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Rumia świętowała Najwyższa
frekwencja
11 Listopada
Marszałek Józef Piłsudski, ułani na koniach, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miasta, młodzież i inni mieszkańcy wzięli udział w paradzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Barwny i radosny pochód ulicami Rumi z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano po raz pierwszy.

Podczas październikowych wyborów
parlamentarnych Rumia po raz kolejny uzyskała najwyższą frekwencję w
powiecie wejherowskim i jedną z najwyższych w okręgu gdyńsko-słupskim.
Frekwencja w Rumi wyniosła 59,40% przy 36 378 wyborców uprawnionych do głosowania. Średnia frekwencja
w całym okręgu wyniosła 51,28 %, zaś w powiecie wejherowskim - 53,27%. Natomiast frekwencja w Polsce wyniosła 50,92%.
Więcej o wynikach wyborów na str. 3

Poseł z Rumi
Jan Klawiter z Rumi jest jedynym posłem na Sejm RP z powiatu wejherowskiego. Przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej oraz ugrupowania Wspólny
Powiat, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości, otrzymał 7 389 głosów.

Fot. W. Hintzke

Na koniec uroczystości od- Orkiestry Symfonicznej.
Wcześniej w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych odpra- był się koncert pieśni patriowiona została uroczysta msza tycznych w wykonaniu Chóru
Fotoreportaż ze święta 11
Św. Cecylii oraz Pomorskiej Listopada w Rumi na str. 7
św. za Ojczyznę.

Jan Klawiter jest doświadczonym samorządowcem, byłym burmistrzem
Rumi, byłym radnym Rady
Powiatu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Były pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej
(doktor chemii), pracuje w
gdyńskim OPEC, a mieszka w Rumi.
Rozmowa z J. Klawiterem na str. 3

21 listopada w Rumi rozpocznie się Złoty Tur World Cup - XII Puchar Świata Zawodowców
w Armwrestlingu pod patronatem „Gazety Rumskiej”.

Szczegóły na str. 24
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WYPADKI, WYDARZENIA

Kable spadły na posesję

Płot pod napięciem

Po zmroku

Śmierć
Napad na sklep
na torach jubilerski

Ubiegłotygodniowa wichura przysporzyła służbom raNa torach kotowniczym i mieszkańcom sporo problemów. Przewrócone
lejowych
blisko
drzewa i oberwane konary odnotowano w Rumi i innych
przejazdu na ul.
miejscowościach powiatu.
Zbychowskiej
w
W naszym mieście doszło kańcom wyjście z pobliskiego stronny nie ucierpiał przez Rumi, 4 listopada
do bardzo niebezpiecznej sy- domu. Okazało się bowiem, porażenie prądem.
wieczorem doszło
Ulica Sabata została
tuacji. W niedzielę 8 listopa- że całe metalowe ogrodzenie
śmiertelnego
także wyłączona z ruchu, do
da na ul. Sabata na Zagórzu było pod napięciem.
Do akcji ratowniczej a bezpieczeństwa strzegli potrącenia pieszezerwany konar spadł na linię
energetyczną, którą zerwał. oczywiście przyjechali stra- także policjanci. Przebieg
Zerwane kable pod napię- żacy. Zabezpieczyli miejsce akcji kontrolował Adam Pa- go przez pociąg reciem spadły na metalowy zdarzenia oraz najbliższą cek, szef obrony cywilnej w lacji Gdynia-Hel.
płot, uniemożliwiając miesz-

okolicę tak, aby nikt po-

mieście.

A.K.

Kim był ten mężczyzna?
Przy ul. Dębogórskiej w Rumi, 6 listopada spacerowicz odkrył zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Rumi ustalają teraz tożsamość
denata, który z pobieżnych oględzin
ma ok. 50 lat. Mężczyzna ubrany był w
niebieską kurtę ortalionową z napisem
Nike, sztruksowe czarne spodnie oraz
czarne buty sportowe. Denat ma ok. 175
cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz

krótkie włosy farbowane na kolor rudokasztanowy.
Wszystkich, którzy mogliby
pomóc w ustaleniu tożsamości
znalezionego mężczyzny, funkcjonariusze proszą o kontakt z
komisariatem policji w Rumi,
bezpośrednio lub dzwoniąc na
nr tel. 58 679 67 22 albo numer
alarmowy 997.
KPP Wejherowo

Uciekł z łupem

Na miejsce wypadku
przyjechał prokurator oraz
grupa operacyjno-dochodzeniowa. Ustalono wstępnie, że pomimo dawanych
sygnałów
dźwiękowych
przez obsługę szynobusu
jadącego z Gdyni do Helu
mężczyzna nie reagował i
wpadł pod pociąg. Mężczyzna miał ok. 30-40 lat.
Obsługa szynobusu była
trzeźwa, a sekcja zwłok
mężczyzny pokaże, czy
mógł być pod wpływem alkoholu czy nie.
KPP Wejherowo

Nieustalony dotąd mężczyzna napadł na
sklep jubilerski przy ul. Dąbrowskiego w
Rumi. Sprawca napadu groził pracownikom sklepu przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania towaru. Gdy
go otrzymał uciekł z łupem.
Zdarzenie miało miejsce 6 listopada po godz. 16.00.
Wtedy do salonu jubilerskiego wszedł zamaskowany mężczyzna.
Policja prowadzi poszukiwania, sprawdza nagrania
z monitoringu i ustala świadków zdarzenia. Na miejscu
napadu pracowali technicy kryminalistyki, a tropy badał
policyjny pies. Poszukiwany jest młody, wysoki mężczyzna,
który w momencie napadu ubrany był w bluzę z kapturem,
a w ręku miał ciemną torbę.
KPP Wejherowo

Potrącona kobieta
Na ul. Starowiejskiej w Rumi 39-letnia kobieta została potrącona przez samochód, prawdopodobnie podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Sprawcą potrącenia był
81-letni kierowca Daewoo Matiz, jadący ulicą Starowiejską w
kierunku ul. Dąbrowskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, samochodu oraz rozpytywali świadków. Kierowca był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali
kierowcy prawo jazdy. Piesza z obrażeniami ciała została
przetransportowana do szpitala.
KPP Wejherowo

REKLAMA

WIELKIE OTWARCIE BIURA PODRÓZY TUI W GALERII RUMIA 21.11.2015 r !!!!!!
PODCZAS URODZIN GALERII NASTĄPI OTWARCIE TUI POLAND, SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!
DUŻO ATRAKCYJNYCH PREZENTÓW,
W TYM BON O WARTOŚCI 1000 PLN NA WYBRANĄ WYCIECZKĘ !!!!!
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WYBORY

Rodzina,
energetyka
Okręg gdyńsko-słupski
i promocja regionu
Wyniki wyborów parlamentarnych

Podczas wyborów parlamentarnych, 25 października 2015 r. w całym okręgu gdyńsko-słupskim, do
którego należał teren powiatu wejherowskiego, poszczególne partie zdobyły
następującą liczbę głosów:
PO - 15 6147
PiS - 14 5698
Nowoczesna - 38 344
Kukiz’15 - 37 410
Zjednoczona
Lewica - 30 973
Korwin - 20 677
Partia Razem - 18 918
PSL - 15 064

Platforma Obywatelska zdobyła 6 mandatów
w Sejmie. Otrzymali je:
Marek Biernacki - 42
586 głosów, Henryka Krzywonos - 24 333, Kazimierz
Plocke - 11 060, Zbigniew
Konwiński - 10 783, Stanisław Lamczyk - 8 981 i
Tadeusz Aziewicz - 6 625
Prawo i Sprawiedliwość również uzyskała 6
mandatów, które zdobyli:
Jolanta Szczypińska
- 31013, Janusz Śniadek 26671, Dorota Arciszewska-Mielewczyk - 25054,

Marcin Horała - 10546,
Jan Klawiter - 7389 (reprezentant Prawicy Rzeczpospolitej), Aleksander
Mrówczyński - 5835.
Mandaty poselskie uzyskali również:
Nowoczesna - Grzegorz Furgo - 14247
Kukiz’15 - Małgorzata
Zwiercan - 11822
Senatorami z tej części
województwa zostali Kazimierz Kleina (PO), Waldemar Bonkowski (PiS)
i Sławomir Rybicki (PO).
Red.

Powiat
wejherowski

Wyniki
w Rumi

Frekwencja

Głosy wyborców powiatu wejherowskiego
procentowo na poszczególne partie rozłożyły
się następująco:
PiS 		
32,48 %
PO 		
31,85 %
Kukiz’15
8,18 %
Nowoczesna 8,04 %
Zjed. Lewica 5,88 %
Korwin
4,92 %
Razem
4,17 %
PSL 		
2,72 %

W Rumi wyborcy w
większości głosowali na
kandydatów PO, a na
drugim miejscu znalazła
się lista PiS.
PO 		
35,10%.
PiS 		
29,30%
Kukiz’15
9,83%
Nowoczesna 9,81%
Zjedn. Lewica 5,30%
Korwin
4,59%,
Razem
4,52%,
PSL 		
0,94%,

Frekwencja w powiecie wejherowskim wynosiła 53,27 procent.
Najwyższą frekwencję
odnotowano w Rumi:
Rumia
59,40 %
Reda 		
57,53 %
Wejherowo
53,74 %
Luzino
50,54 %
Szemud
52,94 %
gm. Wejherowo 51,73 %
Linia
47,93 %
Łęczyce
43,32 %
Gniewino
40,16 %
Choczewo
36,85 %

Skład Rządu RP
Prezes Rady Ministrów - PREMIER
BEATA SZYDŁO
Wiceprezesi Rady Ministrów:
Piotr GLIŃSKI - wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego
Jarosław GOWIN - wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego
Mateusz MORAWIECKI - wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju
Ministrowie:
Anna STREŻYŃSKA - minister cyfryzacji
Anna ZALEWSKA - minister edukacji narodowej
Paweł SZAŁAMACHA - minister finansów
Marek GRÓBARCZYK - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Andrzej ADAMCZYK - mnister infrastruktury i budownictwa
Antoni MACIEREWICZ - minister obrony narodowej
Elżbieta RAFALSKA - minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Krzysztof JURGIEL - minister rolnictwa i rozwoju wsi
Dawid JACKIEWICZ - minister Skarbu Państwa
Witold BAŃKA - minister sportu i turystyki
Zbigniew ZIOBRO - mnister sprawiedliwości
Mariusz BŁASZCZAK - minister spraw wewnętrznych i administracji
Witold WASZCZYKOWSKI - minister spraw zagranicznych
Jan SZYSZKO - minister środowiska
Konstanty RADZIWIŁŁ - minister zdrowia
Mariusz KAMIŃSKI - minister-członek Rady Ministrów
Beata KEMPA - minister-członek Rady Ministrów
Henryk KOWALCZYK - minister-członek Rady Ministrów
Krzysztof TCHÓRZEWSKI - minister-członek Rady Ministrów
Elżbieta WITEK - minister-członek Rady Ministrów.

Rozmowa z rumianinem, posłem Janem Klawiterem
- W swoim programie
wyborczym podkreślał
Pan dwa ważne dla siebie tematy: rodzina i
energetyka. Rozumiem,
że jako poseł będzie się
Pan skupiał na tych dziedzinach?
Na początku chciałbym
serdecznie
podziękować
mieszkańcom Rumi za zaufanie, którym obdarzyli
mnie podczas wyborów.
Otrzymałem w Rumi ponad 1800 głosów.
- Odpowiadając na pytanie, rzeczywiście są to dla
mnie podstawowe zagadnienia. Rodzina jest fundamentem społeczeństwa.
Uważam, że państwo nie
powinno ingerować w życie
rodziny i wychowanie dzieci, za które odpowiedzialni
są rodzice. Taką ingerencję
może uzasadnić tylko zagrożenie życia lub sytuacje
patologiczne, a nie trudna
sytuacja materialna. W
takim przypadku, zamiast
zabierać dzieci i umieszczać
je w placówkach wychowawczych, należy pomóc rodzinie, wspierać ją. Urzędnicy nie powinni decydować
o losie i wychowaniu dzieci,
tylko ich rodzice. Ustawodawstwo musi być podporządkowane tej kardynalnej zasadzie.
- Zajmując się energetyką w Sejmie, wkracza
Pan w zagadnienia ekonomiczne.
- Owszem, bo energetyka jest podstawą gospodarki. W tej dziedzinie
mamy w Polsce bardzo
dużo do zrobienia. Temat
jest złożony, powiem tylko,
że potrzebne są programy,
długofalowe działania i
konsekwencja. Jeśli mowa
o ekonomii dodam, że interesuje mnie bardzo również gospodarka morska,
którą powinniśmy rozwijać i wspierać.
- Czy jako rodowity
Kaszuba będzie się Pan
starał promować nasz
region?
- Zdecydowanie tak,
o czym wielokrotnie mówiłem. Promocja kultury
kaszubskiej, języka kaszubskiego,
regionalnej
tożsamości to jeden z moich
celów. Zależy mi na popularyzacji języka kaszubskiego w naszym regionie, na
zwiększeniu liczby uczniów

Rumski poseł Jan Klawiter.

oraz lekcji kaszubskiego.
- Znajduje Pan jeszcze czas na działalność
w rumskim oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskim, gdzie pełni
pan funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
- Na razie, mimo wielu
obowiązków, udawało mi
się pracować w Zrzeszeniu.
Mam nadzieję, że nadal w
jakimś stopniu to się uda.
- A propos obowiązków, obok pracy zawodowej w gdyńskim OPEC,
wcześniej również pracy w samorządzie, jest
Pan działaczem Akcji
Katolickiej, inicjatorem
i głównym „motorem”
diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Co będzie
dalej z konkursem, kiedy Pana pochłoną nowe
obowiązki?
- Konkurs Biblijny na
pewno będzie się rozwijał i
będę się starał, aby zyskał
rangę ogólnopolską. Organizowany przez Akcję Katolicką w Rumi, jest coraz
bardziej popularny, a fakt,
że zostałem posłem
na
pewno tego nie zmieni. Podobnie nadal będzie działać
założona przy moim współudziale Fundacja „Słowo”,
która m.in. promuje postać
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,

organizuje coroczny Orszak
Trzech Króli. Wszystkie te
przedsięwzięcia muszą być
nie tylko kontynuowane,
ale także powinny się rozwijać.
- Wracając do naszego
miasta i regionu, kultura kaszubska i tradycja
są bardzo ważne, ale
mamy też współczesne,
bieżące problemy.
- Nie mam zamiaru od
nich uciekać. Ważny jest
rozwój naszego regionu w
różnych dziedzinach, m.in.
w komunikacji. Temu może
służyć na przykład budowa
OPAT. Tego rodzaju działania na pewno będę wspierał.
- Jest Pan rumianinem od urodzenia?
- Tak, urodziłem się w
Rumi, w domu, w 1950 roku.
Moja mama była również rodowitą rumianką. Dziadkowie nie tylko tutaj mieszkali,
ale w okresie międzywojennym otworzyli w Rumi przy
obecnej ulicy Wybickiego
kino „Aurora”, a także prowadzili restaurację „Kaszubianka”. Wychowałem się
w Rumi i mieszkam w tym
mieście do dziś. Tutaj żyje
też spora część mojej rodziny. Moje kaszubskie i rumskie korzenie są głębokie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska
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NAGRODY, AWANSE

Zmiana na stanowisku

Uroczystość w dworku

Nowy dyrektor Straż Miejska w Rumi
ZSP nr 2
działa od 25 lat
Straż Miejska w Rumi obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Podczas uroStarosta Gabriela Lisius wręczyła
nominację na dyrektora Zespołu Szkół czystości w sali Miejskiego Domu Kultury zasłużonym strażnikom wręczono odPonadpodstawowych nr 2 im. Hipolita znaczenia, a także nagrody i awanse na wyższe stopnie.
Roszczynialskiego w Rumi Elżbiecie
Na uroczystość jubileKałuskiej.
uszową przybyli m.in poseł
Elżbieta Kałuska, która
wcześniej pełniła funkcję
wicedyrektora szkoły, zastąpiła na tym stanowisku
wieloletniego
dyrektora
ZSP nr 2 Piotra Wołowskiego, który odszedł na emeryturę.
E. Kałuska pełni obowiązki dyrektora rumskiego „Hipolita” od 1 listopada
2015 r.

