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Orszak Trzech Króli w Rumi

Tradycyjnie jak co roku, ulicami
Rumi przemaszerował Orszak Trzech
Króli. Rozpoczął się od uroczystej
mszy św. koncelebrowanej przez proboszczów rumskich parafii, w kościele
pw. bł. Edmunda Bojanowskiego. Następnie wielobarwny tłum mieszkańców uformował się w Orszak i ruszył
ulicami miasta, aby bawić się i śpiewem chwalić dzieciątko Jezus.
Orszak Trzech Króli to największe
uliczne jasełka na świecie, nawiązujące
tak do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, na którą składa się
m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen związanych z Bożym Narodzeniem.
Fotoreportaż z orszaku str. 12 - 13

Jaka przyszłość dla Rumi?
Rumia coraz szybciej staje się jednym z większych miast Województwa Pomorskiego. Naturalnie Gdańsk oraz Gdynia są niedoścignione, ale zrównaliśmy się liczbą mieszkańców z Wejherowem
i Starogardem. Wyraźnie przewyższamy Sopot.

PERŁY RUMI
ENKLAWA

Odpowiedź na pytanie:
„Czy Rumia chce stać się
prawdziwym
miastem”
wcale nie jest oczywista
i to właśnie teraz nasze
miasto ma ostatnie 5 minut
na decyzję, którą trzeba
podjąć natychmiast. Pomimo bycia dużym miastem
nie wykształciliśmy czytelnej przestrzeni z wyraźnym
śródmieściem i centrum.
Bardzo mało jest u nas
obiektów charakterystycznych. W Rumi, tak naprawdę od czasów budowy Gdyni, występuje rabunkowa
gospodarka przestrzenią.

Od kilku miesięcy mieszkańcy domów
jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulic Zygmunta Augusta, Zygmunta
Starego oraz Gdyńskiej są zaniepokojeni
i zdziwieni rozpoczętą w sierpniu 2015
roku budową osiedla, w skład którego
wchodzą trzy kontrowersyjne budynki
czterorodzinne.
Deweloper rozpoczął ich sprzedaż pomimo, że w Sądzie Administracyjnym w
Gdańsku toczy się postępowanie w sprawie skarg na pozwolenia na budowę tych
budynków i jednocześnie nie informuje
o tym fakcie potencjalnych nabywców.

Str. 6.

Szczegóły tej sprawy opisujemy na str. 4.
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INFORMACJE, BUDŻET

Wydatki i dochody miasta

Uchwalono budżet Rumi na 2016 rok

Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu uchwalono
budżet naszego miasta na rok 2016. Co warte podkreślenia,
po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, przyjęto go jednogłośnie. Wszyscy radni uznali, że jest to budżet realny.
Został on ustalony wspólnie z radnymi wszystkich
klubów, na co wskazują
umieszczone w nim zmiany
w porównaniu z wersją pierwotną, o które wnioskowały
komisje:
bezpieczeństwa,
oświaty czy też polityki gospodarczej i rozwoju przestrzennego. Dochody miasta
w roku 2016 to 138 mln
złotych a wydatki to 135,8
mln złotych. Różnicę czyli
2,2 mln złotych postanowiono przeznaczyć na spłatę zadłużenia miasta, które wynosi 33,41% planowanych
dochodów i pokazuje że
jesteśmy w dobrej kondycji
finansowej w porównaniu
z większością gmin w naszym województwie.
Wydatki
majątkowe, czyli inwestycje, to
11,5 mln złotych. Najważniejsze z nich to budowa ul. Rodziewiczówny,
Targowej i Derdowskiego

w ramach NPPDL, czyli tak
zwanych
„schetynówek”,
z wysokim dofinansowaniem zewnętrznym. Inne
ulice które będą utwardzone to te, budowane wspólnie z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych
(mieszkańcy 15%, miasto
85%) – Broniewskiego, Źródlana, Polna. Postanowiono
pomóc także mieszkańcom
tych ulic gruntowych, które
nie mają szans na budowę
docelową i kontynuuje się
proces utwardzania ulic płytami yomb, który spotkał się
z bardzo dobrym odbiorem
wśród naszej społeczności
(500 tys. zł.). Na modernizację chodników przeznaczono
również 500 tys. zł.
Największym
beneficjentem naszego budżetu
jest oświata. Na edukację
i rozwój naszych dzieci
przeznaczymy ponad 60
mln. złotych.

Innym dużym wydatkiem w naszym budżecie są
środki które przeznaczone
są na realizację projektów,
które zwyciężyły w konkursie budżetu obywatelskiego 2015. Na inwestycje te
wydamy 1,5 mln. złotych
i stawia to Rumię na czele
miast w naszym regionie
(w porównaniu procentowym) w promowaniu tych
prospołecznych inicjatyw.
Zrealizowane
zostaną
m.in.: modernizacja chodnika od ronda Jana Pawła
II w stronę SP nr 1, budowa kanalizacji deszczowej
na ulicy Jana z Kolna, budowa miejsc postojowych
przy ul. Gierosa, wyniesienie przejścia dla pieszych
na ulicy Gdyńskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2,
siłowni zewnętrznej przy
Gimnazjum nr 4, budowa
ogólnodostępnego placu za-

Spotkanie z mieszkańcami

baw przy Szkole Ekologicznej, doświetlenie odcinka
ul. Królowej Bony, II etap
budowy placów zabaw przy
ulicy Topolowej i Towarowej, budowa toru rekreacyjno-rowerowego, modernizacja nawierzchni skateparku
w Janowie, urządzenie wybiegu dla psów, urządzenie
terenu rekreacyjnego przy
ulicy Batorego czy też monitoring i ogrodzenie niskim żywopłotem w ramach
poprawy
bezpieczeństwa
Parku Żelewskiego. W tym
roku miasto również ogłosi
konkurs na projekty, ponieważ odzew mieszkańców
odnośnie tych inicjatyw jest
bardzo pozytywny, a wielu
mieszkańców znalazło możliwość realizowania swoich
pomysłów.
W budżecie zapisano też
środki na przygotowanie
dokumentacji dla przedsięwzięć, które gmina chce
realizować przy bardzo
dużym
dofinansowaniu
zewnętrznym: budowa węzłów integracyjnych przy
dworcach
PKP
Rumia
i SKM Rumia Janowo, mo-

dernizacja targowiska miejskiego, budowa wieży widokowej na Górze Markowca,
odbudowa najstarszej budowli w Rumi czyli ruin kościoła przy ulicy Kościelnej.
Nowe władze zakończyły też na dobre kilkuletni
proces obcinania środków
na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury oraz
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, co skutkowało
coraz mniejszą ilością imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście.
Kalendarz imprez na 2016
będzie równie imponujący
jak ten w roku ubiegłym.
Jest to również budżet bardzo przyjaźnie nastawiony
organizacjom
pozarządowym, których przedstawiciele wykonują bardzo pozytywną pracę dla rumskiej
społeczności i nie powinni
mieć w 2016 roku powodów
do narzekań na ilość środków otrzymanych z urzędu.
Nie jest to budżet który
zaspokaja ambicje inwestycyjne miasta, ale jest on
skonstruowany
rzetelnie

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz
określa aktualne możliwości miasta.
Te 11,5 mln. to nie jedyne środki jakie zostaną
przeznaczone na inwestycje w Rumi w roku 2016.
Już po pierwszym kwartale
roku dowiemy się jaka jest
ilość wolnych środków za
rok 2015 i możemy już teraz napisać że za większość
z nich powstaną również
nowe inwestycje.
U.M.
Projekt budżetu można w całości przeczytać
i pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem: www.gazetarumska.pl/budzet-2016

Akademia Piłki Siatkowej Rumia

Rumskie dochody i wydatki Wygrana w I lidze kadetek
Tegoroczny budżet był głównym tematem spotkania władz
W rozegranym w ubiegłą sobotę meczu na szczycie I ligi
miasta z mieszkańcami, do którego doszło w I Liceum Ogól- kadetek Akademia Piłki Siatkowej Rumia pewnie pokonała
Energę Gedanię Gdańsk. Czwartkowa wyprawa do Słupska
nokształcącym w Rumi.
W wydarzeniu wziął interweniowało w kwestiach Janowie oraz „schetynów- miała być tylko formalnością i spotkanie z Czarnymi przeudział Michał Pasiecz- dotyczących ludzi pokrzyw- ka” w ciągu ulicy Rodzie- biegło zgodnie z oczekiwaniami.

ny, burmistrz Rumi, radni
miasta oraz gość honorowy
– poseł Jan Klawiter. Zaproszeni mieszkańcy brali
udział w dyskusji i chętnie
zadawali pytania. Najwięcej tych skierowanych do
posła Klawitera dotyczyło
edukacji, a przede wszystkim – nowych planów wydłużenia nauki w szkole
podstawowej.
Dodać należy, że Rada
Miasta Rumi podczas sesji
jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na rok 2016.
Plan dochodów i wydatków
zgodnie poparli wszyscy.
Zarówno burmistrz, jak
i radni miasta są zadowoleni z budżetu. Część
pieniędzy pójdzie na ulice i ronda, zostanie także
uruchomiona filia MOPS
w okolicy kościoła p. w.
św. Jana z Kęt.
- To ważne, by miasto
szybko reagowało i sprawnie
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dzonych i potrzebujących –
podkreślił Michał Pasieczny.
Tegoroczne dochody miasta mają się kształtować na
poziomie 138,1 mln PLN,
a wydatki – na poziomie
135,8 mln PLN. W projekcie budżetu uwzględniono
m. in. współfinansowane ze zdobytych środków
unijnych duże projekty infrastrukturalne takie, jak
węzeł integracyjny w Rumi

wiczówny. Główną pozycją
w budżecie pozostaje edukacja, na którą miasto planuje
wydać ponad 60 mln PLN.
- Bez dodatkowego zadłużania miasta uda się
sfinansować
działalność
bieżącą i planowane inwestycje – twierdzą zgodnie
burmistrz Michał Pasieczny i przewodniczący rady
miasta Ariel Sinicki.
Emilia Samulska

Poseł Jan Klawiter udzielał konkretnych odpowiedzi. Fot.: E.S.

Podopieczne
Roberta
Sawickiego nie pozwoliły
na zbyt wiele gospodyniom
i zwycięstwem w bardzo
dobrym stylu rumianki
przypieczętowały
zajęcie
pierwszego miejsca w I lidze kadetek województwa
pomorskiego. Oznacza to
także prawo organizacji Fi-

nału Mistrzostw Pomorza
Kadetek – odbędzie się on
w Rumi w dniach 12 – 14
lutego br.
Liga wojewódzka kadetek:
Akademia Piłki Siatkowej Rumia I – Energa Gedania Gdańsk 3:0
(25:20; 25:20; 25:16)

Drużyna rumskich kadetek w akcji.

TPS Czarni Słupsk –
Akademia Piłki Siatkowej Rumia I 0:3 (12:25;
4:25; 11:25)
APS: Mazurek, Reiter,
Konefke, Korusiewicz, Damaske, Stolińska, Przyradzka (libero); Przyradzka, Bryła, Korth, Duda,
Trościanko (libero).

Fot.: A.P.S.
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swoje pieniądze
na pożyteczny cel
Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, jednym procentem swoich podatków. Mimo, że na
rozliczenie z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia, warto już teraz zastanowić się,
komu chcemy przekazać swoje pieniądze.
Procedura przekazania
1% została uproszczona
do minimum. Wystarczy
w zeznaniu do odpowiedniej
rubryki wpisać numer KRS
wybranej przez siebie organizacji a Urząd Skarbowy
przekaże wyliczoną kwotę
na jej konto. Jest to idealny
sposób, aby zadbać o swoje
otoczenie i wesprzeć działania realizowane na rzecz
środowiska lokalnego.
Na terenie Rumi funkcjonuje wiele organizacji
pozarządowych, o różnym
zakresie działalności. Dziewięć z nich posiada status
organizacji pożytku publicznego, którym można
przekazać 1% swojego podatku. Jest wśród nich
m.in. fundacja naukowa

i klub sportowy, a także
stowarzyszenie pomagające osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Warto
zapoznać się ze statutem
organizacji, której zamierzamy przekazać
środki
finansowe, aby świadomie
wspierać te działania, które
są najbliższe sercu.
Wybierając organizację
działającą na terenie Rumi,
mieszkańcy bezpośrednio
wywierają wpływ na najbliższe sobie środowisko.
Przekazanie 1% podatku
nie kosztuje nas nic, a może
pomóc wielu.
Wspierajmy organizacje
pożytku publicznego, które
działają na terenie Rumi!
U.M.

