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Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia radosnych, zdrowych, spokojnych i błogosławionych
Świąt, przepełnionych wiarą i miłością.
Niech ten wyjątkowy czas pozwoli Wam zregenerować siły
w gronie rodziny i przyjaciół, zapomnieć o troskach, a także
oddać się refleksjom oderwanym od prozy życia codziennego.
Życzymy, aby te świąteczne dni przepełnione łaską od nowonarodzonego Chrystusa, pozwoliły Państwu z radością i
nadzieją wkroczyć w nowy, 2016 rok.
Pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym sympatykom, którzy w kończącym się już roku
współtworzyli „Gazetę Rumską”, mamy przy tym nadzieję na
dalsze zaangażowanie i pomoc.
Radosnych Świąt!
Życzy Redakcja „Gazety Rumskiej”

www.boskarumia.pl

Popieramy inicjatywę

ustanowienia patrona
Od zeszłego miesiąca trwa kampania
promująca poparcie
dla inicjatywy nadania patrona miastu
Rumia w osobie św.
Jana Bosko.
W czwartek 03.12.2015 w
Rumi odbyło się spotkanie poświęcone inicjatywie nadania
patrona (św. Jana Bosko) miastu
Rumia. Zgromadziło ono pokaźną
liczbę osób m.in. przedstawicieli
władz miasta, a wśród nich pana
burmistrza Michała Pasiecznego
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej pana Ariela Sinickiego. Ponadto obecni byli przedstawiciele
wcześniejszych władz miasta, a
także działacze społeczni, przedsiębiorcy i osoby duchowne pracujące na terenie Rumi.
str. 15

Co wiemy o św. Janie Bosko

Jak św. Jan Bosko wychowuje
System wychowawczy św. Jana Bosko, jest niesłychanie skuteczny, wymaga jednak zaangażowania wychowawcy. Ksiądz Bosko wypracowywał
go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest
procesem towarzyszenia człowiekowi
na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. www.boskarumia.pl
str. 3

Niesamowite emocje na hali sportowej

Złoty Tur dla zawodowców
To było niezapomniane wydarzenie. Oczy całego świata
przez cztery dni z rzędu zwrócone były na Rumię. Bo to właśnie w Rumi miał miejsce Puchar Świata Zawodowców w
Armwrestlingu „Zloty Tur World Cup – Rumia 2015” oraz
Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych, najbardziej
rozpoznawalne na świecie imprezy w siłowaniu na ręce.
str. 18
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Pomyśl o Grecji…

Zapewnia fantastyczną infrastrukturę pod względem turystycznym, jest idealna
zarówno na wyprawę we dwoje, wyjazd rodzinny, wypoczynek wśród znajomych jak i wymarzoną podróż poślubną. Grecja to destynacja doskonała!

Z

Gdańska wylecieć
można na jedną
z greckich wysp:
Kretę, Kos, Rodos,
Korfu lub Zakynthos. Można
też wybrać się na półwysep
Chalkidiki lub Riwierę Olimpi jską w części kontynentalnej.
Każdy z tych kierunków
oferuje nieco inne atrakcje
turystyczne. W każdym z tych
miejsc z pewnością jest wiele
do odkrycia.

K

reta to największa
z greckich wysp,
na której znajduje
się wiele ciekawych
zabytków oraz piaszczystych
plaż. Niewątpliwą atrakcją dla
wszystkich interesujących się
historią, będzie wizyta
w pałacach minojskich
w Knossos, Fajstos, Malii
i Zakros. Wycieczka po tych
miejscach pozwoli przez chwilę
poczuć ducha starożytności
i przenieść się w czasy
bohaterów mitów greckich.

K

os, mała urokliwa
wysepka będzie
dobrym wyborem
dla miłośników
dwóch kółek. Wyspa idealnie nadaje się na wyprawy
rowerowe. Wzdłuż wy brzeża, pomiędzy
zielenią roślinności
pokrywającej ląd,
a błękitem otaczającego
wyspę morza, wiodą
długie trasy rowerowe,
z których można
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beztrosko podziwiać piękno
natury.

R

odos to raj dla
miłośników sportów
wodnych. Uważana za
najcieplejszą z greckich
wysp, nie tylko daje możliwość
szaleństw wodnych
u wybrzeży, ale i w największym parku wodnym Europy,
położonym nieopodal miejscowości Faliraki. Wielbiciele
zdrowotnych kąpieli z pewnością odpoczną w gorących
źródłach Kalithea znajdujących
się nad samym morzem, około
9km od miasta Rodos.

K

orfu to doskonały
wybór dla romantyków.
Położony niedaleko
Sidari Canal d’Amour
zachwyci wielbicieli wodnych
kąpieli w płytkich, lazurowych
wodach, w otoczeniu stromych, piaskowcowych klifów.
Do tego mnóstwo zieleni,
i fantastyczne restauracje
i kawiarnie, ukryte w tajemniczych uliczkach stolicy
wyspy. Warto się tam wybrać
szczególnie nocą, na romantyczny spacer we dwoje.

Biuro Podróży AL - TOUR
z Galerii Rumia jest
Autoryzowanym Partnerem
Grecos Holiday

Z

akynthos to
wyspa zakochanych.
Nie ma więc lepsze go miejsca na podróż
poślubną. Czas upłynie tu pod
znakiem błogiego spokoju,
pięknej przyrod, intensywnych
barw i wyjątkowych zapachów
drzewek cytrusowych, lasów
sosnowych i winnic. Kolory
morskiej wody, oblewającej
wyspę, przechodzą od
granatu, poprzez lazur
do łagodnego błękitu.
Pięknie kontrastują
z zielenią i bielą skalnych
ścian.

L

efkada powinna
zainteresować osoby,
które chcą spędzić
wakacje w większym
gronie. Dla grupy przyjaciół
istnieje możliwość wynajęcia
prywatnej willi z basenem, 2-,
4-, 6-, a nawet 8- osobowej.
Dodatkowo na miejscu czekać
będzie samochód – jeden lub
dwa w zależności od liczby
uczestników, oczywiście
w pakiecie, bez dodatkowych
opłat. Wyloty na Lefkadę
odbywają się z Warszawy
i Poznania.

Ceny hoteli na siedem
dni pobytu w all inclusive
w Grecji zaczynają się
od 1399 zł.

KEFALONIA

prawdziwa perełka w tegorocznej ofercie AL-TOUR.
Wyloty na tę wyjątkową
grecką wyspę odbywać się
będą od 28.04 do 19.05
bezpośrednio z Gdańska.
Kefalonia jest nazywana
„najpilniej strzeżoną grecką
tajemnicą”, dlatego że
pomimo niewątpliwego
uroku od lat stanowczo
opiera się masowej
turystyce. Idealne miejsce
dla tych którzy stronią od
tłumów i lubią poznawać
historię. Na wyspie można
znaleźć miejsca powiązane
z wieloma starożytnymi
kulturami.
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PATRON MIASTA

Co wiemy o św. Janie Bosko

Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko
System wychowawczy św. Jana Bosko, jest niesłychanie
skuteczny, wymaga jednak zaangażowania wychowawcy.
Ksiądz Bosko wypracowywał go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem
towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni
człowieczeństwa. Cechą charakterystyczną pedagogii świętego jest prewencja. Dlatego stworzony przez niego system
wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym,
uprzedzającym lub prewencyjnym.
Działalność wychowawczo-duszpasterska św. Jana
Bosko w XIX w. we Włoszech przypada na czas
głębokich przemian na polu
życia politycznego, społecznego, ekonomicznego (rewolucja przemysłowa) oraz
kulturowego. Np. w Turynie, w którym przebywał
w tym czasie ksiądz Bosko,
nastąpił gwałtowny wzrost
liczebności mieszkańców.
Zjawisko to było związane z migracją ludności
wiejskiej, ponieważ wraz z
rozwojem przemysłu pojawiło się zapotrzebowanie
na ręce do pracy. Miasto
wypełniło się żebrakami,
przestępcami, bezdomnymi włóczęgami, młodymi
ludźmi bez dachu nad głową i bez grosza w kieszeni.
Ksiądz Bosko zetknął się z
nimi, odwiedzając więzienia wypełnione młodocianymi przestępcami. Tam
dostrzegł ich tragiczne położenie.
Także na placach, przy
kościołach, na ulicach napotykał żebraków, w tym
wiele dzieci. Z czasem coraz
bardziej dojrzewało w nim
wewnętrzne wezwanie do
całkowitego
poświęcenia
się ubogiej i opuszczonej
młodzieży. Apostoł Turynu
później wyznał: „Idea oratoriów narodziła się z nawiedzania więzień miasta”.
Święty, wychowany w
duchu chrześcijańskiej miłości Boga i drugiego człowieka, obdarzony naturalną empatią i jednocześnie
aktywnym,
twórczym,
przedsiębiorczym temperamentem szukał wyjścia
z trudnej sytuacji, w której
znalazło się mnóstwo młodych ludzi.
Jego myśl pedagogiczna, owoc wrodzonej intuicji
oraz bogatego doświadczenia wychowawczo-duszpasterskiego, jest odpowiedzią
na konkretne wyzwania i
potrzeby napotkanej przez
niego ubogiej i potrzebującej pomocy młodzieży.

PREWENCJA

Charakterystyczną cechą podejścia turyńskiego
wychowawcy do młodzieży
była „mentalność prewencyjna”. Idea prewencji stanowi klucz i podstawę całej
jego metody wychowawczej.
Święty miał świadomość, iż lepsze jest zapobieganie zepsuciu tego,
co dobre; budowanie, niż
naprawianie
zepsutego:
„lepiej działać prewencyjnie, niż wymierzać kary”.
Był przekonany, że „młody
człowiek nie jest z natury
zły”, dlatego o wiele łatwiej
ochronić i umocnić w nim
naturalne dobro, niż leczyć zranienia wynikające
z błędnego wychowania,
zgorszenia,
doznanych
krzywd. A najlepszą formą
zapobiegania złu i naprawy społeczeństwa jest dobre wychowanie.

Zgodnie z optymistycznym humanizmem chrześcijańskim ksiądz Bosko
uważał, że należy koncentrować się na dobru z jednoczesnym odwracaniem się
od zła.
Idea prewencji przeszczepiona na pole wychowania zaowocowała w życiu
świętego bogatym i oryginalnym
doświadczeniem
wychowawczym, które nazwał systemem prewencyjnym. Stanowi on metodę
wychowawczą, którą można
opisać za pomocą kilku zasad i wskazań.

NAJŚWIĘTSZA RZECZ

Św. Jana Bosko charakteryzowało wyjątkowe umiłowanie młodzieży. Powtarzał:
„Dla Waszego dobra nieustannie szukam właściwych
rozwiązań, dla Was pracuję,
dla Was żyję i za Was jestem

gotów także oddać swoje życie”. Pasja z jaką oddawał
się pracy wychowawczej i
duszpasterskiej wśród młodzieży miała swoje podłoże w
przekonaniu, że wychowanie
stanowi najważniejsze zadanie w życiu rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Do salezjanów współpracowników
mówił: „Chcecie zrobić rzecz
dobrą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz
świętą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz
najświętszą?
Wychowujcie
młodzież. Chcecie uczynić
rzecz boską? Wychowujcie
młodzież. Co więcej, wśród
rzeczy boskich ta jest najbardziej boska”.
Młodzież – zdaniem księdza Bosko – powinna być w
centrum uwagi Kościoła i
społeczeństwa, albowiem
zbawienie człowieka „zależy zazwyczaj od właściwie
przeżytej młodości”. Często
przypominał chłopcom: „Jeżeli zaczniemy przykładne życie teraz jako ludzie
młodzi, to także będziemy
dobrymi ludźmi w wieku
sędziwym, spokojna będzie
nasza śmierć, a także początek życia wiecznego”.
W okresie młodości człowiek dokonuje fundamentalnych wybrów, często w
tym okresie odkrywa sens
własnego życia i rozpoznaje
drogę swojego powołania.
Wtedy też nabywa sprawności i rozwija talenty, które
stanowią „narzędzia” do jego
wzrostu i funkcjonowania w
rodzinie, społeczeństwie i
Kościele. Zdaniem księdza
Bosko przyszłość świata zależy od jakości wychowania,
a wolą Bożą jest integralny
rozwój ludzi młodych.

SPRAWA SERCA

Pewnego razu święty
otoczony gromadką swoich chłopców zapytał jednego z nich: „Jaką rzecz,
którą widziałeś, uznajesz
za najpiękniejszą na świecie?”. Chłopiec bez namysłu wykrzyknął: „Ksiądza
Bosko!”. Ta spontaniczna i
pełna prostoty wypowiedź
chłopca ukazuje wzajemne
zaufanie, bliskość, życzliwość, szacunek i przywiązanie. On sam nie krył
swoich uczuć przyjaźni i ojcowskiej miłości i żartował:
„Wszyscy jesteście rabusiami, wykradliście serce księdzu Bosko!”.
Święty wychowawca był
przekonany, że wychowywać oznacza docierać do
serca wychowanka. Ma-

wiał: „wychowanie
jest
sprawą serca”. Był świadomy, że „pozyskanie serca
młodego człowieka”, czyli
nawiązanie z nim głębokich
relacji warunkuje owocność
wpływu wychowawczego.
Ksiądz Bosko potrafił
stworzyć
„maksymalną
symbiozę” na polu ducha
i działania, która sięgała
swymi korzeniami najgłębszych pokładów ludzkiej
osobowości. W tym procesie
obydwie strony (wychowawca i wychowanek) zostają
ubogacone i uświęcone.
Podstawowym
czynnikiem „trafiania do serca”
jest duch rodzinny dzieł wychowawczych, który buduje
klimat zaufania i wzajemnej miłości – niezbędnej do
właściwego rozwoju. Ksiądz
Bosko w „Liście z Rzymu”
(1883 r.) wyznał: „Duch rodzinny rodzi miłość, a miłość budzi zaufanie. (…) Kto
chce być kochany, musi dać
poznać, że sam kocha. (…)
Kto wie, że jest kochany,
kocha, a kto jest obdarzony
odwzajemnioną miłością,
uzyska wszystko, czego oczekuje, zwłaszcza od młodzieży”. Wychowawca wówczas
staje się troskliwym ojcem,
bratem, przyjacielem.

WRAŻLIWOŚĆ
NA POTRZEBY

Apostoł Turynu był niezwykle wrażliwy na bolesne sytuacje życiowe młodego człowieka, na jego
problemy, oczekiwania i
dążenia. Chociaż był świadom słabości, kruchości
oraz zranień dotykających
serca każdej osoby ludzkiej,
głosił jednak optymizm wychowawczy. Wierzył w sens
wychowania i był przekonany o potrzebie angażowania
się rodziców, nauczycieli,
wychowawców, duchownych
w proces rozwoju człowieka.
Według niego młodzież
„jest najbardziej delikatną i
drogocenną cząstką ludzkiej
społeczności. W niej pokłada
się nadzieje na osiągnięcie
szczęśliwej przyszłości. Młodzież nie jest z natury zła.
Gdy uda się zaradzić zaniedbaniom rodziców, usunąć
lenistwo oraz wpływ smutnych kolegów (…), wydaje się
rzeczą łatwą ukształtować w
ich podatnych sercach zasady porządku, dobre zwyczaje, szacunek, treści wiary;
albowiem nawet jeżeli się
niekiedy zdarza, iż są zdeprawowani w tym wieku, to
jednak bardziej z powodu

lekkomyślności niż ze złośliwości natury”. W młodym
człowieku dostrzegał wielki
potencjał dobra, talentów,
sprawności, darów natury i
łaski, które wymagają uaktywnienia, skanalizowania,
uporządkowania,
podporządkowania właściwej hierarchii wartości. Cały ten
potencjał jest ofiarowany
człowiekowi przez Boga, aby
służył realizacji jego człowieczeństwa i jego powołania.

INTEGRALNE WYCHOWANIE

Metoda
pedagogiczna
księdza Bosko, wyrastająca
z chrześcijańskiej wizji człowieka, w centrum procesu
wychowawczego stawia wymiar religijny. Wychowywać
oznaczało dla świętego prowadzić młodego człowieka do
spotkania z Bogiem w Chrystusie Zbawicielu. Ksiądz
Bosko podkreślał, że punktem docelowym ziemskiej
pielgrzymki człowieka jest
Niebo. Pisał w „Młodzieńcu
zaopatrzonym”, że „stworzeni
jesteśmy dla Nieba”. Jednak
droga do tego celu wiedzie
przez umiejętne wykorzystanie darów otrzymanych
od Boga: „nasze oczy, usta,
język, uszy, ręce i nogi – to
wszystko dary Boże”. Wychowanie powinno uwzględniać
dary oraz pomagać odczytywać plany Boga wobec danej
osoby, podejmować je i realizować. Proces wychowawczy
polega między innymi na
udzielaniu pomocy młodemu
człowiekowi w tym punkcie,
gdzie Jego wolność spotyka
się z pełną miłości propozycją Boga, energię, pomysłowość, twórczość. Umiejętne
stawianie wymagań mobilizowało, pobudzało wychowanków (a także młodych
wychowawców) do ofiary, poświęceń, do doskonalenia się
i angażowania całym sercem
w powierzone zadanie.
ks. Zenon Klawikowski
SDB
Ciąg dalszy w następnym numerze.
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EDUKACJA

Pomorska Liga Debat

Rumscy licealiści
finalistami Ligi Debat

Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Współczesna walka

Na czym dzisiaj polega obrona wiary chrześcijańskiej, jak
wyrażać miłość do ojczyzny? Czy w epoce pluralizmu i inW dniu 27 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Gdańskim dyferentyzmu religijnego mamy z kim walczyć? Jak ja, jako
pierwszy raz odbył się finał Pomorskiej Ligi Debat. Uczest- katolik powinienem odczytywać obowiązek obrony Krzyża?
niczyło w nim 8 drużyn ze szkół licealnych z Pucka, KościeTe trudne pytania poPodczas katechezy szcze- konnego i odpowiadał na pytarzyny, Redy, Wejherowa i Rumi.
stawił przed licealistami
z I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi Pan
Mirosław
Słowikowski,
który należy do Zakonu
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Spotkanie to odbyło się w
dniau 10 grudnia br. Zakonnik przyszedł na spotkanie na zaproszenie katechetów I LO: p. Barbary
Pajzderskiej i ks. Łukasza
Pawłowskiego SDB.

Nagrodzeni uczniowie z 1 LO w Rumi.