Ośmiorniczki
i frykadelki
Bóg jedyny wie, jakie zgliszcza pozostawiła po sobie klika PO-PSL,
ale z pewnością wesoło nie jest i jeszcze nie będzie. Zgliszcza to nie
tylko bałagan decyzyjny, administracyjny, koncepcyjny, finansowy
w państwie, ogarniający nas partyjny nepotyzm, kumoterstwo, zakłamanie medialne, itp. No i oczywiście „ch…, d…, i kamieni kupa”,
jak dosadnie ocenił Polskę minister w rozmowie z innym ministrem w
trakcie konsumpcji ośmiorniczek i innych frykadelek. Oni byli z takiej
Polski wyraźnie zadowoleni, ale Polacy kilka miesięcy później stwierdzili, że takie smakołyki im nie smakują.
Oprócz polityczno-partyjnej zgnilizny jest jeszcze coś gorszego, bo
- moim zdaniem - ludzie prawie całkowicie zrazili się do państwowych
instytucji, przedstawicieli władzy centralnej, samorządowej, ludzi
biznesu, urzędników, różnych instytucji powołanych do strzeżenia
prawa, ale też sami do siebie.
Po prostu przestaliśmy być polską rodziną.
Może nie jest to głęboka nienawiść, ale nieufność, niechęć, obojętność na wydarzenia, przekonanie o działaniu służb państwowych
przeciwko zwykłemu obywatelowi.
Jeżeli obecna władza chce zmienić Polskę, chce sprawić, aby ludzie jej zaufali, musi bezwzględnie przerwać patologiczne działania
różnych sitw polityczno-partyjno- gospodarczych.
Nic tak ludzi nie irytuje, jak politycy, którzy łamią dane słowo
wyborcze już kilka dni po wyborach.
Wydaje się, że mało kto oczekuje na początku sprawowania
władzy radykalnych zmian i cięć (które może niektórym się marzą),
ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób, jakimi metodami, z jaką
narracją władza będzie działać. Sztuka polega na tym, by nie pokazywać jak się robi tzw. „polityczną kiełbasę”.
Natomiast pociągnięcie do odpowiedzialności niektórych polityków i urzędników państwowych, jest bezwzględną koniecznością, aby
hydra się nie odrodziła. Wymaga to jednak ciszy, spokoju, opanowania,
a nie fleszy aparatów fotograficznych i kamer.
Zapewne jest wielu smakoszy, którzy uwielbiają przekąski z
ośmiorniczek i inne frykadelki, ale niech łechcą swoje podniebienia
sami za zarobione przez siebie pieniądze, a nie na koszt państwa. Wino
za 10 euro może tak samo wspaniale smakować, jak i za 100 euro, co
udowodnił Prezydent Andrzej Duda. 		
Kibic
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Jan Klawiter, wojewoda
pomorski Ryszard Stachurski, wicestarosta wejherowski Witold Reclaf,
burmistrz Rumi Michał
Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. Ważnym momentem
uroczystości było wręczenie
strażnikom z Rumi medali „Za Długoletnią Służbę”
nadanych przez Prezydenta
RP. Złoty Medal otrzymali: Mirosław Krajewski i
Roman Świrski, Srebrny
Medal dostali:
Marcin
Adamczyk, Andrzej Basiel, Jarosław Mikołajczak.
Kilku funkcjonariuszy
otrzymało nominacje na
wyższe stopnie strażnicze.
Jarosław
Mikołajczak
został zastępcą komendanta SM. Wcześniej takiej
funkcji w Rumi nie było.
Strażnicy i pracownicy
administracji SM otrzymali również nagrody pieniężne. Komendant Straży
Miejskiej w Rumi, Roman
Świrski zaprezentował historię tej jednostki oraz
poinformował o jej działaniach i sukcesach. Jak powiedział komendant Świrski, podczas różnych akcji i
patroli strażnicy uratowali
życie około 240 osobom,
wielokrotnie
przywracali porządek w mieście w
REKLAMA

Burmistrz Michał Pasieczny wręczał strażnikom nominacje i nagrody
pieniężne.

sensie dosłownym (dzikie
wysypiska śmieci, ustalenie sprawców tego rodzaju
czynów) i w zakresie bezpieczeństwa, ratowali źle
traktowane lub bezpańskie
zwierzęta, brali udział w
akcjach przeciwpowodziowych i innych, zabezpieczali imprezy i wydarzenia w
mieście.
AK.

Patrole, interwencje, profilaktyka
Straż Miejska w Rumi powstała 1 listopada 1990 r. Jej pierwszym komendantem był Zenon Warzewski, a kolejnymi Feliks
Zdrojewski (1994-1998) i Marek Jereczek (1998-2004).
Strażnicy realizują patrole piesze, zmotoryzowane i rowerowe,
często razem z policjantami. Do patrolowania miasta oraz w interwencjach wykorzystywane są również psy, bardzo pomocne w działaniach Straży Miejskiej.
Pomocna dla mieszkańców jest z pewnością strona internetowa SM, za pośrednictwem której można zgłosić potrzebną
interwencję lub odnaleźć zaginionego psa.
Z inicjatywy obecnych władz miasta ostatnio rozszerzono
liczbę patroli podczas weekendów. Obok patroli i interwencji,
prowadzone są też akcje profilaktyczne, związane z bezpieczeństwem i porządkiem.
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ZDROWIE

Z poradnika podologa

Ważna profilaktyka
Chory z cukrzycą powinien szczególnie dbać o swoje stopy, bo tylko staranna pielęgnacja stóp diabetyka, kontrolowanie poziomu cukru we krwi oraz
odpowiednia dieta uchronią przed poważnym problemem, jakim jest zespół
stopy cukrzycowej.
Dlaczego tak ważna jest profilaktyczna i profesjonalna
opieka nad stopami diabetyków? Nie chciałabym wchodzić
w naukową definicje syndromu stopy cukrzycowej. Należy
jednak pamiętać, iż w przebiegu cukrzycy dochodzi m.in. do
rozwoju zmian w obwodowym układzie krwionośnym. Gdy
układ ten zaczyna szwankować, niedożywia i niedotlenia
tkanek kończyn dolnych, w tym także tkanki nerwowej.
Mózg chorego przestaje odbierać informacje odpowiedzialne za bodźce dotykowe czy temperaturowe. Chory
nie czuje zmiany temperatury (poparzenie), drażnienia ze
strony niedopasowanego obuwia, skaleczenia. Uszkodzenie tkanki przy braku jej dotlenienia i dożywienia zmienia
drobne skaleczenie w chroniczną ranę.
Stopy diabetyka wymagają szczególnej ostrożności przy
zabiegach, gdyż nawet drobne skaleczenie może skutkować rozwinięciem się trudnej do wyleczenia rany. Czasem
potrzebuje użycia specjalistycznej wkładki tzw. łoża odciążająco- zabezpieczającego, które chroni stopę przed urazami i profilaktycznie zabezpiecza przed powstawaniem
deformacji.
W pielęgnacji stóp przez samego cukrzyka najważniejsze jest: noszenie wygodnego obuwia, bezszwowych rajstop
czy skarpet, unikanie chodzenia na boso czy w klapkach,
natłuszczanie i nawilżanie odpowiednimi kremami. Stóp
nie należy nadmiernie moczyć ani przegrzewać.
Pielęgnacja stóp diabetyka w gabinecie podologicznym
polega m.in. na regularnym i nie inwazyjnym usuwaniu zrogowaceń i obserwacji wszelkich zmian pojawiających się pod
nimi, fachowym skracaniu paznokci lub ewentualnej aplikacji klamry, tak aby nie doszło do żadnego stanu zapalnego w
okolicach wałów paznokciowych i badaniu czucia stopy.
Pierwsze objawy rozwijającego się niebezpieczeństwa
mogą być naprawdę niewielkie. W porę nie zauważone doprowadzić mogą do wielu powikłań takich jak owrzodzenia, zakażenia bakteryjne i zgorzel, zapalenia stawów i
kości, wreszcie posocznica (sepsa).
Diabetyku pamiętaj, że nawet drobny kamyczek nie zauważony w bucie może się stać twoim wrogiem.

Ewa Raczkowska
Dyplomowany podolog.
Pedive. Gabinet podologiczno–kosmetyczny.
ul. Stoczniowców 7b Rumia.

Dieta

dla zdrowego serca
Choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, również w Polsce, dlatego tak ważna jest
profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania i właściwego ich leczenia. Oprócz terapii farmakologicznej, podstawą
podstępowania przy chorobach układu krążenia, jest wprowadzenie właściwej diety.
Jedną z najczęściej diagnozowanych przez lekarzy przypadłości jest nadciśnienie tętnicze. Do głównych przyczyn
powstawania nadciśnienia należą choroby nerek, wady serca, zaburzenia hormonalne, otyłość oraz niehigieniczny
tryb życia. Nieleczone nadciśnienie może w konsekwencji prowadzić do zawału serca, udaru mózgu, uszkodzenia
wzroku czy niewydolności nerek – ostrzega dietetyk Naturhouse Małgorzata Neubauer.
Co jeść, a czego unikać?
Najważniejszym składnikiem podlegającym kontroli jest sód, który pełni istotną
rolę w procesach regulacji ciśnienia krwi. Należy ograniczyć spożywanie soli w diecie,
a szczególną uwagę zwrócić na produkty przetworzone zawierające duże ilości soli
ukrytej. Do takich produktów należą wędliny i wyroby garmażeryjne, konserwy, dania
gotowe oraz typu instant, a także chipsy, słone przekąski, orzeszki itp.
Ważne jest także aby posiłki były urozmaicone, pełnowartościowe i różnorodne aby
zapobiec niedoborom składników odżywczych. Ponad to istotna jest regularność posiłków, które powinny być spożywane optymalnie co 3 godziny.
Dieta powinna charakteryzować się niską zawartością tłuszczu. Należy unikać tłustych mięs, wywarów, tłuszczy pochodzenia zwierzęcego oraz smażenia w głębokim oleju. Bardzo ważne jest regularne spożywanie ryb, nawet 3 razy
w tygodniu. Ryby, orzechy oraz tłuszcze roślinne zawierają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), które
działają przeciwzapalnie, a tym samym ochronnie na układ krążenia. Ważna jest też obróbka termiczna - zaleca się
gotowanie, gotowanie na parze, duszenie, smażenie bez dodatku tłuszczu, grillowanie, pieczenie w rękawie.
Niezbędne minerały
W diecie dla zdrowego serca nie może zabraknąć odpowiedniej podaży wapnia, potasu i magnezu. Wapń dostarczymy spożywając jogurty, kefiry, maślanki i sery twarogowe. Ograniczeniu podlegają sery żółte i pleśniowe, a także
śmietany - ze względu na dużą ilość tłuszczu oraz nasyconych kwasów tłuszczowych, które są przeciwskazane zwłaszcza w chorobach układu krążenia. Magnez znajdziemy w ciemnym pieczywie, płatkach owsianych, kaszy gryczanej,
migdałach, pestkach dyni, zarodkach pszennych, białej fasoli, soi, naturalnym kakao, pistacjach i bananach. Potas z
kolei zawarty jest przede wszystkim w warzywach i owocach, produktach zbożowych z pełnego przemiału, rybach,
nasionach roślin strączkowych i kakao. Owoce i warzywa są bardzo istotne także ze względu na zawartość antyoksydantów, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Warzywa szczególnie polecane to: kapusta, brokuł brukselka,
czosnek, cebula, seler, pomidor, buraki. Wśród owoców możemy wyróżnić jagody, truskawki, maliny, kiwi, porzeczki,
ciemne winogrona i żurawinę. Zarówno warzywa jak i owoce powinny pojawiać się wymiennie w każdym posiłku.
Dbając o kondycję naszego układu krążenia w diecie nie może zabraknąć błonnika pokarmowego, które dobrym
źródłem są pełnoziarniste produkty zbożowe, kasze, makarony, razowe pieczywo.
Ponieważ przy problemach z krążeniem często obserwuje się opuchnięcia kończyn lub ogólne wrażenie obrzmienia, należy dbać o odpowiednią podaż płynów. Zalecana ilość to ok. 1,5-2l wody mineralnej wypijanej w ciągu dnia
stopniowo. Spożywanie alkoholu nie jest wskazane, podobnie jak słodzone soki, napoje gazowane i energetyczne.
Bardzo ważna jest aktywność fizyczna, która usprawnia krążenie obwodowe oraz drenaż limfatyczny, pomaga również w zachowaniu prawidłowej masy ciała. Należy pamiętać, że zbędne kilogramy, zwłaszcza w postaci tkanki tłuszczowej obciążają nasze serce i mogą prowadzić do pogorszenia ogólnej kondycji organizmu.

REKLAMA

GABINET PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Ewa Raczkowska
Podolog
ul. Stoczniowców 7B
84-230 Rumia

tel.: +48 691 410 747
pedive.podologia@gmail.com

Skorzystaj z konsultacji z dietetykiem
Jeśli borykasz się z chorobami układu krążenia, zmiana dotychczasowych
nawyków żywieniowych może znacznie poprawić komfort Twojego życia i
złagodzić skutki choroby. Już dziś skonsultuj się z dietetykiem w ramach ogólnopolskiej kampanii Uwaga Nadwaga. Od 14 września do 30 listopada w
Centrum Naturhouse w Rumi można skorzystać z darmowych pomiarów
ciała i otrzymać cenne wskazówki dietetyczne. Pamiętaj - zdrowa, pełnowartościowa dieta i umiarkowana aktywność fizyczna to klucz do zachowania
zdrowego serca i smukłej sylwetki.
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

mgr inż. Małgorzata Neubauer
Dietetyk Naturhouse Rumia
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ROZRYWKA

Kolejna edycja imprezy już za nami

RumiaFest 2015

Jak co roku, w Pool Club Adria odbył się kolejny, trzeci
już RumiaFest 2015.
Imprezę odwiedziło około 500 osób, co spowodowało, że
sala koncertowa klubu została szczelnie wypełniona do
ostatniego miejsca.
Dla publiczności na żywo
wystąpili Constellation Report, Morealless, Marika
oraz Explozer. Taki przekrój
gatunków muzycznych sprawił, że każdy z widzów mógł

posłuchać czegoś ciekawego,
nawet w języku kaszubskim.
Wykonawcy prezentowali
mieszankę punk rocka, reggae, dub, ska, heavy metalu
a nawet muzykę soulową.

Organizatorem
festiwalu jest stowarzyszenie
R.U.M.I.A., Pool Club Adria, wsparcia finansowego
udzieliła jak zwykle Gmina
Rumia. Tekst i foto W.H.

Sala koncertowa Pool Club Adria wypełniona po brzegi.

