulturalnych,
najważniejsza jest estetyka miasta i ekologia.
Zdaniem radnej, w Rumi
należy zgodnie z nową
ustawą
krajobrazową
zrobić porządki, m.in. z
reklamami wzdłuż ulic.
- Po rozmowie z naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miasta, Kariną Wiśniewską, wiem,
że nie będzie to łatwe,
ponieważ wiąże się ze
zmianą około 60 planów
obowiązujących w Rumi
- mówi przewodnicząca
Komisji Kultury RM.
Zdaniem radnej najważniejsza jest ekologia i dbałość o świe-

że powietrze. Dlatego
wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
warto posadzić drzewa
i krzewy, co poprawiłoby cyrkulację powietrza
i spowodowało odprowadzenie spalin na zewnątrz miasta.
Atrakcją, przyciągającą turystów, mógłby
być wyróżniający Rumię zapach. Obsadzenie miasta pachnącymi
drzewami, krzewami i
kwiatami oraz stworzenie roślinnych rzeźb,
nie byłoby drogą inwestycją, ale zniwelowałoby smród spalin oraz
zwróciłoby uwagę turystów jadących przez
Rumię na Półwysep
Helski. Chodzi też o
przyciągnięcie inwestorów (np. budowa hoteli)
i drobnych przedsiębiorców (mała gastronomia,
kawiarenki wzdłuż Zagórskiej Strugi, w okolicy parków).
- Marzy mi się, żeby
nasze miasto stało się
niezależne i samowy-

starczalne, jeśli chodzi
o zaopatrzenie miasta
w energię, wodę, ciepło.
Dziś można wybierać
w technologiach pozyskania energii i ciepła.
Warto zmniejszyć emisję
dymu i pyłów, na rzecz
innych rozwiązań, może
drogich, ale tylko pozornie, bo w przyszłości
ceną jaką nam przyjdzie
zapłacić za nadmierną
emisję dymu, gazów i
pyłów, będzie nie tylko
nasze zdrowie i naszych
dzieci, ale i przyszłych
pokoleń - mówi Teresa Jałocha. - Powietrze mamy wspólne dla
wszystkich, jest ono naszym wspólnym dobrem,
ale może stać się cichym
zabójcą, gdy nie zaczniemy działać i wprowadzać
w domach odnawialnych
źródeł energii.
W
Rumi
brakuje
m.in. sali ze stałą sceną teatralną i muzeum.
Nasze zabytki z Rumi
są w muzeum w Gdańsku. Brakuje w miejskiej
przestrzeni
miejsca,

Wernisaż w MDK

gdzie można by je wyeksponować i uzupełnić
pamiątkami z Izby Pamięci w Domu Kultury.
Radna Teresa Jałocha nie pracuje zawodowo, ale zamierza podjąć
pracę lub zająć się działalnością gospodarczą.
W wolnym czasie czyta
książki, maluje, pisze
wiersze. Interesuje się
człowiekiem, jego pochodzeniem, powstaniem
świata. Kocha piękne
ogrody, lubi jazdę na rowerze, a także fotografowanie. Najważniejsza
dla Teresy Jałochy jest
rodzina.
- Mamy z mężem trójkę dzieci, z których jedno studiuje, jedno pracuje, a trzecie uczy się w
liceum. W Rumi mieszkamy od 1994 roku, najpierw w Janowi, a obecnie w Starej Rumi.

Fot.: W. Hintzke

W DK SM Janowo i w MDK

Dwie wystawy
W Miejskim Domu Kultury 15 października odbył się
wernisaż wystawy członków Stowarzyszenia Artystów
„Pasjonat”. Na wystawie, zatytułowanej "Po lecie" można
było podziwiać ponad 70 prac rumskich artystów, z których część będzie stanowiła zawartość Kalendarza Rumskiego na 2016 rok, przygotowywanego razem z Urzędem
Miasta.
Dzień wcześniej, 14 października w w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, przy ul. Pomorskiej 11
otwarto wystawę członków koła malarskiego przy Klubie
Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni.
Podczas tego wydarzenia Andrzej Sobieraj otrzymał
medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” z rąk starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i przewodniczącego
Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszarda Czarneckiego
(zdjęcie poniżej). A. Sobieraj nie mógł być na uroczystości
w Wejherowie, o której piszemy obok, dlatego odebrał nagrodę nieco później, podczas wernisażu w Rumi.
AK.

OGŁOSZENIE

ŁUCJA SŁOWIKOWSKA
LISTA NR 1 POZYCJA NR 13

Urodzona w Rumi (ojciec Kazimierz Loch –
prowadzi warsztat samochodowy), mężatka, 2
dorosłych dzieci.
Przewodnicząca koła „Prawa i Sprawiedliwości” w naszym mieście. Wieloletnia radna miasta
i powiatu wejherowskiego, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej
w powiecie wejherowskim. Członek Akcji Katolickiej, stowarzyszenia „EFAS” oraz w zarządzie
fundacji „Słowo” - współorganizator orszaku
„Trzech Króli”.

Fot.: A. Kuczmarska

Prowadzę z mężem od 25 lat firmę rodzinną
„Ostatnia Posługa”.

MIESZKAŃCY RUMI, BĘDZIE MI MIŁO JEŚLI
NA MNIE ZAGŁOSUJECIE.
Serdecznie Pozdrawiam.
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Rumscy licealiści gościli młodzież z Niemiec

Razem poznawali Pomorze
Młodzież z ChJTGymnasium w Lauf an der Pegnitz koło Norynbergi gościła
we wrześniu w naszym mieście, w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego. Uczniowie z Niemiec uczestniczyli w zajęciach z młodzieżą z I i II LO w
Rumi.
Program wymiany obejmował m.in. zwiedzanie
Gdańska, wycieczkę rowerową brzegiem morza we
Władysławowie,
zajęcia
edukacyjne w Błękitnej
Szkole, rejs po Zatoce Puckiej, zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego
w Łebie oraz zamku krzyżackiego w Malborku. Wycieczka do Łeby to przede
wszystkim zajęcia rekreacyjno-sportowe nad morzem. Pobyt na zamku w
Malborku to spotkanie z historią i „średniowiecznym
rycerzem”.
W wolnym czasie młodzież niemiecka spędzała
czas w polskich rodzinach,
poznając nasze tradycje,
obyczaje kulturę.
Uczniowie trzech zaprzyjaźnionych szkół (dwóch liceów w Rumi i gimnazjum
w Lauf) wraz z nauczycielami i rodzicami spotkała
się na podsumowaniu projektu w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi, spędzając wspólnie czas, który
- mamy nadzieję - będzie
owocował w przyszłości dalszymi kontaktami.
Spotkanie uprzyjemnił
występ szkolnego chóru pod
kierunkiem Joanny Klein-Szalkowskiej. W spotkaniu uczestniczył również

Młodzieżowa konferencja

Czar matematyki
Włączając się w obchody Roku Matematyki na Pomorzu, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt
Pomorskich w Rumi wzięli udział w
I Młodzieżowej Konferencji Matematycznej TriMat.

przedstawiciel organu prowadzącego - Wojciech Rybakowski, etatowy członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego (na zdjęciu obok).
Na realizację projektu
wymiany pozyskaliśmy
środki z Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Na
przełomie maja i czerwca
zaplanowana jest rewizyta u naszych niemieckich
przyjaciół.
Lucyna Penkowska
Koordynator wymiany

Na zdjęciu członek zarządu powiatu W. Rybakowski i
dyrektor L. Penkowska

Zorganizowana przez młodzież licealną Trójmiasta
konferencja, była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce. Najważniejszym jej celem
było jak najbardziej wszechstronne przedstawienie niezwykle inspirującej roli matematyki w nauce, dydaktyce,
kulturze, a także sztuce.
Młodzież z I LO w Rumi wysłuchała wykładów, referatów, wzięła udział w warsztatach z wykorzystaniem
kalkulatorów graficznych oraz miała okazję obserwować
mecz matematyczny.
Wybitni naukowcy, nauczyciele matematyki oraz
uczniowie podczas swoich wystąpień starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: czy istnieje matematyka bez matematyka?, gdzie przecinają się równoległe?, ilu strażników
potrzeba do pilnowania muzeum? jak zyskać na wymianie
pieniędzy w kantorach?
Z pewnością po tej konferencji powiększyło się grono
osób, które uległy czarowi matematyki.
LP.