Materialnie można wspomóc organizacje pożytku
publicznego wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:

nazwa OPP np.: Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży o. Rumia
numer KRS: np.: 0000061527
z dopiskiem: np.: P 25
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób dokonania wpisu na druku PIT 37 (taki będzie wypełniać
większość mieszkańców - dotyczy zwykłych, pracujących obywateli) z przykładowo wpisaną sumą 400,00
zł. Oczywiście każdy wpisuje kwotę wg. własnych możliwości, wynikającą z obliczonej wysokości podatku.
W różnych formularzach, odpowiednie pola mogą
być inaczej oznaczone (np. w PIT 38), jednak nazwa
i opis pola do wpisywania danych jest zawsze taki sam.

Fundacja Dobroczyńca
Numer KRS: 0000421936
Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Numer KRS: 0000382243
Rumski Klub Sportowy
Numer KRS: 0000334227
Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia
Numer KRS: 0000315840
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Rumi RUTW - Rumia
Numer KRS: 0000298629
Spinacz - Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Rodzin Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
Numer KRS: 0000232113
Fundacja Teraźniejszość Przeszłości
Numer KRS: 0000216884
Fundacja Nauki Polskiej
im. inż. Witolda Zglenickiego
Numer KRS: 0000177013

Stowarzyszenie Przyjaciół
Ekologicznej Szkoły Społecznej
Numer KRS: 0000049740
Fundacja Viva dopisek PKDT
Numer KRS: 0000135274
Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej
POMOC Osobom Niepełnosprawnym
- Duet
Numer KRS: 0000095630
Związek Harcerstwa Polskiego
dopisek: 09 - Hufiec ZHP Rumia
Numer KRS: 0000273799
Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”
dopisek:
Nasz Dom lub jeden z poniższych
grupa socjoterapeutyczna
projekt Kniewo
Numer KRS: 0000306566
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Numer KRS: 0000247280
Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży P 25
Numer KRS: 0000061527

3

Gazeta Rumska, nr 1 (103), styczeń 2016

MIASTO

PERŁY RUMI ENKLAWA

Nielegalne osiedle?

Od kilku miesięcy mieszkańcy domów jednorodzinnych
zlokalizowanych w rejonie ulic Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego oraz Gdyńskiej są zaniepokojeni i zdziwieni
rozpoczętą w sierpniu 2015 roku budową osiedla, w skład
którego wchodzą trzy kontrowersyjne budynki czterorodzinne.
Obecnie w Sądzie Administracyjnym w Gdańsku toczy się postępowanie
w sprawie skarg na pozwolenia na budowę tych budynków (sygn. akt II SA/
Gd 508/15, II SA/Gd 520/15
oraz II SA/Gd 523/15).
Jest kilka poważnych
zastrzeżeń
dotyczących
zapisów w dokumentacji
projektowej, świadczących
o wprowadzeniu w błąd
organów administracji budowlanej, co skutkować
może uchyleniem pozwoleń
na budowę oraz w konse-

kwencji
wstrzymaniem
prac budowlanych.
Jak wynika z informacji złożonej przez inwestora do akt sprawy sądowej,
zawarł on już kilka przedwstępnych umów na zakup
lokali mieszkalnych w tych
budynkach. Natomiast z informacji uzyskanych przez
mieszkańców
sąsiadujących z inwestycją wynika,
że inwestor nie informuje potencjalnych klientów
o tym, że Sąd Administracyjny w najbliższym czasie
ma rozstrzygnąć o legalności

wydanych pozwoleń budowlanych. Jest to o tyle istotne, że w przypadku, gdyby
okazało się, że inwestycja
zostanie wstrzymana potencjalni klienci mogą liczyć się
z poważnymi problemami z
realizacją zawartych uprzednio umów przedwstępnych.
Uchylenie pozwoleń na
budowę może mieć skutki
takie, że dalsza budowa
będzie niemożliwa bądź też
budowa zostanie „zamrożona” na taki okres czasu,
jaki będzie konieczny, aby
sąd mógł definitywnie roz-

Tak prezentują się kontrowersyjne budynki będące częścią planowanego osiedla,
prezentowane w materiałach informacyjnych na stronie internetowej dewelopera.

strzygnąć o dalszym losie
budowy.
Zainteresowani mieszkańcy wiedząc o tym, że organy
administracji budowlanej
zostały wprowadzone w błąd

Parkrun Rumia

stawiają zasadnicze pytanie – czy można mówić
o legalnej budowie w
sytuacji, kiedy nie są
spełnione podstawowe
warunki bezpieczeństwa

przeciwpożarowego? Jednocześnie, z niecierpliwością oczekują na szybkie rozpatrzenie
sprawy przez WSA w Gdańsku.
Lista z podpisami
do wiadomości redakcji.

W MDK w Rumi

Zdrowie, kondycja, wytrwałość Kolejna giełda
kolekcjonerów

Zapewne nie każdy mieszkaniec
Rumi wie, że niezależnie od pogody, w
każdą sobotę, o godz. 9.00 rano w parku
przy Mickiewicza 19 (obok MDK) rozpoczynają się biegi na dystansie 5 km,
do których każdy może się przyłączyć.
Organizatorem tych biegów jest Stowarzyszenie
Parkrun Rumia. Stowarzyszenie zaprasza na cotygodniowe, bezpłatne biegi na
dystansie 5 km w miłej, kameralnej atmosferze.
Spotykamy się niezależnie od pogody w każdą so-

botę, o 9 rano w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza.
Zapraszamy każdego, komu
nie straszna wczesna pora,
a lubi aktywnie spędzać
czas z ludźmi, którym zależy na zdrowiu i sprawności.
Z nami łatwiej utrzymać
noworoczne postanowienia!

14 lutego (jak zwykle w niedzielę)
w godzinach 10.00 – 13.00 w Miejskim
Domu Kultury w Rumi odbędzie się kolejna Giełda Kolekcjonerów.

Uczestnicy jednego z sobotnich biegów na starcie.

Fot. S.P.R.

Swoje zbiory zaprezentują kolekcjonerzy pocztówek,
znaczków pocztowych, medali, odznaczeń, książek,
czasopism, starych dokumentów i innych ciekawych
przedmiotów.
Spotkania kolekcjonerów odbywają się w każdą
drugą niedzielę miesiąca w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 od godz. 10.00

REKLAMA

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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WYCHOWANIE, EDUKACJA

Co wiemy o św. Janie Bosko

Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru.

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.
Ksiądz Bosko proponował integralne wychowanie ogarniające wszystkie
wymiary i aspekty osoby
wychowanka. Pomimo, że
sfera duchowa była dla niego najważniejsza, to starał
się najpierw troszczyć o zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb (chłopcy
cierpieli głód, pragnienie,
zimno, dręczyło ich uczucie samotności), a dopiero
potem skupiał się na potrzebach natury duchowej
i nadprzyrodzonej (pragnienie Boga, miłości, daru z
siebie). Wielki wychowawca
we „Wspomnieniach Oratorium” napisał: „Mogę
wyznać, iż bezpośrednio
doświadczyłem tego, że ludzie młodzi wychodząc z
więzienia, jeżeli napotkali
pomocną dłoń, która okazała im zainteresowanie i
pomoc, towarzyszyła im w
dniach świątecznych, poszukiwała możliwości znalezienia dla nich pracy u
jakiegoś dobrego pracodawcy, nawiedzała ich w ciągu
tygodnia w miejscu zatrudnienia, zaczynali prowadzić
życie godne, zapominali o
błędach przeszłości, stawali

się wzorowymi obywatelami i gorliwymi chrześcijanami”.
Zamysł pedagogii świętości księdza Bosko charakteryzuje się głęboką integracją natury i łaski, pełni
człowieczeństwa i promieniującej świętości, sprawności ludzkiej i talentów
otrzymanych od Boga, radości, entuzjazmu oraz powagi
i dostojeństwa, dyscypliny
i spontaniczności, ascezy i
mistyki, profesjonalizmu i
twórczej improwizacji, porządku ziemskiego i porządku nadprzyrodzonego.

mowych stwarza płaszczyznę porozumienia i komunikacji z wychowankiem:
„rozum i religia – to środki, jakie wychowawca musi
ustawicznie stosować, nauczać ich i sam według nich
postępować, jeśli chce mieć
posłuch i cel swój osiągnąć”.
Dlatego też zwornikiem całego dzieła pedagogicznego
powinno być wychowanie
religijne,
doprowadzenie
człowieka do zbawienia, do
komunii z Bogiem. Ksiądz
Bosko twierdził, że: „filarami dzieła wychowania” są
Eucharystia i sakrament
pojednania.

ROZUMNOŚĆ, WIARA,
DOBROĆ

ASYSTENCJA

Triada: „rozum, religia,
miłość” jest syntetycznym
ujęciem głównych elementów metody wychowawczej księdza Bosko. Święty
wskazuje, że tym, co ogniskuje system prewencyjny jest „manifestowana w
praktyce miłość” (amorevolezza). „Miłość cierpliwa
jest, łaskawa jest… wszystko znosi… we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma” – słowa św.
Pawła stanowią podwaliny
systemu.
Owa praktyczna miłość
wychowawcza jest czymś
więcej niż nawet najszlachetniejszym
ludzkim
uczuciem. Ma ona charakter transcendentny, tkwi
korzeniami w nadprzyrodzonej miłości Boga i jest
odbiciem Jego miłosierdzia.
Ta miłość jest rozumna,
dojrzała, niekiedy wymagająca. Winna budzić wzajemność. Dlatego też „nie
chodzi tylko o to, aby ludzie
młodzi byli kochani, ale o
to, aby odczuwali, że są kochani”. Od spełnienia tego
warunku zależy skuteczność działań wychowawczych. Na te działania, na
konkretne czyny św. Jan
Bosko kładł duży nacisk.
Jak mawiał: „mało słów,
wiele konkretnych czynów”.
Człowiek „stworzony na
obraz i podobieństwo Boga”,
chciany i kochany przez
Stwórcę został obdarzony
światłem rozumu i wolnością. Dar rozumu pozwala
mu odkrywać Boga w rzeczach stworzonych, wnikać
w ustanowiony przez Niego
porządek, poszukiwać autentycznego dobra i zgłębiać
zamysły Stwórcy wobec siebie. Odwoływanie się przez
wychowawcę do racji rozu-

Wychowanie człowieka
jest niezwykle delikatnym
i wielowymiarowym procesem rozwoju: między innymi składa się z nabywania
dojrzałości fizycznej i sprawnościowej, formacji intelektu, dojrzewania w zakresie
wolności wyborów, dojrzałości emocjonalnej, moralnej
i duchowej, nawiązywania
głębokich więzi międzyludzkich, przygotowania do małżeństwa, wprowadzenia w
życie społeczne i polityczne,
kształtowania zdrowej religijności itd.
Młody człowiek nie ma
jeszcze doświadczenia, jest
w trakcie poznawania siebie i nabywania wiedzy o
świecie, dopiero zdobywa
pewne sprawności, umiejętności i cnoty. Młodzieniec
łatwo ulega nastrojom, jest
zmienny, szybko zapomina o swoich obowiązkach i
powinnościach, a w niepowodzeniach szybko się zniechęca i poddaje zwątpieniu,
stąd potrzebuje zachęty,
wsparcia, ukierunkowania,
ukazania
autentycznych
wartości, ale także życzliwego napominania, słów
mobilizacji. Ludzie młodzi
potrzebują wsparcia, towarzyszenia, roztropności
w stawianiu wymagań,
horyzontów rozwoju, rozbudzenia w nich fascynacji
wartościami i ukazywania
wzniosłych ideałów.
Ponadto młodość, jak
mawiał ksiądz Bosko, cechuje mobilita giovanile,
czyli młodzieńcza żywość,
niestałość,
ruchliwość,
zmienność, kruchość psychiczna. „Podobnie jak delikatna roślinka – pisał
ksiądz Bosko w „Młodzieńcu zaopatrzonym” – która
chociaż została zasadzona

w dobrej ziemi w ogrodzie,
to jednak niekiedy marnieje i usycha, jeżeli nie jest
uprawiana i można by rzec
nie prowadzi się jej do uzyskania pewnej wielkości,
tak również wy, drodzy moi
synowie, ulegniecie złu, jeżeli nie pozwolicie się prowadzić tym, którzy mają o
was staranie”.
Święty na swój użytek
rozróżniał trzy lub cztery
typy charakterów chłopców. Mówił o charakterze
dobrym, normalnym, trudnym oraz złym. Uważał, że
szczególnego towarzyszenia wymagają dwa ostatnie typy: „Takich chłopców
nie można pozostawiać
samych sobie”. Towarzyszenie – czyli asystencja –
jest wyrazem praktycznej
miłości wychowawcy do
wychowanka. Jest troską o
właściwe ukierunkowanie
drzemiącego w nim potencjału, darów natury i łaski.
Winna być rozumiana jako
odzwierciedlenie postawy
Boga, który „swoją łaską
uprzedza i stale towarzyszy” swoim stworzeniom.