Gwiazda RumiaFest 2015 - Marika - wokalistka Marta
Kossakowska.
R
EKLAMA
REKLAMA

033770354

Rumska publiczność bawiła się znakomicie przy dzwiękach swojej ulubionej muzyki.
OGŁOSZENIE

P O D Z I Ę K O WA N I E
PRAGNĘ SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM RUMI
ZA ODDANIE GŁOSU NA MNIE
PODCZAS OSTATNICH WYBORÓW
DO SEJMU R.P.
Również uprzejmie informuję,
że od dnia 7 grudnia jest czynne
w każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.oo-18.oo, moje biuro
jako radnej powiatu wejherowskiego.
Biuro mieści się w Rumi
przy ul. Bolesława Chrobrego 27

Również czynna jest
moja strona internetowa pod adresem:
www.lucjaslowikowska-pis.pl
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RADNA
POWIATU
WEJHEROWO

Łucja
Słowikowska
Adres biura:
Rumia, ul. B. Chrobrego 27

www.lucjaslowikowska-pis.pl

BIURO CZYNNE:
w każdy
pierwszy poniedziałek
miesiąca
w godz. 17.oo-18.oo
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AKTUALNOŚCI

11 Listopada

Rumia świętowała
Piękna uroczystość odbyła się w Rumi 11 Listopada, z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najpierw w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych odprawiona została msza św. za Ojczyznę, z
udziałem pocztów sztandarowych i władz miasta, a potem uczestnicy
uroczystości przeszli ulicami Rumi. Nawet nie najlepsza pogoda nie zraziła rumian, świętujących tę ważną rocznicę.
Marszałek Józef Piłsudski, ułani na koniach, poczty sztandarowe, przedstawiciele
władz miasta, młodzież i inni mieszkańcy - wszyscy wzięli udział w paradzie z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Barwny i radosny pochód ulicami Rumi w święto 11
Listopada zorganizowano po raz pierwszy.
Na koniec uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru
Św. Cecylii oraz Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej.
A.K., fot. W. Hintzke

W uroczystościach brał udział również m.in. rumski poseł Jan Klawiter.

Koncert Chóru Św. Cecylii i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją
Krzysztofa Brzozowskiego.

Pod pomnikiem H. Derdowskiego i J. Wybickiego przedstawiciele władz i organizacji miejskich złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Paradę otwierał Marszałek
Piłsudski w zabytkowym
samochodzie CWS.

Paradę zamykali ułani z grupy rekonstrukcyjnej.

Znaczącą grupę w paradzie stanowiła rumska młodzież.

Harcerze z ZHR oświetlali drogę pochodniami.

Uczniowie z I LO przemaszerowali przystrojeni we
własnoręcznie wykonane „wąsy Piłsudskiego”.
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Ulica Dąbrowskiego odnowiona

Bezpieczniej
i wygodniej

Nowa nawierzchnia, tzw. azyle dla pieszych, zatoczki i
dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów - to efekt
modernizacji dużego odcinka ul. Dąbrowskiego w Rumi.
Wprawdzie prace na tej głównej ulicy skończyły się we wrześniu, ale pod koniec października oficjalnie zakończono inwestycję, finansowaną przez miasto i powiat wejherowski.
Ta ruchliwa ulica była
bardzo zniszczona. Teraz kierowcy jeżdżą już
po gładkiej nawierzchni.
Modernizacja, która była
prowadzona podczas tegorocznego lata, objęła dwa
odcinki drogi: od skrzyżowania z ul. Starowiejską do
skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz od tego skrzyżowania do ul. Bydgoskiej
(z wyłączeniem obu wspomnianych skrzyżowań).
- Ulica Dąbrowskiego
jest drogą powiatową, a jednocześnie ważnym szlakiem
komunikacyjnym nie tylko
dla mieszkańców Rumi stwierdził Witold Reclaf,
wicestarosta wejherowski.
- Dlatego przeznaczyliśmy
środki z budżetu powiatowego na wsparcie tej inwestycji w Rumi.
Koszt inwestycji wynosił
1 mln 600 tys. złotych. Samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel 500 tys. zł.
AK.

Prace remontowe na ul. Derdowskiego

Modernizacja
chodnika

Trwa modernizacja chodnika na ruchliwej ul. Derdowskiego w centrum Rumi. Nową nawierzchnię otrzymał m.in.
chodnik wzdłuż ogrodzenia boiska Gimnazjum nr 1 oraz w
kilku innych miejscach. Dzięki temu mieszkańcy, udający
się m.in. do przychodni będą mogli dotrzeć tam wygodniej i
bezpieczniej. To ważne zwłaszcza dla osób starszych.
Jak się dowiedzieliśmy
w Urzędzie Miasta Rumi,
w ramach zadania pn. „Modernizacja chodników na
terenie miasta Rumi 2015
r.”, prowadzonego od 2 lipca
do 15 grudnia 2015 r. wyremontowano chodnik na ul.
Sienkiewicza i ul. Okrężnej
przy Szkole Podstawowej
nr 6, a obecnie prowadzony
jest remont chodnika na ul.
Derdowskiego. Wyremontowano także chodnik przy
ul. Batorego na Szmelcie od
ul. Młyńskiej do ul. Św. Jó-

zefa, z wyłączeniem odcinka przy szkole.
Chodnik wzdłuż terenów Gimnazjum nr 4 jest
wprawdzie zniszczony i
wymaga remontu, ale ze
względu na planowaną w
przyszłym roku wymianę
ogrodzenia wokół wspomnianej placówki, chodnik
na tym odcinku zostanie
zmodernizowany w późniejszym terminie.
- Kluczem do wyboru
ulic, przy których remontowane są chodniki były miej-

sca użyteczności publicznej,
a więc m.in. szkoły i przychodnie - informuje pracownik z Wydziału Inżynierii
Miejskiej Urzędu Miasta.
- Jak wiadomo, takie placówki znajdują się przy ul.
Derdowskiego. Remontujemy tam odcinki chodnika,
które są najbardziej zniszczone. Prace będą prowadzone do połowy grudnia,
w miarę możliwości, wynikających z warunków atmosferycznych.
AK.

Tak wygląda odnowiona jezdnia na ul. Dąbrowskiego.

Nowe chodniki przy ul. Derdowskiego są wykonywane z trwałej kostki brukowej.

W MDK w Rumi

Kolejna giełda kolekcjonerów
13 grudnia (jak zwykle w niedzielę) w godzinach 10.00 –
13.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbędzie się kolejna Giełda Kolekcjonerów.
W ostatnich dniach października przedstawiciele władz miasta i powiatu spotkali
się w centrum Rumi, na odnowionej ulicy Dąbrowskiego. Od lewej stoją: członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, burmistrz Rumi Michał Pasieczny,
wicestarosta wejherowski Witold Reclaf i przedstawiciel wykonawcy inwestycji.
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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.			
R.H.
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Dla uczniów i innych mieszkańców miasta

Nowoczesne boiska i place zabaw
Pod koniec października zakończono prace przy urządzaniu nowoczesnych
boisk przy dwóch rumskich szkołach: Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny
oraz przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej. Boiska wybudowane zostały w oparciu o fundusze z zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Powstały
także dwa nowe place zabaw, na Lotnisku i w Starej Rumi.
Przy Gimnazjum nr 1
powstało boisko do piłki
nożnej, czterotorowa bieżnia prosta, rozbieg do skoku w dal o nawierzchni
poliuretanowej. Na nowym
boisku zamontowano oświetlenie, piłkochwyty oraz
bramki. Uzupełniono także
trawniki między bieżnią a
boiskiem i dookoła obiektu.
Szkoła Podstawowa nr
10 wzbogaciła się o boisko
wielofunkcyjne, boisko do
piłki siatkowej, bieżnię
dwutorową prostą i rozbieg
do skoku w dal wraz z całą
infrastrukturą. Podobnie
jak przy Gimnazjum nr 1,
całość jest oświetlona oraz
otoczona trawnikami.
W
ostatnich
dniach
trwały procedury, związane z odbiorem technicznym
tych obiektów sportowych.
W Rumi powstały również nowy place zabaw,
wyposażone w nowoczesne
i bezpieczne urządzenia do
zabawy oraz rekreacji. Taki
obiekt znajduje się przy ul.
Różanej i 1 Maja. Wprawdzie jesień i nadchodząca
zima nie pozwoli na korzy-

Nowe boisko przy Gimnazjum nr 1 oczekuje jeszcze na odbiór techniczny i dopuszczenie do użytkowania. Widok od ul. Derdowskiego.
Fot. W. Hintzke

Nowy plac zabaw miedzy ulicami Różaną i Topolową
na rumskim Lotnisku.
Fot. W. Hintzke

stanie z nowego placu, ale
wiosną i latem przyszłego
roku dzieci będą mogły bawić się na kolorowych huś-

gracyjny, karuzela tarczowa, sprężynowiec „Piękne
kaczątko” i sprężynowiec
„Ryba”.
- Staramy się tworzyć
jak najwięcej przestrzeni
rekreacyjnych dla mieszkańców. Nowy obiekt przy
ulicy Różanej jest jedną
z wielu inwestycji tego
typu, jakie udało nam się
zrealizować w 2015 roku.

tawkach, drabinkach i innych urządzeniach.
O nowy plac zabaw starali się sami mieszkańcy.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi
informuje o podjęciu uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XVI/125/2015 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do opracowania:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu Nr 4 Rumia, planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji
Wojska Polskiego i północną granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania miejscowego planu na piśmie - listownie na adres Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi w terminie do dnia 07.12.2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Inwestycja
zrealizowana
została w ramach zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Wśród zamontowanych
urządzeń znalazły się: zjazd
linowy, linarium „Piramida
pajęcza”, huśtawki, „Statek
Kolumba”, drabinka pozioma, ścianka wspinaczkowa,
sprężynowiec „Koniczyna”,
zestaw zabawowy inte-

Dzięki niej możliwe będzie
aktywne spędzanie czasu
w rodzinnej i przyjaznej
atmosferze – mówi burmistrz Rumi, Michał Pasieczny.
Niedawno
zakończono
także budowę podobnego
placu zabaw w Starej Rumi
o nazwie „Jaś i Małgosia w
Arkadii”.
AK./UM

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam
o przyjęciu Zarządzeniem Nr
335/310/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 października 2015 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią.
Z treścią dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa
odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
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AKTUALNOŚCI

Powstanie plan zagospodarowania

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Przedsiębiorcy pytają: Pacta sunt servanda?
dlaczego dopiero teraz? Nie tym razem

Radni Rumi podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia
Ostatnio byliśmy świadkami długo wyczekiwanego wyrodo sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
ku
Trybunału Konstytucyjnego ws. OFE. Trybunał Konstyprzestrzennego dla terenu położonego w Rumi, pomiędzy
wschodnią granicą obrębu nr 4 Rumia, planowanym prze- tucyjny uznał reformę za zgodną z konstytucją, co wywołuje
biegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, kontrowersje w tak ważnym i trudnym temacie.
ul. I Dywizji Wojska Polskiego i północną granicą miasta.
Przypomnijmy, że w właściciela takich obligacji należało złożyć to powtórOznacza to, że rozpoczęto procedurę, związaną z budową 1999 r. wprowadzono w i to właśnie Państwo gwa- ne oświadczenie) i przez to
ramach reformy systemu rantuje wykupienie tego pozostała część środków
infrastruktury na tym terenie. Decyzja na pewno potrzeb- emerytalnego instytucje długu w określnym termi- również trafi do ZUS.
na, ale przedsiębiorcy pytają: dlaczego podjęta dopiero po Otwartych Funduszy Eme- nie, po określonej kwocie.
Powracając do wyroku
rytalnych
(jako
II
filar
51,5%
przejętych
środków
Trybunału
w sprawie m.in.
roku od rozmów w tej sprawie?
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały „stwierdza
się konieczność dokonania
zmiany
obowiązujących
zapisów dotyczących przeznaczenia
terenów
dla
umożliwienia wprowadzenia nowych funkcji. Plan
pozwoli na prawidłowe
zagospodarowanie z zachowaniem porządku przestrzennego,
racjonalnego
wykorzystania przestrzeni
przy jednoczesnej ochronie
środowiska naturalnego.
Niniejsza uchwała czyni
zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej
jak również obowiązującym
przepisom prawnym”.
Po sporządzeniu nowego
miejscowego planu (zmieniającego obowiązujące dzisiaj ustalenia planistyczne),

uchwali go Rada Miejska.
Nastąpi to zapewne za
kilka miesięcy, co martwi
przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenach wzdłuż ul. I Dywizji
WP w Rumi.
- Rok temu władze Rumi
obiecywały, że na terenach
przemysłowych w północnej części miasta powstanie
kanalizacja i sieć wodociągowa, która umożliwi nam
rozwój naszych firm - mówią przedsiębiorcy. - Na
razie rozbudowa obiektów,
rozszerzenie działalności,
a tym samym zatrudnianie nowych pracowników
nie jest możliwe ze względu
na brak infrastruktury. Teraz dowiadujemy się, że po
roku od prowadzonych na
ten temat rozmów, Urząd

Miasta dopiero przystąpi
do sporządzania miejscowego planu. Jesteśmy rozczarowani i niezadowoleni,
że wszystko trwa tak długo.
- Jeżeli rok trwało podpisanie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia planu,
to zapewne samo jego sporządzenie będzie trwało 5
lat, a wykonanie kolejne 5
lub 10 lat - dodają przedsiębiorcy. - Czyli nie mamy co
liczyć na szybkie uzbrojenie
terenów inwestycyjnych w
infrastrukturę i media.
A może zapytać w innych miastach jak to robią,
że inwestorzy przychodzą
na uzbrojony teren i prowadząc działalność gospodarczą, generują dochody
gminy?
GR.

Sprzedaż lokali komunalnych

Nie we wszystkich budynkach
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi, która odbyła się 29 października radni zmienili ustawę z 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego tytułu bonifikat.
Burmistrz Miasta zaproponował, a Rada Miejska
zgodziła się na rozszerzenie
listy komunalnych budynków, w których sprzedaż lokali innym najemcom nie jest
możliwa. Wiąże się to z realizowanym w Rumi programem KAWKA - polegającym
na podłączeniu budynków
mieszkalnych do sieci ciepłowniczej. W związku z zainteresowaniem 8 kolejnych
wspólnot mieszkaniowych
przystąpieniem do programu KAWKA (edycja 2015)
uznano, iż ze sprzedaży należy wyłączyć lokale w budyn-
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kach przy ul. Kombatantów 6,
17, 23, 25, 27, ul. Sabata 7 i 11
oraz ul. Zakole 6.
Zmiana struktury własnościowej budynków zakwalifikowanych do tego
programu uniemożliwiłaby
jego realizację.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Miejska zezwala na
sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, z wyłączeniem
lokali położonych w budynkach przy ulicach: Młyńskiej
1, Młyńskiej 2, Młyńskiej 3,
Młyńskiej 4, Kombatantów 2,

Kombatantów 4, Kombatantów 6, Kombatantów 8, Kombatantów 10, Kombatantów
13, Kombatantów 15, Kombatantów 17, Kombatantów
19, Kombatantów 21, Kombatantów 23, Kombatantów 25,
Kombatantów 27, Zakole 2,
Zakole 4, Zakole 6, Zakole 8,
Zakole 9, Zakole 11, Sabata 7,
Sabata 9, Sabata 11, Sabata 13,
Szkolnej 4, Placu Kaszubskim
11, Górniczej 29, Mickiewicza
45, Krzywej 3, Derdowskiego
22, Sobieskiego 26, Św. Józefa 24, Świętopełka 12, Reja 2,
Reja 3, Reja 4, Reja 7, Reja 8,
Reja 9.
A.K.