Debaty zorganizowali członkowie Instytutu Badań Ekonomiczno-Społecznych oraz Instytutu Debaty Publicznej.
Zmaganiom
uczniów
podczas debat oksfordzkich
przyglądali się posłowie wo-

jewództwa pomorskiego oraz
pracownicy naukowi UG.
1 Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w
Rumi reprezentowali uczniowie klas II: Michał Niemc,
Szymon Zahajkiewicz, Da-

gólnie istotne jest żywe
świadectwo, spotkanie z
prawdziwym autorytetem.
To właśnie człowiek porusza i pociąga swoim przykładem, pozwala się utożsamić i kształtuje postawę
młodzieży. Pan Mirosław z
przejęciem mówił o idei jaka
kieruje zakonem świeckim,
o swoistym zaszczycie wstąpienia w szeregi obrońców
chrześcijaństwa, tłumaczył
bogatą symbolikę stroju za-

nia.
Podobne zgromadzenia są
dzisiaj idealnym antidotum,
symbolem
bezkrwawego
buntu wobec zlaicyzowanego świata. Niewątpliwie dla
każdego słuchacza spotkanie
to było doskonałym pretekstem do weryfikacji własnych
przekonań i postaw. Zmuszało każdego by odpowiedział
sobie na pytanie o odwagę
bycia świadkiem Chrystusa.
Barbara Pajzderska

Fot. M.Pałubicka

niel Sułkowski i Mikołaj Fabisiak, przygotowani przez
nauczycielki: M.Pałubicką
oraz A.Marasz.
Dotarli oni do finału i zajęli ostatecznie II miejsce.
M.P.

REKLAMA

Wszystkim Mieszkańcom Rumi
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2016 Roku życzy
Przewodnicząca Koła PiS w Rumi,
radna powiatu wejherowskiego

Łucja Słowikowska

Pamiątkowe zdjęcie z dostojnym Gościem.

Fot. B.P.

GABINET PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

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

tel.: +48 691 410 747
pedive.podologia@gmail.com
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Tradycyjnie spotkamy się na Orszaku

To już trzeci Orszak Trzech Króli w Rumi
Szczęść Boże! Drodzy mieszkańcy Rumi! „Milowymi”
krokami zbliża się Uroczystość Pokłonu Trzech Króli. Tradycyjnie tego dnia (6. stycznia) wyruszy Orszak
Trzech Króli. Tym razem z parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego Padewskiego. Najpierw 6. stycznia
spotkamy się na Mszy św. o 12.30. Po modlitwie wyruszymy procesyjnie, pięknie i kolorowo ubrani w kierunku
pomnika św. Jana Pawła II. Po drodze (1, 5 km) będziemy

śpiewali kolędy i pastorałki, a dzieciom będą rozdawane
słodycze. Musimy przyjść wszyscy uśmiechnięci i radośni,
bo przecież tego dnia obchodzimy pamiątkę Objawienia się
Pana Jezusa pogańskiemu światu. Serdecznie zapraszam
dzieci i młodzież, dorosłych i starszych. Przy okazji życzę
mieszkańcom Rumi radosnych i błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia.
Ks. Proboszcz Andrzej Gierczak.
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Ozdoby choinkowe jakich nigdzie nie znajdziecie
Symbole
Kiermasz świąteczny
Światowych Dni Młodzieży w Centrum im. Św. S. Faustyny
w Rumi

6 grudnia 2015 r w Centrum im. Św. S. Faustyny w Rumi
ul. Ks. L. Gierosa 8a odbył się kiermasz świąteczny. Podczas
8 grudnia w tradycji salezjańskiej świętujemy początek kiermaszu można było zakupić ręcznie wykonane ozdoby
Oratorium Księdza Bosko. Cały Kościół obchodzi uroczy- świąteczne, wykonane przez podopiecznych Warsztatów
stość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Terapii Zajęciowej.
A w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi do
Tradycja organizowania na spacer. Przez pewien czas cówki sprzedawali słodkie
tych dwóch okazji do świętowania doszła jeszcze jedna – go- kiermaszu liczy już 18 lat. było tylu zainteresowanych, wypieki przygotowane przez
Przez te wszystkie lata, kier- że główna sala ośrodka zo- ich rodziców.
ściliśmy tego dnia symbole Światowych Dni Młodzieży.
Również tydzień póŸniej,
masz cieszył się ogromnym stała zapełniona ludŸmi „po
Przyjęcie symboli nastąpiło przed Mszą Świętą o
godzinie 8.00. Przedstawiciele Szkół Salezjańskich z
Rumi dokonali aktu duchowego przyjęcia symboli, po
czym rozpoczęła się Msza
Święta, podczas której ks.
Andrzej Mimier w kazaniu wytłumaczył młodzieży, dlaczego obecność tych
symboli jest tak ważna i
warta prawdziwego przeżycia.
W czasie kilkugodzinnej
obecności symboli odbyło
się kilka Mszy świętych,
w czasie których młodzież
z okolicznych szkół, dzieci,
ale również i dorośli mie-

li okazję zatrzymać się i
wspólnie modlić przy Krzyżu i ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani.
Również w chwilach ciszy ludzie chętnie klękali
przy symbolach na modlitwę i adorację. Ksiądz
Henryk Boguszewski,
który w tych dniach głosił
rekolekcje parafialne, pomagał wiernym w dobrym
przeżyciu tych momentów.
Na koniec pobytu symboli w naszym Sanktuarium
odbyła się Msza święta,
w czasie której wszystkie
wspomniane konteksty zostały docenione i uczczone.
Obecni byli przedstawicie-

le różnych grup parafialnych, zwłaszcza młodzi. Po
zakończonej
Eucharystii
nastąpiło pożegnanie Symboli, które z naszej parafii
udały się do Redy, by również tam młodzi ludzie mogli się spotkać na czuwaniu.
Przy okazji Ksiądz Proboszcz Kazimierz Chudzicki ogłosił, że nasze Sanktuarium otrzymało tytuł
Kościoła
Jubileuszowego
z racji Roku Miłosierdzia,
ogłoszonego przez Papieża
Franciszka, co wiąże się ze
specjalnymi odpustami.

zainteresowaniem mieszkańców. Nie inaczej było i tym razem, szczególnie w godzinach
porannych, kiedy większość
mieszkańców korzystając ze
sprzyjającej aury, udała się

brzegi”. Już od wejścia zainteresowanych witali uczniowie rumskich szkół, oferujący
świece wspierające akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, a Wolontariusze pla-

można było obejrzeć i zakupić takie ozdoby podczas
kiermaszu
świątecznego,
organizowanego na terenie
parafii św. Józefa i św. Judy
Tadeusza w Rumi.
W.H.

Kl. Rafał Chabowski
SDB

Już od wejścia zaintersowanych witali uczniowie rumskich szkół, oferujący świece
wspierające akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Fot. W. Hintzke

Koncert kolęd w kościele pw. św. Jana z Kęt

Kolędowanie z Kanaanem
W oczekiwaniu na przybycie symboli.

Symbole Światowych Dni Młodzieży zostały wprowadzone do kościoła. Fot.: R.C.
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Zapraszamy mieszkańców Rumi na koncert kolęd, który
ma odbyć się 17.01.2016 o g. 19.00 w Rumi w kościele pw.
św. Jana z Kęt. Występ będzie połączony z jasełkami w wykonaniu młodzieży z Kółka Teatralnego z Gimnazjum nr 4
im. Karola Wojtyły.
Autorem scenariusza i reżyserem tego przedstawienia jest
Kuba Kornacki - lider zespołu Kanaan, aktor, kompozytor,
pedagog... Koncert będzie premierą programu kolędowego,
który został zatytułowany w
nawiązaniu do Roku Miłosierdzia - "Miłość nieziemska".
Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza spotkań przygotowujących do
ŚDM w diecezji gdańskiej.
Pomysł poparł także Burmistrz Rumi, obejmując
koncert swoim patronatem
honorowym.
Katarzyna Leszczyńska

Zespół Kanaan na scenie.

Fot.: K.L.
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Po raz kolejny w Rumi

Wojewódzko-Metropolitalny

Konkurs Biblijny
im. Sługi Bożego
Kard. Augusta Hlonda

Oddział Akcji Katolickiej, działający
przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi postawił sobie jako jeden z celów
ewangelizację dzieci i młodzieży i zainteresowanie jej Pismem Świętym poprzez
corocznie organizowany Konkurs Biblijny. Tematem tegorocznego konkursu jest
„Ewangelia wg św. Łukasza”.
Inicjatorem Konkursu był
ówczesny Burmistrz Rumi dr
Jan Klawiter – członek Akcji Katolickiej. Do organizacji
konkursu zostały zaproszone
wszystkie oddziały Akcji Katolickiej działające w Rumi.
Po raz pierwszy Konkurs
na etapie rejonowym w Rumi
odbył się w 2002 r.
Od 2004 r. organizowany jest
na szczeblu diecezjalnym Archidiecezji Gdańskiej, gdyż do organizacji Konkursu (etapów rejonowych) włączyły się Oddziały
Akcji Katolickiej działające w
Gdańsku, Gdyni, Wejherowie,
Jastrzębiej Górze. Konkurs został również przeprowadzony w
Sopocie i Bojanie.
Również od 2004 r. Konkursowi Biblijnemu Patronu-

Osiem minut

Trójkąta Bermudzkiego
Od kilku lat w cyklu „Rumianie podróżują”
prezentujemy historie związane z wojażami
naszych Czytelników, tym razem czas na pana
kpt. Ryszarda Kornackiego. Poniżej prezentujemy fragment opowieści, a całość można będzie przeczytać w kolejnych numerach gazety,
oraz na naszej stronie internetowej pod adresem: gazetarumska.pl/kpt-ryszard-kornacki
Od najmłodszego wieku
zawsze wszystko bardzo
mnie interesowało, z tym,
że owo wszystko odnosiło
się do całego świata. W Bydgoszczy, gdzie się urodziłem,
jako brzdąca niesamowicie
interesowały mnie boczno
kołowe parostatki z chlupotem przepływające Brdą,
tuż za ogrodowym płotem
na ulicy Żeglarskiej, tuż
koło ówczesnego korytka z
ciepłą wodą odprowadza-

***
Dla Ciebie Panie
stoję przed domem
z lampą płonącą
przedsionki serca otwieram na oścież
wszystkie pory roku
w tobołku czasu skłębione
zakładają na mnie swoje stroje
złoto jesieni
brylanciki roratnich świateł
w koronkowym
na szybie plecionym welonie
		
zatknięty we włosy
		
ledwo rozwinięty wiosenny
		
kwiata pączek
i berło owoc soczysty
		
co przed chwilą wpadł w Twoje dłonie
Adelina Śniadach

je Sługa Boży kard. August
Hlond, a mottem Konkursu są słowa kard. Hlonda:
„Nowy Testament to niezastąpiona Biblia wszystkich mas, kodeks stuleci,
istotny program każdego
rzeczywistego odrodzenia”.
Od 2008 r. Konkurs ma
zasięg Metropolitalny, gdyż
wówczas przeprowadzono go
po raz pierwszy w Diecezji
Pelplińskiej.
Pragnieniem
organizatorów jest upowszechnianie
nauczania zawartego na kartach Pisma Świętego.
Wszystkich
uczniów
zapraszamy do udziału w
Metropolitalnym Konkursie Biblijnym.
ORG.

Moja życiowa droga z Bydgoszczy,
przez wszystkie morza i oceany świata,
do kaszubskiej Rumi

RACZKOWANIE

KULTURA

ną z pobliskiej elektrowni.
Skąd i dokąd one płynęły?
Moja pierwsza morska
przygoda to rodzinna wyprawa latem 1939 roku do
Gdyni i rejs odkrytym pokładowcem na Hel, gdzie
jako trzylatek stoję na kolanach mojej piastunki o
imieniu Pałagieja, będącej
kiedyś na Litwie uczennicą
mojej Mamy, polonistki po
wileńskim uniwersytecie.
Kpt. Ryszard Kornacki

ciąg dalszy nastąpi...

Rys. Aleksander Odowski
W drodze do Wieczerzy
na twarzy apatia zawisła
grymasem
gwiazda zygzakiem
opadła na ziemię
wedrowiec podróż przerywa w połowie
bo nagle ciemność
na drodze do nikąd
śnieg na choince
stół głodem nakryty
w dłoni
opłatek niespełnionych
życzen
któż zliczy tych
którym Świeta Noc
nie będzie cicha.
grudzień 1994
Stanisława Mazurek

Rys. Adelina Śniadach
***
Jest przeraźliwie zimno
zamarzam od czerwoności nosa
po dziesieciopalczastość stóp
z ciepłych oparów oddechu
układam trójwymiarowe witraże
peron pustoszeje
		
i czekam na pociąg do Nieba
jest przeraźliwie zimno
nie mogę znaleźć pracy
pogłębiam rodzicom zmarszczki
chwytam się każdej czynności
żeby poczuć własną przydatność
zamykam sie w pokoju
i czekam aż babcia zrobi
kolejny obchód klatki schodowej
jest przeraźliwie zimno
podglądam jak zamarźnięty promień
rysuje znajomą twarz
na szybie wspomnien
zamykam oczy
		
i czekam aż przyjdzie wieczór
		
upstrzony w adwentowe lampki
jest przeraźliwie zimno
i nie wiem, czy mam siłę
żeby latem wyjść za mąż
myślę o malenkim chłopcu
ze złocistymi lokami
		
i czekam
		
Bóg się w koncu narodzi.

Rys. Aleksander Odowski

PRZEDWCZESNA ZIMA
To miał być pejzaż jesieni
Zamazałeś go
zimnymi, białymi farbami
Odeszła jesień
z barwami liści
Przyszła sroga zima
w majestacie bieli
Aleksander Odowski
Niby
jestem
człowiekiem
a jednak
z lekkością
ptaka
LECĘ
I PATRZĘ
na rozsypany
mak
człowieczeństwa
Aleksander Odowski

Adelina Śniadach
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EDUKACJA, KULTURA, POWIAT

Młodzież z 1 LO im. Książąt Pomorskich w Rumi zwyciężyła

Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
W piątek 27 listopada, w 1 LO im. Książąt Pomorskich w
Rumi, odbyła się XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, w której licealiści z naszego powiatu
mierzyli się w trzech konkurencjach wiedzowych dotyczących kultury, historii i geografii Kaszub.
Poprzeczkę umieszczono wysoko, trzeba było się
wykazać nie tylko bardzo
szczegółową wiedzą, ale
też kreatywnością i umiejętnością
wykorzystania
technologii informacyjnej.
A wszystko po to, aby pogłębić więź z naszą Małą
Ojczyzną, lepiej ją poznać i
propagować jej piękno i siłę.
W
tegorocznej edycji
wzięło udział 8 szkół ponadgimnazjalnych, a laury zwycięstwa przypadły
w udziale następującym
uczestnikom:
I miejsce w klasyfikacji
końcowej – 1 LO w Rumi w
składzie: Anna Kosidowska, Bartłomiej Głodkowski, Bartłomiej Hennig.

II miejsce – ZSP w Redzie w składzie: Karolina
Jeka, Anna Kunkel, Krystian Wojewski.
III miejsce – ZSP nr 2 w
Wejherowie: Robert Jetke, Socha Mateusz, Wojciech Skierka.
I miejsce indywidualnie
(najlepszy wynik w teście) –
Wojciech Skierka, ZSP nr
2 w Wejherowie.
Wyróżnienie za najlepszą prezentację multimedialną (Życie i twórczość
Leona Heykego) – ZSP nr 2
w Wejherowie.
Wśród Jury mieliśmy zaszczyt gościć poetę, prozaika,
twórcę literatury kaszubskiej
Pana Stanisława Janke
(przewodniczący), aktywnego działacza kaszubskiego, a

także literata Jerzego Hoppe oraz miłośnika Kaszub
Romana Drzeżdżona, który wspiera Olimpiadę z ramienia Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej.
Nie obyło się bez „mocnych” akcentów kaszubskich – przerwy organizacyjne umilał uczestnikom
i gościom kaszubskojęzyczny kabaret „Kunda”, a
uczennice klasy IC Adriana Czuryńska i Dominika Abramczyk wykonały
pięknie po kaszubsku dwie
nastrojowe pieśni. Konkurs obsługiwały również
dziewczyny ubrane w tradycyjne stroje regionalne.
Materiał informacyjny
szkoły.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników finału. W pierwszym rzędzie stoją od prawej:
Roman Drzeżdżon, dyr I LO Lucyna Penkowska, Jerzy Hoppe, dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke, Stanisław Janke oraz finaliści olimpiady.
Fot. Wojtek Hintzke

Kolejne inwestycje w powiecie

Wizyta zagranicznych Gości

3 mln zł ze „schetynówki”
dla Powiatu Wejherowskiego
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na opublikowanej przez
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku liście powiat wejherowski znalazł się
na wysokim, drugim miejscu.
Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku
Bolszewo – Góra” otrzymał
28,2 punktów. Koszt inwestycji wyniesie 6 050 000
zł, z czego połowę, 3 mln zł,
pokryje rządowe dofinansowanie.
– Sukcesywnie modernizujemy infrastrukturę drogową w naszym powiecie.
Część zadań realizujemy
ze środków własnych powiatu lub też przy wsparciu finansowym gmin. Inwestycje drogowe należą
do najbardziej kosztownych
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zadań, dlatego staramy
się również pozyskiwać
środki zewnętrze – mówi
Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Dzięki
pozyskaniu środków z tzw.
„schetynówki” Powiat Wejherowski będzie mógł zrealizować wiele potrzebnych
inwestycji drogowych na
swoim terenie i poprawić
nie tylko bezpieczeństwo
ruchu drogowego, ale także standardy lokalnej sieci
drogowej.
Na
wstępnej
liście
uwzględnione zostały także dwa wnioski gmin z
powiatu wejherowskiego,

w których powiat występował jako partner. Projekt Gminy Wejherowo
„Budowa drogi gminnej
pomiędzy
Sopieszynem,
Ustarbowem, Gowinem i
Gościcinem jako nowego
połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo” znalazł się na trzecim
miejscu i ma szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Szacunkowy koszt tego zadania to 6
787 614 zł.
Pod pozycją jedenastą
sklasyfikowano zaś wniosek
Gminy Miasta Rumia pod
nazwą „Alternatywne połą-

czenie drogi powiatowej nr
1472G z drogą wojewódzką
nr 100 ulicami Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego w Rumi”. Wartość
tego zadania to 2 mln zł,
więc wnioskowana kwota
dotacji wyniesie 1 mln zł.
Do 15 grudnia br. wnioskodawcy mogą wnieść
zastrzeżenia, ale jedynie
w zakresie oceny merytorycznej. Ostateczna lista
rankingowa samorządów,
które dostaną pieniądze na
modernizację dróg zatwierdzona będzie do 20 stycznia
2016 r.
Starostwo Powiatowe

Spotkanie mera
i władz Święcian
ze starostą i władzami
powiatu.