Uczniowie I LO podróżowali do Włoch

Od L’Aquili po Apeniny
Grupa uczniów I LO w Rumi pod opieką nauczycieli języka angielskiego uczestniczyła we wrześniu br. w wymianie
szkolnej z Liceo Linguistico w L’Aquili, Włochy. Miasto leży
w odległości 100 km na północny wschód od Rzymu i w czasach starożytnych znane było pod nazwą Amiternum.
We Włoszech trwały
jeszcze wakacje, zatem nie
przewidziano podczas naszej wizyty zajęć szkolnych,
za to wspólnie spędzaliśmy
czas na zwiedzaniu. Poznaliśmy najpiękniejsze place i
świątynie L’Aquili - według
legendy miasto szczyciło się
99 fontannami, 99 kościołami i 99 placami.
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Zwiedziliśmy Rzym z
jego wspaniałymi zabytkami. W ostatnim dniu pobytu
udaliśmy się w wysokie góry
i dotarliśmy na jeden z najwyższych szczytów Apenin
Abruzyjskich - Gran Sasso.
   Włoskie pejzaże, piękno architektury, łagodny
klimat i niezrównane smaki i aromaty włoskiej kuch-

ni długo nie pozwolą o sobie
zapomnieć. Wiosną 2016
roku planowana jest kontynuacja wymiany - polscy licealiści wyjadą do L’Aquili
w ostatnim tygodniu kwietnia, natomiast Włosi przybędą z rewizytą pod koniec
maja - szczegóły przedsięwzięcia ustalą dyrekcje obu
szkół.
OlaK.

Licealiści z Rumi na tle zabytkowych starożytnych budowli, jakich nie brakuje na
Półwyspie Apenińskim.

Gazeta Rumska, nr 10 (100), październik 2015

EDUKACJA, SPORT

Pamiętają o Lidii Lipińskiej

Turniej unihokeja
V Memoriał Lidii Lipińskiej w Unihokeju upamiętniał
nauczycielkę wychowania fizycznego i trenera UKS Zagórzanka. 21 września minęła 7 rocznica jej nagłej śmierci.
Podczas uroczystego otwarcia na hali MOSiR uczniowie
Gimnazjum nr 2, pod opieką
Beaty Kędzierskiej i Lilianny Król, przypomnieli
najważniejsze
osiągnięcia
sportowe Lidii Lipińskiej,
przybliżono jej sylwetkę podczas emisji filmu, przygotowanego na tę uroczystość.
W tym roku w Turnieju Unihokeja wzięło udział
17 drużyn: 11 w kategorii
szkół podstawowych oraz
6 w kategorii gimnazjów.
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały medalami i
pucharami oraz pamiątkowymi koszulkami, upominkami. Przedzielono również
wyróżnienia dla najlepszych zawodników turnie-

ju, ufundowane przez firmę
Tempish.
Blisko 160 uczestników
bawiło się w duchu sportowej rywalizacji, którą tak
lubiła Lidia Lipińska.
Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Rumi

Michał Pasieczny, wicestarosta powiatu wejherowskiego Witold Reclaf,
dyrektor Gimnazjum nr 2
Teresa Cebula, dyrektor
MOSiR - Jan Nowicki,
przyjaciele Lidii Lipińskiej.
B. Kędzierska

Gimnazjum nr 2 i MOSiR
Inicjatorami turnieju są absolwenci Gimnazjum nr
2 - zawodnicy trenujący w UKS Zagórzanka, Jolanta
Król - menager ds. imprez sportowych MOSiR oraz
nauczycielka wf Joanna Dzienis. Głównym organizatorem jest Gimnazjum nr 2 oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rumi. Imprezę wspomaga Urząd
Miasta Rumi oraz Starostwo Powiatowe. Jak co roku,
absolwenci Gimnazjum nr 2 w Rumi (Piotr Bagiński,
Natalia Kamińska, Marcin Szymanowski), członkowie
Floorball Team Rumia i nauczyciele Gimnazjum nr 2
włączyli się w organizację turnieju.

420 piechurów na szlaku

Rajd z bigosem
Jak co roku, 19 września odbył się XXII Rajd Ścieżkami
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, organizowany przez
zespół nauczycieli Gimnazjum nr 4 w Rumi oraz Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 25 „Włóczykij”.
Pod hasłem PTTK „Razem na szlaku” w piękny i
słoneczny dzień ponad 400
uczestników rajdu wraz z
opiekunami maszerowało 5
wyznaczonymi trasami po
to, aby spotykać się na parkingu w Starej Pile.
Na miejscu przy ognisku,
posileni pysznym bigosem,
przygotowanym przez wspaniałe kucharki - panią Mir-

kę i panią Magdę, uczestnicy dzielili się wrażeniami z
marszu. Można było wziąć
udział w zabawach sportowych, a każdy coś wygrywał.
Podczas wędrówki uczniowie rozwiązywali zadania, a
na mecie zostały wyłonione
zwycięskie drużyny.
W imprezie udział wzięły grupy z większości rumskich szkół m.in. Gimna-

zjum nr 1, Gimnazjum nr
2, szkół salezjańskich, SP
1, SP 6, SP 9 oraz SP 10.
Z Wejherowa przyjechali
uczniowie Gimnazjum nr 1
oraz Gimnazjum nr 3.
Łącznie w imprezie brało
udział 420 osób.
- Cieszymy się, że nasz
rajd jest tak popularny
wśród młodzieży - mówią
organizatorzy. M. Radek

Uroczystość w „Jedynce”

Ślubowanie i pasowanie
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na
uczniów szkoły podstawowej.
Najpierw dzieci zaprezentowały
umiejętności
wokalne oraz recytatorskie,
wyciskając niejedną łezkę
z oczu rodziców oraz dumnych nauczycieli.
W podniosłej atmosferze
przed pocztem sztandarowym 166 pierwszaków złożyło

przyrzeczenie, że będą dbać o
dobre imię klasy i szkoły, starać się być dobrym uczniem, a
swym zachowaniem i nauką
będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Dyrektor SP nr 1 Irena
Kopaczewska, wicedyrektor Gabriela Maliszew-

ska oraz zastępca burmistrza Marcin Kurkowski
dokonali
symbolicznego
pasowania na ucznia. Na
koniec dzieci otrzymały dyplomy, legitymacje szkolne,
kubki z własnym zdjęciem
oraz ołówki od uczniów
klas VI.
U.M.
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Ogólnopolski Kongres w Rumi

Katolicy wobec
zagadnień chwili
W Rumi 26 września br. odbył się III Ogólnopolski Kongres
pod hasłem „Katolicy wobec zagadnień chwili”, zorganizowany przez Parafię NMP Wspomożenia Wiernych, Komitet
Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi
Bożego kard. Augusta Hlonda oraz Akcję Katolicką w Rumi.
Honorowy patronat nad kongresem objął metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
Po uroczystej Eucharystii
w Sanktuarium Wspomożycielki pod przewodnictwem
ks. biskupa Wiesława Szlachetki odbyły się prelekcje,
wygłoszone przez wybitnych
przedstawicieli inteligencji
katolickiej: ks. prof. dr. hab.
Tadeusza Guza z Lublina,
ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka SDB, ks. Ryszarda Głowackiego, o.
prof. Jacka Salija OP, ks.
dr. Krzysztofa Lisa SDB i
ks. dr. Kazimierza Kurka
SDB.
Tematem wystąpień był
m.in. List Pasterski kard.
Augusta Hlonda „O chrześcijańskie zasady życia