ŚRODOWISKO BOGATE
W WARTOŚCI
Św. Jan Bosko miał świadomość wpływu wartości
kulturowo-duchowych i środowiska na rozwój młodego
człowieka. Kiedy udawał
się do Chieri pobierać nauki, mama kazała mu szukać towarzystwa dobrych
kolegów i troszczyć się o
życie religijne oraz rozwijać nabożeństwo do Matki
Bożej. Po wielu latach przyznał, że realizowanie tych
rad przyniosło mu wielkie
korzyści. To dlatego stworzone przez niego Oratorium – czyli intencjonalne
środowisko wychowawcze –
było nasycone wartościami
duchowymi. Na portykach
widniały wypisane fragmenty Pisma św. lub hasła
przypominające o bliskości
Boga („Bóg cię widzi!”), w
centrum życia oratoryjnego były sakramenty święte,
liturgia i modlitwy. Święty
pragnął kształtować człowieka dojrzałego w wierze,
dla którego najważniejszy
był Pan Bóg i wieczne zbawienie. I pod tym kątem
wykorzystywał
wszelkie
dostępne środki i metody:
gazety, czasopisma, broszury, inscenizacje teatralne,
akademie itd.

ŚWIĘTOWANIE,
WSPÓLNOTA, RADOŚĆ
Duch rodzinny, relacje
przyjaźni, głębokie więzi
międzyludzkie, rozwój życia duchowego znajdowały
zewnętrzny wyraz w sposobie świętowania, pełnych
entuzjazmu i radości celebracjach, akademiach, w
aktywności
towarzystw,
we wspólnych wyprawach
i przechadzkach, przedstawieniach
teatralnych,
grach, zabawach, konkursach, zawodach i turniejach
sportowych, w chwilach
śpiewu, muzyki.
Genialny wychowawca
miał świadomość, że naturalną potrzebą wieku
młodzieńczego jest radość,
entuzjazm, ruch, współzawodnictwo, rozwój talentów
i sprawności, dążenie do doskonałości i świętości. Stąd
zachęcał swoich współpracowników: „kochajcie to, co
kocha młodzież”, a swoim
chłopcom powtarzał: „kochani synowie, jesteśmy
stworzeni do radości”. We
wstępie do „Młodzieńca zaopatrzonego” stwierdził, że
szatan stara się odciągnąć
młodzież od drogi świętości
przez ukazanie konieczności wyrzeczenia się zabaw
i przyjemności, by móc
służyć Bogu. „Tak jednak
nie jest! – oponował święty
– Przedstawię wam tu sposób życia chrześcijańskiego, który będzie dla was
źródłem prawdziwej radości
i zadowolenia zgodnie ze
słowami proroka: „Servite
Domino in laetitia” (służcie
Panu z radością)”.
Drzemiący w ludziach
młodych potencjał pragnie
się ujawnić i manifestować.
Według księdza Bosko należy go umiejętnie ukierunkowywać i porządkować, tak
aby nie znalazł ujścia w sposób niewłaściwy czy grzeszny. Dlatego często powtarzał: „Trzeba się starać, aby
młodzieży wypełnić czas
różnymi aktywnościami”.
We wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej
na Valdocco w Turynie
Oratorium tętniło życiem
i entuzjazmem. Odnosiło
się wrażenie, że wszyscy
mają zajęcie, że są potrzebni, dostrzeżeni i dowartościowani; dało się również
zauważyć silne poczucie
przynależności do wspólnoty. Każdemu powierzano
zadania stosownie do jego
uzdolnień, talentów, zain-

teresowań i predyspozycji.
Zmaganie się z odpowiedzialnymi zadaniami wyzwalało nieodkryte energie,
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.

WNIOSKI
Świat dzisiejszy znacznie odbiega od tego, w którym przyszło żyć świętemu
wychowawcy. Ponadto nie
wszyscy mają tak bogatą
osobowość, silną wiarę i
charyzmę, jak ksiądz Bosko. Można więc postawić
pytanie, czy myśl pedagogiczna apostoła Turynu jest
dzisiaj aktualna i czy może
być stosowana również w
obecnych czasach z podobnym powodzeniem i skutkiem, jak to miało miejsce
w XIX-wiecznym Turynie?
Doświadczenie dziesiątków lat stosowania metody wychowawczej księdza
Bosko w różnych częściach
świata, różnych kontekstach kulturowych i religijnych potwierdza jej aktualność i skuteczność. Myśl
pedagogiczna świętego, wyrastająca z kart Ewangelii,
zawiera przesłanie ponadczasowe. Odwołuje się ona
do realistycznej i jednocześnie optymistycznej wizji
człowieka i jego wychowania. Uwzględnia integralny
rozwój człowieka z zaakcentowaniem wymiaru ludzkiego i zasobów naturalnego dobra osoby ludzkiej,
tak dzisiaj eksponowanych.
Odwołuje się także do naturalnych potrzeb ludzi młodych i etapów ich rozwoju.
Zmierzając do ukształtowania „wzorowego obywatela i
gorliwego chrześcijanina”,
wciąż fascynuje i pociąga.
ks. Zenon Klawikowski
SDB
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MIASTO

Z programu KWW Samorządność Rumia 2010 i 2014

Jaka przyszłość dla Rumi?
Rumia powoli staje się jednym z większych miast Województwa Pomorskiego. Naturalnie Gdańsk oraz Gdynia są niedoścignione, ale zrównaliśmy się liczbą mieszkańców z Wejherowem i Starogardem. Wyraźnie przewyższamy Sopot.
Z grupy miast średnich większy jest tylko Słupsk i Tczew.
Ten wyraźny wzrost ilościowy zmusza nas do podjęcia decyzji o wyborze charakteru rozwoju, bowiem,
poza wzrostem ilości mieszkańców, nie podjęliśmy decyzji o kierunku rozwoju.
My - mieszkańcy Rumi, nie
zdecydowaliśmy się, czy
chcemy być prawdziwym
miastem, czy bezpostaciowym tworem w obrębie
aglomeracji trójmiejskiej.
My opowiadamy się za
Rumią jako prawdziwym
miastem z wyraźną tożsamością, czyli charakterem
miejsca. Pragniemy miasta, z którym każdy mieszkaniec chętnie się identyfikuje.
Odpowiedź na pytanie:
„Czy Rumia chce stać się
prawdziwym
miastem”
wcale nie jest oczywista i
to właśnie teraz nasze miasto ma ostatnie 5 minut na
decyzję, którą trzeba podjąć
teraz.
Najwyższy czas! W przeciwnym przypadku „walec
inwestycyjny” i chaotyczne procesy urbanizacyjne
definitywnie rozjadą przestrzeń naszego miasta. Najlepszą drogą do odpowiedzi
na to pytanie jest powszechna debata publiczna.
Opowiadamy się za Rumią – prawdziwym miastem - silnym podmiotem
w obrębie aglomeracji trójmiejskiej. Aby to osiągnąć,
musimy zrealizować następujące cele:

UPORZĄDKOWAĆ
PRZESTRZEŃ

Rumia ma bardzo interesujące położenie topograficzne, należy do najstarszych osad w naszym
regionie. Niektórzy uważają, że jest nawet wcześniejsza od Gdańska. Ta
bardzo ładna i przyjazna
przestrzeń nie harmonizuje z obecnymi procesami
urbanizacyjnymi, które w
Rumi przebiegają wyjątkowo chaotycznie. Pomimo
bycia dużym miastem nie
wykształciliśmy czytelnej
przestrzeni z wyraźnym
śródmieściem i centrum.
Bardzo mało jest u nas
obiektów charakterystycznych.
W Rumi, tak naprawdę
od czasów budowy Gdyni, występuje rabunkowa
gospodarka
przestrzenią
i tego trendu do dzisiaj
nie udało się zatrzymać.
Żeby osiągnąć zamierzony
cel, trzeba podjąć jednoznaczne śmiałe decyzje o
zakotwiczeniu centrum i o
jego szybkiej budowie. Niezwłocznie trzeba zakończyć
pracę nad studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, które musi zawierać odpowiedź
na najistotniejsze pytania.
Niezwłocznie
należy
też zaprojektować budowę
śródmieścia – centrum,
które po licznych debatach
lokalizujemy na przecię-

ciu dwóch najważniejszych
osi: odwiecznej osi życia
- ciągu Zagórskiej Strugi i osi komunikacyjno
- społecznej ulicy Dąbrowskiego.
Zaprojektowane centrum
w postaci przestrzennej
makiety poddamy konsultacjom społecznym i przystąpimy do możliwe szybkiej realizacji. Normalne
miasto musi też posiadać
tak ważny atrybut jego tożsamości jak ratusz - Urząd
Miejski. Nie sposób dłużej
chwalić się najbrzydszym
ratuszem w Polsce.
W naszym zamyśle Ratusz to nie tylko budynek
administracyjny - Urząd
Miasta, ale również miejsce
spotkań obywateli. Rumski
ratusz ma spełniać takie
funkcje jak centrum kultury, centrum wystawiennicze, koncertowe, służące wymianie informacji i
będące miejscem spotkań
obywateli.
Ten najważniejszy budynek w mieście, jako bardzo
ważny czynnik centro-twórczy, powinien znajdować się
w lokalizowanym centrum.
Przedstawialiśmy stosowne, wstępne wizualizacje.
Teraz należy niezwłocznie
opracować plany miejscowe
zagospodarowania
przestrzennego w newralgicznych dzielnicach naszego
miasta, aby nie dochodziło
więcej do rażącej dysharmonii pomiędzy wielkością

Wizualizacja ratusza miejskiego u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego.
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i funkcjami budowli. Bez
uporządkowanej,
normalnej przestrzeni, która charakteryzuje miasto
już od starożytności i średniowiecza, nie będziemy
normalnym miastem.

to: Urząd Skarbowy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Pracy, sprawy komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów), architektura, pozwolenie na budowę
i wiele innych, takich jak
szkolnictwo
ponadgimnazjalne, zarząd dróg powiatowych, SANEPID, także sąd,
prokuratura, księgi wieczyste, komenda powiatowa
policji. Te wszystkie kompetencje niezwykle wzmacniają pozycję miasta i są
niebagatelnym czynnikiem

KOMUNIKACJA

Rumia leży od średniowiecza na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Obecna droga
krajowa nr 6 należy do najbardziej obciążonych dróg w
Polsce (do 80.000 pojazdów
na dobę). Wraz z szybkim
wzrostem ilości pojazdów
samochodowych jej drożność
ulegnie sparaliżowaniu. Należy przyśpieszyć prace projektowe nad budową Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej (OPAT). Ten

Wizualizacja centrum miasta w pobliżu skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego.

RUMIA MIASTEM
POWIATOWYM

Rumia jest największym
miastem w Polsce nie będącym stolicą powiatu. Czy
się na to zgadzamy? Samorządność Rumia podczas
wyborów samorządowych w
2014 roku i wczesniej, opowiadała się za niezwłocznym przystąpieniem do
utworzenia z Rumi powiatu
grodzkiego, a więc takiego,
którego miejskie organy samorządowe wyposażone są
w kompetencje urzędu powiatowego.
To rozwiązanie nie jest
kosztowne, a tak naprawdę przyniesie wszystkim
oszczędności. Tak dużemu
miastu to po prostu się należy. Jest to najłatwiejszy
sposób przybliżenia administracji do potrzeb obywateli.
Oznacza to załatwianie bardzo wielu życiowych
spraw na miejscu. Te sprawy

rozwoju. Dzięki takim zmianom znacząco wzrośnie też
ilość miejsc pracy o dużym
prestiżu. Takim powiatem
grodzkim, czyli miastem na
prawach powiatu, jest na
przykład Sopot.
Rumia to 1/4 mieszkańców powiatu wejherowskiego. Część rumska obecnego
budżetu powiatowego byłaby
do dyspozycji naszego miasta.

projekt nigdy nie powstanie
ze środków samorządowych.
jedyną skuteczną metodą
jest wpisanie jej do zadań
rządowych - G.D.D.K.iA.
Może się to udać tylko pod
warunkiem
solidarnego
współdziałania samorządów
ościennych.
O taką współpracę należy
szczególnie zabiegać, nie tylko
w przypadku tego projektu.
G.R.