Delegacja władz Święcian podczas rozmów z władzamia powiatu wejherowskiego. Od lewej: mer Święcian
Rimantas Klipčius, tłumacz polsko-litewski, Starosta
Powiatowy Gabriela Lisius, członek etatowy Zarządu
Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel.

Fot.: Starostwo Powiatowe
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Spotkanie z dziennikarzem

Wojciech Sumliński
w Wejherowie

Zebranie członków OMG-G-S

Rumia częścią metropolii

Rumia wystąpiła w prestiżowej roli gospodarza Walnego
Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdy19 listopada br. w Wejherowie odbyło się otwarte spotka- nia-Sopot (OMG-G-S). Najważniejsi samorządowcy Pomorza
nie z Wojciechem Sumlińskim. Spotkanie miało miejsce w dyskutowali o kluczowych dla rozwoju sprawach.
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Wojciech Sumliński.
Wojciech
Sumliński
urodził się 15 kwietnia
1969 r. W Warszawie. Jest
absolwentem
Wydziału
Psychologii Uniwersytetu
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Przez część swojego życia
pracował jako psycholog
dziecięcy.
Był
redaktorem
naczelnym tygodnika „Słowo Podlasia”. Pracował
w pierwszym polskim zespole dziennikarzy śledczych, tygodniku „Wprost”
i Telewizji Polskiej. W 1997
otrzymał nagrodę Ministra
Spraw Wewnętrznych za
cykl reportaży o nadgranicznej przestępczości zorganizowanej,
napisanych
pod pseudonimem „Stefan
Kukulski".
W 1999 oraz 2006 roku
był nominowany do nagrody „Press" w kategorii
dziennikarstwa śledczego
za publikacje o Henryku
Goryszewskim, który pełniąc funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, doradzał prywatnym firmom,
jak unikać płacenia podat-

ków. W roku 2006 nominowany do nagrody „Press” w
kategorii dziennikarstwa
śledczego za materiał opublikowany w tygodniku
„Wprost” (wraz z Przemysławem Wojciechowskim),
o powiązaniach polityków,
służb specjalnych i przestępczości zorganizowanej.
Jako pierwszy ujawnił
ściśle tajne akta świadka
koronnego Jarosława Sokołowskiego ps. „Masa” – za
co prokuratura zagroziła
mu postawieniem w stan
oskarżenia i karą więzienia
– oraz materiały dotyczące
kontaktów lobbysty Marka
Dochnala z parą prezydencką, Aleksandrem i Jolantą Kwaśniewskimi. Autor
książki pt. „Kto naprawdę go zabił?" o zabójstwie
księdza J. Popiełuszki.
Głośno o dziennikarzu zrobiło się w 2008 r.,
kiedy to Sąd Okręgowy w
Warszawie,
uwzględniając zażalenie prokuratury, wydał postanowienie
o aresztowaniu Wojciecha
Sumlińskiego. Zarzucono
mu rzekomą płatną protekcję przy pozytywnej

weryfikacji żołnierzy WSI,
prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem
Antoniego Macierewicza –
obecnego Ministra Obrony
Narodowej.
Podstawą
oskarżenia
było zeznanie ppłk. Leszka
Tobiasza – byłego oficera
WSI, który zmarł w 2012 r.
Śmierć ppłk. WSI nastąpiła w piątek 10 lutego 2012
r. podczas imprezy zorganizowanej w mazowieckiej
komendzie
Ochotniczych
Hucfów Pracy. Leszek Tobiasz podczas tańca upadł,
uderzył głową w parkiet i
stracił przytomność…
Wojciech
Sumliński
jest autorem cyklicznego
programu TVP pt. „Oblicza prawdy" o działalności
Służby
Bezpieczeństwa
oraz reportaży telewizyjnych, m.in. o Wojskowych
Służbach Informacyjnych
(w których ujawnił między
innymi fakt współpracy
dziennikarza Milana Subotića z WSI w 2007).
Od sierpnia 2010 roku
zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Podlaskiego.
Michał Kowalik.

Wojciech Sumliński to autor wielu publikacji, m.in.:
„Kto naprawdę go zabił” – Warszawa 2005
„Teresa, Trawa, Robot. Największa operacja komunistycznych służb specjalnych”
– Warszawa 2009
„Z mocy bezprawia. Thriller, który napisało życie” – Warszawa 2011
„Z mocy nadziei. Thriller, który pisze życie…” – Warszawa 2014
„Lobotomia 3.0” – Warszawa 2014
„Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” – Biała Podlaska 2015
„Czego nie powie Masa o polskiej mafii” – Warszawa 2015.

Podczas
dwudniowej
konferencji (7-8 grudnia)
w rumskim hotelu Faltom
omawiano metody wdrożenia strategii OMG-G-S do
roku 2030. Starano się odpowiedzieć na pytanie jak
będzie wyglądać metropolia
za 15 lat i jak się do tego
przygotować. Warsztaty, zajęcia praktyczne oraz dyskusje przeprowadzane były
w grupach tematycznych
dotyczących m.in. oświaty
czy jakości życia.
Za najważniejsze cele
najbliższych lat uznano
m.in. poprawę jakości edukacji oraz dopasowanie jej
do potrzeb rynku pracy,
zwiększenie uczestnictwa
w kulturze, poprawę dostępności usług publicznych, wspieranie lokalnych
przedsiębiorstw, promocję
innowacyjności i przedsiębiorczości, wsparcie metropolitalnego rynku pracy,
poprawę wewnętrznej dostępności transportowej czy
ochronę środowiska.
Wielu gości podkreślało
rolę Rumi jako kluczowego
partnera w procesie rozwoju OMG-G-S. – Jest to ciekawa, lekka forma budowania więzi między miastami

partnerskimi.
Spotkanie
było świetną okazją do integracji. Pozytywnie oceniam
także miasto-gospodarza.
Rumia jest pięknym miejscem i wspaniałym sąsiadem Gdyni, współpracujemy w wielu obszarach od
24 lat. Ta tradycja z pewnością będzie kontynuowana –
mówi Wojciech Szczurek,
prezydent Gdyni.
- Współpraca Gdyni z
Rumią od zawsze jest bardzo dobra. Rumia jest
naszym bezpośrednim sąsiadem.
Współdziałamy
zarówno bezpośrednio, jak
i za pośrednictwem chociażby Komunalnego Związku
Gmin Doliny Redy i Chylonki. To ważne działania i
z perspektywy lat widać, że
przynoszą ogromne korzyści
– dodaje zastępca prezydenta Gdyni, Michał Guć.
- Oceniam Rumię jako
ważnego partnera. Duża
w tym zasługa burmistrza
Michała Pasiecznego, który
niejednokrotnie udowodnił
swoje pozytywne podejście
do budowania metropolii –
mówi Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska. – Jest
to pierwsze tego typu ćwiczenie warsztatowe wśród

liderów
samorządowych.
Jego celem jest zbudowanie
metropolitalnej
drużyny.
Jest to niezbędne do wspólnego osiągania strategicznych założeń.
- Nie da się zbudować metropolii bez dobrego poznania się wszystkich liderów.
Wspólnie z Rumią chcemy
współdziałać także w zakresie rozwijania oświaty.
Rumia ma fantastycznie
zorganizowane
działania
szkolne w obrębie najmłodszych etapów kształcenia.
Warto to pokazywać – mówi
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds.
społecznych oraz przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Społecznego OMG-G-S.
Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot
to
powołane 15 września 2011
roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu
zacieśnienie
współpracy
i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego
obszaru metropolitalnego
poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast
i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.
U.M.

Spotkanie członków OMG-G-S, od lewej prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, burmistrz Rumi Michał Pasieczny.

Zgłoś swoje pomysły na III edycję Budżetu Obywatelskiego!
Budżet obywatelski z roku na
rok cieszy się coraz większą popularnością. W związku z tym,
Urząd Miasta postanowił zaangażować mieszkańców już na etapie
tworzenia uchwały do trzeciej
edycji Budżetu Obywatelskiego
na 2017 rok.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
pomysły dotyczące formy i przebiegu plebiscytu, ograniczeń wiekowych, liczby projektów poddanych
pod głosowanie, gali czy rodzaju
projektów.
Propozycje można zgłaszać do 31
grudnia 2015 roku.
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Świąteczne prezenty

Układanie słów w MDK

„Mikołajki na sportowo” 24 godzinny maraton
Scrabble

Mikołajki kojarzą się z prezentami i leniwym popołudniem
w rodzinnym gronie. W tym roku Urząd Miasta Rumia przy
współpracy z CityGym zaproponowały mieszkańcom nieco
W dniach 5 – 6 grudnia br. w Miejskim Domu Kultuinną, sportową formułę. W imprezie zorganizowanej w Szko- ry został rozegrany Ogólnopolski XV Turniej w Scrable Podstawowej nr 10 w Rumi wzięło udział ponad 250 osób. ble 24h Non Stop „Le Mans” Rumia 2015. W turnieju wzięło udział 66 zawodników, w tym wielokrotni
Program „Mikołajki na
Jednakże
najbardziej dzo smakują. Dotychczas
sportowo” był wypełniony emocjonująca była spor- łatwiej było kupić sok w mistrzowie Polski. Turniej rozpoczął się w sobotę (5 XII)
wieloma atrakcjami dla towa rywalizacja między sklepie, ale to nie to samo. o godzinie 13.00 i trwał nieprzerwanie przez całą dobę.
całych rodzin. Dla naj- rodzinami. Bardzo jestem Zobaczyłam, że sok można
młodszych zorganizowano zadowolona, że urząd zor- zrobić z różnych owoców. Każda partia musiała zaczynać się o pełnej godzinie. W tym
konkursy sportowo - rekre- ganizował
imprezę
mi- To może być fajna zabawa roku wszystkie osoby, które zgłosiły się do maratonu Le
acyjne, malowanie twarzy, kołajkową dla całych ro- z dziećmi - powiedziała pani
Mans wytrwały do samego końca.
śpiewanie kolęd. Nie zabra- dzin. Bardzo rzadko dzieci Anna, która przyjechała na
kło oczywiście upominków
od św. Mikołaja. Nie zapomniano też o „starszych
dzieciach”.
Dla dorosłych CityGym
przygotowało zajęcia na
trampolinach, ćwiczenia
wzmacniające
brzuch,
bezpłatną analizę składu
ciała i porady trenerów.
Po raz pierwszy skakałam
na trampolinie. Nie spodziewałam się, że to będzie
taki duży wysiłek. Mam
nadzieję, że schudłam
chociaż troszkę - śmieje
się pani Zofia, która jak
stwierdziła wpadła tylko
na chwilkę, a została do
końca imprezy.

z rodzicami mają okazję
do wspólnej zabawy. Przyszłam ze swoją całą rodzinką i dziećmi sąsiadów.
Świetna zabawa, ubawiliśmy się po pachy – powiedziała pani Brygida.
Po intensywnym wysiłku
można było zaspokoić pragnienie sokami ze świeżych
owoców,
przygotowanymi
w ramach poczęstunku
przez właścicieli firmy Pesca Fresca. Soki są bardzo
pyszne. Po raz pierwszy
miałam okazję pić sok z
arbuza. Postaram się częściej robić dzieciom soki ze
świeżych owoców, gdyż widzę, że moim dzieciom bar-

imprezę z całą rodziną.
Zabawy
i
ćwiczenia
sportowe dopełniła akcja
charytatywna. Podczas mikołajek odbyła się zbiórka
na rzecz OTOZ Animals
– Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w
Gdyni. Zebrano mnóstwo
upominków rzeczowych dla
podopiecznych schroniska,
m.in. karmę, koce, smycze
i zabawki.
Sportowa forma spędzania mikołajek przypadła do gustu mieszkańcom, zarówno dzieciom jak
i rodzicom. A zatem pracujcie nad kondycją i do zobaczenia za rok!
U.M.

Fot. metriały organizatorów.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, wielu radosnych chwil
oraz spełnienia najśmielszych marzeń.
Niech zbliżające się Święta, spędzone w gronie rodziny i przyjaciół,
będą czasem życzliwości i uśmiechu.
Zbliżający się rok będzie dla nas okresem wytężonej pracy
i wielkich wyzwań. Wspólnie uczynimy Rumię
wspaniałym miejscem do życia i rozwoju.
Wierzymy, że z pomocą tak aktywnych mieszkańców
jest to możliwe.
Z wyrazami szacunku
Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi
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Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pani Dorota przyjechała na zawody wraz
z synem aż z Ugartowa
Pierwszego
(Wielkopolska). Cała moja rodzina
gra w scrabble od wielu
lat. Bierzemy udział w turniejach. Ten w Rumi jest
wyjątkowy, bo zawodnicy
rozgrywają partie przez
24 godziny non stop, co
jest bardzo trudne. Kryzys
dopada każdego. Najczęściej nad ranem popełnia
się głupie błędy, co może
kosztować utratę szansy
na wygraną. Zawodnicy
rozgrywają wiele partii, a
każda wygrana daje dużo
satysfakcji. Nie udało nam
się wygrać wszystkich
partii, ale dobrze się bawiliśmy i jeszcze do Rumi
wrócimy, bo zawody były
bardzo dobrze zorganizowane a mieszkańcy gościnni- powiedziała p. Dorota.

Rumski turniej wygrał
tegoroczny mistrz Polski
Kamil Górka z Krakowa
mający na koncie 18 zwycięstw i 10465 tzw. „małych
punktów”. Na podium stanął również reprezentant
rumskiego klubu „Mikrus”
- Miłosz Wrzałek wielokrotny zwycięzca turniejów
w całej Polsce.
Wysokie 5 miejsce zajęła pani Irena Sołdan
członkini rumskiego klubu.
Wygrałam już 4 turnieje
ogólnopolskie, ale zajęcie 5
miejsca w tym turnieju to
jest mój największy sukces.
Granie przez 24 godziny
to bardzo duży wysiłek fizyczny oraz intelektualny.
Jestem bardzo zmęczona,
ale szczęśliwa. Zachęcam
mieszkańców Rumi do
przychodzenia na nasze
klubowe spotkania. Nauczyć sie reguł gry można w

każdym wieku. To świetna
zabawa i okazja do wyjścia
z domu oraz poznania ludzi
pozytywnie zakręconych –
powiedziała pani Irena.
Gościnne podwoje dla
scrabblistów udostępnił Miejski Domu Kultury, zapewniając zawodnikom miłą atmosferę i prowiant w trakcie tych
morderczych 24 godzin.
Rumski Klub Scrabble działa od 2000 roku.
Od początków istnienia
siedzibą klubu jest Miejski Dom Kultury. Członkowie rumskiego klubu
rokrocznie biorą udział
w Klubowych Mistrzostwach Polski odnosząc
sukcesy. Grupa spotyka
się we wtorki. Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie klubu
kluby.pfs.org.pl/rumia.
U.M.
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Służyć wsparciem dla widzów

Telewizja z misją

Nominacje rządowe

Rumianin wiceministrem finansów

Wiesław Jasiński został nowym wiceministrem
finansów – poinformował
Z Krzysztofem Rompą z TBN Poland i Adamem Wojcieresort finansów w komunikacie.
chowskim z firmy Empire, rozmawia Emilia Samulska.
- Jak długo działają
Państwo na rynku mediów i jakie mają Państwo doświadczenie?
- Działamy od 1973
roku, sieć TBN to 31 kanałów, druga największa sieć
TV na świecie. Korzystamy z ponad 80 satelitów,
docieramy do ponad 4 mld
ludzi.
- Jaki był dotychczasowy zakres Państwa
działań w tej dziedzinie:
lokalny, regionalny, czy
może na większa skalę –
ogólnoświatowy?
- TBN jest obecny na
każdym
zamieszkałym
kontynencie. TBN Polska na dziś jest blokiem
programowym na kanale
TBN Europe, wkrótce będzie to samodzielny kanał
24/7 TBN Polska. Planujemy być obecni w każdym
polskim domu w Europie i
poza Europą.
- Jeżeli chodzi o plany Państwa firmy – co
zamierzacie dokładnie
na rynku mediów osiągnąć? Chodzi o wprowadzenie nowej stacji
telewizyjnej o globalnym zasięgu, czy może
o rozwinięcie działalności prowadzonej do
tej pory?
- TBN to telewizja z
misją. TBN Polska ma na
celu: być telewizją polskiej
rodziny, wspierać wartości
rodzinne, edukować i pokazywać świat. Chcemy,
aby Ewangelia była rzeczywiście dobrą wiadomością, praktyczną. Chcemy
przynieść wiedzę i rozrywkę do domów, wyjść
naprzeciw potrzebom widza. Nie tylko potrzebom
rozrywkowym, ale również np. rodzicielskim,
młodzieżowym. Chcemy
być telewizją, gdzie każdy może szukać wsparcia
w kryzysie duchowym, finansowym, relacyjnym i
intelektualnym.
- Jaka ma być grupa
docelowa (tzw. target)
odbiorców Państwa telewizji? Co zobaczymy na
antenie – filmy, reporta-

że, coś dla biznesu, czy
może kino familijne?
- TBN Polska ma być telewizją przede wszystkim
rodzinną, o wartościach
chrześcijańskich. Kierujemy treści do mamy i taty,
młodego dziecka i starszego rodzeństwa. Pokażemy
dokument, film, muzykę
(dużo). Widzowie szukający programów dziecięcych,
młodzieżowych lub podróżniczych będą usatysfakcjonowani. Na pewno będziemy pokazywać produkcje
naukowe, biznesowe, przybliżymy Izrael. Część czasu poświęcimy na naukę z
Pisma Świętego, tj. Biblii.
Film – polski widz tęskni
za zapomnianymi serialami, które odświeżymy, ale
również pokażemy dobre
nowe produkcje filmowe.
- Czy zamierzacie
emitować reklamy? Jeśli nie – skąd mają pochodzić środki na funkcjonowanie stacji TV?
- TBN Polska jest przygotowana na sponsoring,
lokowanie produktu. Rzeczywiście TBN podrywa do
działania rzesze ludzi na
świecie. Widzowie mają poczucie współodpowiedzialności za tworzenie swojej,
społecznej telewizji. Każdy
widz, nawet najmłodszy,
płaci za oglądanie telewizji. To z wydanych przez
widza pieniędzy opłacane
są reklamy. Reklamodawcy nie utrzymują telewizji,
ale ich klienci.
- Pan Krzysztof Rompa dał się poznać jako
osoba wybitnie zaangażowana w życie społeczności chrześcijańskiej.
Czy będzie to miało
także odzwierciedlenie
w linii programowej
stacji telewizyjnej?
- Chrześcijanie to ludzie, którzy są oddani
Jezusowi we wszystkim.
Czy stoją przy tokarce,
czy w ławce szkolnej lub
prowadzą telewizję, mają
motywację i zdolność, aby
zawsze i wszędzie kierować się uczciwą, nieobłudną miłością do Jezusa. Kto

miłuje Jezusa, miłuje ludzi. Jeśli nie szanuję ludzi,
nie szanuję Jezusa. Taka
postawa jest fundamentem etyki, pracy z ludźmi
lub pracy dla ludzi. W tym
rozumieniu – tak, chrześcijaństwo będzie miało
i ma olbrzymi wpływ na
TBN Polska.
- Z kolei Pana Adama
Wojciechowskiego społeczność rumska zna
z racji działalności w
prężnie rozwijającej się
firmie Alucolor. Czy w
nowym medium przydadzą się umiejętności
zdobyte przez lata zarządzania zasobami i
kontaktami firmy?
- TBN Polska podrywa
do działania wszystkich
chętnych. Zdolności i doświadczenie są potencjałem, jakiego nie chcemy
zaprzepaścić. Pan Adam
jest zdolnym zarządcą, jest
człowiekiem, który przyniósł serce na dłoni. Współpraca z panem Adamem
potęguje nasze osiągnięcia.
Cieszymy się na współpracę z Empire z Rumi.
- Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością fakt, że tak duże i
ambitne przedsięwzięcie powstaje "na naszym podwórku", przy
wsparciu przedstawiciela biznesu, który
jako siedzibę wybrał
właśnie Rumię?
- Siedzibą główną TBN
Polska jest Gdynia. Budujemy inne ośrodki, jednak
to w Gdyni będziemy zapuszczać korzenie głęboko
i rozwijać koronę do góry.
Rumia to przyjazne miasto
naszej telewizji. Rzeczywiście przed przeniesieniem
się do Gdyni, biura nasze
mieściły się w Rumi.
Nasza współpraca z
Rumią wydaję się być zaczynem na inne dobre pomysły. Zresztą w ostatnich
miesiącach
zauważamy
dużo dobrych zmian w
Rumi, czyli u naszych sąsiadów.
- Dziękuję za rozmowę.