zabezpieczenia emerytalnego, obok państwowego
ZUS). Państwo zawarło z
nami „umowę”: obywatele
niech płacą zarówno składki na ZUS, jak i na OFE to
będą mieli godną emeryturę pod palmami.
Umowa ta funkcjonowała do 2011 r. kiedy to
decydenci polityczni w Polsce stwierdzili, że należy
zmienić warunki paktu.
Z umówionych wcześniej
7,3% składki do OFE zaczęło trafiać tylko 2,3%.
Zdecydowanie zmniejszono wpływy do funduszy, co
zaczęło rodzić wątpliwości.
Wtedy pierwszy raz złamano zasadę o dotrzymywaniu umów.
Następnie umowę złamano w 2013 r. Były Prezydent RP B. Komorowski
podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym, przewidującą przekazanie 51,5% jednostek
rozrachunkowych
(znajdujących się na rachunku
każdego członka OFE) do
ZUS. Bez pytania, bez konsultacji ze społeczeństwem
podjęto decyzję, że ponad
połowa pieniędzy każdego
z nas, obywateli, zostanie
przekazana na subkonta w
ZUS.
Tych
przekazanych
środków już nie ma. Ani
złotówki. W momencie kiedy występowały one na rachunkach funduszy można
było domniemać, że te pieniądze faktycznie gdzieś
są w sensie fizycznym. Fizycznie w tym sensie, iż te
51,5% przejęte przez ZUS
to nie były akcje jakichś
spółek itp. To były przede
wszystkim obligacje skarbowe tzn. papier wartościowy, który potwierdzał, że
Państwo zaciągnęło dług u

to nie była wartość ustalona przypadkiem, to była
doskonale
przemyślana
decyzja decydentów politycznych. Obligacje te stanowiły duży procent długu
publicznego, który po przejęciu przez ZUS został de
facto umorzony.
Ot taki paradoks, prawda? Dłużnik sam przejmuje swój dług i go umarza.
Wygodne prawda? W taki
oto perfidny sposób złamano po raz drugi umowę
między Państwem a obywatelem. Umowę, której
przedmiotem jest nasza
przyszłość tj. emerytura.
Trzecie złamanie warunków paktu nastąpiło
bezpośrednio w związku z
drugim przypadkiem. Po
reformie z 2013 r. ustawowo nakazano nam, aby
złożyć oświadczenie, w którym potwierdzamy Naszą
wolę pozostania w OFE.
Nic
kontrowersyjnego?
Otóż nie. Proszę spojrzeć
na to w ten sposób. Nigdzie
w prawie nie ma zapisu,
który nakazywałby podmiotowi powtórne złożenie
oświadczenia woli (czyli w
tym konkretnym przypadku o pozostaniu w OFE),
które potwierdzałoby wcześniejsze oświadczenie.
Nie można mieć złudzeń
jaki był tego cel. Decydenci doskonale zdawali sobie sprawę z tego, iż część
obywateli albo nie będzie
świadoma tego wymogu
albo po prostu nie będzie
miała ochoty odwiedzać
ZUS (bo to właśnie w placówkach ZUS lub listownie

przekazania tych 51,5%
środków do ZUS. Zapewne
wyrok, w którym uznanoby tę reformę za niekonstytucyjną spowodowałoby
niechybny krach finansów
publicznych. W obecnej sytuacji oddelegowanie blisko 150 mld zł. z budżetu
z powrotem do funduszy
oznaczałoby w praktyce
bankructwo państwa. Jednakże to nie obywatele podjęli decyzję o pierwotnym
transferze tych środków,
którego oczywistym celem,
było umorzenie długu, który sam rząd zaciągnął.
Długi należy spłacać - to
zasada obowiązująca nas
wszystkich (chociaż jak
praktyka pokazuje, można
pożyczać i nie spłacać pod
warunkiem, że dłużnikiem
jest władza). Były rząd zapomniał chyba, że każda
decyzja rodzi konsekwencje. Na całe szczęście (dla
byłego już rządu) Trybunał
Konstytucyjny uznał reformę za zgodną z konstytucją. Wszystko wskazuje
na to, że decyzja sędziów
pokierowana była tylko i
wyłącznie interesem państwa.
Niby w tym nie ma nic
złego, że sędziowie martwią się o interes państwa,
jednakże nie tego wymaga
się od sędziów lecz przestrzegania oraz
poszanowania prawa. Sędziowie orzekający w imieniu
Rzeczpospolitej
Polskiej
mają obowiązek stać na
straży prawa, a nie interesów.
Michał Kowalik

Pacta sunt servanda oznacza: umów należy
dotrzymywać. Zasada ta wywodzi się z prawa
rzymskiego, z którego to zaczerpnęliśmy wiele
instytucji tworząc nasze własne polskie prawo.
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WYDARZENIA

Konferencja „Bezpieczny Powiat”

Koordynacja,
edukacja, informacja
Konferencja z cyklu „Bezpieczny Powiat” pod hasłem „25 lat samorządu terytorialnego w powiecie wejherowskim. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy bezpieczeństwa” odbyła się w auli
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO) w Wejherowie.
Uczestniczyli w niej samorządowcy oraz przedstawiciele policji,
straży pożarnej i miejskiej z miast i gmin całego powiatu wejherowskiego. Były prelekcje, prezentacje, dyskusja - wszystko po to,
aby w naszym powiecie żyło się bezpiecznie.
Konferencję prowadził
Kazimierz Grubba, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie
w Wejherowie. K. Grubba
zaprezentował również ciekawą prezentację multimedialną o zadaniach powiatu
na rzecz bezpieczeństwa
jego mieszkańców. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o
funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego Wspomagania
Działań Ratowniczych oraz
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Od najmłodszych lat

Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową:
www.bezpiecznypowiat.pl
Portal służy m.in. do szybkiej wymiany informacji.
Podczas
konferencji
przedstawiono m.in. aspekty prawne funkcjonowania
samorządu
terytorialnego, omówiono jego rolę w
kształtowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na
przykładzie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, jak również
zaprezentowano
elektroniczny system łączności
oraz ostrzegania ludności.

- Dzisiejsza konferencja została zorganizowana
pod kątem podsumowań.
W tym roku obchodzimy 25-lecie samorządu,
dlatego chcemy przejrzeć
aspekty bezpieczeństwa w
powiecie pod kątem funkcjonowania samorządu mówiła Gabriela Lisius,
starosta
wejherowski.
- Zaprosiliśmy prelegentów nie tylko ze służb bezpieczeństwa, ale także ze
szkół wyższych, w których
realizowane są zasady bezpieczeństwa.
AK.

Ćwiczenia ratownicze

Podczas konferencji mówiono m.in. o imprezach dla dzieci i młodzieży, propagujących
bezpieczne zachowania na drodze, nad wodą
i w innych sytuacjach. Służą temu m.in. konkursy plastyczne i zabawy tematyczne dla
dzieci, konkurs PCK dla młodych ratowników
medycznych Medtura, Powiatowe Zawody
„Edukacja dla Bezpieczeństwa” przeznaczony
dla szkół ponadgimnazjalnych, zawody pływackie dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.

Co roku na terenie powiatu wejherowskiego
odbywają się ćwiczenia podczas zaimprowizowanych wypadków, awarii i groźnych sytuacji.
Improwizowane akcje ratownicze prowadzono
na drogach (np. na głównej drodze nr 6 w Rumi,
gdzie samochód osobowy zderzył się z cysterną),
nad jeziorami (m.in. w Strzepczu nad Jeziorem
Strzepcz), a także działania podczas ewentualnych zamachów terrorystycznych. Taką akcję
przeprowadzono w tym roku Kielnie w gm. Szemud w tamtejszym kościele św. Wojciecha.

Konkurs krasomówczy
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi wzięły
udział w VI Pomorskim Konkursie Krasomówczym PTTK w
Gdańsku i odniosły tam duży sukces.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce w konkursie zajęła
Natalia Witkowska ze
Szkoły Podstawowej nr 10
w Rumi za temat „Klarcia
podróżniczka”
(opiekun:
Alina Dempc). Trzecie miejsce ex aequo z uczestnikami z Gdanska i Tczewa
zajęła Dominika Hallmann ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi za temat
„Niezwykły gród Wejhera”
(opiekun: Sylwia Popczyk).
Kolejna uczennica SP nr 10
w Rumi, Ewa Boike uplasowała się na piątym miej-

scu. Co ciekawe, właśnie
Ewa opowiadała w konkursie o naszym mieście,
ponieważ mówiła na temat
„Moje kochane strony - Rumia i okolice” (opiekun: Katarzyna Naczk).
Najlepsza w województwie w tej kategorii Natalia
Witkowska z Rumi weźmie
udział w finale ogólnopolskim konkursu krasomówczego w listopadzie 2015 r.
w Legnicy. Gratulujemy!
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

województwa pomorskiego.
Stanowi etap wojewódzki,
wyłaniający laureatów do
konkursu ogólnopolskiego
w Legnicy i Golubiu Dobrzyniu.
Przesłuchania
odbędą się w środę, 14
października 2015 roku
w Gdańsku, w siedzibie
Oddziału
Regionalnego
PTTK przy ul. Ogarnej 72,
II piętro, od godz. 10.00.
Konkurs
jest
imprezą
punktowaną, wpisaną do
wojewódzkiego kalendarza
imprez Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
A.K.

Harcerze na scenie Domu Kultury „Janowo”.

Fot.: A. Piotrowska

Piosenki ze starego plecaka

Harcerska zabawa
W Domu Kultury SM „Janowo” 14 listopada odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej „SCOUT SONG - Piosenki ze
starego plecaka”. Wzięło w nim udział ponad 250 uczestników: zuchów i harcerzy z naszego rumskiego hufca oraz zespoły z Ustki i rumskich szkół.
Uczestnicy
prezentowali się w rożnych konkurencjach: pląs, piosenka
harcerska, piosenka żeglarska, występy solowe i
duety. Wszyscy chętnie brali udział we wspólnym śpiewaniu i pląsaniu.
Ponieważ poziom prezentacji był bardzo wysoki
i wyrównany, jury czekało
ciężkie zadanie i przyznało
pierwsze miejsca nagrody i
dyplomy w różnych kategoriach. Każda drużyna i
gromada, która przystąpiła do konkursu otrzymała
nagrodę w postaci gitary,
oraz dyplomy, słodkości i
drobne upominki. Nagrody ufundował burmistrz
Rumi.
Dlaczego tak wielkim zainteresowaniem cieszy się
festiwal harcerski? Bo harcerstwo to wspaniała zabawa, a piosenka to element
wychowawczy. Harcerskie
ognisko bez gitary i śpiewu
nie miałoby żadnego uroku.
Organizatorzy przygotowali piękną dekorację, a prowadzący dh. Kinga i dh.
Krystian zapewnili świetną atmosferę.
Dom Kultury Janowo jak
co roku ugościł wykonawców i zaproszonych gości, za
co serdecznie dziękujemy.
phm A. Piotrowska

W festiwalu wzięła udział harcerska młodzież (powyżej) oraz najmłodsi członkowie ZHP (na dole).
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HISTORIA, KULTURA

Zaproszenie do
Ważny element krajobrazu, domu kultury
Kaplica Przebendowskich

kultury i historii miasta

Spektakl w MDK

O nieistniejącej Kaplicy Przebendowskich w Rumi, która była ważnym obiektem i jako budowla sakralna splatała się nierozerwalnie z
naszą kulturą, pisaliśmy wielokrotnie. Kaplica była elementem krajobrazu, częścią historii wsi Zagórze, miasta Rumi, Ziemi Wejherowskiej i Kaszub. Dzisiaj przypominamy jej historię i zachęcamy władze miasta do zainteresowania się tym tematem.
Kaplicę przy głównej
drodze z Gdańska do
Wejherowa (obecna ulica Sobieskiego w Rumi)
wybudowano w 1748 r.
dzięki Jerzemu Piotrowi Przebendowskiemu
(właściciel dóbr wejherowsko-rzucewskich, starosta pucki, pułkownik,
senator). Obiekt służył
pielgrzymom, wędrującym
na Kalwarię Wejherowską
i wiejskiej wspólnocie, która zbierała się tam przy
kaplicy na wspólnej modlitwie. Odprawiane tam
były m.in. tradycyjne nabożeństwa majowe.

Nadzór nad kaplicą sprawował rumski
proboszcz z parafii św.
Krzyża, a gdy do Rumi
w 1937 r przybyli księża
salezjanie, odprawiali
tu - do chwili wybudowania własnej kaplicy przy
ulicy
Świętojańskiej
- pierwsze nabożeństwa.
Mieszkają
w
Rumi osoby, które tam
były ochrzczone. Po
drugiej wojnie światowej kapliczka popadła
w ruinę, niszczała i w
końcu pozostała tylko
na zdjęciach i w pamięci
mieszkańców.

Członkowie „Bractwa
Mestwina” dla których
historia, zabytki Rumi
to rzecz najważniejsza,
zamierzali w latach 90.
XX wieku odbudować
kapliczkę w jej pierwotnym kształcie. W 1999
r. odkryli niewidoczne,
zarośnięte fundamenty kapliczki, wykonana
została wstępna dokumentacja oparta na rzeczywistym
wyglądzie
odsłoniętych fundamentów, także dokumentacja zdjęciowa. Znany
modelarz i pasjonat historii Rumi, Andrzej

Kaplicę Przebendowskich, a także pielgrzymów wokół niej, pięknie namalował
rumski artysta, Alfons Zwara. Obraz ten był własnością byłego starosty Grzegorza
Szalewskiego, który w 2010 roku, z okazji 20-lecia rumskiego samorządu podarował pracę A. Zwary ówczesnemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Rumi, Witoldowi Reclafowi. Obraz zawisł w gabinecie przewodniczącego Rady Miejskiej, a
my sfotografowaliśmy go dzięki uprzejmości obecnego przewodniczącego, Ariela
Sinickiego. 			
					
Fot. A.K.
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Sadłowski
(niestety
ś.p.) na podstawie zgromadzonej dokumentacji
wykonał piękną makietę kapliczki. Te działania wspierał ówczesny
burmistrz miasta Jan
Klawiter, który zobowiązał się do przeznaczenia części gminnej
działki właśnie na ten
cel.
Zmieniła się władza
w Rumi, zmieniły się
priorytety - brak ciągłości poczynań władzy
usunął ten historyczny
obiekt z miejskich projektów - działka została
sprzedana. Obecnie przy
ul. Sobieskiego (róg ul.
Kombatantów), w miejscu gdzie stała Kaplica
Przebendowskich znajduje się pomieszczenie
techniczne stacji paliw
(w sąsiedztwie Banku
PKO).
Są jeszcze osoby, które
ten obiekt widziały w dobrym stanie, moje pokolenie widziało kapliczkę
chylącą się ku upadkowi,
potem ruiny. Ciągle marzymy, aby kapliczkę odbudować tym bardziej, że
nie był to ogromny, kosztowny obiekt.
Może udałoby się znaleźć kilkanaście metrów
kwadratowych w pobliżu historycznej zabudowy, aby przywrócić
Rumi ten piękny obiekt.
Po odbudowie kapliczka
mogłaby pełnić funkcję
małej galerii, sklepiku z
dewocjonaliami lub pamiątkami.

Miejski Dom Kultury zaprasza 21 listopada o godz. 18.00
na Spektakl Teatralny „ROMANCA”. Tekst Jacek Chmielnik,
reżyseria: Dariusz Majchrzak. Obsada: Maciej Konopiński,
Agnieszka Skawińska, Michał Zacharek, Dariusz Majchrzak.

Wariacje zmysłów

W MDK odbędzie się również wernisaż wystawy plastycznej pt. „Wariacje zmysłów”
Zorganizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Rumi.
Podczas wernisażu wystąpi Zespół MUZAika. Ta impreza
plastyczno-muzyczna odbędzie się w Dworku pod Lipami
26 listopada (czwartek) o godz. 18.00.

Uczniowie zaśpiewają

Miejski Przegląd Piosenki „Kaszëbskô Piesnia 2015” w
wykonaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
Rumi zaplanowano w MDK przy ul. Mickiewicza 27 listopada (piątek) o godz. 11.00

Musicale i operetki

Koncert „Zaczarowany Świat” - Musicale i Operetki odbędzie się w Miejskim Domu Kultury 28 listopada (sobota)
o godz. 18.00. Wystąpią: Alicja Rumianowska - sopran, Dariusz Wójcik - bas i Maciej Gański - pianino.
Materiały informacyjne MDK Rumia

Pieśni w muzeum

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie ukazała się publikacja pt.
„Pieśni kaszubskie”.
Zaprezentuje je Kaszubski Chór „Rumianie” z Rumi.
Zbiór zawiera 16 pieśni kaszubskich o zróżnicowanej tematyce, przeznaczonych na trzygłosowy chór mieszany.
Autorką opracowań jest Marzena Graczyk - absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent Chóru Kaszubskiego „Rumianie”.
Promocja wydawnictwa połączona będzie z koncertem
Chóru Kaszubskiego „Rumianie”, który odbędzie się 27 listopada br. w siedzibie muzeum (Pałac Przebendowskich
i Keyserlingków), które zaprasza na to wydarzenie.
Materiały informacyjne Muzeum Wejherowo

W internecie
Archiwalne wydania
i bieżące materiały
zamieszczane w „Gazecie Rumskiej” znajdziesz na stronie:
www.gazetarumska.pl

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

Ryszard Hinc

tel: 797 087 222 JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA JAZDĘ
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PARAFIE

Czy salezjański święty zostanie patronem naszego miasta?