Figura Matki Bożej
z Lourdes w Rumi

Figura Matki Bożej z Lourdes wędruje od maja br. po Archidiecezji Gdańskiej. Peregrynacja odbywa się z okazji
25-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W dniach 16-18
października figura zagościła w Dekanacie Redzkim, a dokładnie w kościele św. Jana z Kęt, gdzie odbyła się z tej okazji uroczystość z udziałem biskupa Wiesława Szlachetki.

państwowego” i jego współczesne znaczenie, troska
kard. Hlonda o wychodźców
wobec współczesnych wyzwań duszpasterstwa polonijnego, Katolicy wobec
relatywizacji sumień w
świetle wskazań Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
i św. Jana Pawła II, zadania
rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym.
Kongres
zgromadził
wiernych, którzy z żywym
zainteresowaniem słuchali
wystąpień, a w czasie przerwy na poczęstunek dysku-

towali na tematy poruszane
w ramach Kongresu. Nie
brakuje głosu Kościoła na
tematy ważne współcześnie.
Rumski Kongres pokazał, że Kościół daje wskazówki, jak należy interpretować rzeczywistość i jakie
kierunki działań są poprawne. Trzeba tylko chcieć
z tego skorzystać.
Dziękujemy wszystkim
organizatorom Kongresu, a
także uczestnikom i zapraszamy na kolejny!
Kl. Rafał Chabowski SDB

REKLAMA
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Uroczystość w kościele św. Jana z Kęt

Rok 2015 jest rokiem
25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, dlatego
właśnie Caritas patronuje
peregrynacji kopii figury
Matki Bożej z Lourdes. Do
Rumi Janowa Matka Boża
przyjechała specjalnym samochodem, a figurą opiekował się dyrektor gdańskiej
Caritas ks. Janusz Steć.
Uroczyście, przy dźwiękach instrumentów parafialnej Orkiestry Dętej
wprowadzono ją do kościoła, gdzie czekała już pięknie przystrojona „grota”
wykonana na bocznym ołtarzu.
Witając figurę, ksiądz
dziekan Włodzimierz Kozłowski, proboszcz parafii św. Jana z Kęt przypomniał, że zawitała ona do
Rumi 16 października, dokładnie w rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Papieża.
Ks. W. Kozłowski podkreślił również, że Kościół
przygotowuje się do Roku
Miłosierdzia.

Figura, która peregrynuje po Archidiecezji Gdańskiej
powstała w 1986 roku w Pracowni Figur Religijnych w
Lourdes na potrzeby filmu „Bernadette”. Miała swoje
miejsce we wszystkich scenach tego dzieła francuskiego reżysera Jeana Delannoy. Potem 28 lat spędziła
w Muzeum figur religijnych w Lourdes, by w końcu 8
grudnia 2014 roku, staraniem ks. Janusza Stecia, znaleźć się w Archidiecezji Gdańskiej.
Oryginalna figura w Grocie Masabielle w Lourdes została wyrzeźbiona z marmuru karraryjskiego w 1863
roku przez Josepha Fabischa, francuskiego rzeźbiarza
polskiego pochodzenia.

Figurę witali też wierni, w tym dzieci, składając
kwiaty u jej stóp. Następnie
ks. biskup Wiesław Szlachetka w asyście kapłanów.
m.in. proboszczów rumskich
parafii odprawił mszę świętą. Uczestniczyli w niej licznie wierni oraz burmistrzowie obu miast Dekanatu
- Rumi i Redy. Przed figurą
Matki Bożej z Lourdes modlono się, m.in. o uzdrowienie, a w sobotę 17.10 odbyła
się msza św. z udzieleniem
sakramentu namaszczenia
chorych.
A.K.
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Salezjańskie Oratorium św. Dominika Savio

Ciekawe zajęcia
wśród życzliwych ludzi

Jubileusz 50-lecia
małżeństwa

Ciepłe, przyjazne, ciekawe, kolorowe - takie powinno być miejsce, gdzie dzieci
i młodzież mogą spędzać wolny czas w odpowiednich warunkach, a w dodatku
czegoś się nauczyć, poznać przyjaciół, nawiązać dobre relacje. Tak właśnie jest
w salezjańskim Oratorium im. Św. Dominika Savio w Rumi.
Kierownik placówki, ks.
Łukasz Pawłowski chce,
aby
poprzez
Oratorium
wspierać proces wychowawczy realizowany w szkole i w
domu, a także zapewnić dzieciom interesujące, rozwijające
zajęcia. Dlatego w Oratorium
w parafii NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi organizowane są rozgrywki sportowe,
gry planszowe i inne, konkursy, zajęcia komputerowe,
plastyczne i muzyczne (śpiew,
nauka gry na gitarze), lekcje
języków obcych (obecnie język
hiszpański i włoski), pomoc
w nauce, zabawy ruchowe i
inne. W Oratorium, otwartym codziennie po południu,
można napić się ciepłej herbaty, porozmawiać z rówieśnikami lub z dorosłymi
opiekunami, nie kontaktując
z otoczeniem wyłącznie poprzez internet.
- Młodzież szkolna szybko nauczyły się korzystać z
facebooka, twittera i innych
mediów, ale czasami nie potrafi nawiązywać bezpośrednich relacji, które są bardzo
ważne - mówi ks. Łukasz
Pawłowski. - Święty Jan
Bosko zajmował się młodzieżą biedną, swoich podopiecznych musiał najpierw
nakarmić, a dopiero potem
organizował im zajęcia.

W parafii NMP Wspomożenia Wiernych pod koniec
września odbyła się uroczysta msza święta z okazji 50-lecia małżeństwa. Pięć par małżonków z parafii świętowało ten wspaniały jubileusz w kościele razem z ks. proboszczem Kazimierzem Chudzickim oraz najbliższą
rodziną.
W październiku w tej samej świątyni podczas uroczystej mszy świętej dwanaście par dziękowało Bogu za 25
wspólnie przeżytych w małżeństwie lat. Srebrnym jubilatom towarzyszyły także dzieci i inni członkowie rodziny.
Wszystkim Jubilatom gratulujemy Złotych i Srebrnych
Godów i życzymy dalszych szczęśliwych lat razem.
AK.

W sali komputerowej mamy przestarzały sprzęt - mówi ks. Łukasz Pawłowski.

Dzisiaj pracujemy w innych
warunkach, spotykamy się
z innymi problemami, ale
zawsze powinniśmy traktować młodych ludzi indywidualnie i całościowo, pamiętając o potrzebach ciała
i duszy oraz o wychowaniu integralnym. Chcemy,
żeby młodzi rozwijali się
wszechstronnie, żeby potrafili dzielić się z drugim człowiekiem, poświęcać coś dla

innych. Oferta Oratorium
jest bogata, ale potrzeby
równie duże. W sali komputerowej stoi przestarzały sprzęt, przydałoby
się kilka nowych komputerów. W dużej sali
zabaw drewniane ławki
są już bardzo zniszczone, podobnie jak meble
w kawiarence. Do nauki
języków potrzebny jest
magnetofon, a do pracy

Animatorzy zajęć w Oratorium przygotowują Tydzień Misyjny.

w biurze - nowy komputer. Bardzo potrzebne
są dwie, trzy gitary oraz
globus i duża mapa na
ścianę - do nauki geografii, na przykład przy
okazji opowiadania o misjach. Właśnie dobiega końca pełen atrakcji Tydzień
Misyjny w Oratorium.
- Oprócz różnych sprzętów potrzebujemy innego
rodzaju pomocy, bo najważniejszym bogactwem są
ludzie - mówi ks. Łukasz.
- Chodzi o wolontariuszy,
którzy zajmują się młodzieżą, m.in. nauczycieli,
którzy mogą poświęcić czas
na pomoc w nauce. Każdy
kto może coś zaproponować,
na przykład wspólna grę w
piłkę albo inne zajęcia jest
mile widziany. Zapraszam
wszystkim, którzy zechcą
nam pomóc.
Oratorium jest otwarte w godz. 16.30-19.00 dla
dzieci, a do 21.00 dla starszej młodzieży.
Więcej informacji o Oratorium św. Dominika Savio w Rumi można znaleźć
na stronie internetowej:
https://oratoriumrumiasalezjanie.wordpress.com
AK.