Wiesław Jasiński będzie
również Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej,
Generalnym
Inspektorem
Informacji Finansowej oraz
Pełnomocnikiem Rządu do
Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na
Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
Prof. Wiesław Jasiński
jest doktorem nauk praw-

nych. Był dyrektorem w
Instytucie
Kształcenia
Funkcjonariuszy Służb Państwowych
Zwalczających
Przestępczość
Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie.
Od 2006 r. pracował w
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 20072010 był dyrektorem delegatury CBA w Gdańsku.

Ze sprawą do posła

Biuro Jana Klawitera już otwarte
Uroczysta msza św. poprzedziła oficjalne otwarcie rumskiego biura poselskiego Jana Klawitera jedynego posła z
powiatu wejherowskiego.
Sylwetki tego parlamentarzysty nie trzeba mieszkańcom przedstawiać Jan
Klawiter były, wieloletni burmistrz Rumi - związany jest z
tym miastem nierozerwalnie.
Tu się urodził, wychował i
podejmować kolejne wyzwania. A jego przedsięwzięcia
i działania przyniosły mu
szacunek, poważanie oraz zaufanie mieszkańców powiatu,
co przełożyło się na wybór do
Sejmu RP.
Poseł Klawiter jest z wykształcenia chemikiem, działa w Akcji Katolickiej, jest też
m. in. prezesem fundacji „Słowo” W przeszłości nie tylko
zajmował stanowisko burmistrza Rumi, był także radnym
tego miasta. Następnie został
radnym sejmiku pomorskiego.
W tym roku wystartował w
wyborach parlamentarnych
z listy PiS jako przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej
w okręu gdyńskim. Uzyskał
mandat poselski z imponującym wynikiem - 7389 głosów.
Nie wstąpił jednak w szeregi
klubu parlamentarnego PiS,
lecz pozostał posłem niezrze-

Zaproszeni Goście złożyli życzenia pomyślności. Fot. A.K.
szonym. Jest żonaty i ma dorosłą córkę. Na każdym kroku
podkreśla swoje kaszubskie
pochodzenie.
Otwarciu biura posła w
Rumi towarzyszyły uroczystości, które rozpoczęły się mszą
św. w kapliczce kościoła p. w.
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych. Nie
zabrakło tych, którzy w tym
szczególnym dniu chcieli towarzyszyć parlamentarzyście,
pojawili się zaproszeni goście,
rodzina, przyjaciele, współpra-

Przed otwarciem biura pomodlono się o pomyślność w
kaplicy kościelnej. 			
Fot. D.J.

cownicy, politycy i samorządowcy, w tym przedstawiciele
władz miasta.
Msza była związana zarówno z podziękowaniem za wybór
na posła, jak i z błogosławieństwem na całe dzieło rozpoczęcia kadencji. Czego życzono
przede wszystkim? Aby praca
posła była tak rzetelna, uczciwa i intensywna, jak do tej
pory, żeby Jan Klawiter występował w imieniu wszystkich
Pomorzan, godnie reprezentował ich interesy i skutecznie
rozwiązywał problemy.
Sympatycy przyszli pogratulować i życzyć by wszelkie
przedsięwzięcia podejmowane
na rzecz mieszkańców udało się
zrealizować.
Następnie doszło do oficjalnego otwarcia oraz poświęcenia pomieszczenia, w którym
od tej pory funkcjonuje biuro
poselskie Jana Klawitera przy ul. Dąbrowskiego. Na
tym nie koniec. Aby kontakt z
wyborcami był jeszcze lepszy,
podobne biura zostaną uruchomione w Wejherowie oraz
w Gdyni. Emilia Samulska
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LUDZIE I ICH PASJE

70 lat gołębiarzy w Rumi

Gołębie pocztowe
na tle rumskiego nieba
Od blisko 70 lat na terenie miasta Rumia działa czynnie i nieprzerwanie Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Pierwsze próby utworzenia oddziału miały miejsce w 1946 roku, jednak dopiero dwa lata później, w
1948 roku za inicjatywą między innymi Stanisława Wicka (honorowego członka
oddziału) został powołany Oddział Rumia-Zagórze.
Początki jak w każdym
sporcie były bardzo trudne.
Brak gołębi spowodowany
zawieruchą wojenną, brak
karmy, dalekie przewozy
gołębi do punktu wysyłki.
Jednak jak każdy sport,
tak i gołębiarstwo sportowe poszło z duchem czasu.
Po transporcie kolejowym
gołębi nastąpiło w latach
60-tych
zmotoryzowanie
sportu w całej Polsce.
Obecnie hodowle gołębi
pocztowych są ściśle kontrolowane przez swoich

właścicieli. Tutaj nie może
być mowy o przypadku.
Wszystko musi być tak,
jak hodowca sobie z góry
założy. Łączenie w pary,
oblot (wypuszczenie gołębi
z gołębnika), karmienie wyspecjalizowaną karmą, pojenie, szczepienie, selekcja,
wywózka gołębi na treningi
odbywa się ściśle według
zaplanowanego czasu i kalendarza.
Dobrze przygotowanemu
gołębiowi do sezonu lotowego (który trwa od maja do

września), na nogę zakłada
się elektroniczną obrączkę.
Wówczas gołębie są wywożone specjalnym samochodem na odległości od 100 do
850 kilometrów od Rumi.
Po powrocie z lotu gołąb
po przekroczeniu anteny
w swoim macierzystym
gołębniku zostaje zarejestrowany w zegarze. Wówczas następuje komisyjne
otwarcie zegarów i zliczenie
wyników z oddziału. Różnice w czasie przylotu gołębi
są przeważnie sekundowe

Prezes rumskiego oddziału, Romuald Bujak, prezentuje jeden z pucharów, będących nagrodami za loty w 2015 r.
Fot.: L.D.
REKLAMA
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lub minutowe. Dlatego tak
ważne jest zadbanie o odpowiednią formę gołębia.
W sezonie lotowym 2015
na pierwszym miejscu, w
walce o tytuł Mistrza Oddziału 072 Rumia, wśród
74 członków oddziału, uplasował się Marian Wieczorek. Drugie miejsce zajął
Dariusz Soonberg, a
trzecie Franciszek Zwarra. W punktacji dodatkowej
pierwsze miejsce wywalczył
Marian Wieczorek, drugie Dariusz Soonberg, a
trzecie Mirosław Filipkowski.
W lotach gołębi młodych
również pierwsze miejsce
wywalczył Marian Wieczorek. Drugie miejsce zajął Mirosław Filipkowski, a trzecie
Dariusz Soonberg. W punktacji dodatkowej pierwsze
miejsce wywalczył Andrzej
Baranowski, drugie, Marian Wieczorek, a trzecie Mirosław Filipkowski.
Hodowcy gołębi z Rumi od
dawna i regularnie zajmują
czołowe miejsca w Okręgu
Gdańsk, a także na szczeblu
krajowym. Są dobrze znani
i doceniani wśród blisko 50
tysięcznej liczby członków
PZHGP w Polsce, zrzeszonych w prawie 500 oddziałach i sekcjach.
Zarząd Oddziału 072 Rumia składa się z następujących hodowców: Romuald
Bujak - prezes, Sławomir
Redosz - v-ce prezes do
spraw lotowych, Krzysztof
Szymański - v-ce prezes

Tegoroczne trofea rumskich gołębiarzy.

do spraw finansowych, Jan
Semmerling - sekretarz,
Kazimierz Halmann członek, Eugeniusz Labuda - członek, Witold Paszkiewicz - członek, Andrzej
Baranowski - członek.
Okres jesienno-zimowy
to przede wszystkim czas
na rozdanie nagród oraz
wystawy w kraju i za granicą, wymianę doświadczeń i
sprowadzenie do hodowli
nowego materiału hodowlanego. To też ważny okres
w hodowli, bo już teraz hodowcy zaczynają przygotowywać swoje gołębie do następnego sezonu lotowego.
Poza sportową działalnością rumscy hodowcy
bardzo aktywnie i chętnie
służą swoją pomocą przy
różnych
uroczystościach
miejskich (św. 3maja, festyny miejskie, uroczystość
odsłonięcia Dzwonu Ksiądz
Jerzy) czy też kościelnych
(festyn św. Jana Bosko, lot
z Watykanu i Wadowic).
Część hodowców również
posiada w swoich hodowlach
tak popularne białe gołębie
pocztowe, do uświetnienia ślubów w kościołach i urzędach.

Fot.: L.D.

Obecnie teren pod siedzibę, jak i punkt zebrań hodowców przy ulicy Lipowej
związek dzierżawi od miasta Rumia. Marzy nam się,
aby hodowcy mogli zawsze
korzystać z tego terenu,
może z czasem wybudować
tam ogólnodostępną świetlicę.
Od 2012 roku istnieje
strona internetowa Oddziału, na której można na bieżąco śledzić wyniki i działalność naszej społeczności
www.pzhgp-oddzialrumia.
cba.pl. Również można nas
polubić na stronie facebooku pod adresem: www.facebook.com/pzhgprumia.
Jeśli chcielibyście Państwo poznać ten piękny
sport bliżej, lub odciągnąć
dzieci od komputera czy telewizora i trochę poobcować
z naturą, to zapraszam do
kontaktu.
Na rok 2016 planujemy
pokazać się wśród najmłodszych obywateli naszego
miasta. O szczegółach tego
pomysłu, jak i wielu innych
już wkrótce na łamach naszych stron.
Leszek Dettlaff
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WSPÓŁPRACA

Współpraca Gminy Miejskiej Rumia z Rejonem Święciańskim na Litwie

Wizyta delegacji ze Święcian
Święciany to jedno z najstarszych miast na Litwie. To położone w okręgu wileńskim kilkutysięczne miasto jest w
25 proc. zamieszkane przez Polaków. Lecz liczna polonia
nie jest jedynym związkiem miasta z Polską. Podczas powstania listopadowego to właśnie w Święcianach powołano
Tymczasowy Rząd Polski na Litwie pod przewodnictwem
hrabiego Edwarda Mostowskiego. Z tych ziem pochodziło
wielu polskich bohaterów takich jak Józef Piłsudski, Ignacy Oziewicz czy legendarny as polskiego lotnictwa Franciszek Żwirko.
Rumia nawiązała współpracę z Rejonem Święciańskim już w 1999 roku,
obejmowała ona wiele dziedzin, od rozwoju gospodarczego po ekologię, sport i
turystykę, w tym czasie
burmistrzem miasta Rumi
był Jan Klawiter.
Program pierwszej wizyty naszych władz na Litwie przewidywał m.in.
spotkanie z nauczycielami
i uczniami z polskiej szkoły
w Podbrodziu, zwiedzanie
kościoła w Powiewiórce,
zwiedzanie Zułowa (miejsce

urodzenia marszałka Piłsudskiego), spotkanie z Zarządem Oddziału Polaków
na Litwie, zwiedzanie fabryki ziół i kościoła Wszystkich
Świętych w Święcianach
oraz zwiedzanie muzeum
etnograficznego w Lugach.
W lipcu 2015 roku podczas wizyty zastępcy burmistrza Rumi – Stanisława
Pogorzelskiego odnowione zostały relacje miast. W
trakcie spotkania, podpisany został list intencyjny, w
którym Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi i Riman-

tas Klipcius, mer Rejonu
Święciańskiego zadeklarowali powołanie specjalnej
grupy roboczej, która ma
pomóc w szczegółowym zaplanowaniu zakresu współpracy między miastami.
Rewizyta delegacji z Litwy w Rumi odbyła się w
dniach 10-13 grudnia br.
W programie wizyty było
m.in. spotkanie delegacji
z rumskimi i pomorskimi przedsiębiorcami pod
hasłem „Współpraca międzyregionalna narzędziem
rozwoju gospodarczego”.

Taka współpraca będzie
obejmować wspólne projekty,
możliwe do współfinansowania z programów europejskiej
współpracy terytorialnej czy
programów dla miast bliźniaczych.
Święciany to jedno z najstarszych miast na Litwie.
Miasto zamieszkuje 5,5 tys.
osób. Prawa miejskie nabyło już w 1486 r.
Dotychczasowe kontakty ograniczały się głównie
do współpracy kulturalnej,
mieszkańcy Rumi pomogli
doposażyć polskie szkoły
rejonu święciańskiego w
sprzęt komputerowy. Rejon Święciany leży w pn. wsch. części Litwy, w historycznej krainie Auksztota.
Zamieszkuje go 36 tys.
mieszkańców, 29% jest polskiego pochodzenia. Na
terenie rejonu leżą trzy
miasta - Święciany, Nowe
Święciany oraz Podbrodzie.
W okolicach tego ostatniego
urodził się Józef Piłsudski.
Wojtek Hintzke.

Tak załadowane samochody, aż po sam dach, wyjechały z
Rumi z pomocą do Święcian już we wrześniu 1999 r. Fot. G.P.

Ratusz w Święcianach.

Komputery będące darem Firmy Prywatnej Vega, zostały
przekazane do powstającej pracowni komputerowej w
szkole w Podbrodziu. Organizacją tej pracowni zajmował
się pan Piotr Rzepka z Firmy Prywatnej Vega. Fot. G.P.

Pamiątkowy wpis delegacji z Rumi, w księdze gości, w
kościele w Powiewiórce, miejscu chrztu Józefa Piłsudskiego. 					
Fot. G.P.

				

Rumscy przedsiębiorcy na spotkaniu z litewską delegacją w Dworku pod Lipami.
Fot.: W. Hintzke.

Przedsiębiorcy podczas rozmów z delegacją władz
Święcian. Od prawej: etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, Grzegorz Partyka z
Firmy Prywatnej Vega.
Fot. Anna Mikucka.

Fot. Materiały promocyjne.

Mer Święcian Rimantas
Klipčius.
Fot. W.H.

Członkowie delegacji litewskiej podczas spotkania z
przedsiębiorcami w Dworku pod Lipami.
Fot. W.H.
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HISTORIA

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Powstał razem z Polską
Pierwsza rumska parafia posiada bogat¹ i d³ug¹, bo siêgaj¹c¹ XIII wieku
historiê. W ogromnym skrócie mo¿na ją poznaæ, czytaj¹c tekst na tablicy obok
ogrodzenia zabytkowego cmentarza i ruin kościo³a przy ul. Kościelnej.
Na przeciw stoi najstarszy w mieście kośció³ św. Krzy¿a, którego historiê w
tym artykule przedstawiamy.
Na pocz¹tku XX w. parafia Rumia nale¿a³a do
dekanatu puckiego, podobnie jak 12 innych parafii. W 1904 r. liczy³a 947
„dusz” z czterech miejscowości: m.in. Rumi, Janowa i Kazimierza. W tym
czasie Zagórze, Szmelta,
Ludwichowo i Bia³a Rzeka nale¿a³y do parafii w
Redzie. W 1907 r. £ê¿yce
oraz Zagórze ze Szmelt¹
przesz³y do parafii rumskiej. Stary, o skromnych rozmiarach kośció³,
którego ruiny ogl¹damy
przy ul. Kościelnej okaza³ siê za ma³y dla coraz
liczniejszej rzeszy wiernych. Przyspieszy³o to
decyzjê o budowie nowego, wiêkszego kościo³a w
pobli¿u starej świ¹tyni,
ale po drugiej stronie
drogi.

BŁYSKAWICZNE
TEMPO BUDOWY

W 1910 roku projekt nowego kościo³a
by³ gotowy, jednak ze
wzglêdów finansowych
do budowy przyst¹piono
dopiero
w
kwietniu 1913 roku. Ju¿ w
paŸdzierniku tego¿ roku
w iście b³yskawicznym
tempie, kośció³ by³ gotowy - jak podaj¹ kroniki - w stanie surowym,
³¹cznie z dachem i otynkowaniem zewnêtrznym
ceglanych
ścian.
W
nastêpnych
latach
wyposa¿ano kośció³, a
tak¿e prowadzono prace
wykoñczeniowe. Budowê
ostatecznie zakoñczono
w 1918 r. Konsekracja
świ¹tyni nast¹pi³a dopiero 19 czerwca 1921
roku.

ORGANY MAJĄ 89 LAT

Kośció³ zosta³ usytuowany na planie krzy¿a
z naw¹ g³ówną i nawami
bocznymi, bêd¹cymi ramionami krzy¿a.
G³ównym
wejściem
wchodzimy do kruchty i
przez nastêpne drzwi do
świ¹tyni pe³nej z³oceñ,
bogato wyposa¿onej w
piêkne o³tarze, a tak¿e
organy z 1918 roku, zdobion¹ ambonê i balustradê
chóru. Ca³ości dope³niaj¹
witra¿e oraz malowid³a
ścienne. Na wykonanym w stylu barokowym
o³tarzu g³ównym znajduje
siê obraz przedstawiaj¹cy
zdjêcie
Pana
Jezusa
z krzy¿a. Na prawym
o³tarzu bocznym widzimy
obraz Najświêtszej Marii Panny Wspomo¿enia
Wiernych, patronki salezjanów, którzy prowadz¹ tê parafiê (podobnie jak parafiê pw. NMP
Wspomo¿enia Wiernych)
i w bie¿¹cym roku obchodzili 70-lecie pobytu w
Rumi (w 2007 r. dop. red.).