Rumia księdza Bosko

Wiele miast i miejscowości w Polsce ma swojego świętego patrona. A Rumia, takiego patrona nie ma. Chcą to zmienić inicjatorzy ustanowienia patronem Rumi św. Jana Bosko. Postać tego świętego wychowawcy i nauczyciela
młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest
powszechnie znana i wpisuje się w historię Rumi od 1937 roku.
Trwają przygotowania
do złożenia wniosku w Radzie Miejskiej Rumi, która
podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie. Jeśli tak
się stanie, sprawa zostanie
przekazana do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem
ks. arcybiskupa Leszka
Sławoja Głódzia, który
pokieruje uchwałę samorządu do Watykanu wraz ze
swoją opinią.
Pomysł
ustanowienia
św. Jana Bosko patronem
naszego miasta, popierają
proboszczowie wszystkich
rumskich parafii oraz wielu mieszkańców.
Poprzez działalność salezjanów, założyciel tego
zgromadzenia jest obecny
w Rumi od około 80 lat.
- Nie byłoby dzieł salezjańskich gdyby nie osoba
św. Jana Bosko, obecna w
salezjanach, salezjankach,
współpracownikach, byłych
wychowankach i mieszkańcach, związanych z chary-

zmatem świętego kapłana
- mówi ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki. - Pomysł, aby był on patronem
Rumi jest pokłosiem tegorocznych obchodów 200-lecia urodzin świętego.
Dobiega końca rok jubileuszowy, związany z tą
postacią. Salezjańskie parafie, a wraz z nimi wielu mieszkańców Rumi, w
tym młodzież, świętowało
200-lecie urodzin ks. Jana
Bosko. Jak informowaliśmy
wiosną w „Gazecie Rumskiej”, z tej okazji odbywały
się nabożeństwa, konkursy,
wydarzenia kulturalne i
sportowe.
Okazuje się, że wybór
dla miasta takiego właśnie patrona nie jest czymś
nowym. Święty ks. Jan
Bosko jest już patronem
Oświęcimia.
Tamtejsza
Rada Miasta podjęła stosowaną uchwałę w grudniu
2012 roku, oficjalny dekret podpisał w kolejnym

roku papież Franciszek, a
ogłoszenie patrona miasta
nastąpiło 15 sierpnia 2013
roku. Wybór był nieprzypadkowy, gdyż właśnie w
Oświęcimiu od 117 lat działa salezjański zakład im.
Ks. Bosko. Oświęcim był
kolebką zgromadzenia salezjańskiego w Polsce.
- Cieszymy się z poparcia wielu osób, instytucji,
stowarzyszeń dla tej idei.
Chciałbym, żeby była to
wola mieszkańców, a nie
tylko nas, salezjanów - dodaje ks. Kazimierz Chudzicki.
AK.

Salezjanie
w Rumi
W początki obecności
salezjanów w Rumi (1937)
wpisuje się męczeństwa
śmierć salezjanina ks. Ignacego Błażewskiego, zamordowanego w Piaśnicy.
Powstała parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Dom Dziecka, (do
1960 roku), parafia NMP
Wspomożenia Wiernych,
salezjańskie szkolnictwo,
oratoria, ośrodki wychowawcze, harcerstwo ZHR.

Wszystkie osoby, które popierają inicjatywę powołania św.
Jana Bosko na patrona Rumi mogą wypowiedzieć się w tej
sprawie wysyłając wiadomość e-mailem
na adres parafii: rumia-ww@salezjanie.pl
lub na adres gazety: redakcja@gazetarumska.pl
Zachęcamy do dyskusji na ten temat i do poparcia inicjatywy
ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.
Ten obraz znajduje się w ołtarzu głównym kościoła
NMP Wspomożenia Wiernych. Opuszczany wieczorami
zasłania do rana Cudowny Obraz Wspomożycielki.

Św. Jan Bosko (1815-1888) urodził się w Becchi nieopodal Turynu. Jako młody kapłan Wstąpił
do Konwiktu Kościelnego w Turynie, gdzie miał do
czynienia z ubogimi mieszkańcami, m.in. potrzebującymi pomocy materialnej chłopcami. Z czasem ks.
Bosko dostrzegł, że młodzież potrzebuje miejsca nie
tylko do nauki czytania i pisania, lecz też do nauki
zawodu. Założył pracownię krawiecką i szewską, następnie stolarnię, introligatornię i nowoczesną drukarnię.
Oprócz pracy w Oratorium ks. Bosko nadal poświęcał się pozostałej części społeczeństwa. M.in.
spotykał się z więźniami. Ostatnia wskazówka jaką
ksiądz Bosko dał swoim współbraciom była kwintesencją jego życia: „Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć (...);
jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze
stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi
(...)”.
Fragmenty artykułu ks. Mariusza Kulpy,
opublikowanego w „Gazecie Rumskiej” w czerwcu br.
W tym roku w salezjańskich parafiach obchodzono jubileusz 200-lecia urodzin św. Jana Bosko.
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EDUKACJA

Salezjańskie Oratorium św. Dominika Savio Zamiast Halloween

Pierwsze sprzęty
trafiły do placówki

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,
o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim październikowym
wydaniu „Gazety Rumskiej”. Miło nam poinformować, że
po naszym artykule do placówki trafiły niektóre potrzebne
sprzęty.
Kierownik salezjańskiego Oratorium, ks. Łukasz
Pawłowski razem z pracującymi w placówce wolontariuszami, stara się zapewnić dzieciom interesujące,
rozwijające zajęcia. W Oratorium w parafii NMP
Wspomożenia
Wiernych
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.
- Chcemy, żeby się młodzi rozwijali wszechstronnie, oferta Oratorium jest
bogata, ale potrzeby równie
duże. W sali komputerowej
stoi przestarzały sprzęt,
przydałoby się kilka no-

wych 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 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 powiedział nam ks. Łukasz przed
miesiącem.
Po opublikowaniu tej
informacji, do Oratorium im. Dominika Savio trafiły pierwsze potrzebne sprzęty. NZOZ
nr 1 w Rumi przekazał
placówce ławki, natomiast firma produkująca meble ogrodowe i
lampy dostarczyła globusy i zestaw map.

Nadal potrzebne są inne
rzeczy, m.in. komputery,
ale nie tylko.
- Oprócz różnych sprzętów potrzebujemy innego
rodzaju pomocy, bo najważniejszym bogactwem są
ludzie - mówi ks. Łukasz
Pawłowski. 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
wspólną grę w piłkę albo
inne zajęcia jest mile widziany.
Więcej informacji o Oratorium św. Dominika Savio w Rumi można znaleźć
na stronie internetowej:
https://oratoriumrumiasalezjanie.wordpress.
com
AK.

Dołącz do Drużyny SuperW

Szlachetna paczka
Super Wolontariusz, działający w drużynie, może odmienić czyjeś życie, pomóc innym, a jednocześnie poczuć radość
z niesienia pomocy i sprawdzić się w działaniu. Dodatkowo
może poznać nową Paczkę przyjaciół i znajomych.
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
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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, współ-

praca 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, zadzwoń pod
numer telefonu:
534-606-771
Marta Iwańska
Lider Rejonu Rumia

Błogosławieni miłosierni,
czyli Holy Wins

31 października wiele miast w Polsce przeżywa oblężenie przebierańców, którzy pukając w drzwi, przechodząc
od domu do domu wymuszają słodycze słowami „cukierek
albo psikus”. Zachowanie nie tylko niezwiązane z naszą tradycją, ale też niebezpieczne duchowo. Dlatego w Rumi po
raz kolejny w tę noc, poprzedzającą uroczystość Wszystkich
Świętych odbył się Marsz Świętych „Holy Wins!”

Pochód uczestników wyruszył z Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, prowadził przez ulice miasta, do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Salezjanie - duszpasterze parafii NMP WW,
których charyzmatem jest
praca z młodzieżą oraz
środowiskami
ludowymi,
rozpoczęli obchody uroczystości Wszystkich Świętych
nieszporami w Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych. Co ciekawe, były
to nieszpory z ludowym tłumaczeniem psalmów.
Potem miała miejsce
scenka przygotowana przez
młodzież z Oratorium im.
Dominika Savio, pokazująca,
że światło, które Chrystus
wlewa w dusze Jemu poświęcone, rozlewa się na cały
Kościół. Dzięki świętym, którzy to światło nosili w sobie,
Duch Święty może działać
cuda w świecie. W nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży, które niebawem będą
miały miejsce, uwypuklono
postaci św. Jana Pawła II i
św. s. Faustyny, jako Apostołów Miłosierdzia.
Następnie grupa ponad
140 osób wyruszyła w pochodzie ulicami miasta,
aby dać świadectwo, że
my również, tak jak święci, chcemy mieć otwarte
serca i być światłem dla
świata. Podczas pochodu,
oprócz śpiewu była oczywi-

ście modlitwa, w tym również Litania do Wszystkich
Świętych, ale nie zabrakło
czasu na przytoczenie słów
św. Jana Pawła II, dotyczących świętości. Dzięki temu
jeszcze bardziej mogliśmy
uzmysłowić sobie, jak bardzo ta rzeczywistość dotyka
nas, chrześcijan – a wręcz,
jak bardzo prawda o świętych obcowaniu jest obecna
w naszym życiu.
Pochód zakończył się w
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odbyła
się uroczysta Eucharystia
pod przewodnictwem ks.
Łukasza Pawłowskiego,
kierownika Oratorium im.
Dominika Savio oraz ks.

Kazimierza Chudzickiego, proboszcza parafii NMP
Wspomożenia
Wiernych.
Na koniec każdy uczestnik
otrzymał obrazek z modlitwą
w intencji Światowych Dni
Młodzieży, a za drzwiami kościoła nie mogło zabraknąć
tradycyjnego salezjańskiego
kakao i ciasteczek!
Wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia
tej uroczystości serdecznie
dziękujemy! Niech Święci,
którzy cieszą się już oglądaniem Boga twarzą w twarz,
wypraszają nam wszystkim
potrzebne dary i wskazują
nam drogę do nieba!
Kl. Rafał Chabowski SDB

Na zakończenie pochodu w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta Eucharystia.
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KULTURA

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej

Rywalizacja
na organy i głosy
Wspaniałe dźwięki, święte nuty, emocje, wzruszenia,
radość z sukcesu oraz z samego obcowania z muzyką
- to wszystko towarzyszyło XXVII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi. Festiwalowi, który przez ponad
20 lat zyskał renomę, prestiż i bardzo wysoki poziom.
Wydarzenie muzyczne nie tylko dostarcza melomanom
niezwykłych wrażeń, ale jest też znakomitą promocją
naszego miasta. Lepszej dotąd nie było.
W tym roku - obok
polskich wykonawców
- nie brakowało zagranicznych gości z Francji, Niemiec, Białorusi
i Rosji, a obok uczestników konkursu, nie
zabrakło
gościnnych,
pozakonkursowych prezentacji. Przesłuchania
konkursowe,
koncert
laureatów, koncert galowy i wydarzenia towarzyszące festiwalowi
mają miejsce w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych. Tam również
odprawiono uroczystą
mszę świętą poprzedzającą uroczyste wręczenia nagród.
Wcześniej uczestnicy festiwali, kapłani,
przedstawiciele władz
samorządowych i inni
znakomici goście podczas koncertu finało-

wego wysłuchali koncertu
finałowego, a dokładnie
Symfonii Psalmów Igora
Strawińskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej oraz Polskiego
Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis.
Na koniec odbył się
krótki koncert laureatów.
Wiele muzyków i chórzystów wyjechało z Rumi
z nagrodami (Złote, Srebrne i Brązowe Dyplomy
oraz nagrody finansowe),
przyznanymi w kilku kategoriach, a najważniejsze
laury zdobyli:
Grand Prix oraz nagroda ufundowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
w wysokości 12 000 zł
otrzymał Zespół Wokalny
„Akrywima” z Poznania
pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej.

Złoty Dyplom, nagrodę pieniężną i najwięcej
punktów w kategorii
chórów zdobył Akademicki Chór Politechniki
Gdańskiej, pod dyrekcją
Mariusza Mroza.
Podobną najwyższą nagrodę, ale w kategorii zespołów kameralnych otrzymał
Zespół „Simultaneo” z Gdyni
pod dyrekcją Karola Kisiela.
Wśród
wykonawców
muzyki organowej I miejsce i nagrodę w wysokości
7000 zł otrzymał Simon
Brüggeshemke z Akademii Muzycznej w Detmold
w północnych Niemczech.
Festiwal stał się także
okazją do spotkania władz
miasta z chórem z Białorusi - Czerwone Maki. Podczas spotkania wymieniono
się upominkami, a także
omówiono perspektywy na
współpracę w przyszłości.
Anna Kuczmarska

Laureaci głównych nagród wystapili na zakończenie festiwalu.

Zwycięzca konkursu organowego Simon
Brüggeshemke z Akademii Muzycznej w
Detmold odbiera nagrodę od jej fundatora,
burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego.

Fot. Wojtek Hintzke

Simon Brüggeshemke podczas koncertu laureatów.

Zespół „Simultaneo” z Gdyni pod dyrekcją Karola Kisiela podczas koncertu laureatów.
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Z Gdyni do Rumi, Redy i Wejherowa

Teatr w bibliotece

„Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego” to
projekt Teatru Gdynia Główna, który ponownie zawitał do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Marcin Romanik (z różą) podczas uroczystego wręczania nagród, w towarzystwie
Jacka Thiela z Zarządu Powiatu, dyrektor wejherowskiej biblioteki Danuty Balcerowicz i pracowniczki biblioteki.