Jeden z projektów przebiegu obwodnicy OPAT.
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W Rumi pobrano 54 litry krwi!

Uczniowie przyłączyli się do akcji

Akcja honorowego Krwiodawcy w I LO
oddawania krwi
W niedzielę 10 stycznia br. mieszkańcy Rumi po raz kolejny oddawali krew. Jak co roku Przychodnia Panaceum
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej otworzyła swe gościnne podwoje dla krwiodawców.
Tym razem przy okazji
organizacji
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy Urząd
Miasta
Rumi
wraz
z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprosili Rumian do wzięcia udziału
w tej szlachetnej akcji.
Do przychodni zgłosiło się
aż 148 osób. Ostatecznie
120 krwiodawców oddało
krew, gdyż z różnych powodów nie wszyscy mogli
to uczynić. W sumie pobrano 54 litry krwi!
Jako jedni z pierwszych do punktu przybyli
państwo Gibas z synkiem.
Pan Jacek jest przekonany, że to bardzo ważna
akcja społeczna – To jest
już slogan, ale krew ratuje życie. Nigdy nie wiemy,
kiedy nas może spotkać
coś złego i będziemy potrzebowali transfuzji krwi
- mówi p. Jacek Gibas.
Rodzina Gibas otrzymała
słodki upominek ufundowany jak co roku przez
sponsora, w postaci tortu
pięknie
udekorowanego
czerwonym serduszkiem.
W gronie honorowych
dawców znaleźli się koledzy Mateusz Rafalski
i Tomasz Myk. Pan
Mateusz już wielokrotnie oddawał krew. Po raz
pierwszy namówili mnie
koledzy ze Szkoły Morskiej
w Gdyni. Teraz regularnie
- co dwa miesiące - odwiedzam punkty poboru krwi.
Często jeżdżę do punktu
krwiodawstwa do Wejherowa. Chętnie oddaję też
krew w specjalnym „krwiobusie” koło mojej uczelni powiedział pan Mateusz.
Natomiast pan Tomasz
Myk pierwszy raz oddał
krew w 2005 roku będąc

14 stycznia do I LO w Rumi przyjechał ambulans do pobierania krwi z RCKiK w Gdańsku. Pełnoletni uczniowie liceum mogli oddać krew, a chętnych nie brakowało nie tylko
wśród uczniów, ale także i nauczycieli.

Każdy chętny był poddawany badaniom, a następnie
trafił do bazy danych krwiodawców. Fot.: W. Hintzke

Najbardziej wartościowa
jest krew pobrana od dawcy
w godzinach przedpołudniowych, dla tego największa
liczba uczniów odwiedza ambulans właśnie o tej porze.
Krew mogą oddać osoby
od 18 do 65 roku życia, ważą
co najmniej 50 kg, u których
w ciągu ostatnich 6 miesięcy
nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, w ciągu ostatnich 6
miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań
i zabiegów endoskopowych,
w ciągu ostatnich 6 miesięcy
nie były leczone krwią lub jej
składnikami.
W.H.

Talenty z I LO
Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki kolejny raz
przyłączył się do akcji.
Fot.: U.M.

w wojsku. – Od tego czasu
robię to systematycznie. Mam
na swoim koncie już 3,5 litra
krwi. Zachęcam wszystkich
do regularnego oddawania
krwi. Wybrałem Rumię jako
miejsce do życia dla mojej rodziny i bardzo się cieszę, że
takie akcje są organizowane
w moim mieście – powiedział
pan Tomasz.
W akcji wzięli udział także pani Weronika Neufeld
i pan Jacek Janusz. - Wiele razy wspólnie oddaliśmy
krew. Mamy taką tradycję,
że w rocznicę poznania się
jeździmy do punktu krwiodawstwa do Wejherowa aby
uczcić to ważne dla nas wydarzenie. Bardzo chętnie bierzemy udział w akcji organizowanej w Rumi, zarówno
latem jak i zimą – mówi pani
Weronika.
Wśród krwiodawców znaleźli się między innymi najwięksi rumscy przedsiębiorcy,
studenci, radni Rady Miejskiej
Rumi oraz pracownicy Urzędu
Miasta Rumi. Po raz kolejny
oddał krew pan Ariel Sinicki

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi – Krew ratuje życie. To najcenniejszy dar, jaki
możemy ofiarować bliźniemu.
Dzisiaj ratujemy kogoś innego. Jutro krew oddana przez
jakiegoś honorowego dawcę
może uratuje życie nam. Bardzo dziękuję mieszkańcom
Rumi za tak liczny udział
w akcji oraz sponsorom za
ufundowanie upominków dla
uczestników – powiedział pan
Ariel Sinicki.
Każda osoba, która oddała
krew otrzymała upominek od
rumskich sponsorów, a także
na pamiątkę maskotkę - uroczą “krwinkę” oraz zabawkę
antystresową w kształcie serca. Dla wzmocnienia wszyscy mogli skosztować zupy
regeneracyjnej, przygotowanej przez rumskich harcerzy,
napić się kawy i herbaty serwowanej przez przemiłą panią Halinkę.
Zapraszamy w czerwcu
do wzięcia udziału w letniej
edycji rumskiej akcji honorowego oddawania krwi.
U.M.

I miejsce na XVI Gdyńskim
Przeglądzie Jasełek!
7 stycznia w Kinoteatrze „GROM” w Gdyni odbył się przegląd jasełek, na który zjechały zespoły z całego powiatu.
Okazało się, że monochromatyczna etiuda z muzyką L.Możdżera, oparta o grafiki Jana Pieńkowskiego, była tak inna,
że zachwyciła jednomyślnie całe jury konkursu.
Zbudowana od początku
na tekstach Biblii narracja,
opowiadała cieniem i grafiką
o wielkiej tajemnicy Zbawienia, o obecności Żywego
Boga w naszej codzienności.
Innowacyjność wyrazu i
środki ekspresji, wykraczające poza schemat typowego
kostiumowego
spektaklu,
genialna muzyka, zaangażowanie młodzieży i niepowtarzalność każdej animacji multimedialnej, uczyniły
z tego projektu wyjątkowe
wydarzenie.
J.P.

W takiej scenografii występowali młodzi aktorzy.

Fot. I LO

REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE RUMSKIEJ
Dział reklamy:
tel.: 693 051 090

reklama@gazetarumska.pl
Cały zespół po udanym przedstawieniu.

Fot. I LO
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Nowe przejście do Urzędu Miasta

Rozbudowa
ul. Abrahama

W zeszłym miesiącu ruszyła długo wyczekiwana przez
mieszkańców przebudowa ulicy Abrahama. Nie była to
wprawdzie wymiana nawierzchni drogowej, tylko budowa
ciągu pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi, jednak pierwszy
krok w kierunku kompleksowej naprawy ul. Abrahama został już poczyniony.
Inwestycja miała na celu
połączenie ulicy Abrahama
z ul. Torową wzdłuż Zagórskiej Strugi. Budowany ciąg
pieszo-rowerowy zapewnia
bezpośrednie dojście do ul.
Sobieskiego ułatwiając m.in.
pieszym dostęp z centrum
miasta do Urzędu Miasta,
Galerii Rumia czy też cmentarza komunalnego.
W pierwszym rzędzie
wybudowana została kanalizacja deszczowa łącznie z
instalacją umożliwiającą odprowadzanie wody deszczowej
bezpośrednio do Zagórskiej
Strugi. Równolegle zrealizowano wzmocnienie brzegów
samej rzeki biodegradowalnymi matami kokosowymi.
Na koniec wykonana
została nawierzchnia drogowa z kostki betonowej i
oświetlenie parkowe.

Nowe przejście jest bardzo szerokie i wygodne. Dopuszczono do ruchu pieszych i ruchu rowerowego, na końcach
odcinka ustawiono znaki zakazu wjazdu dla pojazdów mechanicznych, na środku ustawiono słupek zabezpieczający
Tekst i zdjęcia: W. Hintzke
przed wjazdem.

Akcja pomocy w 1 LO

Szóstka za wrażliwość
Jaka jest miara jakości nauczania we współczesnej szkole? Czy decyduje o niej średnia ocen, osiągnięcia olimpijczyków, unowocześniony system internetowej kontroli
wyników czy absencji? A gdzie jest miejsce na postawę społeczną, zasady moralne poza przedmiotem katechezy, z której wielu dzisiaj już zrezygnowało? To kryterium nie mieści
się w żadnej tabelce i wykresie, nie da się ocenić. Jego miarą jest drugi człowiek.
Cóż z tego że mamy
wspaniałe osiągnięcia jeśli
za ocenami nie idzie nic więcej, zanika empatia, wrażliwość, zdolność niesienia
pomocy. Nie chodzi wcale o
wielkie rzeczy, godziny spędzone na wolontariacie, ale
o mały gest, życzliwość, serdeczną uwagę dla słabszego,
potrzebującego. Jednym z
pomysłów na realizację tego
projektu „poruszenia serca
” był happening układania
mozaiki z nakrętek, w którym wzięli udział uczniowie
LO nr 1 w Rumi.
Już od dawna wszyscy
segregujemy plastik, pewnie wielu zbiera kolorowe
nakrętki, ale czy zastanawiamy się, kto jest po drugiej stronie plakatu, ulotki,
kto i dlaczego prosi o pomoc?
Po otrzymaniu kolejnej
ulotki o nakrętkach postanowiłam zadzwonić do autorki
apelu. W słuchawce usłyszałam miły głos Klaudii,

która opowiedziała mi swoją
historię. Kilka tygodni później dziewczyna pojawiła się
w naszej szkole, za pomocą
balkonika przemierzała kolejne piętra, z dużym wysiłkiem pokonywała schody,
by w każdej klasie osobiście
poprosić o wsparcie - mówi
pani Barbara Pajzderska.
Po dwóch tygodniach zebraliśmy wspólnie z licealistami i SKC z Gimnazjum nr 1
jedenaście worków plastiku.
Pomysł z układanką pojawił
się kiedy Klaudia miała po
raz kolejny przyjechać do
szkoły. Zależało mi na chwili zatrzymania, refleksji nad
cierpieniem, by w obecności
naszego gościa, każdy mógł
przewartościować to co posiada, rzeczy, których na co
dzień nie doceniamy - dodaje pani Basia.
Przez całe 20 minut
trwania przerwy uczniowie
układali misterne wzory
i ogromne litery imienia.

Taki napis na zakończenie akcji ułożyli uczniowie 1 LO. Fot.: B.P.
REKLAMA
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Świąteczny akcent w akcji
układania nakrętek. Fot.: B.P.