Złoci Jubilaci:
Benedykta i Augustyn Czerwionka
Maria i Józef Miszke
Halina i Jan Olechno
Maria i Sławomir Sztuk
Irmgarda i Jerzy Wodzik
Srebrni Jubilaci:
Teresa i Ryszard Iwańscy, Iwona i Wiesław Łukowicz,
Iwona i Piotr Słowy, Elżbieta i Tomasz Kuziemscy, Alina
i Zbigniew Barszczewscy, Joanna i Andrzej Głogowscy,
Hanna i Krzysztof Felkner, Halina i Janusz Trendel, Alicja i Sławomir Dziura, Małgorzata i Jerzy Gniotyńscy,
Honorata i Waldemar Szurkowscy, Joanna i Jarosław
Pilarczyk.

Nasze zdjęcia pochodzą z uroczystości 50-lecia małżeństwa.
Fot. Anna Kuczmarska
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Rumskie parafie: bł. E. Bojanowskiego i św. Antoniego Padewskiego

Kościół coraz piękniejszy
Kościół pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego Padewskiego w Białej Rzece jest najmłodszą i
najmniejszą świątynią w Rumi. Parafia została erygowana dnia 29. sierpnia 1999 r. Od początku jej proboszczem jest ks. Andrzej Gierczak.
Kościół parafialny w
Białej
Rzece,
budowany od 2003 roku, w ciągu
ostatnich kilku lat bardzo
się zmienił. Niegdyś surowe wnętrze wypiękniało i
uzyskało estetyczny, interesujący wystrój. Wszystko
w tym wnętrzu zachwyca - duży, wkomponowany
częściowo w okno krzyż z
figurą Chrystusa, figury
patronów po bokach, przepiękne tabernakulum, a
także granitowa posadzka
w prezbiterium. Ołtarz zbudowano z granitu, piaskowca i marmuru, podobnie jak
ambonę i chrzcielnicę.
W sierpniu tego roku poświęcono nowe stacje drogi
krzyżowej, które zostały
ufundowane przez parafian, a także nową białą
figurę Matki Bożej. Niedawno w kościele stanęła i
została poświęcona figura
Michała Archanioła z Gargano, wzorowana na posągu z groty objawień na górze Gargano we Włoszech.
W oknach stopniowo
umieszczane są nowe witraże, prezentujące świętych
oraz Sakramenty Święte.
Boczne ściany świątyni zostały obłożone marmurem,
podobnie jak osiem filarów.
- Tak samo będzie wyglą-

dała tylna ściana oraz
ściany kruchty - mówi
ks. Andrzej Gierczak,
opowiadający o planach
dalszych prac w kościele.
- W całym kościele, zgodnie z projektem architekt
Doroty Bury, położona
zostanie granitowa posadzka. W Domu Bożym
nie można używać byle
jakich materiałów, ale
jak najlepszych. Ponieważ są to kosztowne prace, więc wystrój świątyni
powstaje etapami, stopniowo, powoli. W efekcie nie tylko cieszy oczy,
ale zyskuje odpowiednią
rangę.
Pięknym miejscem w
kościele bł. E. Bojanowskiego jest Kaplica Miłosierdzia Bożego, w której
w dni powszednie o godz.
15.00 odprawia się mszę
św. oraz odmawiana jest
Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Granitowy ołtarz, niezwykły obraz i
posadzka ułożona tak,
jakby padały na nią promienie z obrazu, płynące
od Serca Pana Jezusa
- wszystko to wygląda
pięknie i nadaje kaplicy
odpowiedni nastrój.
- Na msze św. w tej kaplicy przyjeżdżają miesz-

W parafii działają następujące
duszpasterstwa:
• Diakonia Muzyczna (Diakonia Ruchu Światło-Życie)
• Diakonia Uwielbienia (Diakonia Ruchu Światło-Życie)
• Domowy Kościół (Ruch Światło-Życie; gałąź rodzinna)
• Grupa Modlitwy Różańcowej i Koronki
• Grupa Modlitwy św. Ojca Pio
• KSM Semper Fidelis
• Kółko Koronkowe
• Liturgiczna Służba Ołtarza
• Oaza Dzieci Bożych i Oaza Młodzieżowa
• Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św.
• Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania
• Schola parafialna „Ruah”
• Wczesna Komunia Święta
• Żywy Różaniec
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kańcy Rumi z innych
parafii oraz mieszkańcy
okolicznych miast - mówi
ks. proboszcz. - Gdy widzę, jak wpatrują się w obraz Miłosiernego Chrystusa cieszy się bardzo moje
serce. Wszystkich czcicieli
Bożego Miłosierdzia zapraszam o godz. 15.00 do
wspólnej modlitwy o miłosierdzie dla świata całego.
W kościele bł. Edmunda Bojanowskiego odbywa
się wiele nabożeństw, a
także całonocnych adoracji. Wierni mogą uczestniczyć w katechezach i
rekolekcjach. Najbliższe
rekolekcje ewangelizacyjne odbędą się w dniach
27-29 listopada br., które
poprowadzi Witold Wilk,
świecki
ewangelizator.
Dwa tygodnie wcześniej
parafia przeżyje Odnowienie Misji Świętych.
O wydarzeniach w parafii można przeczytać
m.in. na stronie internetowej oraz na facebooku.
Witryna parafii informuje również o licznych
duszpasterstwach, czyli
grupach parafialnych, w
których aktywnie uczestniczą mieszkańcy Białej
Rzeki.
- Mamy w kościele 17
relikwii świętych, a z tej
okazji również modlimy
się i oddajemy im cześć,
gdy jest ich liturgiczne
wspomnienie - dodaje
ks. proboszcz. - Mocno
wierzę w orędownictwo
Świętych przed Panem
Bogiem.
Zadań jest dużo, a w
parafii liczącej ok. 4 800
mieszkańców, posługuje
tylko dwóch księży. Ks.
proboszcz ma do pomocy
ks. wikarego Mariusza
Świerczyńskiego, pełniącego także obowiązek
katechety w Szkole Podgimnazjalnej.
Anna Kuczmarska

Prezbiterium kościoła bł. E. Bojanowskiego.