Pierwszy konkurs i od razu z sukcesem

Rumianin lauretaem
X „Powiewu Weny”
W Wejherowie ogłoszono wyniki jubileuszowej,
dziesiątej edycji Konkursu Literackiego „Powiew
Weny”. Jednym z laureatów został licealista z
Rumi, Marcin Romanik, który otrzymał drugą nagrodę w grupie młodych autorów.
Na konkurs, organizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w
Wejherowie we współpracy z Urzędem Miasta
i Starostwem Powiatowym, wpłynęły 43 prace
z całego województwa pomorskiego, w tym 21 prac
w kategorii młodzieży (w
wieku 16-19 lat).
W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła Martyna Selonke z Zelewa
w gminie Luzino a drugie - Marcin Romanik
z Rumi, uczeń trzeciej,
maturalnej klasy Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.
- Startowałem w kategorii prozy, ponieważ pisząc
takie utwory, czuję się jak
małpka w dżungli - mówi
Marcin Romanik. - W swojej pracy opowiadam histo-

16

rię mężczyzny wysłanego w
przeszłość, do roku 1920.
Mój bohater znajduje się w
Warszawie, gdzie ma uratować przed zniszczeniem
obrazy jednego z wybitniejszych malarzy tamtego
okresu. Jest to oczywiście
powieść fantastyczna, ale
zawierająca wystarczająco
dużo informacji o ówczesnej epoce, by czytelnik poczuł się, jakby rzeczywiście
tam był.
To był pierwszy poważniejszy konkurs, w którym wystartował Marcin
Romanik. Pisaniem zainteresował się w trzeciej
klasie gimnazjalnej, kiedy to powstały krótkie felietoniki w postaci postów
na facebooku.
- Były odbierane bardzo dobrze przez znajomych, którzy proponowali
mi nawet założenie bloga
z takimi wpisami - wspomina Marcin. - Prawdziwa przygoda z pisaniem
zaczęła się na początku
liceum. Mój historyk, w
ramach długoterminowej
pracy domowej, kazał napisać klasie dłuższe opowiadanie.
Wymyśliłem

więc historię, która została bardzo dobrze oceniona. Po około dwóch tygodniach wziąłem udział w
warsztatach literackich z
poetą Sławomirem Płatkiem w Stacji Kultura w
Rumi. Była to świetna
okazja, aby doszlifować
swoje umiejętności.
Okazuje się, że literatura, czyli zarówno pisanie, jak i czytanie wielu
książek to nie jedyny sposób Marcina na spędzanie
wolnego czasu.
- Lubię wyciągnąć swoje ukulele i najzwyczajniej w świecie na nim pobrzdąkać, ale raczej nie
śpiewam, żeby nikogo nie
odstraszyć - śmieje się licealista. - Niestety z racji
przygotowywania się do
tegorocznej matury jestem
zmuszony do ograniczenia
rzeczy, które sprawiają, że
jestem szczęśliwy.
Marcin
Romanik
mieszka w Rumi od urodzenia, czyli od 18 lat.
Gratulujemy sukcesu
i życzymy powodzenia
na egzaminach maturalnych.
Anna Kuczmarska

Pierwszy spektakl odbył
się 9 listopada w Filii nr 1
przy ul. Pomorskiej, była to
„Tulla” na podstawie książki „Psie lata” Guntera Grassa. Na scenie, a właściwie w
sali biblioteki, pomiędzy regałami pełnymi książek wystąpiła Ida Bocian (na zdjęciu), która nie tylko świetnie
zagrała, ale też wyreżyserowała spektakl. Po zakończeniu przedstawienia, aktorka i reżyserka zaprosiła
widzów do interesującej rozmowy, co było z pewnością
dodatkową atrakcją.
W miniony poniedziałek
można było obejrzeć kolejny spektakl, przygotowany
przez Teatr Gdynia Główna. W Filii nr 4 Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy
ulicy Górniczej zaprezentowano spektakl „Ścianananaświat” w reżyserii Ewy
Ignaczak, w wykonaniu
Wojciecha Jaworskiego,
w opracowaniu muzycznym
Tomasza Antonowicza.
Trzeci spektakl w cyklu „Teatr zajechał do
Małego Trójmiasta Kaszubskiego” odbędzie się
25 listopada w Stacji Kultura, o godzinie 18.00. Będzie to sztuka „Była Żydówka, nie ma Żydówki”
na podstawie powieści
Mariana Pankowskiego.
Tytułowa ostatnia Żydówka z miasta N. zostaje zaproszona już po wojnie przez
swoich rodaków z odległej
„amerykańskiej krainy” na
spektakl, którym mają być jej
własne tragiczne losy. Na tym
tle rozgrywa się odwieczna
rywalizacja w cierpiętnictwie
pomiędzy Polakami i Żydami,
dziś dostrzeganym jedynie w

Ida Bocian w przedstawieniu „Tulla”.

szumnych debatach na temat
pamięci i w patetycznych rocznicach, w czasie których ofiary są już tylko aktorkami.
Scenariusz przedstawienia napisała Katarzyna

Fidos. Spektakl wyreżyserowała Ewa Ignaczak, a
zagrają w nim dwie panie
Ida Bocian i Aleksandra Kania. Wstęp wolny.
A.K.

W Wejherowie i w Redzie

Jeśli ktoś zechce obejrzeć inne przedstawienia w ramach
tego projektu, warto wiedzieć, że spektakle odbywają się także w Wejherowie i w Redzie.
Spektakl „Była Żydówka, nie ma Żydówki” zostanie zaprezentowany także 21 listopada o godz. 19.00 w Fabryce
Kultury w Redzie, przy ul. Łąkowej 59 A.
Spektakl „Mateczka” wg „Matki” Witkacego można będzie zobaczyć 26 listopada o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, przy ul. Kaszubskiej 14 oraz 5
grudnia o godz. 18.00 w Fabryce Kultury w Redzie (ul. Łąkowa 59 A).
13 grudnia o godz. 19:00 w tym samym miejscu odbędzie
się spektakl „Epitafium dla władzy” inspirowane myślą Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.

Spotkanie z burmistrzem
W dniu 20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 17.oo, serdecznie zapraszamy Mieszkańców Rumi na spotkanie z Burmistrzem, Radnymi
Miasta, Komendantem Straży Miejskiej.
W jego trakcie będzie
można zapoznać się z informacjami na temat budżetu
na 2016 r., zrealizowanymi
inwestycjami, stanem realizacji wniosków składanych
przez mieszkańców w zeszłym roku, budżetem oby-

watelskim i tym, co będzie
realizowane w przyszłości.
- Spotkanie to okazja,
abyście mogli Państwo zadać pytania i przedstawić
istotne dla Was sprawy
związane z miastem ,podzielić się z nami swoimi

uwagami, problemami oraz
opiniami – mówi Piotr
Bartelke, radny miasta
Rumi.
Spotkanie odbędzie się
w Gimnazjum nr 2 w Rumi
Janowie, ul. Świętojańskiej
11. 		
U.M.
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Stowarzyszenie Artystów „Pasjonat”

Rumia na obrazach
w kalendarzu
Wystawy, plenery, wykłady oraz inne wydarzenia w Rumi
i poza miastem organizuje Stowarzyszenie Artystów „Pasjonat”, które działa od drugiej połowy 2011 roku. Członkowie
stowarzyszenia zajmują się różnego rodzaju twórczością (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek), i tworzą w różnych konwencjach. Są grupą bardzo profesjonalną i bardzo aktywną,
czego dowiedli choćby ostatnimi imprezami artystycznymi w
Rumi. Prezentując swoje prace z sukcesami także poza Rumią, poprzez swoją pasję promują nasze miasto.
Artyści ze Stowarzyszenia „Pasjonat” mieszkają w różnych częściach
Kaszub, nie tylko w
Rumi, a przedział wiekowy członków jest spory. „Pasjonat” powstał w
2011 roku, a już w 2012
roku zorganizowano kilka plenerów i wystaw.
Wystawa zbiorowa w tamtym roku we Franciszkańskim Centrum Kultury w Gdyni stanowiła
trudne wyzwanie co do
„zagospodarowania” wnętrza, niegdyś sakralnego,
różnorodnymi obrazami,
aby wszystko stanowiło
spójną całość. Przedsięwzięcie zakończyło się
pełnym sukcesem.
Ambitne plany działalności Stowarzyszenia
Artystów „Pasjonat” były
i są realizowane, społeczna praca członków jest
widoczna. Każdy jest aktywny, rozwija i kształtuje swoje umiejętności,
każdy jest ważny. Ważne
dla „Pasjonatów” jest też
krzewienie regionalnych
tradycji, organizacja plenerów artystycznych, no
i działalność wystawiennicza, kiedy to mogą spotkać się z miłośnikami ich
twórczości.
Poprzez szkolenia, prezentacje technik malarskich, wykłady o sztuce
stowarzyszenie
wspiera
działalność artystyczną
swoich członków, których
do odkrywania pasji i chęci malowania prowadziły różne drogi, różny też
mają stopień umiejętności
i doświadczenia.
„Pasjonaci” to artyści
z wielką pasją, widać ich

twórcze zaangażowanie,
widać serce, które wkładają w swoje prace, mają
wrażliwe artystyczne dusze, umieją patrzeć i dostrzegać piękno wokół siebie, przenosić je na płótno
i dzielić się swoją sztuką z
innymi.
Wydarzenia kulturalne, które proponują są
zawsze wysokiej rangi.
Członkowie
Stowarzyszenia włączają się także
szeroko w akcje charytatywne - pomagają potrzebującym.
Niedawna październikowa wystawa malarstwa
Stowarzyszenia Artystów
„Pasjonat”
zatytułowana „Po lecie” była okazją
do spotkania malarzy z
miłośnikami ich twórczości. Po części artystycznej, Maria Sułkowska,
prezes
stowarzyszenia,
przedstawiła kilkunastu
obecnych na wernisażu
członków stowarzyszenia.
Zaprezentowano malowane przez nich obrazy, będące propozycją do kalendarza na 2016 rok.
Znajdują się w nim
rumskie kościoły, Plac
Kaszubski, rumski wiadukt i inne ciekawe widoki. Wspomniana wystawa,
odbyła się 18 października br. w Miejskim Domy
Kultury (o wystawie informowaliśmy
krótko
w poprzednim wydaniu
„Gazety Rumskiej”), natomiast 18 listopada w
Stacji Kultura w Rumi
odbyło się podobne wydarzenie. Urząd Miasta
Rumia, Stacja Kultura
- Biblioteka Główna oraz
Stowarzyszenie Artystów

„Pasjonat” zaprezentowali już gotowy, najnowszy
artystyczny kalendarz na
rok 2016, w którym zamieszczono malarzy ze
stowarzyszenia. W programie tej imprezy znalazły się nie tylko wernisaż
prac i prelekcje o Rumi,
ale także warsztaty dla
dzieci „Malujemy Rumię”.
Technika wykonania i
tematyka prac, zaprezentowanych na obu wystawach oraz w kalendarzu
była różnorodna. Niezależnie od tematyki - marynistyka, pejzaż i martwa natura czy techniki
(olej i akwarela) wszystkie obrazy są piękne, kolorowe, starannie wykonane. I trzeba zgodzić się
z panią prezes stowarzyszenia, że (cyt.) „prace są
świetne”.
Wernisaż w Miejskim
Domu Kultury był ciekawym wieczorem, wśród
ludzi sztuki, w przemiłym
gronie członków Stowarzyszenia „Pasjonat” i ich
świetnych prac. W imieniu
Rady Miejskiej gratulacje
członkom stowarzyszenia
złożyła Małgorzata Łoboz, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Rumi.
Podczas tego wernisażu
wręczono nagrody i dyplomy młodym plastykom za
ich ogólnopolskie sukcesy.
Wśród wyróżnionych była
Ania Zwara, wnuczka
znanego rumskiego malarza Alfonsa Zwary, który
jest członkiem honorowym
Stowarzyszenia Artystów
„Pasjonat”.
Ryszard Hinc.

Członkowie Stowarzyszenia „Pasjonat” podczas wernisażu w Miejskim Domu Kultury w październiku br. 						
Fot.: W. Hintzke
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Trzy razy niepodległość

Wąsy Piłsudskiego
i Klub pod Pikadorem
Pomysłowo i patriotycznie zarazem obchodzili Święto
Niepodległości uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w
Rumi.
W ramach wychowania
patriotycznego
zorganizowano akademię z okazji 97.
rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Szkolni artyści przygotowali montaż słowno-muzyczny, a chór
szkolny zaprezentował piękne pieśni patriotyczne.
W przededniu Święta, 10
listopada w tej szkole można
było zaobserwować ciekawe
zjawisko. Uczniom wyrosły
wąsy! W całej szkole widać
było wąsy i sumiaste wąsiska, wykonane z tektury,
materiału, futerka, wpięte
we włosy i ubranie, noszone na czole, policzkach i w
tradycyjnym miejscu. W ten
oryginalny i dowcipny sposób
młodzież uczciła pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Część uczniów I LO wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości w Rumi i w
Wejherowie, gdzie zorganizowano parady, a Samorząd
Uczniowski, chcąc przypo-

Powiatowy Konkurs Historyczny

Rumianie na trzecim miejscu
W ZSP nr 2 w Wejherowie odbyła się VIII edycja Powiatowego
Konkursu Historycznego „Polacy i Polska w latach 1914-1939”.
Wśród 7 drużyn ze szkół
powiatu
wejherowskiego
była reprezentacja I Liceum
Ogólnokształcącego w Rumi
w składzie: Weronika Holka, Sandra Prena i Bartłomiej Szott (wszyscy z
klasy I a). Drużyna ta zajęła
III miejsce, a w konkursie
indywidualnym
Weronika Holka była pierwsza.
Uczniów do konkursu przygotowała M. Pałubicka.

Zwycięska drużyna z I LO.

Za bardzo dobre wyniki

Stypendystka z Rumi
Pomieszczenie szkolnej kawiarenki zamieniło się w
„Klub pod Picadorem”.

mnieć, że radość jest nieodłączną siostrą miłości
do ojczyzny odtworzył
literacko-artystyczną kawiarnię wzorowaną na lokalach z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Reaktywowano „Klub
pod Picadorem”. Klimat
międzywojnia oddały de-

koracje wnętrza (m.in. portrety Witkacego i fotografie
z lat dwudziestych), a także stylizacje młodzieży. W
czasie przerw lekcyjnych
przestrzeń
symbolicznej
kawiarenki stała się miejscem łączącym przeszłość z
teraźniejszością.
BN.

21 października 2015 roku w Gdańsku w auli Technikum Łączności odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Premiera RP za bardzo dobre wyniki w nauce.
Wśród ponad 200 stypendystów znalazła się uczennica
I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi - Karolina Strongowska z kl. IIIC (na zdjęciu obok). Gratulacje!

Wycieczka religijno-ekumeniczna

Cerkiew, meczet i synagoga
Licealiści z Rumi mieli okazję skonfrontowania swoich
wyobrażeń i wiedzy religijnej z przedstawicielami innych
wyznań. W Gdańsku odwiedzili kościoły innych wyznań.
W ramach wycieczki religijno-ekumenicznej uczniowie I LO dotarli do synagogi, gdzie przewodniczący
Gminy Żydowskiej przygotował prelekcję na temat judaizmu. Młodzież obejrzała
żydowskie przedmioty związane z kultem religijnym.
Kolejnym etapem wyjazdu była cerkiew prawosławna św. Mikołaja w

Gdańsku. Batiuszka Dariusz zaprezentował główne
założenia Kościoła Wschodniego i przybliżył symbolikę architektury świątyni
prawosławnej.
Uczniowie
odwiedzili
także meczet muzułmański
w Oliwie, gdzie obserwowali recytację Koranu przez
imama, który przewodniczy
Związkowi Polskich Tata-

rów w Gdańsku. Każde z
tych miejsc i tradycji zaskakiwało różnorodnością,
bogactwem formy i treści.
Inność nie budziła jednak
ksenofobii, ale ciekawość
i otwartość na odmienną
kulturę. Licealiści uczyli się
szacunku dla ludzi o różnych światopoglądach, jednocześnie doceniając własne
korzenie i tożsamość.

Uczniowie wykonali samodzielnie „wąsy Piłsudskiego” i paradowali w nich cały
dzień. W ten dowcipny sposób uczcili pamięć wielkiego Marszałka.

Pola nadziei dla chorych
W ZSP nr 1 w Rumi (I LO), w ramach akcji Caritasu, wolontariusze oraz uczniowie sadzili żonkile na dziedzińcu
przed szkołą.
Żonkile w czasach starożytnych były oznaką nadziei
na nowe życie, teraz są symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Co roku
na początku października,
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tysiące ludzi na całym
świecie sadzi te kwiaty.
Pod przewodnictwem
Barbary
Pajzderskiej,
uczniowie klas pierwszych
i drugich liceum, wraz z

panią dyrektor oraz wicedyrektor zasadzili około
50 żonkili. Wiosną, kiedy
żonkile zakwitną, będziemy propagować idee opieki
hospicyjnej.