RELIGIA I HISTORIA

Tak wygl¹da³a kościelna wie¿a przed drug¹ wojn¹
światow¹, do momentu zdemontowana przez Niemców
dodatkowej wie¿yczki.
Fot. z archiwum R. Hinc
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Boczny
o³tarz
po
lewej
stronie,
przeniesiony
ze
starego
kościo³a, poświêcony jest
Najświêtszemu
Sercu
Pana Jezusa.
Tylko
czêśæ
okien
witra¿owych, jak i malowide³, wykonano w
pocz¹tkowym okresie istnienia kościo³a (dotyczy to
prezbiterium), a wiêkszośæ
witra¿y zaprojektowanych
i wykonanych ju¿ po II
wojnie światowej jest darem mieszkañców Rumi.
W latach 50-tych wykonano prace przy malowaniu
ścian i sufitu kościo³a, a
malowid³a ścienne przedstawiaj¹ sceny religijne
oraz sceny zwi¹zane z

powstaniem Pañstwa Polskiego.

WIEŻYCZKA
ZAMIAST KRZYŻA

Dwa
najwiêksze
z czterech dzwonów,
znajduj¹cych
siê
na
wie¿y kościelnej, wykonano i zawieszono w
latach sześædziesi¹tych
XX wieku. Na wspomnianej wie¿y, na której dzisiaj umieszczony
jest du¿y krzy¿, przed
II wojn¹ znajdowa³a siê
wie¿yczka,
zdemontowana przez Niemców na
pocz¹tku wojny. Na placu przykościelnym, otoczonym murem znajduje
siê kaplica z drewnian¹
figurą św. Jana Nepomucena. Figura ta pochodzi
z kapliczki, stoj¹cej niegdyś w pobli¿u Szko³y
Podstawowej nr 1. Przy
parafii dzia³aj¹ bractwa,
stowarzyszenia i najstarszy w mieście Chór
Świêtej Cecylii z przedwojenn¹ tradycj¹.

PROBOSZCZ I BUDOWNICZY

Wspominaj¹c
ksiê¿y
proboszczów tej parafii
nale¿y przypomnieæ, ¿e
budowniczym
kościo³a

To unikatowe, nigdzie wcześniej nie publikowane
zdjêcie, przedstawia budowê kościo³a w 1913 roku.
Fot. z archiwum R. Hinc

by³ urodzony 2 czerwca 1869 roku w Pucku
i wyświêcony 24 marca
1895 roku, ksi¹dz Wojciech
Ziemann. Swoj¹ pos³ugê
duszpastersk¹ w Rumi
pe³ni³ od 25 czerwca 1901
a¿ do swojej śmierci w dniu
29 września 1916 roku.
O jego zaanga¿owaniu
narodowym pisa³ w grudniu 1903 roku landrat
wejherowski w zwi¹zku z
wyborami do sejmu pruskiego: „…prawie wszyscy
katolicy w Rumi g³osowali
pod wp³ywem proboszcza
Ziemanna na kandydata
polskiego” (Zarys Dziejów
Rumi, K. Wajda). Ksi¹dz

proboszcz Wojciech Ziemann spoczywa na starym cmentarzu, obok
ruin kościo³a. Od 1941
roku proboszczami parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Świêtego byli
ksiê¿a: ks. Ludwik Warnecki, ks. Jan Cybulski,
ks. Henryk Jaceniuk, ks.
Jan Styrna, ks. Zbigniew
Mroczkowski, ks. Ireneusz
Trzeszczak, ks. Jan Darmograj. Obecnie proboszczem salezjañskiej parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Św.
jest ks. Józef Paliwoda (w
2015 roku proboszczem
jest ks. Waldemar Łachut
- dop. red.). Ryszard Hinc
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SPOŁECZEŃSTWO

Inicjatywa nadania patrona św. Jana Bosko miastu Rumia

Fundacja z Rumi

Rumia księdza Bosko Spełniamy
W czwartek 03.12.2015 w Rumi odbyło się spotkanie poświęcone inicjatywie
nadania patrona (św. Jana Bosko) miastu Rumia. Zgromadziło ono pokaźną liczbę
osób m.in. przedstawicieli władz miasta, a wśród nich pana burmistrza Michała
Pasiecznego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej pana Ariela Sinickiego. Ponadto obecni byli przedstawiciele wcześniejszych władz miasta Tadeusz Wolski
czy Józef Chmielewski, a także działacze społeczni, przedsiębiorcy i osoby duchowne pracujące na terenie Rumi.
Na początku spotkania ks. Kazimierz
Chudzicki SDB proboszcz i kustosz Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w
Rumi wyjaśnił jak
wygląda
procedura
nadania miastu patrona. Wyraził również
pogląd, że osoba patrona nie powinna budzić
sprzeciwów, a łączyć
lokalną społeczność.

Wśród zgromadzonych
osób panowała ogólna
zgoda co do inicjatywy
nadania patrona miastu
Rumia. Również co do postaci patrona – św. Jana
Bosko nie było żadnych
sprzeciwów. Uzasadniając
jego wybór na opiekuna
miasta wskazywano na
historię Rumi i obecność
Salezjanów na jej terenie
jeszcze w okresie przedwojennym, a także i po woj-

nie. Zwrócono również
uwagę na system kształcenia młodzieży jaki
stworzył św. Jan Bosko
i to jaką troską otaczał
młodzież, którą jak najlepiej starał się przygotować do dorosłego i
odpowiedzialnego życia.
To dziedzictwo Świętego przetrwało i jest
kontynuowane właśnie
przez działalność księży
salezjanów i Towarzy-

stwo Salezjańskie, to za
ich pośrednictwem taki
system wychowania trafił do Rumi.
Spotkanie zakończyło
się wspólną deklaracją, iż
wszystkie działania prowadzące do nadania patrona miastu Rumia w osobie
św. Jana Bosko będą dalej
kontynuowane. Zaplanowano także kolejne spotkania w tej sprawie.
Damian Janczara

Głosy poparcia na stronie www.boskarumia.pl
Tak cenna inicjatywa cieszy się ogromnym poparciem nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale i również organizacji działających na terenie Rumi.
Do chwili obecnej oficjalne deklaracje poparcia inicjatywy złożyli m.in.: poseł Jan Klawiter, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poseł Jarosław Sellin, b. poseł Krystyna Kłosin, były proboszcz parafii pw NMP WW ks. Jerzy Worek,
burmistrz Michał Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki, ks. Marek Chmielewski Inspektor salezjańskiej
inspektorii św. Wojciecha - rumianin, s. Lidia Strzelczyk Inspektorka warszawskiej inspektorii Sióstr Salezjanek, Witold
Reclaf - wicestarosta wejherowski, radna powiatowa Łucja Słowikowska, radna powiatowa Jolanta Król, b. burmistrz Tadeusz Wolski, były radny i prezes SM Janowo Józef Chmielewski, Leszek Winczewski - radny Powiatu Wejherowskiego,
radni Beata Ławrukajtis, Marcin Kaczmarek, Michał Kryża, Florian Mosa, Krzysztof Woźniak, Małgorzata Łoboz, Karolina
Rydzewska, Leszek Grzeszczyk, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Marek Chodnicki. Rumscy przedsiębiorcy Grzegorz Partyka,
Grzegorz Szalewski, Helena Jankowska, Damian Janczara, Ryszard Hinc, Mirosław Słowikowski. S. Małgorzata Kowalczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi i wielu, wielu innych.
Wśród organizacji znajdują się m.in. Stowarzyszenie „Nasza Rumia”, Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego, Związek Zawodowy Pracowników Zakładu SKM „Cisowa”, środowisko ZHR w Rumi, 400 członków Żywego Różańca przy Sanktuarium NMP WW, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Komunia Małżeństw”, Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich - O/Gdańsk, Akcja Katolicka, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Powstała też strona internetowa pod adresem www.boskarumia.pl - na której można zapoznać się z sylwetką
patrona oraz zadeklarować swoje poparcie.

marzenia

Fundacja For Dream powstała z inicjatywy Aleksandra Koy oraz Dariusza
Rybarczyka. Wśród jej celów jest integracja społeczna oraz budowanie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych,
a także aktywizacja osób starszych,
w tym poprzez organizowanie imprez
sportowo-kulturalnych na najwyższym
poziomie.
Wprowadzając do Rumi
najważniejsze światowe
imprezy sportowe, chcemy wesprzeć działania
mające na celu tworzenie
korzystnego wizerunku
miasta, jak i lokalnych,
działających
prężnie
przedsiębiorców.
Oprócz współtworzenia
niesamowitych, pełnych
emocji widowisk, przedstawiających
zmagania
sportowców, zamierzamy
wspierać osoby aktywne
w innych obszarach życia.
Staramy się być „naturalnie pomysłowi”, gdyż tak
postrzegamy mieszkańców
naszego miasta - Rumi.
Mistrzostwa
Świata
Osób Niepełnosprawnych
oraz Puchar Świata Zawodowców w siłowaniu
na ręce to pierwsze przedsięwzięcia
eksponujące
ukryty, drzemiący w nas

potencjał. Pomysłów, tych
małych i dużych, jest wiele, skierowanych zarówno do osób młodych, jak i
starszych.
Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, instytucjom oraz
firmom, które przyczyniły się
do zrealizowania poprzednich
projektów. Liczymy również
na chęć przyłączenia się do
nas osób otwartych i chętnych
do przyjmowania ciekawych
wyzwań.
Za każde wsparcie i pomoc nam okazaną jesteśmy
niezmiernie wdzięczni.
Fundacja For Dream,
ul. Starowiejska 2, 84-230
Rumia, KRS 0000562718
Dane do wpłat: Raiffeisen
Bank Polska S.A., numer
konta: 10 1750 0012 0000
0000 3046 3064.
Dariusz Rybarczyk,
Aleksander Koy.

REKLAMA

Zapraszamy wszystkich pragnących:

Rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem
Podnieść poziom swoich umiejętności

Oferujemy usługi:

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

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

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

tel: 797 087 222 JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA JAZDĘ

Wobec przygotowywanej do druku książki
pod roboczym tytułem:
Gdynia lotnicza! Z dziejów lotnictwa cywilnego Polskiego Wybrzeża w latach 19241939 (1950) autor Mariusz Kardas poszukuje
dokumentów i zdjęć ilustrujących historię lotnictwa cywilnego na Wybrzeżu, w tym lotniska
w Rumi-Zagórzu, szkół szybowcowych w: Orłowie (Wielkim Kacku), Dębogórzu oraz Gostomiu
k/Stężycy, działalności Aeroklubu Gdańskiego,
warsztatów lotniczych PLL „LOT”.
Osoby posiadające informacje na ten temat proszone są o kontakt z autorem pod nr
692 822 007 lub e-mailem: kardasm1965@o2.pl
lub kardasm@poczta.gdynia.pl.

15

Gazeta Rumska, nr 12 (102), grudzień 2015

HISTORIA

Historia pewnego polowania

Auerhahn – Cesarz w Zagórzu

Dzisiejsza dzielnica Rumi, Zagórze ma swoją wielowiekową piękną historię, my skupimy się dzisiaj na drugiej
połowie XIX w. i początkach wieku XX. Zagórze, a ściślej
przepięknie położona dolina Szmelty, otoczona wzgórzami,
z szemrzącym pośród łąk zagórskim potokiem miała szczególny, prozdrowotny klimat – zapewne i dzisiaj mieszkańcy
korzystają z dobrodziejstw położenia i klimatu miejsca. Te
klimatyczne wartości musiały być w jakiś sposób potwierdzone, bo wieś miała status uzdrowiska, a nad Zagórską
Strugą, przy stawie, powstał w końcu lat 50-tych XIX w. dom
kuracyjny.
Walory miejsca, przyrodnicze i krajobrazowe,
zagórski klimat, tutejsze
powietrze, które miało
dobroczynny wpływ na
zdrowie kuracjuszy, cisza,
ścieżki spacerowe, a także odpowiednia reklama,
sprawiły, że kuracjusze,
wczasowicze i letnicy chętnie tu przyjeżdżali.

KONKURENCJA
DLA SOPOTU

W tamtym czasie również
wieś Sopot, która wtedy nie
miała więcej mieszkańców
od Zagórza, dzięki Jerzemu
Haffnerowi zyskuje status

uzdrowiska,
zbudowane
zostają pierwsze domy kuracyjne. I zapewne morze,
plaża, budowa mola, a potem wiele innych czynników
wpłynęło na rozwój Sopotu,
a zagórskie walory przyrodniczo-uzdrowiskowe nie zostały wykorzystane.
Przybyszy w Zagórzu
było więcej z chwilą oddania
w 1870 r. do użytku ważnej
linii kolejowej Berlin – Królewiec ze stacją Zagórze
– kwaterowali w hotelach
„Dolina Szmelty”, „Bałtyckim”, „Classena” i domach
prywatnych.
Przebywały
tu osoby mieszkające w

różnych krajach Europy,
o czym świadczą wysłane
stąd pocztówki. Kuracjusze, rekonwalescenci reperowali i stabilizowali zdrowie, wczasowicze korzystali
z innych uroków wsi, a dla
wszystkich atrakcją były
spacery. Okolica zachęcała do spacerów wśród łąk,
ścieżkami leśnymi, czy też
do wędrówek i wspinaczki na Górę Markówca i
na sąsiadującą z nią Górę
Wilhelma II, dzisiaj przez
okolicznych mieszkańców
zwaną ”Spalona”.
Na starych pocztówkach
widać letników na Górze

Tak wyglądał niegdyś Auerhahn - miejsce wypoczynku i rozrywki w Zagórzu.
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W chwili obecnej taki jest stan miejsca upamiętniającego upolowanie głuszca przez
Cesarza Wilhelma II.
Fot. Ryszard Hinc.

Markówca, a także na jej
zboczach, podziwiających
okolicę. Jednak najwięcej
wrażeń przynosiło wejście

Fot. Archiwum K. Klawiter.

na nieco cofniętą, ale o 50
m wyższą od góry Markówca, Górę Widokową (144
mnpm), gdzie, jak sama nazwa wskazuje, stała wieża
widokowa. Na Górę Widokową można było wejść bezpośrednio od strony Szmelty,
jednak to trudna wspinaczka. Łatwiejsza, choć trochę
dłuższa trasa do wieży widokowej prowadziła ładną,
brukowaną, leśną drogą w
stronę Zbychowa (przedłużenie ul. Leśnej), gdzie po
wejściu na płaskowyż skręcało się w lewo.
Dzisiaj, podobnie jak
dawniej, możemy tą starą
brukowaną drogą dojść na
Górę Widokową, jednak
nie ma tu już wieży. Trudy
wspinaczki rekompensowały wczasowiczom wspaniałe widoki z wieży – z prawej
strony widoczne w oddali
chałupy małej wioseczki
Gdyni, nieco bliżej z tej
samej strony widać zabudowania większej, ważniejszej Chyloni.
Na wprost, w dali do
podnóża Kępy Oksywskiej
przytuliła się wieś Kazimierz, nieco z lewej strony
widać wzgórza Kępy Puckiej z wsią Mrzezino. Między tymi wzgórzami, pradolina rzeki Redy, przez którą
wije się Zagórska Struga i
wpada do Zatoki Puckiej,

której wody były widoczne z tych wzgórz, a wiatr
niósł znad zatoki doliną do
wzgórz powietrze nasączone cząsteczkami jodu. Nad
Zagórską Strugą w odległości ok. 2 km widać było wieś
Rumię, ze strzelistą wieżą
kościoła
ewangelickiego,
budynek młyna z czerwonej
cegły stojący obok stawu
przy Placu Kaszubskim i
budynki mieszkalne.
Kościół, którego ruiny
widzimy dzisiaj przy ul. Kościelnej był mało widoczny
pośród drzew, kościół pw.
Świętego Krzyża powstał w
drugiej dekadzie XX w.
Z Góry Widokowej już
tylko krok do kolejnej Góry
Węglowej o wys. 143 mnpm,
tak zwanej ponieważ, tu
wypalano węgiel drzewny.

KURACJUSZE
I WCZASOWICZE

Musiało przebywać w
Zagórzu dużo kuracjuszy i
wczasowiczów, skoro Classen, który miał hotel z
ogródkiem letnim w miejscu gdzie dzisiaj przy ul.
Sobieskiego stoi budynek
banku – wybudował leśną,
filię swojej restauracji właśnie przy drodze zbychowskiej, gdzie zbiegały się
ścieżki spacerowiczów. Na
ciąg dalszy na str. 17
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zdjęciach z XIX w. przedstawiających obiekty Classena przy ul. Sobieskiego
nie ma jeszcze budynku hotelu, który dziś nosi nazwę
„Biały Dworek”, powstał on
w 1903 r. i jest widoczny na
późniejszych pocztówkach.

LEŚNA BUDOWLA

Drewniany budynek leśnej restauracji był solidnie
wykonany, posadowiony na
fundamencie, zdobny w ażurowe drewniane ornamenty,
widać dbałość o szczegóły.
W szczycie rozdzielony napis Auerhahn (głuszec), pośrodku którego umieszczono
właśnie wizerunek głuszca,
reklama tego miejsca mówiła, że to „najlepsze miejsce
do wypoczynku i na wasze
spotkania”.
Niektórych ścieżki wiodły bezpośrednio do Auerhahn, a inni zmęczeni wędrówkami po okolicznych
wzgórzach
zatrzymywali
się, by tu odpocząć, wypić
kawę, herbatę lub inne napoje, być może też posilić się
– co było w menu nie wiemy.
Na zdjęciach i widokówkach
widać panie, panów i dzieci ubranych stosownie do
tamtych czasów, siedzących
przy metalowych stolikach
i na ławach przy drewnianych stołach. Doskonały
stąd był widok na Dolinę
Szmelty, którą dzisiaj przesłaniają drzewa, w każdym
razie pełni wrażeń wracali
wędrowcy do domu zdrojowego, hotelu czy na kwaterę by późnym popołudniem
wrócić na leśną polanę, aby
tańczyć i bawić się.

TAŃCE I ZABAWY W LESIE

Te zabawy były długą
tradycją Auerhahnu, tańczono i bawiono się tu do
lat 60-tych XX w., o czym
doskonale pamięta wielu
mieszkańców Rumi. Pan
Paweł Bach pamięta tutejszą zabawę krótko przed
wybuchem II wojny światowej, budynku restauracji już nie było, ale bawiło
tu się ponad sto osób, nie
tylko z Zagórza czy Rumi,
lecz także ze Zbychowa czy
Reszek i innych okolicznych
miejscowości. Do tańca
grała orkiestra dęta braci
Lehman, były stragany z
napojami, słodycze i lody,
a na strzelnicy można było
próbować swoich sił.