Kaplica Miłosierdzia Bożego.
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Zmarłych trzeba szanować

AKTUALNOŚCI

Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, podczas których będziemy odwiedzać cmentarze i mogiły bliskich osób. W czasie, kiedy najbardziej myślimy o tych, którzy odeszli, o należnym im szacunku rozmawiamy z Łucją i Mirosławem Słowikowskimi, właścicielami rodzinnego przedsiębiorstwa pogrzebowego „Ostatnia Posługa” w Rumi. Łucja
Słowikowska jest przewodniczącą koła Prawa i Sprawiedliwości w Rumi, a także radną Rady Powiatu Wejherowskiego.
- Państwa firma, najstarsza w mieście, powstała prawie dwadzieścia lat temu, dokładnie
wiosną 1991 roku. Dlaczego zdecydowali się
państwo na prowadzenie tego rodzaju usług?
Mirosław Słowikowski - Żeby podnieść ich jakość, poprawić standard
pochówków. Wcześniej zajmowała się tym w Rumi
firma komunalna. Uczestnicząc w ostatniej drodze
moich krewnych zauważyłem, że poziom usług pogrzebowych jest fatalny,
żeby nie powiedzieć tragiczny. Chciałem to zmienić.
- Co oznacza wysoka
jakość usług pogrzebowych?
M.S. - Ich podstawą,
najważniejszym
elementem, na którym opiera się
działalność firmy jest szacunek dla zmarłego człowieka. Trzeba pamiętać,
że ten człowiek pracował,
uczył się, chodził do kościoła, miał doświadczenia,
przeżycia, marzenia. Z tym
człowiekiem odchodzi jakaś
historia.
Nie wolno postrzegać
go tylko jako ciało, które
należy pochować. Z takim
samym szacunkiem trzeba
traktować wszystkich zmarłych, w myśl zasady, że po
śmierci wszyscy jesteśmy
równi, niezależnie od wieku,
wyznania, zamożności.
REKLAMA

- Co się zmieniło przez
20 lat w pochówkach i
związanych z nimi obyczajach.
M.S. - Bardzo wiele, od
przechowywania zwłok w
nowoczesnych chłodniach,
przez przewożenie trumny
z ciałem lepszym samochodem, po zastosowanie
nowoczesnych
urządzeń,
takich jak automatyczna
winda do umieszczania
trumny, urny w grobie.
Mamy dużo większe możliwości. Staramy się o zachowanie tradycji, dbając
o najdrobniejsze szczegóły. Oferta większości firm
pogrzebowych,
również
nasza, stała się bogatsza
i kompleksowa, na ile pozwala nam przestarzała
ustawa z 1954 roku z późniejszymi modyfikacjami.
Z pewnością wzrosła kultura pogrzebów, a tę kulturę tworzą właśnie zakłady
pogrzebowe.
Łucja
Słowikowska
- Zmieniły się nieco obyczaje, związane z pochówkiem. Nowym elementem
jest na przykład stawianie
na trumnie lub na specjalnych sztalugach dużego
portretu zmarłego, oprawionego w ramki. Zmiany
dotyczą różnych szczegółów, na przykład kwiatów.
Kiedyś na pogrzebach królowały kalie i róże. Teraz
w wieńcach pogrzebowych
stosujemy
najróżniejsze

kwiaty, dobierając je do
płci i wieku zmarłego, a
także do rodzaju trumny
bądź innych elementów.
Staramy się m.in. o odpowiednią oprawę muzyczną. Zatrudniamy muzyka,
który na cmentarzu gra na
trąbce pieśni religijne lub
- według życzenia rodziny
- inne. Bardzo często bliscy
proszą o „Ciszę”.
- Zdarza się państwu
organizować pochówki
innych wyznań?
M.S. - Tak, chociaż w
większości są to pogrzeby katolickie. Kilkakrotnie chowaliśmy świadków
Jehowy, zdarzały się też
pogrzeby
prawosławne,
natomiast nigdy nie organizowaliśmy pogrzebu muzułmańskiego.
- Czy zdarzają się jakieś nietypowe życzenia
rodziny?
M.S. - Owszem, m.in.
kiedyś poproszono nas,
żeby włożyć do trumny
wędkę, bo zmarły był zapalonym wędkarzem. Czasem
są to wymagania, dotyczące ubioru, nie zawsze czarnego. Na przykład młode
kobiety i dzieci często chowane są w białych sukniach. Nie można jednak
uznać tego za nietypowe
oczekiwania, podobnie jak
decyzje o tym, aby trumnę
z ciałem nieść do grobu na
ramionach, a nie wieźć karawanem.

- Rozmowy z rodziną są
na pewno trudne. Jak wobec rozpaczy i żałoby rozmawiać o przyziemnych
sprawach, m.in. o załatwianiu formalności, o kosztach.
Ł.S. - To z pewnością niełatwe, ale pomaga nam doświadczenie nasze i naszych
pracowników. Aby rozmawiać z ludźmi, którzy opłakują swoich bliskich, trzeba
być trochę psychologiem.
Musimy wypytać bliskich o
różne ważne szczegóły, stanowczo, ale z taktem i kulturą. Czasem trzeba chwilę
porozmawiać o zmarłym i
pocieszyć jego bliskich.
- Stykacie się państwo na co dzień ze
śmiercią, ale również z
tragedią ludzką, rozpaczą bliskich zmarłego.
Czy to wpływa na waszą
psychikę? Czy można
się uodpornić na czyjeś
cierpienie?
M.S. - Tak do końca nie
można się uodpornić i nawet nie powinno się tego
robić, ale w jakimś stopniu na pewno udaje się
nie przeżywać tych tragedii emocjonalnie. Zawsze
jednak mamy współczucie
dla rodzin. Gdybyśmy tego
współczucia nie odczuwali,
gdybyśmy się stali obojętni
na cierpienie, zamknąłbym
zakład. Najtrudniej jest

wtedy, gdy umiera młoda
osoba, a najbliżsi pogrążeni
są w wielkim bólu. Nie sposób nie przeżywać takich
chwil. Bywa, że wracamy
do domu przygnębieni. W
codziennym obcowaniu ze
śmiercią pomaga nam na
pewno wiara i pewność, że
to nie koniec ludzkiego istnienia, że dusza żyje nadal.
- Jak żyć, kiedy w
pracy człowiek styka
się tylko ze smutkiem,
a nigdy z radością. Czy
można mieć z takiej pracy satysfakcję.
Ł.S. - Satysfakcja jest
wtedy, kiedy po uroczystościach pogrzebowych rodzina wraca do nas uspokojona,
często uśmiechnięta. Bliscy
zmarłego dziękują nam zadowoleni, że pożegnali go
godnie i uroczyście. Właśnie w takich chwilach, a
na szczęście zdarzają się one
często, czujemy satysfakcję
M.S. - Zadowolenie z pracy wiąże się także z dobrą
atmosferą w firmie, zadowoleniem pracowników, od wielu lat tych samych, z którymi
rozumiemy się bez słów. Nie
będzie przesady, gdy powiem,
że w naszym zakładzie panuje rodzinna atmosfera.
- A co ze stresem,
związanym z nieustanną walką z konkurencją,
zabieganiem o zlecenia?