Uczestnicy wycieczki przed cerkwią Św. Mikołaja w Gdańsku.
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Zagórze

Hipolit Roszczynialski 1897–1939

Wieś włościańska Ostatni wójt
miał wizję miasta

W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” zobaczyliśmy Rumię oczami pana Józefa Staśko autora „Przewodnika po polskim
wybrzeżu” wydanym w 1924 r. Z Rumi, do której autor dotarł z
dworca „przez pola i łąki”, udał się do wsi Zagórze, którą także
opisał w swoim przewodniku. Poniżej prezentujemy ten przedwojenny opis wsi Zagórze, przypominając, że dopiero w latach 30.
XX wieku doszło do połączenia obu wsi w jeden organizm. Wójtem został Hipolit Roszczynialski.
Ryszard Hinc

Opis Zagórza w przewodniku z 1924 roku
- pisownia oryginalna
- ZAGÓRZE Wieś włościańska, stacja
kolejowa na drodze Wejherowo-Gdynia, od Redy 8,2
km na południowy wschód
gościńcem przez folwark
Białorzeka, od Gdyni 10 km,
ludność dochodzi do 1000
głów, przeważnie zajmuje
się uprawą roli i hodowlą
bydła na rozległych błoniach. Okolica prześliczna.
Wśród wyniosłych wzgórz,
dochodzących do 70 m wysokości względnej, wije się
urocza dolina w głąb płyty
Pomorskiej, a na jej dnie
szemrze struga Zagórska.
Wokoło panują odwieczne lasy, ciągnące się prawie pod Szemud i Kielno.
Wzdłuż szosy, wiodącej
przez te lasy do Kartuz, od
czasu do czasu napotyka
się kilka skupionych do siebie domostw. Przeszło 2 km
na południowy zachód od
Zagórza idzie w bok droga, wiodąca krętą linją na
wyniosłe wzgórza, na których na rozległej łące nad
trzema stawami rozłożyły

się Łężyce, a dalej jeszcze
Glińcz (153 m.n.p. morza).
Gdy pójdziemy natomiast
od Zagórza drogą prostą,
to dochodzimy wkrótce do
Starej Piły, skąd skręciwszy
na prawo przez strugę wyjdziemy na wyżynę z lasu
do Reszków. Tu już 195 metrów wysokości nad poziom
morza. Jesteśmy na równinie pofalowanej, w której
zagłębieniach tworzą się
jeziora i przytulają do nich
ciche, czerwone wioski. Tu
i ówdzie krajobraz zakryty wstęgą zielonego lasu,
gdzieniegdzie wzgórzem
odosobnionem.
Samo Zagórze bez żadnych osobliwości. Znajduje
się tu tylko kaplica zbudowana przez Jerzego Piotra
Przebendowskiego, którego
rodzina przez dłuższy czas tę
miejscowość dzierżyła. Szkoła dwuklasowa, trzy młyny
na strudze, tartak dobrze
prosperujący, dwie hamernie
i wolne sołectwo. W głębi lasów w bok od drogi do Starej
Piły dochodzi się do zakładu

Zagórze współcześnie. 					

leczniczego dla ludzi, ulegających nałogowi pijaństwa.
Obcy przybysz, który zabawił w okolicach Zagórza
jakiś czas, nie pożałuje tego.
Ta cudna przyroda, pełna
krasy szczególnej wśród
wąwozów leśnych, oddziałać potrafi na każdy świeży
umysł. Drażni ciszę tylko pociąg przebiegający w dole
od czasu do czasu, a jeśli w
głąb dolin się zapuścimy, to
już nic ciszy nie zakłóci.
Spacer z Zagórza do
Gdyni gościńcem należy też
do najprzyjemniejszych. Zanurzamy się w las, to znów
na lewo odsłania się nam
widok na kępę Oksywską,
wraz z bielejącymi jej piaskami i marną tu i ówdzie na
zboczach zielenią, a dalej za
kępą, spadającą stromo ku
wybrzeżu, siny pas morza.
Pas ów zwiększa się z każdą chwilą w czasie spaceru,
aż przybiera ton modrawy,
coraz to ciemniejszy, by
wreszcie roztoczyć przed
nami znowu swój przepiękny krajobraz i urok.

Fot.: A. Kuczmarska

Hipolit Roszczynialski, ostatni przedwojenny wójt Rumi-Zagórza, został zamordowany w Piaśnicy 11 listopada
1939 roku. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” w artykule, poświęconym tragedii w Lasach
Piaśnickich. Dzisiaj przybliżamy sylwetkę tego zasłużonego
rumianina.
H. Roszczynialski urodził się 6 września 1897
roku w Łężycach, w powiecie morskim. Rodzicami
byli Marian i Eufrozyna z
d. Malotka - Trzebiatowska. W latach 1904–1908
Hipolit uczęszczał do szkoły
powszechnej w Łężycach,
a od 1908 roku uczył się w
Gimnazjum w Wejherowie.
W latach 1914-1918 służył
w wojsku niemieckim.

UŁAN POMORSKI

26 lipca 1919 roku H.
Roszczynialski wstąpił do
Toruńskiego Pułku Strzelców w Mątwach k. Inowrocławia. 18 sierpnia,
na własną prośbę został
przeniesiony do 18 Pułku
Ułanów Pomorskich w Grudziądzu (wówczas 4 Pułk
Ułanów Nadwiślańskich).
Brał udział w przejmowaniu Pomorza przez wojsko
polskie i następnie w wojnie bolszewickiej. Odznaczony został Orderem „Virtuti Militari” V klasy oraz
Krzyżem Walecznych.
W 1922 roku na własną
prośbę przeniesiony został
do rezerwy jako rotmistrz
rezerwy 18 Pułku Ułanów.
W latach 1923, 1928, 1930,
1931 brał udział w ćwiczeniach oficerów rezerwy.

POWRÓT DO DOMU

Po powrocie do Łężyc, Hipolit Roszczynialski objął gospodarstwo rolne po rodzicach
o powierzchni 111 ha, jednocześnie zostając zastępcą, a
później wójtem Łężyc. W marcu 1933 roku na mocy ustawy
o zmianie samorządu terytorialnego wprowadzono nowy
podział terytorialny kraju.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w
skład nowej Gminy Rumia od
1 sierpnia 1934 roku weszły:
Rumia, Zagórze, Kazimierz
i Łężyce. Wójtem gminy wybrano Hipolita Roszczynialskiego, który pozostał na tym
stanowisku do wybuchu wojny w 1939 roku.

ROZWÓJ RUMI

W latach 1934-1939 jako
sekretarz Urzędu Gminy,
u boku H. Roszczynialskiego pracował Zygmunt
Milczewski. Był to doświadczony urzędnik, samorządowiec, wykazujący duże
zaangażowanie i konsekwencje w działaniach.
W tym czasie nastąpił
szybki rozwój ludnościowy i
gospodarczo-społeczny Rumi.
Władze gminy miały wizję
Rumi jako przyszłego miasta.
Pod względem liczby ludności, ilości zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i

handlowych Rumia przewyższała wiele miast powiatowych Pomorza. Oczekując na
podjęcie formalnej decyzji w
sprawie statusu Rumi, władze porządkowały zabudowę
gminy, nadając jej planowy
charakter, wytyczały ulice,
elektryfikowały tereny, rozwijały szkolnictwo. Działania
te przerwał wybuch wojny.

SPOCZĄŁ NA
RUMSKIM CMENTARZU

Wójta Hipolita Roszczynialskiego aresztowano we
wrześniu 1939 roku w Gdyni. Po blisko dwumiesięcznym śledztwie przeniesiono
go do więzienia w Wejherowie, skąd przewieziono do
Piaśnicy. 11 listopada1939
roku został stracony w Lasach Piaśnickich.
Po zakończeniu wojny
przeprowadzono ekshumację zwłok i ciało wójta H.
Roszczynialskiego pochowano na cmentarzu przy
kościele
Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi.
Spoczywa tam do dzisiaj,
przy głównej alei po prawej
stronie, idąc od kościoła.
Jedna z rumskich szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul.
Grunwaldzkiej nosi imię
Hipolita Roszczynialskiego.
Ryszard Hinc

Grób Hipolita Roszczynialskiego na rumskim cmentarzu. 		

Fot.: W. Hintzke
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RUMIANIE PODRÓŻUJĄ

Wyspa Świętego Pawła

Piękna, zabytkowa
i katolicka Malta
Piękne krajobrazy, zabytkowe obiekty, życzliwi ludzie, dobra kuchnia, a do
tego słońce i błękitne morze - tego wszystkiego można doświadczyć podczas podróży na Maltę. Dane mi było wraz z żoną gościć na tej wyspie w październiku.
Wzięliśmy udział w ciekawej pielgrzymce „Śladami św. Pawła”, zorganizowanej
przez parafię pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni. Przedstawiam Maltę taką,
jaką zobaczyłem.
Malta przypomina obficie zastawiony stół. Można
tam pojechać o każdej porze
roku. Odległości na Malcie i
jej siostrzanej wyspie Gozo
są wystarczająco niewielkie, aby poznać republikę
zaledwie w tydzień. Sieć
miejska autobusów jest rewelacyjna, dlatego zachęcam do korzystania.

JAK NA ŚLĄSKU

Malta nie jest małą idylliczną wysepką, lecz miejscem gęsto zaludnionym,
prawie tak jak nasz Górny
Śląsk. Jednak kiedy opuszcza się miasta, miasteczka
i wioski, można odkryć na
Malcie zielone oazy i w ciszy rozkoszować się naturą.
Mniej zaludniona jest
wyspa Gozo (ok. 30 minut
rejsu promem z Malty), która w większości ma charakter wiejski, a jej pejzaż tworzą głównie zielone i niskie
góry.

CORAZ WIĘCEJ TURYSTÓW

Maltańczycy
mówią
własnym językiem - malti. Brzmi on podobnie do
arabskiego,
przeplatany
jest włoskimi i angielskimi
słowami.
Maltańczycy są narodem
bardzo zaradnym pomimo
niewystarczających zasobów naturalnych. Płody
rolne i obfitość ryb nie wystarczają czasami na własne zaopatrzenie, nie ma tu
też bogactw naturalnych.
Woda pitna musi być uzupełniana przez wodę morską, co umożliwiają urządzenia odsalające.
Jedną z ważniejszych
gałęzi gospodarki jest turystyka, turyści są tam
bardzo mile widziani.
Jest ich wielu, zwłaszcza
teraz, kiedy coraz mniej
ludzi spragnionych spokoju i słońca wybiera Egipt,
Tunezję, Maroko czy Turcję.

Na wyspie można nurkować surfować i pływać,
ale Malta w większości
jest pozbawiona piaszczystych plaż. Jest to wyspa
skalista o wysokich brzegach klifowych. Jedynie od zatoki Gnejna na
zachodzie aż po zatokę
Mellieha na wschodnim
wybrzeżu, pomiędzy stromymi brzegami znajdują
się piaszczyste plaże.

LIKIERY I KORONKI

Silny wpływ na kuchnię
maltańską wywarła geograficzna bliskość Włoch
(ok. 50-60 km), czas brytyjskiej kolonizacji i masowo odwiedzający to miejsce
angielscy turyści. Każdy
tu znajdzie coś dla siebie.
Między innymi wspaniale przyrządzone mięsa, i
cudowne owoce morza. Z
Malty oprócz pamiątek
warto przywieźć smakowite likiery marki Zeppi/s.
Dostępne są one w egzo-

tycznych smakach, takich jak
opuncja, migdały, miód, granat, koper włoski i figi.
Wiele artykułów na Malcie i Gozo wciąż jest produkowana metodą chałupniczą.
Od stuleci kobiety wyrabiają
maltańskie koronki i ozdabiają nimi obrusy, chusteczki, serwety, szale oraz etole.
Największy ich wybór znajduje się w dużej wiosce rybackiej Marsaskala.
Życie w Marsaskala toczy się przede wszystkim na
wybrzeżu. Tam znajdują się
sklepy, bary i restauracje. Są
one pięknie usytuowane nad
samym brzegiem zatoki.
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Kiedy święty Paweł został aresztowany w Palestynie,
domagał się procesu - jako obywatel rzymski - przed
obliczem cezara. Metryka gwarantowała mu prawo
do takiej formy przesłuchania. Chcąc nie chcąc Paweł
z Tarsu musiał zostać przetransportowany do Rzymu.
Jesienią 60 roku wraz z innymi 274 osobami został
umieszczony na statku, ale morską podróż pokrzyżował sztorm.
Najpierw statek nieoczekiwanie osiadł na mieliźnie, a
potem został roztrzaskany przez wzburzone fale. Żołnierze i więźniowie zmuszeni zostali do ewakuacji na brzeg.
Strażnicy chcieli zabić więźniów, by ci nie uciekli w czasie
drogi na brzeg (według rzymskiego prawa żołnierz, na
służbie któremu ewakuował się osadzony, musiał odcierpieć karę za niego). Sprzeciwił się temu setnik.
Po dotarciu na brzeg okazało się, że transport dotarł
na wyspę Malta. Tamtejsi mieszkańcy bardzo serdecznie
podjęli rozbitków. Komunikacja między nimi była ułatwiona, bo używany przez tubylców dialekt fenicki był
bardzo podobny do obowiązującego w Palestynie aramejskiego. Przy okazji powitania miał miejsce cud. Zbierającego chrust na ognisko Pawła ukąsiła żmija. Wszyscy
widzieli gada, który wbił jadowe kły w rękę apostoła. Ku
zdziwieniu zebranych, mężczyźnie nic się nie stało. Maltańczycy okrzyknęli przybysza mianem boga.

KOLOROWE SZKŁO

Od dziesięcioleci na wyspach Malty i Gozo obecne
jest rzemiosło artystyczne,
którego wyroby są znane na
arenie międzynarodowej - to
huty szkła. Przepiękne jest
zwłaszcza kolorowe szkło.
Formy kieliszków, dzbanków,
waz, świeczników i figurek
są pełne artyzmu i harmonii.

VALETTA - MIASTO RYCERZY

Zachwycające wnętrze Katedry św. Jana Chrzciciela w Valetta.

Kult świętego Pawła

Valletta - stolica wyspy. O
niej można napisać całą gazetę. Fakt, że w roku 1980
całe miasto wpisane zostało
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - świadczy
o niesamowitości tego miasta. Spacerując jego uliczkami przenosimy się w inny
świat i czas.
Główną arterią miasta
jest Trq ir-Repubblika, pełna
sklepów ulica, na której rankiem i wczesnym wieczorem
zamknięty jest ruch kołowy.
Ulica przecina całe miasto i
kończy się na krańcach półwyspu, u podnóża Fort St
Elmo (fortu św. Elma). Odchodzące od niej liczne przecznice tworzą sieć ulic, które
w ciągu wielu lat niewiele się
zmieniły.
Położenie Valletty jest
dość strategiczne, dlatego
już dawno stanowiła przed-

Kościół Mariacki Mosta.

miot zainteresowań Turcji
i Europy. Miasto zostało
zbudowane przez rycerzy z
zakonu Joannitów. Nazwę
miasto zawdzięcza wielkiemu mistrzowi zakonu
Joannitów J. Parisot de la
Vallette, który osobiście
nadzorował jego budowę.
Miało być takie jak sobie
wymarzyli rycerze, dlatego
też Valletta nazywana jest
Miastem Rycerzy.

BAROKOWY PRZEPYCH

Perłą Valletty w całym
tego słowa znaczeniu jest
Katedra Św. Jana Chrzciciela. Podróżując po świecie widziałem bardzo dużo
kościołów, ale ta katedra
zrobiła na mnie największe
wrażenie.
Była ona główną świątynią rycerzy z zakonu Św.
Jana. Z zewnątrz świątynia
wygląda dość surowo. Za to

jej barokowy przepych w
środku zapiera dech. Wisi
tu jedno z najsłynniejszych
dzieł włoskiego malarza Caravaggio - Ścięcie Św Jana.
W świątyni spoczywają też
synowie najznamienitszych
rodzin szlacheckich XVI i
XVII wieku. Inskrypcje na
płytach nagrobnych opisują
historię ich życia oraz mężne czyny zakonu. Valletta,
dziś miejscami podniszczona, wciąż kusi barokowym
pięknem i przyciąga turystów.
Na Malcie istnieje ponad
365 kościołów katolickich!