W ten sposób chcieli zaznaczyć życzliwość i zainteresowanie dla jej osoby.
Dziewczyna była wzruszona, nie spodziewała się, że
można tak się bawić nakrętkami. Klaudia otrzymała 1 zł za każdy kilogram nakrętek.
Moi
wychowankowie
otrzymali bezcenną szansę poruszenia serc, lekcję z
empatii i uczynności. Zdali
ją na 5.
W temat podobnych zajęć
w ZSP nr 1 wpisują się także ostatnie gościnne wykłady wolontariuszy z hospicjum w Sopocie czy wizyta
osoby niewidomej. Nawet
jeśli nie możemy konkretnie pomóc takim gościom,
to zawsze warto zmieniać
mentalność, uświadamiać,
wychowywać do postaw
prospołecznych, szczególnie w rozpoczętym właśnie
Roku Miłosierdzia.
B.P.
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Walka o obwodnicę

Kolędy pełne ognia i radości

Mieszkańcy nadal czekają Kolędowanie
z Kanaanem
na budowę drogi
Samorządy kilku nadmorskich miast i gmin nie rezygnują z budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, mimo odmowy dofinansowania budowy
tej trasy ze środków centralnych. Trasa z Gdyni na zachód, omijająca Rumię i
odciążająca zakorkowaną „szóstkę” jest dla nas, mieszkańców miasta szczególnie ważna, ale nie tylko z tego powodu. Przeniesienie głównego ruchu poza powiat wejherowski na planowaną nowoczesną drogę z Lęborka do Gdańska może
zepchnąć naszą i sąsiednie gminy do roli zaścianka i przeszkodzić w rozwoju
gospodarczym.
Powinniśmy więc razem
z sąsiednimi samorządami walczyć o to, aby ważne
połączenie
komunikacyjne biegło nie przez środek
miasta jak to ma miejsce
obecnie, ale w pobliżu. Rumia pełni w aglomeracji
gdańskiej ważną funkcję
komunikacyjną i usługową (o czym mówił prof.
Jan Drwal). Na zapleczu
szlaków komunikacyjnych
zawsze rozwijają się szeroko pojęte usługi - powstają
miejsca pracy, rosną dochody gminy. Może nas tego
pozbawić budowa Trasy
Kaszubskiej, biegnącej na
południe od Wejherowa,
Redy i Rumi i znacznie od
tych miast oddalonej.

NAJPIERW BYŁA
DROGA CZERWONA
Gdynia, Kosakowo, Rumia i Reda już 30 lat temu
w dalekosiężnych planach
zapisały budowę obwodnicy

z Gdyni (zwłaszcza z portu
gdyńskiego) do Wejherowa
i dalej na Szczecin, z odnogą na Półwysep Helski.
Tereny wzdłuż drogi miały
być naturalnym zapleczem
przemysłu, związanego z
morzem. Planowaną trasę
nazwano wtedy drogą czerwoną. W 2000 roku Grzegorz Szalewski, ówczesny
starosta wejherowski w
porozumieniu z władzami
powiatu puckiego, zlecił
wykonanie strategii rozwoju dróg na trenie obu
powiatów. Jednym z wniosków tego opracowania była
konieczność budowy drogi
szybkiego ruchu, nazwanej
Obwodnicą Północną Aglomeracji Trójmiejskiej. Jej
przebieg niemal dokładnie
pokrywał się z trasą „drogi
czerwonej”. W Starostwie w
Wejherowie odbyło się ważne spotkanie z udziałem
prezydenta Gdyni, starosty puckiego, burmistrzów
Rumi, Redy i Pucka, a także wójta Kosakowa.

Samorządowcy zdecydowali o wykonaniu koncepcji budowy obwodnicy, a
Zarząd Powiatu Wejherowskiego zlecił wykonanie takiego dokumentu.

SKUTECZNE LOBBY
SŁUPSKO-LĘBORSKIE
Kiedy nadmorskie samorządy szykowały się do
poważnej i kosztownej inwestycji, licząc na dotacje
rządowe (podpisano porozumienie w tej sprawie
z ministrem transportu
Jerzym Polaczkiem), pojawiła się nowa koncepcja,
burząca pierwotne plany.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
zaczęła forsować budowę
tzw. Trasy Kaszubskiej
z Lęborka do Gdańska,
twierdząc że OPAT to droga lokalna i budować ją powinny samodzielnie samorządy. Zarówno te opinie,
jak i skuteczne działania

lobby słupsko-lęborskiego
w Warszawie sprawiły, że
pod koniec 2007 roku minister infrastruktury odmówił dofinansowania budowy Obwodnicy Północnej
z budżetu centralnego.

SAMORZĄDY PROTESTUJĄ
Władze powiatu wejherowskiego zaprotestowały
przeciwko projektowi budowy w pierwszej kolejności Trasy Kaszubskiej (list
protestacyjny do ministra
infrastruktury).
Podobnie zrobiła Rada Miejska
Rumi. Z inicjatywy 14 radnych dwóch koalicyjnych
klubów jednomyślnie przyjęto uchwałę o wystosowaniu listu do ministerstwa,
w którym rumscy radni
protestowali
przeciwko
uznaniu OPAT za drogę o
znaczeniu
regionalnym.
Z walki o OPAT nie zrezygnowały władze Gdyni,
organizujące obecnie konsultacje społeczne w tej
sprawie.
Dla mieszkańców Rumi,
Redy, powiatów wejherowskiego oraz puckiego nie
ma nic ważniejszego, niż
budowa tej trasy, o którą
powinni zabiegać wszyscy
samorządowcy, niezależnie
od opcji politycznych.

POTRZEBNY MILIARD

Tak wygląda jedna z propozycji przebiegu OPAT.

U.M. Gdynia.

17 stycznia br w kościele pw. św. Jana
z Kęt w Rumi Janowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Kanaan. Zainteresowanie wiernych było tak
ogromne, że kościół zapełnił się publicznością do ostatniego miejsca.

Koszt budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej oszacowano
na około 1 miliard zł. Takiej sumy nie jest w stanie „uzbierać” kilka miast
i gmin, dlatego konieczne jest dofinansowanie z
budżetu centralnego. Dla
porównania, budowa Trasy Kaszubskiej, łączącej
Lębork z Gdańskiem, ma
kosztować ponad 3 miliardy
zł, ale na to pieniądze przeznaczyć ma państwo.
B.J.

Koncert zespołu był połączony z jasełkami w wykonaniu
uczniów z rumskiego Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły.
Autorem scenariusza i reżyserem tego przedstawienia jest
Kuba Kornacki - lider zespołu Kanaan.
Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza spotkań
przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w diecezji gdańskiej, patronat honorowy nad nim objął burmistrz
Rumi, Michał Pasieczny.
W.H.

Fot.: Janusz Kacprzycki

Lubrow Tap House

Otwarcie regionalnego
browaru w Wejherowie
W ubiegłą sobotę 9. stycznia 2016
roku odbyło się uroczyste otwarcie Lubrow Tap House, połączone z premierą
piwa Wejher Ale.
Uroczyste otwarcie lokalu było powiązane z premierą Piwa Wejherowskiego,
uwarzonego specjalnie dla
grodu Wejhera.
Gościem specjalnym był
Tomasz Kopyra, krytyk
piwny, bloger i publicysta.
Jest to trzecie miejsce
w którym można zakupić
wyroby tego małego, regionalnego browaru z Gdań-

ska. Właścicielem browaru
i lokalu jest wejherowianin,
Tomasz Lubocki. Na uroczyste otwarcie zostali zaproszeni włodarze Małego
Trójmiasta Kaszubskiego,
którym gorąco za wsparcie
dziękował jego gospodarz.
Nie jest to zwykły pub czy
bar, lecz lokal w którym są
serwowane wyroby z „najwyższej półki”.
W.H.
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REWITALIZACJA PLACU KASZUBSKIEGO - CZAS NA DYSKUSJĘ

Jak przywrócić mu blask?
Powstał projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu
Kaszubskiego - to pierwszy krok w kierunku rewitalizacji
tego historycznego miejsca w Rumi. Czy i kiedy na kanwie
tego projektu powstanie projekt wykonawczy? Czy władze miasta podejmą to wyzwanie? Czy znajdą się środki na
jego realizację? Pozostaje też pytanie, jaką pomoc otrzymają prywatni właściciele budynków mający uczestniczyć w
projekcie rewitalizacji. Jest pewne, że ten najstarszy rumski plac zasługuje, aby przywrócić mu dawną świetność, a
także wartość historyczną i artystyczną obiektów, utraconą
wskutek różnych okoliczności.
Aby Plac Kaszubski
zasłużył na miano "rumskiej starówki" należy w
miarę wiernie odtworzyć
dawny obraz tego miejsca - zarówno na podstawie dostepnych materiałów historycznych, jak i
rozmów z długoletnimi
mieszkancami.

BRUK I STARE DRZEWA
Istotne znaczenie będzie miała nawierzchnia
- powinien to być stary
bruk. Elewacje budynków
z odtworzonymi historycznymi detalami - szczególnie dotyczy to budynku
nr 9 z pięknym frontem,
widocznym na starych
pocztówkach
(prezentowaliśmy je m.in. w naszej gazecie) oraz ciekawą
werandą od strony rzeki,
którą bywalcy placu znają
sprzed lat. Ważnym elementem jest zieleń - piękny jest buk i stare lipy, a
także zielone ogrody.

OGRÓD NAD RZEKĄ
Niezbedne są nowe
nasadzenia, bo kilka
starych lip w ostatnich
latach zniknęło z placu.
Teren za budynkiem nr
11 wymaga uporządkowania - dawniej był tam
park i ogród właścicieli
budynku, wszystko to
otaczał kanał rzeki. Służył on do regulacji ilości
wody, która napędzała
urządzenia młyna, a gdy
młyn nie pracował tym
kanałem spływała woda
ze stawu.
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WIEŻA I LATARNIE
Na wieży transformatorowej z 1932 r. po jej
wyremontowaniu powinna znaleźć się tablica
konserwatorska i tablica
informacyjna o obiekcie
(ostatnio wyrwano metalowe drzwi i wrzucane są
tam śmieci). Uzupełnieniem będą stylowe ławki,
latarnie, żeliwne barierki
mostu, a także odpowiednie ogrodzenia, tabliczki
z numeracją domów oraz
forma rzeźbiarska.

STARY MŁYN
Plac
Kaszubski
był
ośrodkiem życia społecznego, politycznego i narodowego (pisaliśemy na ten temat
w poprzednich wydaniach
"Gazety Rumskiej"). Aby
przywrócić mu znaczenie,
należy moim zdaniem poczynić kilka zdecydowanych kroków, o których
koncepcja nie wspomina.
Pierwszym byłoby przeniesienie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży
Pożarnej w inne miejsce i
rozebranie dobudowanych
do historycznego budynku
młyna pomieszczeń. Zajmowany od lat przez strażaków zabytkowy obiekt,
czyli dawny młyn, warto
przeznaczć na funkcje kulturalno oświatowe.
Plac przed młynem,
tak jak dawniej powinien być otwarty, co daje
możliwość
różnorakiego
zagospodarowania.
Wzdłuż ciągu pieszego
od Placu Kaszubskiego
do Placu Wolności (skwer

przed SP nr 1) stał budynek szachulcowy, który
mógłby zostać odbudowany z przeznaczeniem
na działalność handlową,
kawiarnie itp. - zamiast
proponowanego w opracowaniu pawilonu obok stacji transformatorowej.

SCENKA RODZAJOWA
ZAMIAST GŁAZU
Skwer, który powstanie po wybudowaniu ciągu jezdnego i pieszego
jest moim zdaniem zbyt
mały, aby zmieścić na
nim stoliki i krzesła, ławki, latarnie, zieleń, pomnik. Ze względu na ruch
samochodów będzie tu
duży hałas. W tym miejscu powinna się znaleźć
tylko odpowiednia forma
rzeźbiarska - jednak nie
głaz, bo to obcy element
w historycznym klimacie
placu. Uważam że powinna to być scena rodzajowa, związana z życiem codziennym mieszkańców i
funkcją budynków. Takie
wyrzeźbione scenki i postaci zdobią obecnie wiele
miast Europy.

TEMATÓW NIE BRAKUJE
Patrząc chociażby na
naszych sąsiadów, warto
przypomnieć
odsłoniętą
kilka lat temu rzeźbę na
Placu Kaszubskim w Gdyni. Popularna ławeczka z
parą Kaszubów, nie jest
wzorem zastrzeżonym. Z
funkcją dawnego młyna
wiążą się wozy, konie, woźnice, pracownicy młyna,
taczki, worki zawsze tu

Dzięki niedawnej budowie ul. Lipowej, ta część Placu Kaszubskiego zyskała nową
nawierzchnię. Pozostała część, nie tylko z powodu nawierzchni, wygląda dużo
gorzej.

obecne. Obok funkcjonowała piekarnia, a nieopodal szkoła, wokół której
biegały dzieci. To mogłyby
być tematy rzeźbiarskie.