M.S. - Nie znamy takich
problemów. Cieszymy się dobra opinią i nie narzekamy
na brak klientów. A co do
konkurencji - owszem, jest,
jak w każdej innej branży,
ale opiera się na uczciwych
zasadach. W Rumi jak wiadomo funkcjonują trzy z
podobnym doświadczeniem
i podobnym standardem
usług. Z firmą „Eternum”
pana Jarosława Muszyńskiego nie mamy żadnych
konfliktów, podobnie jak z
firmami w sąsiedniej Gdyni,
Wejherowie i Redzie. Bywa,
że współpracujemy z innymi
zakładami pogrzebowymi.
- Wiem, że pan Mirosław jeździ często na krajowe i zagraniczne targi
artykułów pogrzebowych,
a także na szkolenia.
M.S. - Tak, to osobny
szeroki temat. Trzeba być
na bieżąco, ciągle się dokształcać, poznawać na
przykład nowe metody
i preparaty, związane z
przygotowaniem zwłok, z
kosmetyką lub zabezpieczaniem na czas transportu. Nikt nie ma od początku odpowiedniej wiedzy,
ponieważ nie ma żadnych
szkół, kształcących w tym
zawodzie.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała
Anna Kuczmarska
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Opis pomorskich wsi w starym przewodniku

Rumia, wieś schludna
i bardzo porządna
Rumia, wieś schludna i bardzo porządna - tak określono nasze miasto
w 1924 roku, z tym, że była to wtedy niewielka wieś. W międzywojennym
przewodniku opisano również Zagórze jako osobną miejscowość.
Mamy do dyspozycji
ogromną liczbę ładnie
wydanych, kolorowych
przewodników i informatorów po różnych miejscowościach i zakątkach
Kaszub i Pomorza.
Cenię sobie tego rodzaju wydawnictwa, które
ukazywały się w pierwszych latach XX wieku
lub wcześniejsze, ale także wydane w dwudziesto-

leciu międzywojennym.
Szczególnie, jesli jest w
nich mowa o Rumi.
I oto w „Przewodniku po polskim wybrzeżu” Józefa Staśko, który
ukazał się w 1924 roku,
nakładem Polskiego Towarzystwa
Księgarni
Kolejowych „Ruch” S.A.,
opisano kilka kaszubskich wiosek sąsiadujących z Rumią.

Są tu informacje na
temat wsi: Reda, Pogórze, Rewa, Chylonia,
Oksywie, a także Rumia
i Zagórze - potraktowane
jako osobne miejscowości.
Pamiętajmy, że dopiero w latach 30. XX
wieku doszło do połączenia tych wsi w jeden
organizm, a wójtem
został Hipolit Roszczynialski (pisałem o tym

na łamach „Gazety Rumskiej”).
Ten opis wsi, pochodzący najpewniej z roku 1923
lub wcześniejszego okresu
(skoro przewodnik wydano w 1924 r.) przytaczamy
w oryginalnej pisowni.
Dzisiaj czas na Rumię,
a za miesiąc przedstawimy opis Zagórza z tego samego wydawnictwa.
Ryszard Hinc

Opis Rumi w przewodniku z 1924 roku
- pisownia oryginalna
- RUMIA -

Wieś gminna o 1000
mieszkańcach, obok dobra.
Od stacji kolejowej 1,4 km
wzdłuż strugi Zagórskiej
przez pola i łąki równą szosą. Dochodząc do wsi, warto
przystanąć i obejrzeć się na
wszystkie strony. Cała dolina przedstawia się wówczas
nadzwyczaj okazale. Rumia
leży w pośrodku o 2 km odległa od kępy Oksywskiej i
o tyleż od stromej krawędzi
wyżyny, której wdzięcznie i
regularnie zaginający się łuk
rysuje nam wyraźnie od Redy
aż po Gdynię, w których to
punktach obu nagle zagina
się w głąb. Wieś schludna i
bardzo porządna. Znajdują
się tu dwa kościoły, katolicki i ewangelicki, i stanęła
ochronka dla dzieci, którą się
prowadziło jakiś czas dzięki
staraniom p. Bendygowej.
Z Rumji urządzić można
spacer do Kazimierza (2 klm)
lub do Dębogórza (3,5 klm)
przez potok Konitop i lasy.

- RYS HISTORYCZNY -

Historja wsi Rumji jest
bardzo bogata w mniej lub
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więcej ciekawe i interesujące szczegóły. Lud opowiada
piękne legendy o wypadkach jeszcze przedhistorycznych. Do legend tych
należy też opowiadanie o
głowie św. Barbary, którą
tędy wiózł jakiś pobożny biskup, kiedy jeszcze pogańską była ludność miejscowa.
Biskup ów dostał się do niewoli i u naczelnika plemienia słowiańskiego musiał
mleć, przykuty do żarn. Po
wielu latach przejeżdżali
tamtędy inni biskupi i usłyszeli śpiew po łacinie. Po
nim poznali w siwym i wychudłym staruszku księdza,
którego uratowali od zguby
itd.
Rumja pierwszy raz
wspominana jest w dokumencie historycznym z r.
1220 jako dobra klasztoru
oliwskiego (obok Żarnowca
i Starzyna). W r. 1245 wyraźnie już oddziela się wieś od
folwarku. Oprócz tego od r.
1253 wyraźnie odgranicza
się parafję Rumji od Oksywskiej. W r. 1283 znowu mówi
się o Rumji przy odgraniczeniu dóbr klasztorów w Żu-

kowie i w Oliwie, a 8 maja
r. 1285 książę Mszczug wystawia tutaj w „Rumpnie”
dokument
klasztorowi
oliwskiemu. Z r. 1399 znajduje się w puckiej księdze
ratuszowej zapis dla dzieci
Claw'a Endygen „to Romele”. Kościół w Rumji słynął
na całą okolicę z cudów,
jakie się w nim działy dla
cząstek św. Krzyża, które
posiadał. Dlatego kościół
ten w latach 1583 i 1686
pisany jest pod wezwaniem św. Krzyża. W r. 1663
zamieszkiwała w Rumji
banda rozbójników, plądrujących całą okolicę.
Rumja
otrzymywała
bardzo wiele przywilejów,
o których można by dużo
pisać, jak np. z r. 1631 przywilej wystawiony przez
przeora klasztoru oliwskiego, Grabińskiego, dla
młyna w Rumji, z r. 1648
przywilej dla hamerni w
Rumji wystawiony przez
Kęsowskiego, przeora cystersów oliwskich, z r. 1650
(28 sierpnia) przywilej
dany „wielce szanownemu i zaszczytnemu panu

Janowi Oloffowi”, z r. 1725
przywilej przeora Zalewskiego dla nowego sołtysa i t. d.
Dnia 10 grudnia r. 1857 za
pozwoleniem starosty von
Platen zebrali się liczni mieszkańcy tej wsi dla stworzenia
związku budowy kościoła
ewangelickiego w Rumji. W
tym już czasie protestantów w Rumji znajdowało
się bardzo wielu. Właściciel
dóbr rycerskich Hannemann
zaofiarował na budowę kościoła pięć mórg pola. Kamień węgielny pod kościół
położono 12 sierpnia r. 1858,
poświęcenie zaś nastąpiło
24 lipca r. 1859, kościół jednakże zbudowano dopiero
w r. 1878, a to z powodów
„narodowościowych”… bo
się okazało, że we wsi znajduje się za mało Niemców.
Dopiero przy pomocy rządu
pruskiego udało się kościół
ewangelicki tu postawić, z
którego napróżno rozchodziło się wśród Kaszubów słowo
Boże w obcym języku. Od r.
1867 właścicielem był Hermann Pferdmenges, dający
się dobrze we znaki ludności
miejscowej.

W MDK w Rumi

Kolejna giełda
kolekcjonerów
8 listopada (jak zwykle w niedzielę)
w godzinach 10.00 – 13.00 w Miejskim
Domu Kultury w Rumi odbędzie się kolejna Giełda Kolekcjonerów.
Swoje zbiory zaprezentują kolekcjonerzy pocztówek,
znaczków pocztowych, medali, odznaczeń, książek, czasopism, starych dokumentów i innych ciekawych przedmiotów.
Spotkania kolekcjonerów odbywają się w każdą drugą
niedzielę miesiąca w Miejskim Domu Kultury przy ul.
Mickiewicza 19 od godz. 10.00

Pamiętali o sekretarzu

Rocznica urodzin
Z. Milczewskiego
W 110 rocznicę urodzin przedstawiciel „Gazety Rumskiej” Ryszard Hinc oraz Kazimierz Klawiter złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie Zygmunta Milczewskiego – sekretarza gminy Rumia w latach 1934-1939,
pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Rumia.
Z. Milczewski urodził się 1.10.1905 r. Spoczywa na starym cmentarzu w Rumi.