ZDJĘCIE AUERHAHNU

Nasz kolega ma oryginalne, przepiękne i cenne

zdjęcie Auerhahnu z 1901
r., na którym widać to, o
czym była wcześniej mowa
– zdjęcie to prezentujemy
obok. Na tym zdjęciu w głębi widoczny jest kamień,
otoczony kamiennymi słupkami, między którymi zamocowane były łańcuchy.
Ten kamień nie znalazł
się tu przypadkowo, ma
swoją ciekawą historię i
do tej historii nawiązywała nazwa restauracji „Auerhahn”. Właśnie w tym
miejscu 22 marca 1897 r.
Cesarz Niemiecki, Król
Pruski, Książę Wenedów
i Kaszub (Dux Cassubie) Wilhelm II upolował
głuszca. Cesarz Wilhelm
urodził się w 1859 r., zmarł
w 1941, na tron wstąpił w
wieku 29 lat i panował w
latach 1888-1918. Lubił polować, polowania były niewątpliwą pasją cesarza, był
świetnym myśliwym, dobrym jeźdźcem, często jest
pokazywany jako myśliwy.
Polował w całej Europie, co
znakomitsze rody walczyły o możliwość zaproszenia
tak znakomitego gościa.
Kto zapraszał, kto przekonał Cesarza do przyjazdu i
polowania w Zagórzu i jakie
okazałe, dorodne i piękne
były tu głuszce (bo to był
główny, najważniejszy argument) nie wiemy. Wiemy
natomiast, że właśnie tego
dnia, miesiąca i roku w Zagórzu był Cesarz Wilhelm
II i upolował tu głuszca.

ROZBITA TABLICA

Wiemy, ponieważ mamy
około 70% fragmentów całej
tablicy, która była niegdyś
przymocowana do tego leśnego, otoczonego kamiennymi słupkami kamienia z
charakterystycznym wgłębieniem. Fragmentów tablicy jest sporo (około 80 szt.),
są one niedużych rozmiarów, jednak można z nich
odczytać datę wydarzenia,
imię Wilhelm i inne wyrazy, które układają się w
czytelne zdania, mówiące,
że Cesarz Wilhelm II upolował w tym miejscu głuszca.
Nazwa Auerhahn widnieje
od 1897 r. na starych mapach tego rejonu, a na mapie z 1913 r. oprócz nazwy,
mamy też umieszczony
symbol graficzny pomnika! Osoby, które widziały
tablicę, gdy była jeszcze na
kamieniu, np. wspomniany
już pan Paweł Bach, potwierdzają, że był taki napis i pamiętają też kształt
tablicy. Tablicę wykonano z
żeliwa o wymiarach 43x64
cm z wklęsłymi narożnikami, grubość tego żeliwnego

HISTORIA
odlewu to 8 mm z pogrubioną obwódką obramowania
tablicy. Litery są wypukłe,
wysokość większych liter
to 3 cm, a mniejszych 2 cm.
Kamienie stawiane na pamiątkę pobytu cesarza w
jakiejś miejscowości i upolowania zwierzyny możemy
spotkać dzisiaj w dawnych
Prusach Wschodnich czy
na Dolnym Śląsku. Wyryte
w tych kamieniach napisy
zawsze mają datę i mówią
jakie zwierzę cesarz upolował, przeważnie są to jelenie czy koziołki sarny, o
upolowaniu głuszca mówi
tylko jeszcze jeden napis na
kamieniu z Dolnego Śląska.
Nasz kamień jest wyjątkowy, miał żeliwną tablicę
ze stosownymi napisami i
jest otoczony kamiennymi
słupkami, pomiędzy którymi były ładne, kute łańcuchy. Wszystkie inne mają
napisy wykute wprost na
tych kamieniach i nie mają
tych dodatkowych elementów.

Fragmenty pamiątkowej tablicy przytwierdzonej do okolicznościowego kamienia.
Zdjęcie pochodzi z robót poszukiwawczych, prowadzonych przez członków fundacji „Pojednanie” i Bractwa Mestwina.
Fot. Ryszard Hinc.

DROGA DO ZAGÓRZA

Jak Cesarz dotarł do Zagórza? Najpewniej pociągiem, do którego składu dołączono luksusową salonkę
cesarza, mógł też przybyć do
Gdańska swoim jachtem i
potem koleją do Zagórza. Jest
też pytanie, gdzie zatrzymał
się cesarz, czy w hotelu Classena, czy w Zajeździe Sobieskiego, a może pozostał w
swojej salonce ustawionej na
bocznym torze?
Przed polowaniem cesarz lubił zjeść obfity gorący posiłek i nocą otwartym
konnym powozem udawał
się w pobliże miejsca polowania. Ciekawe którą trasę
wybrał w Zagórzu by dotrzeć do celu, jechał ul. Leśną, czy może ulicą Młyńską? Cesarz po porannych
polowaniach często polował
po raz drugi popołudniową porą, czy po porannym
udanym polowaniu polował
w Zagórzu kolejny raz – nie
wiemy.
Nie wiemy także na jak
długo się tu zatrzymał, ale
przez Rumię Zagórze przejeżdżał koleją wielokrotnie
podróżując do Królewca,
Gdańska czy swoich ulubionych Kadyn, których właścicielem stał się w 1898 r.
i uczynił swoją letnią rezydencją.
Pobyt cesarza w jakiejś
miejscowości, był znaczącym wydarzeniem, które
opisywane było w ówczesnej
prasie, znamy takie relacje
z Prus Wschodnich, o pobycie cesarza w Rumi na razie
nie znaleźliśmy artykułu

w gazetach gdańskich czy
berlińskich, ale na pewno
tak się stanie.
Dwadzieścia lat temu,
kolega Jerzy Romel nieopodal kamienia znalazł
wiele fragmentów tablicy
i długo je przechowywał,
a dzisiaj dzięki niemu
możemy odkrywać kolejne tajemnice tej historii.
Obecnie dzięki Jerzemu
Romel i Piotrowi Szulc
współpracującymi z fundacją „Pamięć”, a także
inicjatorowi całego przedsięwzięcia Kazimierzowi
Klawiterowi, Krystianowi Wojciechowskiemu,
Marcinowi Hinc mogliśmy dotrzeć do kolejnych
fragmentów tablicy.

„Bractwo Mestwina”
ma ambitne i bogate plany
związane z tym miejscem,
sądzimy że dzięki dalszej,
dobrej współpracy z nadleśnictwem uda się je zrealizować. Porządkowanie terenu
będzie pierwszym etapem
– leśniczy już usunął kilka
zbędnych „samosiejek” młodych drzewek - o wszystkim
będziemy informować naszych czytelników.
Jednocześnie
prosimy
czytelników o wszelkie informacje dotyczące tego
miejsca: o zabawach, o wyglądzie miejsca, imprezach,
które tu się odbywały.
Ryszard Hinc.
PS. Dzisiaj kolejny raz
słyszymy o planach inwe-

stycyjnych na Górze Markowca – w związku z tym
pierwsze pytanie – co na to
właściciel? Drugie pytanie,
może lepiej pójść historyczną drogą i wieżę ponownie
postawić na „Górze Widokowej”, a także rewitalizować
sieć leśnych ścieżek?
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SPORT

Rumia z armwrestlingiem na najwyższym poziomie

Złoty Tur zawodowców!
To było niezapomniane wydarzenie. Oczy całego świata przez cztery dni z rzędu zwrócone były na Rumię. Bo to właśnie w Rumi miał miejsce Puchar Świata Zawodowców w Armwrestlingu „Zloty Tur World Cup – Rumia 2015” oraz
Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych, najbardziej rozpoznawalne na
świecie imprezy w siłowaniu na ręce.
Na specjalne zaproszenie
organizatorów w corocznej, w
tym przypadku dwunastej z
kolei odsłonie Pucharu Świata, 21 i 22 listopada 2015
roku wzięło udział ponad
150 najsilniejszych zawodników z ponad 26 krajów: Afryki, Ameryki Południowej i
Północnej, Australii, Europy
oraz Azji.

ŚWIATOWE GWIAZDY

Do Rumi przyjechały największe gwiazdy światowego
armwrestlingu,
sportowcy
posiadający tytuły mistrza
Europy, świata, kontynentu i
wielokrotni mistrzowie swojego kraju. Wielu z nich przygotowało się właśnie wyłącznie do legendarnego Złotego
Tura. Zawody odbyły się w
7 kategoriach wagowych męskich i kategorii OPEN oraz
4 kategoriach dla kobiet.
Pula nagród w tym turnieju
wynosiła, bagatela, 34 200
dolarów amerykańskich.
- Rumia to miasto otwarte
na sport, zarówno ten rekreacyjny, jak i zawodowy. Puchar Świata Zawodowców
Złoty Tur Cup to świetna impreza, która popularyzuje nie
tylko ten widowiskowy sport,
ale też nasze nieduże miasto. I
właśnie o tym niedużym mieście leżącym koło Trójmiasta
usłyszał cały świat, nie tylko
dzięki sukcesom zawodników
z 25 państw, ale też dzięki
transmisji telewizyjnej, która kierowana była do kilkunastu krajów. Chcielibyśmy,
aby armwrestling na stałe

zagościł w naszej sportowej
hali - mówił Michał Pasieczny, burmistrz miasta
Rumi, również sportowiec
i medalista Polski, ale w
rugby.

ZMAGANIA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dwa dni później (2324 listopada 2015 roku)
na tej samej arenie i w
tej samej oprawie scenicznej rumskiej hali widowiskowo – sportowej
MOSiR, mieliśmy okazję
obejrzeć zmagania armwrestlingowe osób niepełnosprawnych. Również i
na tę imprezę zjechali się
czołowi światowi siłacze.
W dwudniowych startach
wzięło udział 110 zawodników z 16 państw świata. Pomimo, że to osoby
niepełnosprawne, było to
widowisko pełne pokazu
siły, umiejętności, determinacji i emocji.
- Bardzo nam zależy
jako fundacji, aby łamać
stereotypy, jak i integrować środowiska osób
zdrowych oraz niepełnosprawnych. Dlatego z
wielkim entuzjazmem zrealizowaliśmy oba projekty
zarówno Pucharu Świata
Zawodowców w armwrestlingu jak i Mistrzostw
Świata osób niepełnosprawnych, co jest w pełni
zbieżne z celami fundacji.
Cieszymy się i jesteśmy
z tego dumni, że Świa-

Na widowni nie zabrakło również miejskich radnych (po
środku M. Łoboz i L. Szypuła).
Fot. Wojtek Hintzke
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towa Federacja Armwrestlingowa powierzyła nam
rolę współorganizatora tak
wyśmienitych obu imprez
sportowych zarówno Pucharu Świata Zawodowców jak i Mistrzostw Świata osób niepełnosprawnych
- zgodnie twierdzą Aleksander Koy oraz Dariusz
Rybarczyk z Zarządu
Fundacji For Dream.
Armwrestling, czyli siłowanie na ręce, to sport
walki. Pojedynki trwają
od kilku sekund do nawet
kilkudziesięciu minut. O
zwycięstwie decydują: technika, taktyka, specyficzna
siła, szybkość i psychika –
podobnie, jak w zapasach i
judo. W zawodach startują
kobiety i mężczyźni. Zawodnicy podzieleni są na kategorie wagowe. Walki na
lewą i prawą rękę odbywają
się osobno, tak więc można
być mistrzem na obie ręce.

też techniczny. Uprawianie
armwrestlingu jest uzupełnieniem
rehabilitacji,
a w moim przypadku ją
zastępuje - dodaje Maciej
Gralak, który na rumskich
mistrzostwach świata, w
kategorii niepełnosprawnych ARM2 do 60 kg wywalczył dwa złote medale,
jeden na lewą, drugi na
rękę prawą.

UKRAINIEC DOMINUJE

Od samego początku w
Pucharze Świata Zawodowców faworytem był tylko
jeden człowiek – wielokrotny Mistrz Świata, Europy i
Pucharu Świata Zawodowców Andrey Pushkar z

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny wśród organizatorów, od lewej Igor Mazurenko, burmistrz miasta, Aleksander Koy i Dariusz Rybarczyk z fundacji For Dream.
Fot. T. Kopicki

mistrz świata (2011) z Kazachstanu. Obaj rywalizowali w eliminacjach, za
każdym razem Ukrainiec
wygrywał praktycznie bez
walki. Jak się jednak okazało, była to zasłona dymna ze strony Trubina. W
walce finałowej Pushkar
zaatakował, ale jakież było

WALKI PUCHAROWE

W Pucharze Świata walki odbywają się na stojąco
przy specjalnym stole przymocowanym do podłoża,
natomiast w rywalizacji
osób niepełnosprawnych w
zależności od stopnia niepełnosprawności zawodnicy siłują się na stojąco lub
siedząco. Jest to sport dla
każdego, wymagający od
zawodników zaangażowania wszystkich grup mięśniowych.
- W tym sporcie urzekło
mnie to, że osoba z takimi
jak ja problemami w poruszaniu się może z wielkimi
sukcesami go uprawiać
- mówi Maciej Gralak,
zawodnik klubu Arm Fanatic Sport Grudziądz, na
co dzień zmagający się z
porażeniem mózgowym. Osobie
niepełnosprawnej
ruchowo nie łatwo uprawiać jakikolwiek sport. Tu,
w treningu armwrestlingowym występuje wszechstronność ruchu, dlatego polecam tą dyscyplinę
wszystkim niepełnosprawnym. Występuje tu trening
siłowy, który wzmacnia
wątłe ciało, wytrzymałościowy, wydolnościowy, czy

Walka finałowa, po lewej Andrey Pushkar, po prawej
Dimitri Trubin.
Fot. armpower.net.

Ukrainy. Wydawało się, że
wielokrotny mistrz świata i
zwycięzca zawodów Pucharu Świata, walczył w zupełnie innej, nieosiągalnej
dla innych lidze. Zarówno
w kategorii powyżej 95 kg,
jak i w kategoriach Open na
prawą i lewą rękę, kładł rywali z ogromną łatwością.
Jego walki kończyły się w
mgnieniu oka, a symbolem
potęgi Pushkara była scena, w której to rewelacyjny Włoch David Cappa,
podchodząc do stołu, przyklęknął przed Ukraińcem
i składając ręce poprosił o
najniższy „wymiar kary”.

NAJCIĘŻSZA KATEGORIA

Wydawało się, że rywalizacja w kategorii Open
będzie najbardziej jednostronną w historii Pucharu Świata. Ale na prawą
rękę Pushkarowi rękawicę
rzucił Dymitry Trubin,

jego zdziwienie, gdy rywal
się obronił, a potem doprowadził do rozerwania. W
pasach sytuacja się powtórzyła - Ukrainiec atakuje,
Trubin się broni, próbuje
kontratakować, cały stół
się trzęsie i nagle sędziowie
dostrzegają, że Pushkar
odrywa łokieć od poduszki.
Faul i walka powtórzona.
Tym razem szybki faul łapie Trubin i zawodnicy po
raz trzeci krzyżują ręce.
Pushkar po komendzie
„ready go” wystartował niczym rakieta i gdy wydawało się, że ręka Trubina
dotknie poduszki, ten cudem się uratował. W pewnym momencie zarządzono
video weryfikację. Sytuacja
nie była jednoznaczna i w
efekcie postanowiono, że
obaj zawodnicy jeszcze raz
staną do walki. Ostatecznie
Andrey Pushkar wygrywa

kategorię Open również na
prawą rękę!
- Trubin mnie totalnie
zaskoczył. Świetnie rozegrał taktycznie nie tylko
walkę finałową, ale też cały
turniej. Łatwe zwycięstwa
trochę mnie uśpiły, nie spodziewałem się, że on ma
taką siłę. Teraz potrzebuję
chyba kroplówki, ręki nie
czuję, w życiu nie byłem tak
zmęczony - mówił szczęśliwy Pushkar.
- Trubinowi zabrakło
doświadczenia do sprawienia niespodzianki - mówił
z kolei Alexey Voevoda,
trzykrotny mistrz świata
w armwrestlingu i dwukrotny mistrz olimpijski
w bobslejach. - Pushkar
jest niesamowicie silny,
już nie mogę się doczekać
mojego powrotu do rywalizacji w armwrestlingu i
walk z takimi zawodnikami, jak właśnie Pushkar,
Trubin, Tim Bresnan, czy
Dymitri Silaev. Cieszę się,
że ten sport tak dynamicznie się rozwija, to zasługa
głównie Polskiej Federacji
Armwrestlingu, która nie
tylko organizuje najlepsze
i najbardziej prestiżowe
turnieje na świecie, ale też
popularyzuje siłowanie na
ręce wśród młodzieży – dodał Voevoda.
W Rumi Voevoda był gościem specjalnym, a pierwszy start ma zaplanowany
na styczeń 2016 roku podczas turnieju Armfight
Vendetta in Vegas. To drugi, obok Złotego Tura, najważniejszy zawodowy turniej na świecie. Rosjanin
zmierzy się z Amerykaninem Timem Bresnanem.
Kolejny Złoty Tur Cup
już za rok i wszystko wskazuje na to, że ponownie odbędzie się w Rumi.
Paweł Podlewski

Gazeta Rumska, nr 12 (102), grudzień 2015

SPORT

II Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na rękę osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni - kolejne medale dla Polski!
Wraz z turniejem Pucharu Świata Zawodowców w Armwrestlingu odbywały się w Rumi II Mistrzostwa Świata w
siłowaniu się na rękę osób niepełnosprawnych. Również i
na tę imprezę zjechali się czołowi światowi siłacze, w tym
także nasi najlepsi polscy sportowcy. Współorganizatorem
wydarzenia jest Fundacja For Dream.
Niepełnosprawność to nie
koniec świata – twierdzi Dariusz Rybarczyk z fundacji
For Dream. – Każdy niepełnosprawny może znaleźć
sposób na życie, np. poprzez
sport, taki jak armwrestling.
Przykładem tego są osoby
biorące udział w tych zawodach.
Podobnie jak w Pucharze
Świata, tak i w tej imprezie
nasi reprezentanci pokazali
się z jak najlepszej strony.
W kategorii JUNIOR18
MEN LEFT ARM2 55KG
Dawid Łapa zdobył złoto.
Także złoty medal do domu
przywiezie Maciej Gralak,
który zajął pierwsze miejsce
w kat. SENIOR MEN LEFT
ARM2 60KG.
Byłem dobrze przygotowany, na każdą ewentualność; siłowo bardzo dokładnie – mówi
Maciej. - Jedyne, co mogło
mnie zaskoczyć, to szybkość
i technika moich przeciwników. Rosjanie znani są z wysokiego poziomu siłowania
na rękę, ale czułem się dobrze
i wiedziałem, że dam radę.
W tej samej kategorii, ale
na 4 miejscu uplasował się
dotychczasowy
konkurent
Maćka - Patryk Weterle.
Słaby wynik „Zwierzak” tłumaczy kontuzją.