KOSTKI BRUKOWE
Z NAZWISKAMI
Po rozbiórce dawnego budynku straży i otaczających
go blaszaków powstanie
miejsce, gdzie można postawić kilka ławek. Nie widzę
potrzeby kopania w tym
miejscu i tworzenia tam
zatoki, co przewiduje koncepcja. Do zagospodarowania na miejsce wypoczynku, jest teren nad rzeką,
wzdłuż ciągu pieszego na
Plac Wolności. Aby zapewnić mieszkańcom udział w
rewitalizacji placu, trzeba
stworzyć możliwość i zaproponować ufundowanie
każdemu chętnemu kostki
brukowej z nazwiskiem,
które to kostki następnie
zostałyby ułożone (umieszczone) w bruku na placu.
Projekt koncepcyjny zakłada odtworzenie wizerunku
dawnego Placu Kaszubskiego, jednak nie proponuje odtworzenia wszystkiego
wiernie. Wprowadza też
nowe elementy. Niektóre,
powstałe w ostatnich latach budynki przewiduje do
rozbiórki, lecz pozostawia
to wszystko, co powstało wokół budynku straży

(młyna). Moim zdaniem
usunięcie dobudówek jest
konieczne, aby można mówić o pełnej rewitalizacji.

CZAS NA DYSKUSJĘ
MIESZKAŃCÓW
Niezbędne jest też odtworzenie kanału rzeki
biegnącego kiedyś za budynkiem nr 11, od wjazdu
na plac z ulicy Kościelnej do
rzeki, oraz mostku, umożliwiającego (tak jak dawniej)
przejście z Placu Kaszubskiego na Plac Wolności.
Autor opracowania pisze, że obraz Rumi jest
"chaotyczny i bezładny" z tym stwierdzeniem się

zgadzam, jednak zależy
nam chyba wszystkim, by
było inaczej. Do momentu
gdy koncepcja przekształci
się w projekt budowlany,
jest czas na dyskusje. Zapraszamy do niej Czytelników gazety, będzie nam
miło usłyszeć i poznać
Państwa opinie na temat
rewitalizacji Planu Kaszubskiego i ruchu samochodów w obrębie placu.
Ryszard Hinc
Autor jest wieloletnim
mieszkańcem Rumi, byłym radnym i społecznikiem, a przede wszystkim
znawcą i miłośnikiem
historii miasta i jego kaszubskich tradycji.

Z archiwum GR
W„Gazecie Rumskiej”, ukazującej się - z przerwami
- od dziesięciu lat, ukazało się wiele interesujących
artykułów, na temat historii Rumi oraz wybitnych
mieszkańców miasta. Postanowiliśmy przypomnieć
je Czytelnikom, zwłaszcza że wciąż ich przybywa.
Nie wszyscy mieli okazję przeczytać gazetę kilka
lat temu i poznać tematy, o których warto wiedzieć.
Zapraszamy zatem do lektury naszego cyklu „Z archiwum GR”.
Dzisiaj przypominamy historię powstawania
planów rewitalizacji Placu Kaszubskiego. Po lekturze artykułu zapraszamy na spacer po placu
i konfrontację planów z zastaną rzeczywistością.
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Moja życiowa droga z Bydgoszczy, przez wszystkie morza
i oceany świata, do kaszubskiej Rumi - CZĘŚĆ II

Osiem minut
Trójkąta Bermudzkiego
Od kilku lat w cyklu „Rumianie podróżują” prezentujemy historie związane z wojażami naszych Czytelników, tym razem
czas na pana kpt. ż.w. Ryszarda Kornackiego. Poniżej prezentujemy fragment opowieści, a całość można będzie przeczytać
w kolejnych numerach gazety, oraz na naszej stronie internetowej: www.gazetarumska.pl/kpt-ryszard-kornacki
Ciąg dalszy
z poprzedniego numeru.

RACZKOWANIE

/.../ Pamiętam też jak
Ruskie wywozili nas bydlęcym pociągiem z Wołkowyska (ot takim samym, jaki
obecnie stoi jako eksponat w
kaszubskim Szymbarku, z
tą różnicą, że wagon oryginalnego Bydlęcego Ekspresu
Uralskiego miał dziurę kloaczną w podłodze po środku
wagonu miedzy przesuwanymi drzwiami, a ta kaszubska
podróba nieco z boku). Leżeliśmy w rogu na najwyższej
podłodze, ja oczywiście przy
malutkim podłużnym okien-

ku zasznurowanym drutem
kolczastym, przez które podziwiałem kolorową tajgę,
gdzieś po dwóch miesiącach
pociąg jednak zawrócił z nieznanej nikomu przyczyny.
Później, kiedy Ruskie „pamieniali nas z hitlerowcami
na swoich piennych” mieszkałem z ojcem - świnopasem (inżynier, konstruktor parowozów po krakowskiej Akademii
Górniczo Hutniczej, późniejszy
Dyrektor Techniczny DOKP w
Gdańsku i Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Kolei) w stogu
siana niemieckiego bauera
koło Grudziądza, ciągnęło
mnie nad pobliską Wisłę, lub
do niedalekiego lasu, z które-

Ferie w Rumi

Harcerze Zimą
Harcerskie harce, spotkania, wypady
mogą być atrakcyjne też zimą. Propozycje programowe, które przygotowaliśmy na okres zimowy są skierowane do
każdego bez względu na wiek, każdy
może znaleźć coś dla siebie.
29 stycznia - Wielki Bal
Karnawałowy dla wszystkich zuchów (dzieci z klas
1-3 szkoły podstawowej) odbędzie się w Domu Harcerza
od 18.00 do 20.00. Nagrody
dla wszystkich już zostały
przygotowane bez względu na ilość chętnych. Będą
konkursy, atrakcje i moc ciekawostek przygotowanych
przez organizatorów.
30-31 stycznia - Lekcja
Historii
CICHOCIEMNI
z okazji 75 rocznicy pierwszego skoku do Ojczyzny,
oraz roku 2016 ogłoszonego
przez Sejm RP Rokiem Cichociemnych. Impreza nie
tylko dla twardzieli ale i
dla tych, którzy chcą przeżyć przygodę w okolicznych
Rumskich lasach z elementami
specjalnościowymi.
Będzie możliwość spotkania się z „ FORMOZĄ”.
5-6 luty - nocna zbiór-

ka dla harcerzy i harcerzy
starszych w programie spotkanie z morzem w nocy bez
względu na pogodę. 11 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów jak z nazwy
wynika, będzie szukała
wrażeń i atrakcji.
6 luty - Bal Karnawałowy dla dorosłych w stylu
„Dziki Zachód” odbędzie się
w Domu Harcerza
15-17 luty to będzie
„Czas Akademii Magii i
Czarów” dla przyszłych
małych czarodziejów (zuchów z naszego Hufca).
Zimowisko, w którym będziemy odkrywać: magię
pieczenia chleba i ciastek,
sekrety dobrych uczynków
w sercu oraz sekrety magii
i czarów.
18- 21 luty odbędzie się
zimowisko harcerskie dla
zuchów, harcerzy i harcerzy starszych z 11 HDCz-B

go ojciec przyniósł mi w trepie
kreta. Mama (baronówna,
polonistka po Uniwersytecie
Wileńskim) w tym czasie była
posługaczką w grudziądzkim
szpitalu.
Rodzina jednak została
przesiedlona do Karsznic koło
Zduńskiej Woli, gdzie ojciec
został zatrudniony jako maszynista kolejowy do obsługi
węglowej linii kolejowej Herby Nowe - Karsznice - Bydgoszcz Wschód - Kościerzyna
- Gdynia Port, przed wojną
zwanej FPTK, czyli Francusko Polskiego Towarzystwa
Kolejowego, które finansowało ojca studia kolejowe.

Ciąg dalszy nastąpi.
w Domu Harcerza. Będzie
to ważne wydarzenie w
naszej drużynie, gdyż podczas zimowiska 12 zuchów
złoży Obietnicę Zuchową, a
14 harcerzy Przyrzeczenie
Harcerskie. W programie
planowane są dwie wycieczki autokarowe oraz bogaty
program prowadzony metodą harcerską.
22 luty - Dzień Myśli
Braterskiej - święto harcerskie, uroczyste spotkanie
całej naszej rodziny harcerskiej skupiającej się w Hufcu Rumia.
22-27 luty - zimowisko
wyjazdowe dla harcerzy do
ośrodka wypoczynkowego w
Łazach, a w programie dla
harcerzy m. in. budowa na
plaży osady Wikingów, dla
zuchów spotkanie w magicznym świecie Hobbitów.
Harcerze z naszego hufca
przygotowują się do udziału
w Światowym Zlocie INTERCAMP w Czechach,
który odbędzie się już na początku maja 2016 roku.
Natomiast dla mieszkańców Rumi przygotowujemy
się do przyjęcia bezpłatnej
żywności ze środków UE.
Prawie 30 ton planujemy
rozdać w ostatni piątek i
sobotę stycznia i lutego od
10.00 do 16.00 w ramach
harcerskiej akcji „Harcerze
Pomagają”.
Hm Bogdan Formella

Nasze rumskie bale

Studniówka, ale jaka?
Skromna uroczystość w szkolnej sali gimnastycznej, czy
też wystawny bankiet w luksusowym hotelu - sposoby na
spędzenie studniówki są różne. A jak radzą sobie przyszli
maturzyści z Rumi?
„Za 100 dni matura...” brzmiały słowa popularnej
piosenki. Dziś większość
bali odbywa się w styczniu
i lutym, ale przedstudniówkowa gorączka zaczyna się
o wiele wcześniej.
Kiedyś sprawy wyglądały nieco inaczej, czego młodsze pokolenie pamiętać nie
może, bo i skąd? Uszycie
sukni wymagało dużej zapobiegliwości, bo tkaniny, zwłaszcza te bardziej
luksusowe, były trudno
dostępne. Zazwyczaj zresztą wystarczała elegancka
biała bluzka i granatowa
lub czarna spódnica, a dla
chłopców „nieśmiertelny”
garnitur. Potem było wspólne dekorowanie szkolnej
sali, okien i stołów tak, by
oprawa wydarzenia była
bardziej uroczysta. Do tego
muzyka z magnetofonu lub
– w najlepszym przypadku
– zespół grający „na żywo” i
nikt nie narzekał na niedostatek dobrej zabawy.
- Wielką wartością tamtejszych czasów było wspólne angażowanie się uczniów
wraz z nauczycielami w
strojenie i przygotowywanie sal do balu – przyznaje
Lucyna Penkowska, dyrektor I LO w Rumi. - To

powodowało, że wspólnie
celebrowanie tego okresu
bardzo łączyło ludzi. To był
fajny, niezapomniany czas.
Potem trendy zaczęły się
zmieniać, aż wreszcie studniówki całkiem „wyszły”
ze szkół. W większości placówek zarzucono tradycję
organizacji bali pomaturalnych i studniówki siłą rzeczy nieco przejęły ich rolę.
Teraz to właśnie one są
prawdziwymi balami, gdzie
salę w hotelu trzeba zarezerwować z dużym wyprzedzeniem. No i zwykły galowy strój już nie wystarczy.
Kreacja dla maturzystki
może przyprawić o ból głowy. Bynajmniej nie z powodu braku dostępności i wyboru. Sukien i sukienek jest
bowiem na rynku aż nadto.
Wystarczy jednak przejść
się po rumskich sklepach,
by przekonać się, że to nierzadko wydatek rzędu 200,
500, albo i więcej złotych.
Oczywiście, można nie popadać w przesadę i taniej
kupić suknię w którejś z
popularnych odzieżowych
sieciówek. Jednak wtedy
gwarancji, że nie spotka
się ubranej identycznie koleżanki, nie ma. A do tego
jeszcze pantofelki, biżuteria

i pozostałe dodatki... Młodzi panowie mają jednak
pod tym względem lżej...
Potem wystrojeni maturzyści bawią się w odświętnej atmosferze, nie martwiąc się wcale o wystrój
sali i zaopatrzenie stołu.
- Dziś szkoła już nie
angażuje się w przygotowywanie studniówek – dodaje
Lucyna Penkowska. - W
dużym stopniu to rada rodziców uzgadnia, gdzie ich
dzieci spędzą swój pierwszy
bal, jaki to będzie hotel, jedzenie itp.
Starszym
osobom
z
pewnością łezka się w oku
zakręci na wspomnienie
dawnych uroczystości w
szkolnych murach. Młodsi
przeważnie jednak zgodnie
wybierają hotel i nie tęsknią za nieco siermiężnymi,
dawnymi warunkami. Czy
to dobrze, czy źle? Nie sposób ocenić. Jest po prostu
inaczej, niż kiedyś. Jedno
jest pewne. Studniówki
przyjęły obecnie znacznie
bardziej komercyjny charakter, niż kilkadziesiąt
lub nawet kilkanaście lat
temu. No, ale wszystko się
zmienia i trzeba iść z duchem czasu...
Emilia Samulska

Wygrana grupy teatralnej
„W rozproszeniu”
Dnia 3 grudnia 2015 r. w Domu Kultury „Janowo” odbył się Powiatowy
Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”. Celem konkursu było
między innymi promowanie zachowań zapobiegających zakażeniom HIV.
1 LO i PZPOW reprezentowała grupa teatralna „W rozproszeniu” pod opieką
Tomasza Jurkiewicza ze spektaklem „Teraz już ona otoczona murem”.
Grupa poprzez tańce,
ekspresję ciała, liczne metafory i symbolikę przedstawiła skutki zarażenia
się wirusem HIV.
Uczniowie I LO wywalczyli pierwsze miejsce
i tym samym uzyskali promocję na finał wojewódzki w Gdańsku, w którym
weźmie udział 16 szkół
ponadgimnazjalnych z całego województwa.
Grupie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! T. Jurkiewicz

Aktorzy w nagrodzonym przedstawieniu.