RADOSNE FIESTY

Każdy
odwiedzający
Maltę jest pod wrażeniem
ludowej
pobożności
jej
mieszkańców. To najbardziej katolicki kraj Eudokończenie na str. 21
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PODRÓŻE, REKREACJA

Wyspa św. Pawła
dokończenie ze str. 20
ropy, w którym 98 proc.
społeczeństwa
przyznaje
się do wyznania katolickiego. Maltańczycy kochają
Maryję, jej imieniem oraz
imionami świętych patronów - których kult jest na
Malcie rozpowszechniony nazwane są miasta, wsie,
wysepki, zatoki, ulice,
place, parki i domy. Imię
Maria i imiona świętych
nosi wielu Maltańczyków.
Na uwagę zasługuje ich radosny sposób obchodzenia
świąt kościelnych. Kościoły i ulice przystrajane są
tysiącami lampek, kolorowych girland, chorągwi,
kwiatów i innych dekoracji, odpalane są fajerwerki.
W procesjach ulicami Malty, w których zawsze biorą
udział orkiestry, noszone
są naturalnej wielkości
figury Maryi i świętych
patronów. Fiesty odzwierciedlają południowy temperament wyspiarzy.

CUDA I DZWONY

Wstawiennictwu Maryi i świętych Maltańczycy zawdzięczają liczne cuda. Jeden z nich
wydarzył się w mieście
Mosta, gdzie stoi kościół
z czwartą co do wielkości na świecie kopułą. W
czasie II wojny światowej,
kiedy to Malta, jako brytyjska baza, była bombardowana przez Luftwaffe,
do świątyni podczas Mszy
św. wpadł pocisk, lecz

nie wybuchł i nie wyrządził nikomu krzywdy, co
uznano za cud.
Katolickość
Maltańczyków znajduje także
odbicie w tutejszym prawodawstwie, które zakazuje całkowicie aborcji
oraz jeszcze do niedawna
rozwodów. Hymn państwowy Malty jest modlitwą. A
kiedy na „Anioł Pański” w
365 kościołach rozbrzmiewają dzwony, cała wyspa
brzmi różnymi dziękami.
Od północy do południa,
od wschodu do zachodu
jedno wielkie uwielbienie Pana Boga. O dziwo,
dźwięk tych wszystkich
dzwonów jakoś nikomu nie
przeszkadza.
Bardzo żywy jest na
Malcie kult świętego Pawła, który na wyspie przebywał. Jego imię nadaje się
ulicom, szkołom, placom...
Marynarze mogą nakreślić
trasę podróży, ale Bóg sam
wyznacza kurs - mówił Benedykt XVI w czasie swojego pobytu na tej wyspie
będącej najbardziej katolickim krajem Europy.
Malta dzielnie trzyma
kurs nadany jej przez św.
Pawła, Apostoła Narodów
prawie 2 tysiące lat temu.
Po szczęśliwym powrocie
z pielgrzymki, rozpamiętując wszystkie doznania jakie Pan Bóg nam pozwolił
przeżyć na Malcie, razem z
żoną stwierdziliśmy, że na
Maltę, musimy koniecznie
wrócić jeszcze raz!!!
Mirosław Słowikowski

Historia i współczesność
Ludzie zamieszkiwali tę wyspę już w najdawniejszych czasach. Pierwsi osadnicy trafili tutaj ponad 5
000 lat p.n.e. z Sycylii. Położenie Malty sprawiało, że
później interesowali się nią wszyscy, którzy chcieli
uzyskać kontrolę nad Morzem Śródziemnym. Osiemset lat p.n.e. osiedlili się na Malcie Fenicjanie. Potem
wyspa przeszła w ręce Kartagińczyków. W III wieku
p.n.e. Maltę zdobyli Rzymianie. W I wieku naszej ery
u wybrzeży Malty rozbił się statek wiozący św. Pawła.
Apostoł jako pierwszy zaszczepił na Malcie chrześcijaństwo.
W latach II wojny światowej Maltańczycy po raz
kolejni okazali męstwo i upór. Wyspa była dla Brytyjczyków niezatapialnym lotniskowcem i bazą okrętów
podwodnych, co pozwalało im trzymać w szachu dostawy dla wojsk Osi w Afryce Północnej.
W 1947 Malta uzyskała autonomię wewnętrzną,
natomiast w 1964 - pełną niepodległość. Od 2004
roku jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Wyspa jest najmniejszym członkiem Unii Europejskiej,
nawet Luksemburg jest ośmiokrotnie większy.

Napisz o swojej podróży
W cyklu „Rumianie podróżują”, który wznawiamy po
kilku latach przerwy, będziemy prezentować miejsca,
które odwiedzili nasi Czytelnicy.
Jeżeli byliście Państwo w ciekawym miejscu w Polsce,
w Europie lub innych zakątkach świata, napiszcie o tym!
Dzięki waszym relacjom i fotografiom, razem poznamy interesujące miasta, piękną przyrodę, szlaki turystyczne i zabytki.

Jedna z licznych procesji na ulicach Valetty.

Artykuł, koniecznie opatrzony kilkoma zdjęciami,
prosimy przesyłać na adres:
redakcja@gazetarumska.pl

Pociągi, stacje, bocznice w Porcie Rumia
V Ogólnopolską Wystawę Makiet i Modeli Kolejowych można będzie oglądać w
Centrum Handlowym
Port Rumia (Auchan).
Ponad 200-metrowa
makieta kolejowa, a na
niej wiernie odwzorowane parowozownie, stacje
i bocznice kolejowe oraz
kilkadziesiąt pociągów
w ruchu - to wszystko zostanie zaprezentowane w
dniach 20-22 listopada.
Podczas wystawy nie
zabraknie dodatkowych
atrakcji dla dzieci, dla
których przygotowana zostanie niewielka makieta
w skali H0. Wystawa
„Nostalgia za Parą” gościła już w rumskim centrum, ale będzie ją można
zobaczyć ponownie. A.K.

Fragment makiety kolejowej, którą można będzie jeszcze obejrzeć w C. H. Auchan.
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Umiejętności sportowe i wdzięk

Kolejne wygrane mecze

Gimnastyczki w hali MOSiR Udane wyjazdy

Akademii Piłki Siatkowej Rumia

Wyjazdowy weekend był dla zespołów Akademii Piłki Siatkowej Rumia generalnie udany. Pierwszy zespół w
Murowanej Goślinie wygrał bez straty seta, druga drużyna
młodziczek odniosła historyczne zwycięstwo w Kartuzach.
Jedynie drugi zespół kadetek musiał uznać wyższość przeciwniczek w Stężycy.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej odbyły się w Rumi w dniach 14-15 listopada.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz
czwarty zorganizowano zawody, w których wystartowały reprezentantki 14 klubów
z całej Polski. W sumie przed
jurorami i publicznością wystąpiło 60 zawodniczek z całego kraju, prezentując nie
tylko umiejętności sportowe,
ale też wdzięk, urodę, barwne kreacje.

REKLAMA
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W
mistrzostwach
wzięły udział m.in. kluby: Jantar Gdynia, SGA
Gdynia, K.S. Energetyk
Poznań, Widzew Łódź,
SG Legion Warszawa,
UKS Błękitna Szczecin,
MKS Kusy Szczecin,
UKS 41 Łódź, PTG Sokół Kraków, UKS Dąb
Katowice, Irina Warszawa, PM Warszawa, UKS

Katowice, a także SGA
Szczecin.
Organizatorami
Mistrzostw byli: Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia i Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rumi.
Wśród patronów medialnych znalazła się „Gazeta
Rumska”.
A.K.

Zwycięstwo przed tygodniem w Rumi z Libero
Starogard Gdański było dla
pierwszego zespołu bardzo
ważne, bo oznaczało przerwanie passy meczów bez zwycięstwa. Wyjazd do Murowanej
Gośliny miał dać odpowiedź
na pytanie czy akademiczki
na dobre odzyskały pewność
siebie i formę. Gospodynie
sobotniej potyczki to również
zespół bardzo młody, przez to
bardzo nieobliczalny.
Trener Tomasz Kordowski uczulał swoje podopieczne, żeby nie sugerowały się
tym, że przeciwniczki nie
wygrały w tym sezonie II
ligi kobiet meczu. Rumianki
wzięły sobie te uwagi mocno
do serca, bo wyszły na parkiet
zmobilizowane i od początku
narzuciły swoje warunki.
Kluczowym
elementem
dla uzyskania przewagi był
skuteczny blok ustawiany
przez siatkarki Akademii
Piłki Siatkowej Rumia. W
tym elemencie brylowały
szczególnie środkowe – Izabela Narwojsz i Łucja Laskowska. Także w przyjęciu
zagrywki - z którym akademiczki miały problemy w
pierwszej fazie sezonu – widać było znaczącą poprawę.
Dokładnie dogrywane piłki
pozwalało
rozgrywającej
Akademii Piłki Siatkowej
Rumia Magdalenie Piepiórce dobrze obsługiwać
koleżanki w ataku, w któ-

Młodziczki APS Rumia po meczu w Kartuzach.

ry tradycyjnie liderką była
Angelika Wilczyńska.
Drobną rysą na obrazie gry
rumianek był przestój, który
przytrafił im się w trzecim
secie.
Przy prowadzeniu 12:7
straciły koncentrację i dały
przeciwniczkom okazję do
nawiązania walki. W decydujących momentach ostatniej partii akademiczki wróciły do dobrej dyspozycji i nie
dopuściły do przedłużenia
spotkania. Dobra postawa
Magdaleny Meller zaowocowała przyznaniem jej indywidualnego wyróżnienia
– statuetki MVP meczu.

II LIGA KOBIET

Pierwszy turniej o ligowe
punkty w Mistrzostwach Pomorza rozegrał w niedzielę
drugi zespół młodziczek Akademii Piłki Siatkowej Rumia.
Turniej ten był pierwszy nie
tylko w tym sezonie – dla
podopiecznych Anny Brodackiej to był debiut w roz-

grywkach ligowych w ogóle.
Jako ogromny sukces należy
więc odebrać wygranie jednego z meczów. W spotkaniu
przeciwko Gedanii Gdańsk
nie udało się młodym rumiankom nawiązać walki.
Natomiast potyczka z Alfą
Kartuzy to był pokaz ambicji
i determinacji akademiczek –
uwieńczony zwycięstwem.

TURNIEJ GRUPY G
LIGI WOJEWÓDZKIEJ
MŁODZICZEK

Grające o kategorię wyżej siatkarki reprezentujące
Rumię jako APS II również
w większości nie posiadają żadnego boiskowego doświadczenia. Brak ogrania
był doskonale widoczny w
spotkaniu z Wieżycą Stężyca. Trema nie pozwalała
rumiankom pokazać pełni
swoich możliwości i mecz
miał bardzo jednostronny
przebieg.
T. Kordowski
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Armwrestling. XII Puchar Świata Zawodowców

Pamięci J. Zienkiewicza

Siłowanie na ręce Rumia potęgą
kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym
8 listopada br. odbył się I Memoriał im. Jerzego ZienkieW sobotę 21 i w niedzielę 22 listopada w Rumi w hali MO- wicza w tenisie stołowym. Atrakcją dodatkową był mecz poSiR odbędzie się XII edycja Pucharu Świata Zawodowców kazowy, w którym zmierzyli się Alan Woś i Bartosz Such,
w armwrestlingu (siłowanie na ręce) ZŁOTY TUR WORLD czołowi polscy zawodnicy tenisa stołowego.
CUP - Rumia 2015, a w poniedziałek 23 i wtorek 24 listopada
Jerzy Zienkiewicz był III ligi. Spotkania odbywa- w tenisie stołowym - podII Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na rękę osób niepełinicjatorem, a jednocześnie ły się na parkiecie głównym sumowuje Jarosław Przynosprawnych. Zawodom patronuje „Gazeta Rumska”.
pierwszym prezesem utwo- Hali MOSiR przy 16 stołach. borowski, prezes AkaNa zaproszenie organizatorów w zawodach
weźmie udział prawie 200
najsilniejszych
zawodników z ponad 25 krajów i
6 kontynentów, w tym z
Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii,
Europy oraz Azji. Prawa do
transmisji i relacji wykupiło 30 stacji telewizyjnych z
całego świata.
W zawodach startują kobiety i mężczyźni, podzieleni są na kategorie wagowe.
Walki na lewą i prawą rękę
odbywają się osobno, tak
więc można być mistrzem
na obie ręce. O zwycięstwie
nie decyduje wyłączenie
siła, ale także technika i
taktyka. Walki trwają od
kilku sekund do nawet
kilkudziesięciu minut i odbywają się na stojąco przy
specjalnym stole przymocowanym do podłoża. Do
Rumi przyjadą największe
gwiazdy światowego armwrestlingu.
Wydarzeniem
ZŁOTY
TUR WORLD CUP – Rumia 2015, będzie wyłonienie w kategorii open najlepszego zawodnika roku 2015.
Tytuł „Najsilniejszego zawodowca” należał do charyzmatycznego
Alexeya
Voevody (Rosja), później
do Amerykanina Johna
Brzenka, byłego strongmana z Rosji - Denisa
Cyplenkova. Tytuł najlepszego należy do Andreya
Pushkara z Ukrainy. Swój
udział potwierdzili znani sportowcy, jak: Richar
Lupkes (USA), Tim Bresnan (USA), Krasimir
Kostadinv (Bułgaria) oraz
inni z czołówki zawodowego
światowego armwrestlingu. Wielką atrakcją będzie
możliwość spotkania z Alexeyem Voevodą, który
u szczytu sławy i kariery,
zmienił dyscyplinę sportu i
został... bobsleistą. Podczas
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rzonej w 2012 roku Akademii Tenisa Stołowego „Małe
Trójmiasto” oraz znanym
działaczem na rzecz popularyzacji tej dyscypliny.
Memoriał stał się okazją
do przypomnienia sylwetki Jerzego Zienkiewicza, a
także promowania Rumi,
która od samego początku
wspiera działalność Stowarzyszenia
Sportowego
„Małe Trójmiasto”.
Wydarzenie spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy z
Rumi, jednak swoje reprezentacje wystawiło wiele miast z
całego Pomorza. Trzech zawodników
reprezentowało
nawet odległą Australię.
Główną częścią wydarzenia był Turniej OPEN. Rywalizowali w nim zawodnicy
na co dzień reprezentujący
kluby Ekstraligi, I, II oraz

Jednocześnie rozegrano specjalny Turniej Rodzinny, w
którym grały drużyny składające się z rodziców i dzieci.
- Rumia po raz kolejny
udowodniła, że jest potęgą

demii Tenisa Stołowego.
- Godnie uczciliśmy pamięć
Jerzego Zienkiewicza, liczę
na podobne akcje w przyszłości - dodaje.
UM.

Festiwal Rugby
zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi zdobył dwa
złote medale olimpijskie.
Polskę
reprezentować
będzie około 30-osobowa
kadra zawodników, która została wyłoniona podczas XVI Pucharu Polski w
Armwrestlingu. W Rumi
zobaczymy m.in. Marlenę
Wawrzyniak i Sławomira Głowackiego, a wśród
niepełnosprawnych polskiego mistrza świata Macieja
Gralaka. Kibice szczególnie
liczą na Marlenę Wawrzy-

niak z Grudziądza, która co
roku zdobywa mistrzostwo
Polski a ostatnio zdobyła złoty medal w Pucharze Świata
Zawodowców oraz tytuł wicemistrzyni świata.
Wśród
niepełnosprawnych wystąpią m.in. Maciej Gralak, zawodnik
klubu Arm Fanatic Sport
Grudziądz, na co dzień
zmagający się z porażeniem mózgowym, a także
Konrad Krawczuk reprezentujący klub Złoty Tur
Gdynia.

Zaczęło się 15 lat temu

Historia Pucharu Świata Zawodowców „Złoty Tur Cup”
rozpoczęła się w roku 2000. Wtedy w Gdyni po raz
pierwszy w Polsce zorganizowano międzynarodowe
zawody w siłowaniu na ręce.

W Rumi odbył się Festiwal Rugby. Wzięli w nim udział
obecni i byli rugbyści z Rumi i Gdyni z rodzinami. Rozegrano mecz między RC Arka Rumia a Chaos Poznań. Mecz
zakończył się zwycięstwem drużyny z Rumi 65:3. Poza tym
odbył się rodzinny piknik.