RUMIANIN W WALCE

W kat. SENIOR MEN
LEFT ARM2 90KG wystartował Dariusz Rybarczyk. Był
to jego armwrestlingowy debiut. Rumianin zajął 5 miejsce.
Jestem przeszczęśliwy –
twierdzi Darek. - Sama możliwość udziału w zawodach

jest dla mnie dużą nobilitacją i motywuje mnie do
większej pracy nad sobą
zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym.
Uprawianie sportu jest
swojego rodzaju rehabilitacją dla osoby niepełnosprawnej. Widzę w tym
sens i czuję, że siłowanie
na rękę jest tym sportem,
który chciałbym uprawiać.
Darek Rybarczyk jest
nie tylko zawodnikiem,
ale wraz z Aleksandrem
Koy z Fundacji For Dream również współorganizatorem zawodów dla
niepełnosprawnych.
To
również debiut Darka
w organizacji turniejów.
Zawodnik Złotego Tura
Konrad
Krawczuk
w kat. SENIOR MEN
LEFT ARM2 +90KG zajął
dopiero 6 miejsce.
- Jest to przykład zawodnika, który ma w sobie
mnóstwo
samozaparcia.
To przykład dla każdego,
nie tylko niepełnosprawnego sportowca. Trzymałem
za niego mocno kciuki, bo
medal na mistrzostwach
świata byłby dla niego
pięknym
zwieńczeniem
tych wielu lat poświęconych na wysiłek, pokonywanie barier fizycznych i
psychicznych. Ale niestety
Konrad zwiększając wagę
startową do +90kg nie
wziął pod uwagę, że w
tej kategorii są rywale o
kilkadziesiąt kilo ciężsi,
a tym samym i silniejsi.
To nie jest chyba kate-

Sędziowie pilnie obserwowali walkę wszystkich zawodników.
Fot. armpower.net.

goria wagowa dla niego.
W następnych występach
musi popracować i wystartować w niższej kategorii
wagowej - mówi o swoim
podopiecznym Igor Mazurenko, prezydent Polskiej
Federacji Armwrestlingu,
wiceprezydent Europejskiej
Federacji Armwrestlingu,
inicjator i promotor tego
sportu w Polsce.

KOBIETY NIE SĄ SŁABSZE

Sonia
Turzyniecka
w kat. SENIOR WOMEN
LEFT ARM2 65KG wywalczyła srebro. Jestem bardzo
szczęśliwa, ale troszeczkę
sobą zawiedziona – mówi
Turzyniecka. - Wiem, że
stać mnie na więcej, co
udowodniłam
drugiego
dnia zawodów wygrywając
w eliminacjach z Rosjanką na prawą rękę. Poziom
naszej kadry był bardzo
wysoki. Na 7 zawodników
3 medale o czymś świadczą.
Jestem bardzo wdzięczna
całej ekipie armwrestlingowej z Mazurenko Armwrestling Promotion za pomoc
w przyjeździe na zawody.
Im dedykuję swoje zwycięstwa.

KOLEJNE MEDALE

Drugi dzień zawodów
przyniósł Polakom 4 medale. Dawid Łapa powtórzył
swój sukces z poniedziałku
i zdobył złoto na prawą rękę
w kat. JUNIOR18 MEN RIGHT ARM2 55KG.
W kat. SENIOR MEN
RIGHT ARM2 60KG Maciej
Gralak również zdobył złoto. To jego drugi złoty medal
na tych zawodach. Złotymi
medalistkami zostały także
Sonia Turzyniecka w kat.
SENIOR WOMEN RIGHT
ARM2 65KG oraz Maria
Juroszek w kat. SENIOR
WOMEN RIGHT ARM2
+65KG. Patryk Weterle (SENIOR MEN RIGHT
ARM2 60KG), Konrad
Krawczuk (SENIOR MEN
RIGHT ARM2 +90KG ) oraz
Dariusz Rybarczyk (SENIOR MEN RIGHT ARM2
90KG ) zajęli 6 miejsce.
W wynikach drużynowych zajęliśmy 2. miejsce.
Paweł Podlewski
Fot. armpower.net.

Pamiątkowe zdjęcie medalistów, od lewej Igor Mazurenko prezydent F.A.P., Aleksander Filimonof, prezydent Światowej Federacji Armwrestlingu Niepelnosprawnych, Gabriela Lisius, starosta wejherowski, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Fot. armpower.net.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Ogranizatorzy zawodów ufundowali dla naszych Czytelników cenne nagrody.
Aby wziąć udział w ich losowaniu, wystarczy odpowiedzieć na 3 poniższe pytania.
Pytania konkursowe:
- Kto zdobył Puchar Świata podczas ostatnich zawodów ZŁOTY TUR w siłowaniu
na lewą i prawą rękę?
- Czy w Rumi zawody w siłowaniu na ręce odbywały się po raz pierwszy?
- Która z rumskich szkół przygotowała i przedstawiła część artystyczną podczas
rozpoczęcia II Mistrzostw Świata w siłowaniu na ręce osób niepełnosprawnych?
Odpowiedzi prosimy przesyłać e-mailem do dn. 24 grudnia br. na adres:
redakcja@gazetarumska.pl. Zwycięzców o wygranej powiadomimy e-mailem.
NAGRODY:
- BONY UPOMINKOWE: karnet do MyGYM Rumia - COMPLEX 2 tygodniowy
- BONY UPOMINKOWE: karnet do MyGYM Rumia - Trening Personalny + analiza
- Zaproszenia VIP do MyGYM Rumia
- Zaproszenia na zabieg kosmetyczny w Kaszmir Ambasada Piękna
- zestawy kawy IDEE KAFFEE od J.J.Darboven

Część polskiej ekipy zawodników, od lewej Dawid Łapa, Sonia Turzyniecka, Maria
Juroszek.
Fot. armpower.net.
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Lodowa kraina pełna życia

Grenlandia – z wędką w krainie lodu
Pewien wiking w drugiej połowie X w. za wielokrotne morderstwo został skazany przez swych norweskich braci na banicję - wygnany dotarł na Islandię.
Jako że niedaleko pada jabłko od jabłoni, za podobne poczynania jego syn - Eryk
Rudobrody został wygnany i z Islandii. Ruszył drakkarem (drewnianą łodzią)
na zachód. Odkrył południowy kraniec niezwykle surowej, lodowej krainy. Tam
jednak z uwagi na ciepły golfsztrom (prąd morski) opływający krańce lądu zastał niezwykle obfite, zielone pastwiska. Pierwszy raz padły słowa „Zielony ląd”
– Grenlandia.
W rzeczywistości było
to pierwsze dotarcie Europejczyków na kontynent amerykański – 500
lat przed Kolumbem!
Grenlandia nam, Europejczykom, kojarzy się
niemal tylko z lodem,
śniegiem i pewnie niedźwiedziami polarnymi.
I w dużej mierze tak
jest; poza południowo-zachodnim wybrzeżem.
Wspomniany ciepły prąd
morski wpływa na klimat tej największej wyspy świata tak znacząco,
że hoduje się tam owce,
uprawia ziemniaki i inne
warzywa.
Zimą częstokroć występują tam temperatury znacznie wyższe niż
u nas w kraju! Oczywiście wnętrze wyspy,
oddalone od morza, to
kraina lodu i chłodu –
niemalże
pozbawiona
życia.

Fiordy Grenlandii.
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KLUBOWA WYPRAWA

Niemal 1000 lat po
wikingach wraz z kilkoma przyjaciółmi z Klubu
Wędkujących
Globtroterów, ruszyłem tam,
gdzie się wszystko zaczęło, czyli do fiordu Eryka
Rudobrodego. Nad jego
brzegiem położona jest
mała eskimoska osada Narsarsuaq. Gdyby
nie dawna lotnicza baza
wojsk
amerykańskich,
nie byłoby mowy o powstaniu tam lotniska cywilnego.
Dziś nie spotyka się
tam już myśliwców czy
bombowców, chyba żeby
podobnie jak my rozbić
obóz namiotowy w cieniu wraku bombowca
Douglas A-20B, który
trzy miesiące przed katastrofą zdołał jeszcze
zbombardować
umocnienia niemieckich oddziałów Africa Korps

w Tunezji! (katastrofa
nastąpiła 25 kwietnia
1943r). Leży w tundrze
do dziś nad krystalicznie czystą rzeką Ilua,
w której łowiliśmy palie wędrowne (gatunek
bardzo smacznej ryby
łososiowatej) i piliśmy
surową, nieprzegotowaną wodę po prostu klęcząc.
Wyśmienite doświadczenie – beztroski czas.
Ryby widać było w wodzie już z daleka! Roiło
się od nich w każdym
głębszym miejscu, a pod
wodospadem skakały
jak łososie. W rzeczywistości odbywały także
wędrówkę tarłową.
Jedyną naszą bolączką były pieśce (lisy polarne), przed którymi
musieliśmy
sprytnie
chować zapasy żywności. Komary cudowną
opatrznością padły z

Fot. R. Słowikowski

uwagi na panujące wielotygodniowe… upały! Normalnie grenlandzkie wybrzeże jest komarowym
piekłem. Tak czy inaczej,
wielokrotnie
chodziłem
bez koszulki i wróciłem do
domu opalony. Kto by pomyślał?

GOŚCINNA DOLINA

Po kilku dniach w dolinie gościnnej rzeki Ilua
przyszedł czas na zmianę
rzeki. Ta miała wpadać
już bezpośrednio do Fiordu Eryka Rudobrodego.
Nim tam dotarliśmy, musieliśmy przez niewielkie
góry znów przenieść kilkadziesiąt
kilogramów
sprzętu obozowego, wędkarskiego i prowiantu do
punktu odbioru, skąd zabrać miała nas łódź motorowa by pognać pełnymi
iceberg’ów (gór lodowych)
fiordami.
Spotkane po drodze
foki grzejące się w słońcu

Kapturnik.

Pomnik Eryka Rudobrodego w Qassiarsuq.
Fot. R. Słowikowski

na jednym z kawałków
lodowej kry wzbudziły
niemałą sensację między
eskimosami sterującymi
łodzią.
Ocieplenie
klimatu,
które wielu ignorantów
tak bagatelizuje, najwyraźniej widoczne jest w
miejscach niespecjalnie
„skalanych” ludzką obec-

nością. Nasi sternicy
twierdzą, że przez ostatnie trzydzieści lat klimat
Grenlandii znacznie się
ocieplił, a wieloryby i
foki niegdyś licznie docierające do wnętrza fiordów, odsunęły się daleko
ku północy.
Ciag dalszy na str. 21

Fot. R. Słowikowski
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Tradycyjny grenlandzki kuter rybacki.

Ciag dalszy ze str. 20

STARA OSADA

Po fotograficznej sesji kapturników (gatunek obserwowanych fok)
pomknęliśmy dalej ku
kolejnemu łowisku. Qorlortoq, bo o nim mowa,
spada huczącym wodospadem, by po kilkuset
metrach wpłynąć do
Morza Labradorskiego.
A wszystko to dwa kilometry od osady Qassiarsuq, która powstała na
ruinach pierwszej osady
wikingów – odkrywców
Grenlandii.
Poza nielicznymi domami, szkołą, jednym
sklepem znajduje się tam
replika domu wikingów

Roje ryb na rzece Ilua.

(na budowę oryginalnej
chaty posłużyło drewno
z łodzi, którymi wikingowie przybyli na Grenlandię) i kaplica Brattahlid, która swą nazwę
zawdzięcza oryginalnej
nazwie osady nadanej
przez odkrywcę tych
ziem. Z góry na wszystko
dumnie spogląda zaklęty w pomniku sam Eryk
Rudobrody.
Po nieznacznym uzupełnieniu prowiantu i obserwacji młodych grenlandczynek
łapiących
palie (te same ryby, które były naszym celem),
rękoma w strumieniu
szerokości połowy Zagórskiej Strugi, wróciliśmy
do obozu, by skosztować

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ

Fot. R. Słowikowski

kąpieli pod wodospadem
na Qorlortoq.
Pogoda była nader łaskawa, a temperatura
wody pozwalała wrócić
męskiej dumie po kilku
godzinach do normalnych rozmiarów.

OSTATNI OBÓZ NA TRASIE

Ostatnia rzeka, do
której było nam dane dotrzeć tradycyjnym, grenlandzkim kutrem rybackim Puttut nazywała
się Qinnqua. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich rzek nie niosła krystalicznej wody,
lecz mętną polodowcową
breję, której przejrzystość pozostawiała wiele do życzenia. W cieniu
opuszczonej farmy roz-

Fot. R. Słowikowski

Autor z palią wędrowną.

Fot. R. Słowikowski

biliśmy ostatni już obóz
namiotowy i oddaliśmy
się kilkudniowemu grzybobraniu (tundrę obficie
porastały koźlaki) i oczywiście wędkowaniu. Największe palie łowiliśmy
właśnie tam.
Oczywiście znakomita
większość ryb trafiała z
powrotem do wody. Kilka jednak przygotowaliśmy w swój ulubiony sposób – w sosie sojowym,
który polecam z całego
serca: rybę łososiowatą
(najlepiej pstrąga/palię)
należy wyfiletować a fi-

lety pokrajać na cienkie
plasterki. Te rozłożyć
ciasno jeden przy drugim
w płaskim naczyniu; obficie posypać pieprzem,
słodką papryką i koperkiem (bez soli!). Posiekać
(nie miażdżyć) drobno
czosnek i równomiernie
rozsypać go po półmisku (8 ząbków na 50 cm
rybę). Wszystko zalać
wrzącym sosem sojowym
wymieszanym z olejem
słonecznikowym (proporcja pół na pół – najpierw
podgrzewamy na patelni
olej, później dodajemy

sos sojowy i mieszamy aż
powstanie brązowa piana). Wrzący sos powinien
przykryć płasko ułożone
plasterki ryby. Dalsza
obróbka termiczna jest
niepotrzebna. Najlepiej,
by tak przygotowana
ryba odstała w chłodzie
przez noc i się „przegryzła” (min. 1 godzinę!).
Więcej zdjęć z tej i
innych wypraw można
obejrzeć na stronie internetowej klubu globtroterów www.bayangol.pl

Młoda Grenlandczynka z
paliami złapanymi w ręce.
Fot. R. Słowikowski

Wędkowanie pod wodospadem Qorlortoq.
Fot. R. Słowikowski

Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski
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SPORT, EDUKACJA

„Historyczny sukces
piłkarzy z Rumi”
W dniu 02.12.2015 roku w Człuchowie odbył się Finał XVI Wojewódzkiej Licealiady w Futsalu Chłopców. Rewelacyjnie na tym turnieju spisali się chłopcy z
1 LO im. Książąt Pomorskich w Rumi, zdobywając bezapelacyjnie tytuł Mistrza
Województwa Pomorskiego. Jest to historyczny sukces, ponieważ jest to pierwszy złoty medal w tej dyscyplinie sportu w powiecie wejherowskim. Drużynie z
Rumi należą się za to ogromne brawa.
W
wyniku
losowania
chłopcy z 1 LO w Rumi trafili do grupy z Zespołem Szkół
Energetycznych z Gdańska
oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
z Miastka.
W pierwszym spotkaniu
ekipa z Rumi spotkała się z tą
pierwszą drużyną, pewnie pokonując rywali z Gdańska 4:0.
W decydującym meczu o wejście do finału, rumscy piłkarze
musieli wygrać z zespołem z
Miastka i zrobili to, wygrywając 4:1. Finał stał się faktem i
to był już duży sukces.
Drużyna z Rumi przyjechała jednak na turniej po
złoto, o czym świadczą wyniki osiągnięte w eliminacjach
powiatowych, jak również w
Półfinale Wojewódzkim. Do
ostatniego meczu w Finale
Wojewódzkim w Człuchowie, chłopcy z Rumi wygrali
wszystkie swoje dotychczasowe spotkania.
W finale spotkały się dwie
najlepsze drużyny tego turnieju. Górą był zespół z Rumi
wygrywając 3:1 z Zespołem
Szkół nr 1 w Nowym Dworze
Gdańskim.

Zwycięzka drużyna w pełnym składzie.

Patrząc
obiektywnie,
byliśmy najlepszą drużyną
w tych zawodach. Chłopacy zagrali bardzo skutecznie i dojrzale. Ogromne podziękowania należą się ich
trenerowi Sobiesławowi
Przybylskiemu,
który
doskonale przygotował zespół do tych rozgrywek.

Gratulacje po wygranym meczu.

22

Drużyna z Rumi grała w następującym składzie: Maciej Cackowski,
Rafał Bruzda, Kamil
Kiełb, Dawid Nowak,
Sebastian
Grzenkowicz, Przemysław Ronkowski, Damian Talaśka, Kacper Kiełb,
Aleksander Bochentyn,

Patryk Stencel oraz Michał Gajos.
Podsumowując mecz, był
to najlepszy występ zawodników z powiatu wejherowskiego w Wojewódzkiej Licealiadzie w tej dyscyplinie
sportu.
Bartłomiej Woźniak
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Młodzież uczyła się ratować życie

Dni Profilaktyki
w Gimnazjum Nr 4
w Rumi
Działania które podejmujemy są odpowiedzią na problemy uzależnień jakim najczęściej ulegają młodzi ludzie,
ale przede wszystkim jest to możliwość wypowiedzi i wyrażenia opinii na
ważny temat „Uzależnieniom mówimy
NIE”. Cieszymy się, że hasło to nie pozostaje bez odpowiedzi a wszystko jest
udziałem naszych uczniów.
Tradycyjnie w ostatnim tygodniu listopada (23-27 listopada br.) w Gimnazjum Nr 4 w Rumi odbyły się Dni Profilaktyki. W ramach tego przedsięwzięcia wszyscy uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia
w różnorodnych zajęciach i spotkaniach z zaproszonymi
gośćmi.
Zorganizowano, m.in. pogadanki z wychowawcami o
rocznicach przypadających w listopadzie i grudniu oraz o
profilaktyce agresji i przemocy w szkole. Braliśmy udział
w konkursie wiedzy i ankietach o tematyce „Uzależnień
XXI wieku”; zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczne
we wszystkich klasach pt.: ”Dopalacze”, prezentację i wystawę prac uczniów (plakatów, zdjęć karykatur oraz prac
archiwalnych na temat „Uzależnieniom mówimy NIE” w
wykonaniu uczniów klas I, II i III Gimnazjum nr 4 oraz
uczestników konkursu z innych szkół, prezentacja w formie gazetki szkolnej).
Wydano też numer specjalny gazetki szkolnej „Ogryzek”, który został wręczony wszystkim gościom (numer
dostępny na stronie www.juniormedia.pl) i podsumowaliśmy konkurs plastyczno-fotograficznego pt.: ”Uzależnieniom mówimy NIE”. Zorganizowaliśmy pokaz filmów
krótkometrażowych dotyczących kampanii społecznej pt.:
„Cyberprzemoc”, „Nie pij przed jazdą” , „Pozwól wrócić do
domu” oraz filmów nakręconych przez uczniów na konkurs „Uzależnienia XXI wieku”.
Braliśmy udział w warsztatach z Pierwszej Pomocy
organizowanych przez Społecznych Ratowników Młodzieżowych PCK z Wejherowa – obejrzeliśmy prezentację na
temat działalności oraz historii PCK.
Anna Kawka

Tak wyglądały praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Fot. A. Kawka.