Fot.: M. Pranczke
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Po raz trzeci przemaszerowaliśmy ulicami Rumi

Orszak Trzech Króli A.D. 2016
Już po raz trzeci tłumy wyruszyły za Gwiazdą Betlejemską
i Trzema Królami z barwnymi orszakami, by pokłonić się Dzieciątku Jezus. Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące tak do chrześcijańskiej tradycji, jak
i polskiej obrzędowości, na którą składa się m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen związanych z Bożym Narodzeniem, takich jak „Dwór Heroda”, „Narodziny w Stajence”.
W
rumskim
Orszaku
uczestniczyło blisko 3.000 Rumian, a przeszliśmy w radosnym nastroju ze śpiewem kolęd na ustach, w kolorowych
przebraniach i koronach ulicami naszego miasta.
Po uroczystej Mszy św. w
Kościele pw. Bł. E. Bojanowskiego, Orszak wyruszył ul.
Fredry, Kosynierów pod pomnik Św. Jana Pawła II. Tam
na scenie odbyła się inscenizacja oddania pokłonu Trzech
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Króli Świętej Rodzinie i koncert kolęd w wykonaniu Weroniki Korthlas. Ze słowem
do mieszkańców Rumi zwrócił się Ks. Proboszcz Andrzej
Gierczak, Burmistrz miasta
Rumi pan Michał Pasieczny i pan Poseł Jan Klawiter.
Dla wszystkich uczestników
Orszaku przygotowany był
darmowy, gorący posiłek.
Święto Trzech Króli to
okazja do odkrywania bogactwa tradycji i zwyczajów

związanych z wyjątkowo
pięknymi w Polsce Świętami
Bożego Narodzenia. Orszak
Trzech Króli systematycznie
przywraca zwyczaj wystawiania jasełek, budowania
szopek bożonarodzeniowych,
wspólnego śpiewania kolęd.
Inspiruje do sięgania do dawnych tradycji i tworzenia nowych zwyczajów.
Co roku opowiada tę samą
ewangeliczną historię o Narodzeniu Pańskim.
G.R.
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Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z Orszaku na naszej stronie internetowej pod adresem:
https://gazetarumska.pl/16208/orszak-trzech-kroli-rumia-2016-zdjecia/ Można też zeskanować kod QR:
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PORADY

Pierwszy punkt już jest

Rumskie studio nagrań

Bezpłatna Pomoc Prawna Realizować muzyczne marzenia
już jest dostępna w Rumi
Z Januszem Sadeckim, szefem firmy Sad Oil i Rafałem
Pieczką kierownikiem Sadecki Music Studio, rozmawia
Emilia Samulska.

Od 4 stycznia 2016 r. w Rumi rozpoczął działalność Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej za sprawą wchodzącej w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.
Z porad prawnych można
skorzystać w Urzędzie Miasta Rumi w pokoju nr 010 w
następujących terminach:
poniedziałki od godz.
13:00 do godz. 17:00 natomiast od wtorku do piątku
od godz. 7:30 do godz. 11:30.
Nieodpłatnej
pomocy
prawnej udziela Adwokat.

JAKA POMOC?
Zgodnie z przepisami pomoc prawna ma obejmować:
1) poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie

uprawnionej sposobu rozwiązania
jej
problemu
prawnego,
3) udzielenie pomocy w
sporządzeniu projektu pisma prawnego (z wyłączeniem pism procesowych w
toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym),
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub
rzecznika podatkowego w
postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jak udowodnić prawo do otrzymania pomocy prawnika:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

Pomoc służyć ma zatem
rozwiązywaniu problemów
prawnych powstałych, zanim sprawa trafi do sądu.
Prawnicy nie będą pomagać w sprawach:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Chodzi bowiem o to,
by do punktów porad nie
zgłaszały się osoby, które
w istocie mogłyby ponieść
samodzielnie koszt porady
prawnej.
W. Pacholczyk

UPRAWNIONY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRAWA DO SKORZYSTANIA
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY

1. osoba do 26 roku życia

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

2. osoba po ukończeniu
65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

3. osoby fizyczne, którym
w okresie roku poprzedzającego przyznane zostało
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (chodzi o świadczenia
w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia)

4. kombatanci

przedłożenie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanta,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach, oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

5. weterani

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

6. osoby posiadające Kartę
Dużej Rodziny

przedłożenie Karty Dużej Rodziny

7. zagrożeni lub poszkodowani w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z tych okoliczności w wyniku wystąpienia klęski

Punkt Bezpłatnej Porady Prawnej mieści się w urzędzie miejskim w Rumi, ul. Sobieskiego 7. Przyjmuje interesantów 5 dni w tygodniu:
pn. 13:00 - 17:00, wt. - pt. 7:30 - 11:30.
Można również skorzystać z porady w dowolnym punkcie porad na terenie powiatu
wejherowskiego.
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- Pańska firma w ubiegłym roku obchodziła 20-lecie istnienia.
Macie niezwykle bogate
doświadczenie,
od branży paliwowej
poprzez biuro nieruchomości, aż po studio
nagrań. Które z tych
dziedzin są obecnie
najważniejsze?
J.S.:
Najważniejsze
branże to paliwa, budowy
i handel nieruchomościami, fryzjer, studio nagrań,
dzierżawy lokali i mieszkań - taka kolejność.
- Skąd wziął się pomysł
na otwarcie studia muzycznego w Rumi?
J.S.: - Zaczynałem od
transportu, potem transport paliw, z czasem handel. W 2003 r. ruszyliśmy
z fryzjerem. W 2007 r.
była rozbudowa naszego
biurowca o dwa dodatkowe piętra. Studio nagrań,
hmm... Początek banalny
- wynajęliśmy pomieszczenie, w którym młodzi ludzie próbowali ze studiem
nagrań, jednak coś im nie
wyszło i zostawili mi wyciszone pomieszczenie, stało
tak trzy lata i pomyślałem

„może spróbować?”. No i jest,
co jest.
- Jak długo studio działa?
R.P.: - Studio otwarte jest
od marca 2015 r. Pełną parą
ruszyliśmy w listopadzie, kiedy do naszej załogi dołączył
Łukasz Morawski - realizator dźwięku z wieloletnim
doświadczeniem w pracy w
największych studiach muzycznych w Europie. Prawdziwy fachowiec w tym, co robi.
Dzięki jego doświadczeniu
zostaliśmy dostrzeżeni przez
scenę muzyczną Trójmiasta,
no i mamy teraz pełne ręce
roboty.
- Czy, oprócz nagrywania
zespołów, studio oferuje
inne usługi?
R.P.: - Tak. Udostępniamy
salę prób dla zespołów, gdzie
mogą ćwiczyć 24h na dobę,
ale i prowadzimy warsztaty
wokalne, gitarowe, basowe,
a niedługo ruszają warsztaty perkusyjne. Oferujemy też
usługi lektorskie dla firm
- od reklam po specjalne zlecenia.
- Czy jest jakiś konkretny,
główny nurt muzyczny
(np. hip-hop, rock, pop),
który dominuje w studio,
czy też jesteście otwarci

Tak wygląda „od środka” studio w trakcie nagrań. Fot. J.S.
REKLAMA

na każdy rodzaj muzyki?
R.P.: - Nie ma konkretnego
nurtu w Trójmieście, jeżeli
chodzi o muzykę. Jesteśmy
otwarci na każdy rodzaj,
co też za kilka tygodni będzie można usłyszeć, gdyż
w obecnej chwili pracujemy
nad kilkoma projektami i
lada moment powinny ujrzeć światło dzienne. Znajdzie się tam heavy metal,
pop, rock, funky, czy też
disco polo.
- W jaki sposób docieracie do klientów?
R.P.: - W głównej mierze
przez internet. Jest to w
obecnych czasach najlepszy
środek do szukania klientów,
jak i prezentowania swojej
firmy. Uczęszczanie na koncerty i poznawanie nowych
zespołów też pomaga.
- Czy praca w studio to
ciężki kawałek chleba?
R.P.: - Muszę powiedzieć,
że cięższy, niż się na początku
spodziewaliśmy.
Konkurencji jest dużo i jest
bardzo dobra. Najtrudniejszy jest pierwszy rok, kiedy
to nikt ciebie nie zna i nie
masz też jak się zaprezentować. Jak uda ci się wydać
pierwsze piosenki i ludzie je
usłyszą, to jest już o wiele
łatwiej i sami się zgłaszają,
by współpracować. Moim
zdaniem
najważniejsze
jest się nie poddawać i robić to, co się kocha i jeżeli
człowiek wkłada w to całe
serce, to ten trud przestaje
mieć znaczenie. Nie ukrywam też, że miałem bardzo
duże szczęście, że na swojej
drodze życiowej spotkałem
pana Janusza Sadeckiego,
który pozwolił mi realizować moje marzenie.
- Dziękuję za rozmowę.
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Światowe Dni Młodzieży

W Krakowie i... w Rumi
Ten rok obfituje w naszej ojczyźnie w różnego rodzaju
ważne wydarzenia, w tym religijne. Do tych wydarzeń na
pewno możemy zaliczyć Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Rumia również przygotowuje się do
tych wydarzeń. I to w dwojakiej formie.
Po pierwsze poprzez
udział w Światowych
Dniach Młodzieży w
Krakowie, które odbędą
się w dniach 25-31 lipca.
W spotkaniu tym weźmie
udział wraz z milionami
uczestników z całego świata
Papież Franciszek. Niektóre parafie rumskie, w tym
salezjanie z parafii NMP
Wspomożenia Wiernych, organizują wyjazd młodzieży

na to wielkie święto młodych. Trwają już zapisy, a
uczestnicy wyjazdu biorą
udział w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w spotkaniu
formacyjnym, które odbywa
się w kaplicy domu zakonnego o godz. 19.00.
Drugą formą przeżycia Światowych Dni
Młodzieży są tzw. Dni w
Diecezjach. W dniach 2025 lipca diecezje polskie

będą gościć młodzież pokazując najpiękniejsze
zakątki naszej ojczyzny.
Również Rumia będzie
miejscem pobytu młodzieży
z zagranicy. Przewidywana
ilość osób to ok. 200-300
osób. Ideą jest, aby te osoby
mieszkały w rodzinach, a
jednocześnie uczestniczyły
w programie przygotowanym przez Archidiecezję
Gdańską.

Przyznano doroczne nagrody

Dla Kościoła i narodu

Już po raz 18. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń
Pro Ecclesia et Populo dla osób wybitnie zaangażowanych
na rzecz Kościoła i społeczności.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz, stowarzyszeń, fundacji i ruchów
katolickich
archidiecezji
gdańskiej. Na honorowych
miejscach zasiadło sześciu
odznaczonych.
– Odznaczeni to osoby
przez lata zaangażowane w
działania na rzecz drugiego
człowieka. Udzielają się na
różnych polach i w różnych
obszarach życia. Warto pokazywać ich osiągnięcia, a
także podziękować im za
pracę na rzecz Kościoła i
dla narodu. Dzisiaj dziękujemy im za to wszystko,
wręczając odznaczenie Pro
Ecclesia et Populo – mówił

Antoni Szymański, przewodniczący kapituły nagrody Pro Ecclesia et Populo.
Wśród laureatów tegorocznej edycji nagrody Pro
Ecclesia et Populo znalazła
się dwójka rumian:
Jacek Kłeczek - za gorliwą postawę w krzewieniu
kultury
odpowiedzialnego
rodzicielstwa, służbę życiu,
małżeństwu i rodzinie oraz
za wieloletnią pracę na rzecz
promowania
naturalnych
metod rozpoznawania płodności w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej
oraz w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego
Planowania Rodziny;

Joanna Mufel - za
wieloletnią
posługę
na
rzecz dzieci i młodzieży
potrzebujących
wsparcia
w salezjańskich ośrodkach
wychowawczych w Rumi,
Wejherowie, Bolszewie, Koleczkowie i Kniewie. To wyjątkowe, pełne ofiarności
zaangażowanie promujące
dobro i godność każdego
człowieka owocuje w życiu
wielu wychowanków i jest
realnym wkładem w pozytywne kształtowanie całego
społeczeństwa.
Uroczystość
uświetnił
koncert kolęd w wykonaniu
Chóru „Pro Anima".
W.H.