Biesiada literacka w Janowie

Życie na pełnej
petardzie
Ks. Jan Kaczkowski zagości 27 października godz.
19.00 w Domu Kultury SM „Janowo”. Podczas kolejnej
Biesiady Literackiej, szef puckiego hospicjum opowie o
swojej książce „Życie na pełnej petardzie”.
Ks. Kanczkowski podzieli się z uczestnikami spotkania przemyśleniami i przeżyciami, związanymi z chorobą,
cierpieniem, pomocą innym, a jednocześnie radością życia
i miłością - do ludzi i do Boga.

Gazeta Rumska, nr 10 (100), październik 2015

EDUKACJA, REKREACJA, POMOC

Żywa lekcja historii

Uczniowie w Piaśnicy
„Nie dajmy zginąć poległym” motto Zbigniewa Herberta
przyświeca Klubowi Miłośników Historii w Rumi, działającemu przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Armii Krajowej w
Gdańsku.
Uczniowie szkół rumskich: Gimnazjum nr 1, 2,
4, Szkoła Podstawowa nr 10
należący do Klubu Miłośników Historii spotkali się w
Klubie Parafialnym kościoła p.w. Św Józefa i św. Judę
Tadeusza w Rumi. Uczennica Gimnazjum nr 1 Maja
Okrój wygłosiła referat oraz
przygotowała
prezentację
multimedialną na temat bo-

haterów II wojny światowej.
W spotkaniu wziął udział
przedstawiciel marszałka
pomorskiego Czesław Elzanowski,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rumi
Małgorzata Łoboz, członkowie Stowarzyszenia Armii Krajowej w Gdańsku
oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa pomorskiego.

Młodzież z opiekunami
udała się na żywą lekcje
historii do Piaśnicy. Złożyła
też wiązanki kwiatów przy
pomniku Armii Krajowej w
Rumi oraz w Piaśnicy.
Projekt edukacyjny dla
pomorskich szkół napisała Beata Awsiukiewicz,
a patronat nad projektem
objął Urząd Marszałkowski
oraz burmistrz Rumi. BA.

Wyprawa po bilet wstępu do lasu

Harcerze na szlaku
„Bilet wstępu do lasu” - pod takim tytułem został zorganizowany tegoroczny harcerski rajd po Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym. Wzięło w nim udział prawie 200 osób.
18-kilometrowa trasa leśna zaczynała się w Rumi,
w Domu Harcerza przy ul.
Włókienniczej i przebiegała przez Zbychowo, Reszki,
Starą Piłę i Piekiełko. Zuchy bawiły się w okolicach
góry Markowca, poznając
przyrodę i wykonując różne zadania (poznawanie
śladów zwierząt, prace plastyczne, szukanie skarbów
w lesie).

Zadań nie brakowało
także na głównej trasie.
Trzeba było maskować się
w terenie, rozpalić ognisko, ugotować posiłek na
ognisku, a nawet udzielić
pierwszej pomocy. Trzeba też było umieć wskazać
kierunki na kompasie czy
busoli oraz pokonać naturalne przeszkody, takie jak
strumyk czy przewrócone
drzewo.

W Piekiełku na piechurów
czekała gorąca herbata i zupa,
a w szkole w Rumi, gdzie wyznaczono nocleg, patrole prezentowały filmiki nagrane
podczas wędrówki.
Podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy należą się komendantowi rajdu dh Tomaszowi
Karczewskiemu oraz grupie
prawie 20 osób, które pomagały. Hm Bogdan Formella

Dołącz do Drużyny SuperW

Szlachetna paczka
Co roku do SZLACHETNEJ PACZKI zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej
pomocy - bohaterowie zmiany społecznej. Tworzą Drużynę SuperW, łączą biednych i bogatych. W tym roku walczymy z biedą w Rumi – zapraszamy do zostania wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI.
Jeśli masz w sobie chęć niesienia pomocy, chcesz się rozwijać i brać udział w szkoleniach, lubisz pracę na wysokich obrotach i kochasz wyzwania, chcesz dołączyć do prestiżowej Drużyny SuperW, masz ukończone 18 lat - zgłoś się do nas i zostań wolonariuszem.
Zadania wolontariusza: spotkania z potrzebującymi rodzinami oraz pomoc tym, dla
których jest ona realną szansą na zmianę, współpraca z darczyńcami, działania w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu i transportu paczek itp.
Leć walczyć z biedą! Zgłoś się na: www.superw.pl, telefon: 534- 606-771
Marta Iwańska Lider Rejonu Rumia

Stacja Kultura zaprasza dzieci

Warsztaty aktorskie
Uczniowie szkół podstawowych mogą spróbować swoich
sił w profesji aktora. Jest to ciekawa propozycja dla dzieci,
zainteresowanych teatrem.
Na zajęciach dzieci poznawać będą podstawowe
techniki aktorskie, ruch
sceniczny, pracę z rekwizytem, a także będą budować swoje pierwsze role. W
rezultacie zajęć powstanie
spektakl.
Zajęcia
poprowadzą
Anna Rekowska oraz Dorota Wolter. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku 7-12 lat. Warsztaty są
bezpłatne.
Rozpoczynają się 6 listopada o god. 17:00 w Stacji
Kultura w Rumi.
Liczba miejsc jest ograniczona- obowiązują zapisy!
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: promocja@

bibliotekarumia.pl
(w
mailu proszę podać imię,

nazwisko i wiek dziecka).
Liczy się kolejność zgłoszeń.
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Siatkówka

Rumianki z powołaniami
do kadry narodowej
Ze zmiennym szczęściem rywalizowały w rozgrywkach zespoły Akademii Piłki Siatkowej Rumia w niedzielę 19 października 2015 roku. Juniorki w Gdyni gładko pokonały
Trefla, a pierwszy zespół niespodziewanie uległ w meczu II
ligi drużynie z Malborka. Jednak zdecydowanie najważniejszą informacją ubiegłego tygodnia był tryumf kadry województwa pomorskiego na Turnieju Nadziei Olimpijskich w
Spale. W składzie reprezentacji naszego regionu dominującą rolę pełnią bowiem siatkarki trenujące w Rumi.
Turniej Nadziei Olimpijskich to organizowany przez
Polski Związek Piłki Siatkowej przegląd najlepszych i
najbardziej perspektywicznych dziewcząt w wieku
poniżej 15 lat (tegoroczna
edycja odbywała się dla
rocznika 2001). W zawodach
spotykają się reprezentacje wszystkich województw.
Jednym z trenerów prowadzących Pomorskie był Robert Sawicki, a najliczniej
reprezentowanym klubem
był Akademia Piłki Siatkowej Rumia. W pierwszej szóstce grało pięć dziewcząt reprezentujących APS Rumia.
Rumianki poprowadziły Pomorze do zwycięstwa.
Nasze województwo wygrało przed województwem
śląskim i łódzkim.
Podczas imprezy wyłoniono zawodniczki kadry Polski
dla danego rocznika. Na 26
zawodniczek z całej Polski województwo pomorskie zdobyło 8 powołań, z
czego aż 4 trafiły w ręce
dziewcząt z APS Rumia.

Wyśmienicie rozpoczęła się niedziela dla siatkarek APS Rumia. Juniorki
bardzo pewnie pokonały
drużynę Trefla w Gdyni.
Było to osiągniecie o tyle
znamienne, że większość
dziewcząt reprezentujących Rumię debiutowało
w rozgrywkach ligowych.
Niedzielne popołudnie
nie było już tak udane.
Kolejny Trefl, tym razem
z Malborka wywiózł z
Rumi trzy punkty do ligowej tabeli, pozwalając
gospodyniom na ugranie
pierwszego seta. Jeśli
chciałoby się zmieścić
opis tego meczu w jednym słowie to najbardziej
odpowiednim wydaje się
być: falowanie. Po dwóch
stronach siatki stanęły
bardzo młode zespoły,
więc gra była nierówna
i pełna dramatycznych
zwrotów.
Pierwszego seta dobrze
zaczęły rumianki i udało
im się wypracować przewagę.