Gazeta Rumska, nr 12 (102), grudzień 2015

OGŁOSZENIA I REKLAMY

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

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ PIZZERII

W REDZIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48D

tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38

TEL.: 58 380-35-38, 732-999-079

e-mail: redakcja@gazetarumska.pl

Dla firm i stałych klientów rabaty

ORGANIZUJEMY:

Wydawca: Firma Prywatna VEGA,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia

chrzciny, stypy, komunie, wigilie firmowe,
urodziny itp. oraz cateringi
z dowozem do klienta

NIP: 586-020-79-67
Druk:
Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

CZEKAMY NA WAS RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Nakład:
4.000 egzemplarzy
ISSN: 2081-609X
Zespół redakcyjny:
Ryszard Hinc, Alicja Partyka, Michał Kowalik,
Mirosław Słowikowski
Dział reklamy: Emilia Samulska, tel.: 693 051 090,
tel./fax: 58 679 30 50, reklama@gazetarumska.pl

Rumia, ul. Wileńska 33

Dział techniczny: tel./fax: 58 679 30 50
Księgowość: tel./fax: 58 679 30 50,
tel.: 781 300 700

tel.: 58 671 91 83, 504 447 478

Redaktor naczelny:
Wojtek Hintzke,
tel./fax: 58 679 30 50, tel.: 502 178 344

www.pizzeriawenecja .pl
ZAMAWIANIE ONLINE

Czytaj nas w internecie:
www.gazetarumska.pl

REKLAMUJ SIĘ
W GAZECIE RUMSKIEJ
Dział reklamy:

Redakcja nie odpowiada
za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.

tel.: 693 051 090
reklama@gazetarumska.pl

Zakład Instalacyjno-Ślusarski
tel./fax: 58 671 11 32
tel. kom.: 601 658 248
e-mail: zarwalskil@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.

Leszek Zarwalski
84-230 Rumia
ul. Kościuszki 15
NIP 586-021-62-80
23

Gazeta Rumska, nr 12 (102), grudzień 2015

WYWIAD MIESIĄCA

Podsumowanie mijającego roku

Rok wytężonej pracy
z pozytywnymi efektami
Ponieważ od chwili objęcia urzędu Burmistrza Miasta przez Michała Pasiecznego, minął już rok, poprosiliśmy go o podsumowanie czasu spędzonego na tym stanowisku. Co już udało się zrobić,
co czeka w kolejce do zrobienia na kolejny rok, no i oczywiście co
ponadplanowo udało się zrobić? Które z obietnic z kampanii wyborczej udało się już zrealizować, lub rozpocząć ich realizację?
8 grudnia minął rok od
zaprzysiężenia na stanowisku Burmistrza Rumi, jak
Pan ocenia ten okres ?
Bardzo pracowity, udało się
zrobić więcej inwestycji oraz działań społecznych niż planowaliśmy,
w pracy jesteśmy coraz sprawniej
działającym zespołem. Bardzo
dobrze układa się współpraca
zarówno z samorządami - Urząd
Marszałkowski, Starostwo Wejherowskie, czy też z innymi gminami, a także ważnymi dla nas podmiotami jak m.in. SKM, ZKM,
PEWiK, OPEC czy GDDKiA. Naprawdę chcą nam pomagać.
Faktycznie, inwestycji w
Rumi było sporo, skąd na to
były środki, przecież budżet
Rumi jest znacząco gorszy
np. od Pruszcza Gdańskiego, który jest podobnym do
Rumi miastem?
To przede wszystkim niewykorzystanie znacznych środków z 2014 roku, w tym m.in.
zaciągniętego w 2014 kredytu
oraz pozyskanie dodatkowych
środków (m.in. milion z Ministerstwa Sportu, pół miliona
ze Starostwa na remont ul.
Dąbrowskiego). Dzięki temu
mogliśmy zrealizować wiele jak
na Rumię inwestycji, a także
zmniejszyć zadłużenie miasta o
3 mln do 48,4 mln.
Wiele inwestycji było zrealizowanych w szerszym
zakresie lub następowały
w nim istotne zmiany w stosunku do projektów przygotowanych przez Pana poprzedniczkę.
Tak, zmieniliśmy projekt
przebudowy ul. Dąbrowskiego
(koszt całej inwestycji ok.1,6 mln),
gdyż pierwotnie zakładał on brak
lewoskrętów i znaczne zawężenie
ulicy. Wybudowaliśmy w całości
odcinek ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Żwirki i Wigury).
Postanowiliśmy, że boiska
przyszkolne Gimnazjum nr 1 i
SP 10, które wygrały w Budżecie
Obywatelskim wybudujemy kompleksowo, czyli w całym zakresie, a
nie tylko fragmentarycznie. Zwiększyliśmy też finansowanie budowy
dróg z płyt yumbo, co było życzeniem naszych mieszkańców. Wydaliśmy na ten cel ponad 1,1 mln
zł – wybudowanych z płyt zostało
20 ulic. Wybudowanych również
zostało kilka ulic lub ich odcinków
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z dofinansowaniem mieszkańców
(15% - mieszkańcy, 85% gmina),
które realizowane są zgodnie z zasadami w pierwszej kolejności.
W stosunku do pierwotnego
budżetu zwiększyliśmy kwotę na
budowę dróg gminnych z ok. 2,9
mln do ponad 5,1 miliona zł. To
były najbardziej istotne zmiany.
A jak wygląda sytuacja z
pozyskaniem środków unijnych, poprzednia perspektywa (2007-2013) zakończyła
się totalną porażką?
Obecnie pracujemy nad wieloma projektami, które mają
szansę na unijne dofinansowanie: w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
w trybie bez konkursowym: węzeł integracyjny Janowo – czyli
budowa parkingów po obu stronach dworca w Janowie, doprowadzenie ścieżek rowerowych i
budowa tunelu na przedłużeniu
ul. Gdańskiej (dofinansowanie
ok. 13,1 mln), rewitalizacja m.in.
osiedla przy ul. Kombatantów
obejmująca nie tylko inwestycje,
ale również działania społeczne
z mieszkańcami. Środki unijne
(ok. 9,5 mln inwestycje) otrzymamy pod warunkiem osiągnięcia
odpowiednich wskaźników; termomodernizacja – w tym programie zgłoszone mamy dwie szkoły
ZSO oraz SP 10, a także budynki
cmentarza komunalnego. Możemy
otrzymać dofinansowanie w kwocie ok 5 mln zł. Zakładany efekt,
czyli obniżenie zapotrzebowania
na ciepło to 50%. We wszystkich
3 projektach nasze miasto ma zaangażowanie prac zgodne z planowanym harmonogramem działań.
Dodatkowo przygotowujemy lub
już złożyliśmy kilka projektów:
złożony jest projekt w konkursie
na ochronę różnorodności biologicznej, który zakłada budowę
ścieżki edukacyjnej oraz wieży widokowej na Górze Markowca. Jest
możliwe dzięki współpracy i dobrej
woli właściciela Góry za co jestem
bardzo wdzięczny. Kolejny projekt,
nad którym intensywnie pracujemy to odbudowa ruin XV-wiecznego Kościoła przy ul. Kościelnej na
Starej Rumi. W grudniu będziemy
aplikować do programu ochrony
dziedzictwa kulturowego. Pracujemy również nad programem
unijnym, który dedykowany jest
szkołom i ma mieć bardzo wysokie
dofinansowanie 95%.

W tym roku udało się również pozyskać kilka dodatkowych milionów z innych
środków zewnętrznych.
Tak, to wielki nasz sukces.
Powołaliśmy nową komórkę w
strukturach urzędu – Wydział
Rozwoju Miasta, zatrudniliśmy
nowe osoby, które przy dobrej
współpracy z pozostałymi działami szybko przyniosły nam
milionowe korzyści.
Otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 1 mln. zł na
budowę boiska sztucznego
przy
SALOS-ie (ul.
Bukowa),
w
ramach
„schetynówek” kolejny
milion zdobyliśmy na
budowę ciągu
dróg Rodziewiczówny,
Targowa
i
remont fragmentu Derdowskiego do ronda Marszałka
Płażyńskiego. Na tą inwestycję
otrzymamy dodatkowe 500 tys.
ze Starostwa Wejherowskiego
oraz kilkadziesiąt tys.złotych
od prywatnych firm w ramach
umów partnerskich.
Niektórzy nie wierzyli w
powodzenie tej „schetynówki”,
wręcz twierdzili, że to zmarnowany czas na pisanie wniosku.
To prawda, ale tym niedowiarkom (bo mam nadzieję, że to
nie było zwykłe lenistwo) udowodniliśmy, że dobrze napisany wniosek ma realne szanse na sukces.
Rzutem na taśmę otrzymaliśmy
dofinasowanie.
Pracownicy w tym roku
mocno zostali dociążeni pracą?
Tak, szczególnie w wydziałach
inwestycyjnych. Naczelnik Wydziału Inżynierii odpowiadającego
m.in. za realizację inwestycji nie
jednokrotnie podkreślał znacznie
zwiększony zakres pracy w porównaniu z zeszłymi latami. Również
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami został dociążony, chociażby ze względu na
przygotowanie ponad setki lokali
mieszkalnych do sprzedania.
Dużo się mówi o wielu
inicjatywach, ale czy na to
wystarczy środków?

Doskonale sobie zdaję sprawę, że musimy znajdywać alternatywne źródła finansowania,
bo Budżet Rumi z całą pewnością tego by nie udźwignął. Regularnie szukamy oszczędności:
od znacznie bardziej racjonalnych zakupów w urzędzie oraz
jednostkach (szkoły i przedszkola, MDK, MOSiR, ABK, Cmentarz, MOPS, Biblioteka, Straż
Miejska), wprowadzenia zakupów grupowych, wprowadzenia
twardych negocjacji cenowych
oraz szukania tańszych ofert, ale
nie tracąc na jakości. Już w tym
roku notujemy znaczne oszczędności na zakupie tonerów, tuszy
oraz papieru, usługach remontowych, monitoringu czy wyburzeniu budynku.
Dobrym przykładem na
pomysłowość w pozyskiwaniu dodatkowych środków,
jest program budowy mieszkań komunalnych.
Założenie jest takie, aby z
naszego corocznego budżetu nie
wydać w efekcie końcowym ani
złotówki. Najpierw sprzedajemy
mieszkania komunalne z bonifikatą 75%, czyli za 1/4 ceny.
Wniosków wpłynęło ponad 100. Z
tego powinniśmy
mieć środki na
budowę min. 25
nowych mieszkań. Dodatkowo
chcemy wziąć pożyczkę umarzalną w 30% na budowę mieszkań
komunalnych
z BGK, co jeszcze dodatkowo
zwiększy
ilość
wybudowanych
lokali.
Dużo prac wykonanych, ale
to nie wszystko. Regularnie słyszymy o planach związanych z
polepszeniem przepustowości
na rumskich drogach.
W Rumi mamy dwa główne
ciągi z Gdyni do Redy. Drogą krajową nr 6, gdzie ruch usprawni
przyszły tunel do ulicy Gdańskiej
oraz ciąg z ul. Hutniczej do Redy
ulicami Pomorską- Gdańską- Dębogórską i Kosynierów. Mamy
gotową koncepcję nowoczesnego
ronda Pomorska/Gdańska/Częstochowska, która obecnie jest opiniowana przez Starostwo, jesteśmy w trakcie tworzenia koncepcji
przebudowy Ronda Jana Pawła II,
aby m.in. w ten system wpiąć ul. I
Dywizji Wojska Polskiego.
Dużo czasu spędza Pan
poza urzędem, aby pilnować interesów miasta.
To konieczność. Oprócz dobrych relacji, bardzo ważna jest
wiedza operacyjna oraz niekiedy
możliwość
współdecydowania
lub inicjowania poszczególnych
działań. Jestem członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia
Obszar Metropolitalny Gdańsk
Gdynia Sopot, które to m.in. decyduje o podziale części środków
unijnych. Mamy wiele korzyści
ze współpracy z SKM – za środki kolejowe wyremontowany

zostanie jeszcze w tej kadencji
Dworzec Rumia Janowo, kładka
dla pieszych oraz zamontowane
będą windy. Jest realna szansa
na budowę kolejnego przystanku
kolejowego Rumia Biała Rzeka
na wysokości Auchan. Przy okazji tej inwestycji warto byłoby
wybudować od razu tunel dla
samochodów pod torami. PEWiK będzie m.in. uzbrajał tereny
inwestycyjne na północy Rumi.
OPEC w programie KAWKA
podłączy do sieci ciepłowniczej
część bloków z Zagórza. Do tego
dochodzą spotkania w ramach
Nordy, konwentów powiatowych,
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, spotkania na szczeblu wojewódzkim i jeszcze wiele innych,
które przynoszą wymierne korzyści naszej gminie.
Nie zapomina Pan również
o działaniach społecznych.
Robimy dwa małe pilotażowe projekty, które powinny
nam pomóc w pozyskaniu środków zewnętrznych, aby móc
działać na szerszą skalę.
Pierwszy – to ćwiczenia sensomotoryczne dla dzieci z klas
pierwszych. W wielu przypadkach doskonale wpływają na
możliwość szybszego przyswajania wiedzy przez dzieci, odblokowują oraz rozwijają fizycznie.
Drugi w gimnazjach oraz liceum
(ZSO) związany z informatyką i
programowaniem. Uczniowie jeśli będą chcieli i mieli do tego predyspozycje, będą mogli się doskonale przygotować do tego bardzo
dobrze opłacanego zawodu.
W tym roku w znaczny sposób
dofinansowaliśmy MOPS, aby
mógł w końcu zacząć naprawdę
spełniać swoją misję. Pomagał i
edukował swoich podopiecznych,
aby skutecznie przyczynić się do
podnoszenia stopy życiowej tych
osób, podejmowania przez nich
pracy. Dzięki temu część osób będzie lepiej zarabiać i mogła samodzielnie się utrzymać, a miasto
część środków z pomocy społecznej będzie mogło w przyszłości
przeznaczyć na inny cel (np. edukacja dzieci, budowa dróg).
Wydatki gminy Rumia na
pomoc społeczną w roku 2014 to
prawie 22 mln. zł. Wydatki na
Oświatę wzrosły w roku 2015 o
ok. 4 miliony złotych.
Ten rok obfitował również
w niespotykane do tej pory imprezy kulturalne i sportowe.
Rumia otrzymała pierwszy raz
w historii organizacji wojewódzkich obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja – piękna uroczystość
pod Obeliskiem, przemarsz oraz
jej kontynuacja na hali MOSiR,
genialny koncert na hali MOSiR pod batutą Krzysztofa Brzozowskiego z okazji odzyskania
Niepodległości, gdzie przy akompaniamencie Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej oraz Chóru Św.
Cecylii mieliśmy przyjemność nie
tylko słuchania oraz również śpiewania pieśni patriotycznych.
Ważnym wydarzeniem sportowym w mieście był współudział w organizacji historycz-

nej serii triathlonowej Ironman
70.3. Są to najbardziej rozpoznawalne zawody triathlonowe
na świecie. „Żelazny” triathlon
po raz pierwszy zawitał do Polski, a wraz z nim – najlepsi zawodnicy z całego globu.
Rumia
była
pierwszym
gospodarzem Marcin Gortat
Camp. W lipcu miasto odwiedziło kilkuset młodych sportowców z całej Polski, którzy
trenowali pod okiem najbardziej utytułowanego polskiego
koszykarza – Marcina Gortata. Towarzyszyły mu gwiazdy
NBA i reprezentacji Polski.
Nie zapomniano także o
najmłodszych sportowcach. W
Rumi zainaugurowano Turniej
Orlika o Puchar Premiera RP.
Rumia wybrana została także
gospodarzem Pucharu Świata
Zawodowców w Armwrestlingu Złoty Tur World Cup 2015,
jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych na
świecie. Wraz z turniejem odbyły się w Rumi także II Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na
rękę osób niepełnosprawnych.
Miasto gościło czołowych światowych siłaczy. Było to widowisko pełne pokazu siły, umiejętności, determinacji, emocji, ale
i również tolerancji.
Ten rok dla Pana, nowego burmistrza Rumi był
bardzo dobry, ale co jest
największym wyzwaniem?
Przede wszystkim „wzmocnienie” rumskiego budżetu,
czyli zwiększenie dochodów
miasta. Bez odpowiednich finansów „świata nie zwojujemy”. Z działalności gospodarczej mamy wpływ znacznych
podatków od nieruchomości w
porównaniu z „mieszkaniówką”. Ponadto nowe miejsca pracy ograniczą bezrobocie, czyli
MOPS będzie miał mniejsze
wydatki. Dodatkowo osoby,
które pracują w Rumi, robią
zakupy w naszym mieście, czyli zwiększają dochody naszym
rdzennym przedsiębiorcom, a
co za tym idzie gmina również
na tym w małej skali skorzysta.
Cały czas pracujemy intensywnie nad możliwymi korzyściami
dla budżetu, wierzę że nam się to
uda chociaż to proces wieloletni.
Jest Pan urodzonym
optymistą.
Tak, w dodatku urodzony w
niedzielę. Rumia to nowoczesne i dynamicznie rozwijające
się miasto, położone w urokliwym otoczeniu Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego. Dzięki
magistrali kolejowej Szczecin-Gdańsk oraz drodze krajowej
nr 6 jest dogodnie skomunikowana z Trójmiastem. Mamy
zamiar to wykorzystać.
Mijający rok obfitował w
wiele wyzwań. Ciężko pracujemy i zmieniamy Rumię na
lepsze. Jestem przekonany, że
nadchodzący czas przyniesie
kolejne pozytywne zmiany.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
G.R.