W drugiej odsłonie dominowały malborczanki. Gdy
gospodynie doprowadziły do
wyrównania 15:15 licznia
publika liczyła na kolejną porywającą rozgrywkę w końcówce seta. Niestety obraz
wydarzeń na boisku wyglądał inaczej. Gdy Trefl w trzeciej partii prowadził 16:10
można było odnieść wrażenie,
że gospodynie nie są w stanie
już nawiązać walki. Jednak
w tym momencie nastąpił
kolejny zwrot i Akademiczki rzuciły się do odrabiania
strat. Zrobiły to w porywającym stylu, bo po chwili na
tablicy widniał wynik 19:19.
Mimo ambitnej postawy rumianek po trzecim secie wynik brzmiał 2:1 dla Trefla.
Ostatni set był najbardziej
jednostronny. Trefl prowadził od początku do końca.
Akademia Piłki Siatkowej
Rumia – Trefl Malbork 1:3
(28:26; 21:25; 23:25; 25:14)
APS: Piepiórka, Meller,
Ceynowa, Wilczyńska, Korusiewicz, Laskowska, Piotrowicz (libero); Klepczyńska, Paszke, Cichoń.

Chód sportowy

Udany debiut na 50 km
Na Międzynarodowym Mityng w Chodzie Sportowym rozegranym w Niemczech, Grzegorz Grinholc z Rumskiego
Klubu Sportowego zadebiutował na dystansie 50 km.
W sobotę 10 października
w niemieckim Andernach
odbył się Międzynarodowy Mityng w Chodzie
Sportowym, w ramach
którego rozegrano także
Mistrzostwa Polski Masters
na dystansie 30 km.
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Grzegorz
Grinholc,
reprezentujący Rumski
Klub Sportowy zmierzył
się po raz pierwszy z dystansem 50 km i ukończył go w bardzo dobrym
czasie 4:39:00. Po drodze
z rezultatem 2:42:45 na

dystansie 30 km wywalczył Mistrzostwo Polski
Masters.
Były to ostatnie zawody, w których uczestniczył
w tym bardzo udanym dla
Grzegorza Grinholc sezonie sportowym.

Karate

Sakura najlepsza
Klub Sportowy Karate SAKURA Rumia, brał udział w Międzynarodowych Zawodach Karate w Szwecji odnosząc duży
sukces. Klub z Rumi zdobył I miejsce w klasyfikacji medalowej. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z 9 krajów.
Przy okazji klubu zaprasza na zajęcia karate
dzieci oraz osoby dorosłe.
Zajęcia dla dorosłych, z
elementami
samoobrony
będą się odbywały w Gimnazjum nr 2 w Rumi przy
ul. Świętojańskiej 11. Poprowadzi je doświadczony
trener Sławomir Piłat (tel.
691 750 270).
Szczegóły na stronie
klubu:
karate-rumia.pl
oraz
www.facebook.com/
karaterumia
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OGŁOSZENIA I REKLAMY

Sprzedam mieszkanie

REKLAMUJ SIĘ
W GAZECIE RUMSKIEJ

z widokiem

Ul. Piłsudskiego 52
centrum Rumi
Powierzchnia 114 m2

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM DZIAŁEM REKLAMY
Przygotujemy ofertę
specjalnie dla Ciebie!

Mieszkanie 4 pokojowe, pełna własność, w budynku
wielo rodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed
budynkiem. Centralne ogrzewanie, okna plastikowe, internet, tv kablowa, telefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras.
Zabezpieczenia: drzwi/okna przeciwwłamaniowe, teren
zamknięty.

Dział reklamy:

Emilia Samulska
tel.: 693 051 090
reklama@gazetarumska.pl

W okolicy sklepy, fitness, basen, bank/bankomat,
komenda policji, apteka, przychodnie, autobus, przedszkola, plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół, blisko SKM, przystanki autobusowe, market Tesco.

Adres redakcji:
ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

Dodatkowo możliwość adaptacji 60 m2 poddasza,
miejsce postojowe w hali garażowej, mała wspólnota
mieszkaniowa. Okolica cicha i spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
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WYDARZENIA

61-lecie Rumi
kulturalnie i sportowo
Z okazji 61. rocznicy nadania Rumi praw miejskich odbyły się imprezy kulturalne i sportowe. Zarówno wielki turniej siatkówki, jak i wspaniały koncert w
kościele, dostarczyły uczestnikom wspaniałych wrażeń i emocji.
Tradycyjnie już rozegrano turniej siatkówki,
tym razem było to 61 setów na 61-lecie miasta.
Reprezentacje wystawiły rumskie szkoły, a także
nauczyciele i przedstawiciele klubów sportowych,
m.in. zawodniczki APS.
Nie zabrakło rumskich
rugbistów z Rugby Club
Arka Rumia. Jak co roku,
najwięcej emocji wzbudził
mecz miedzy samorządowcami Rumi oraz Redy. Wygrali rumienie 4:1.
- Rywalizacja sportowa to wspaniała okazja
nie tylko do aktywnego
spędzenia wolnego czasu,
ale także do zacieśniania więzi społecznych, w
tym pomiędzy samorządowcami różnych miast.
Dodatkowo organizowane
corocznie rozgrywki sportowe to świetny sposób
na upamiętnienie jednej
z najważniejszych dat w
naszej lokalnej historii mówi Michał Pasieczny,
burmistrz miasta.
Na koniec turnieju, zarówno zawodnicy, jak i dopingujący im kibice zostali poczęstowani pysznym
tortem.
Prawdziwą ucztą muzyczną była się kolejna
cyklu „Najpiękniejsze melodie świata”. Inicjatorem
koncertu zorganizowanego
przez Miejski Dom Kultury oraz Parafię św. Józefa
i Judy Tadeusza, był śpieREKLAMA
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wak operowy z Rumi, artysta Opery Krakowskiej,
Marek Gerwatowski.
Młodzi artyści zaprezentowali w Rumi utwory m.in. z „Cyrulika Sewilskiego” G. Rossiniego,
„Verbum Nobile” S. Moniuszki, „Zemsta Nietoperza” J. Straussa czy „West
side story” L. Bernsteina.
61. rocznicę nadania
praw miejskich świętowano również w internecie. Urząd Miasta zorganizował konkurs, w
którym można było wygrać atrakcyjne gadżety:
czapki, koszulki, breloki
i wiele innych. Zadaniem
internautów było wymyślenie ciekawych życzeń
dla Rumi. Autorami najlepszych propozycji byli
Natalia Lampkowska,
Justyna Lampkowska
oraz Witold Mąkiewicz.

W Stacji Kultura w Rumi

Afera
Kryminalna
Kolejna edycja Gdańskiej Afery Kryminalnej odbędzie się m.in. (po raz
pierwszy) w Stacji Kultura w Rumi.
Podczas czterech dni pełnych atrakcji odbędą się spotkania z autorami. Z czytelnikami i sympatykami spotkają się: Mariusz Czubaj, Iza Żukowska, Adam Ubertowski, Ryszard Ćwirlej.
Imprezę zaplanowano w najbliższych dniach 24-25 października w godz. 15.30-17.30. Poprowadzą ją: dziennikarka Radia Plus Iwona Demska oraz Maja Przeperska.
Szczegóły na stronach:
http://www.wbpg.org.pl/aktualnosc/gda%C5%84ska-afera-kryminalna-2015
http://www.bibliotekarumia.pl/index.php