Spotkanie w Urzędzie Miasta
z proboszczami rumskich parafii

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego i przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela Sinickiego odbyło się spotkanie z proboszczami wszystkich rumskich parafii.
W spotkaniu uczestniczył
Komitet Inicjatywy Społecznej Poparcia Ustanowienia św. Jana Bosko
Patronem Miasta Rumi,
oraz poseł na Sejm RP Jan
Klawiter.
Władze Rumi w osobie
burmistrza Michała Pasiecznego i przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela
Sinickiego, zadeklarowały

poparcie inicjatywy ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.
Uroczysta sesja Rady
Miejskiej Rumi, w czasie której zostanie podjęta uchwała
o ustanowieniu św. Jana Bosko patronem Rumi, odbędzie
się 31 stycznia 2016 roku
(w niedzielę) w liturgiczną
uroczystość św. Jana Bosko.

W związku z tymi wydarzeniami prowadzimy
zapisy do udziału w wyjeździe do Krakowa, szukamy rodzin, które przyj-

mą na nocleg uczestników
ŚDM, oraz poszukujemy
wolontariuszy do pomocy
w zorganizowaniu pobytu
gości w Rumi.

Więcej informacji na
temat będzie na stronie
www.sdm2016-rumia.pl
Zapraszamy do współpracy!
K.Ch.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA RUMI
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zmianami) oraz art. 21 ust.2,
pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r,
poz.1235)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską.

w dniach od 01.02.2015 r. do 29.02.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 15.02.2015 r. o godzinie 16.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 15 marca 2015 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul.
Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
Poniższą informację zamieszcza się:
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

U.M.
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Dzieje naszego miasta

Najstarsza parafia –
Cystersi w Rumi
Rumska parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego posiada długą i bogatą, sięgającą XIII w. historię i uznaje się ją, obok Oksywia i Pucka za najstarszą na Pomorzu
Wschodnim. Parafię rzymsko-katolicką w Rumi założyli cystersi oliwscy ok. 1220 r.
- otrzymali wieś Rumię od księcia Subisława, syna Sambora I. Książę Sambor I już w
roku 1186 funduje cystersom klasztor w Oliwie, był to pierwszy klasztor w tej części
Pomorza. Co do kościoła w Rumi, to przyjmuje się, że mógł istnieć tu już wcześniej.
W roku 1224 książę
Świętopełk Wielki potwierdza fakt wcześniejszego
nadania wsi cystersom.
W innych dokumentach
z XIII w. także wspomina
się o Rumi – w roku 1245
papież Innocenty IV potwierdza
przynależność
wsi do cystersów. Rok 1253
przynosi wzmiankę o istnieniu kościoła w Rumi,
a w roku 1283 książę Mestwin II odwiedza Rumię.
Kolejne lata również przynoszą informacje o Rumi
i kościele – zmieniał się jego
wygląd, wyposażenie wnę-

trza, poznajemy też jego
patronów - najpierw jest to
św. Stanisław, potem św.
Mikołaj i św. Krzyż - jak i
nazwiska proboszczów.
W roku 1800 przystąpiono do remontu kapitalnego
kościoła, stał się kościołem murowanym z częścią
stawianą w „pruski mur”,
dach pokryto dachówką, a
obok stanęła dzwonnica.
I w takim dobrym stanie
przetrwał do 1945 r., potem
popadł w ruinę.
W różnych okresach parafia rumska obejmowała
swym zasięgiem Zagórze,

W roku 1995 tak wyglądały fundamenty kościoła.

Szmeltę, Łężyce, Kazimierz, Białą Rzekę, Rekowo, Gniewowo, Ciechocino,
Zbychowo.
Budowniczym
obecnego kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego był urodzony 2 czerwca
1869 r w Pucku i wyświęcony 24 marca 1895 r ksiądz
Wojciech Ziemann. Swoją
posługę duszpasterską w
Rumi pełnił od 25 czerwca
1901 r aż do swojej śmierci
w dniu 29 września 1916 r.
Ksiądz proboszcz Wojciech
Ziemann spoczywa na starym cmentarzu, obok ruin
kościoła.

Projekt nowego kościoła
był gotowy w 1910 r, jednak
ze względów finansowych
do budowy przystąpiono
dopiero w kwietniu 1913
roku. Już w październiku
tego roku, w iście błyskawicznym tempie, kościół był
gotowy – jak podają kroniki
– w stanie surowym, łącznie z dachem i otynkowaniem zewnętrznych ceglanych ścian. W następnych
latach świątynię wyposażano i prowadzono prace
wykończeniowe.
Budowę
ostatecznie zakończono w
1918 r. Konsekracja świątyni nastąpiła dopiero 19
czerwca 1921 r. Stara świątynia pełniła funkcję kaplicy cmentarnej, odbywała
się tu także nauka religii.
Obraz z głównego ołtarza
starego kościoła znajduje
się w lewej nawie kościoła –
obraz Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
Cystersi zarządzali parafią rumską do początku
XIX wieku i dobrze zapisali się w rumskiej historii.
Pierwszy zakon cysterski
założył św. Robert we Francji w 1098 r. Duchowość zakonu oparta jest na regule
św. Benedykta. Pojawienie
się cystersów przyniosło ze
sobą rozwój nauki, kultury,
ciąg dalszy na str. 17

Obraz autorstwa Ryszarda Hinca, przedstawiający
stary kościółek.

Tak wyglądało wnętrze kościoła.

Widok na stary kościół od ul. Kościelnej.

Tak może wyglądać ten kościół w przyszłości - koncepcja „Adaptacja ruin średniowiecznego kościoła, restauracja zabytkowego cmentarza i zieleni parkowej”,
D. Misiaczyk- Struzik, Sopot 2015
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List od Czytelnika

ciąg dalszy ze str. 16

W obronie demokracji czy przywilejów?
Od początku listopada wszyscy obywatele są świadkami ostrej i brutalnej walki. W sporze tym występują zasadniczo dwie strony. Po pierwszej stronie występują politycy byłej koalicji rządowej wraz z nowym nabytkiem Sejmu RP – partią Nowoczesna.pl Ryszarda Petru. Siły te są wspierane przez część obywateli,
którzy deklarują swoje zdanie w czasie marszów. Po drugiej stronie mamy polityków obozu Zjednoczonej Prawicy (oraz część posłów Kukiz15), która posiada
pierwszą w historii III RP samodzielną większość sejmową.

Jarmark na ul. Kościelnej.

Ulica Kościelna, w tle stary kościół.

rzemiosła i rolnictwa. Stawiali na nowoczesną gospodarkę rolną, hodowlę, postawili pierwszy młyn nad
Zagórską Strugą – folwark
cysterski w Rumi był wzorem dla okolicznych właścicieli ziemskich. Przyczynili
się do gospodarczego rozwoju Rumi.
Ruiny kościoła, to dzisiaj
najstarszy i najważniejszy
obiekt wśród rumskich zabytków. Jego odbudowa postulowana była przez wiele
osób, pierwsze w swoim programie, już w połowie lat
90 XX w., ten postulat zamieściło „Bractwo Mestwina”. W roku 2010 wyznaczono w mieście trzy obszary
do rewitalizacji – jeden z
nich ogólnie nazwany „Plac
Kaszubski” - obejmował
także ruiny kościoła. Rekonstrukcja kościoła przyczyniłaby się z pewnością

do podniesienia atrakcyjności miasta. Przez Rumię
przebiega mający już swoją
renomę „Szlak Cysterski”,
znajdują się na nim klasztory, kościoły i inne obiekty związane z cystersami.
W oparciu o odbudowany
obiekt Rumia mogłaby wpisać się w ten szlak, mieszkańcy mogliby zapoznać się
z cysterskim dziedzictwem,
lepiej poznać historię Rumi,
pogłębić wiedzę, bo „Szlak
Cysterski” to wyprawa w
przeszłość.
Nawiązując do obecności
cystersów w Rumi, można
wzorem innych miejscowości będących na szlaku,
np. Pelplina czy Strzelna,
zorganizować w przyszłości na ulicy Kościelnej jarmarki cysterskie. Na razie
trzymamy kciuki za udaną
odbudowę obiektu.
Tekst i zdjęcia R. Hinc.

Widok obecny z góry. Koncepcja D. Misiaczyk- Struzik.

Sytuacja ta jest o tyle ciekawa, że jak już wspomniałem, żadnej partii w historii wolnej Polski nie udało
się takiej samodzielności w
rządzeniu uzyskać. Zjednoczona Prawica jest również
wspierana przez część obywateli w dwojaki sposób.
Pierwszy to oczywiście wynik wyborów, który jasno
pokazał, komu Polacy w tej
kwestii zaufali. Drugi sposób to oczywiście również
udział w marszach. I znów
strona przeciwna podnosi
argumenty dyskredytujące
tego typu świadectwa poparcia insynuując zorganizowane grupy „etatowych”
uczestników wszelkich demonstracji.
Spór ten, w którym opisałem strony, dotyczy zasadniczo jednej chyba kwestii,
mianowicie kształtu Trybunału Konstytucyjnego. O co
tak naprawdę chodzi z tym
Trybunałem? Na początku
słowem wstępu, co to jest,
po co jest oraz kto w nim zasiada.
W skrócie, Trybunał
Konstytucyjny to jedyny
Sąd w Polsce desygnowany do kontroli tworzonego
prawa pod kątem zgodności z konstytucją. Kontrola
prawa, które dotyczy nas
wszystkich, które m.in.
tworzy nowe obowiązki lub
prawa dla obywateli (to zdanie jest ważne w kontekście
możliwości orzekania Trybunału co do uchwał Sejmu,
których trzeba jasno i klarownie powiedzieć: nie ma).
Skład Trybunału wyznacza Sejm, a przysięgę (czyli
taką „przysłowiową” kropkę
nad i w procedurze wyboru)
przyjmuje Prezydent RP.
Konstytucyjny skład Trybunału to 15 sędziów. Do
końca października (wtedy
Sejm VII kadencji większością PO i PSL wybrał 5 sędziów, w tym 2 „awansem”)
sędziów wyznaczała partia
PO oraz koalicyjne PSL.
Czyli sytuacja była taka, że
praktycznie 15/15 sędziów
Trybunału wyznaczyła Platforma wraz z Ludowcami.
W czerwcu większość PO i
PSL w ekspresowym tempie
uchwaliła ustawę zmienia-

jącą datę wyboru sędziów,
którym kadencja kończyła
się w listopadzie i grudniu,
tłumacząc się przy tym
wręcz śmiesznie. Mianowicie partie te, słowami posła
Kropiwnickiego, nie chciały
dokładać pracy nowemu Sejmowi.
Po tym, jak wybrany na
urząd Prezydenta RP został
Pan Andrzej Duda, wystosował apel do Sejmu poprzedniej kadencji, aby nie uchwalać prawa, które zmienia
nastrój. Apel ten był umotywowany jedynie chęcią poczekania na wybory, aby to
nowa władza legitymująca
się wolą Narodu mogła być
w stanie podjąć te decyzje
(czyli po prostu, żeby władza
posiadająca najbardziej aktualną legitymację Narodu
takie decyzje podejmowała).
Tyle i aż tyle. Jakie były reakcje? „Jak Prezydent śmie
dyktować
demokratycznie
wybranemu Sejmowi tryb
pracy!!” – grzmieli posłowie
PO, a wtórował im PSL i niejeden dziennikarz. Jak było
wiadomo to nie był rozkaz,
tylko apel, czyli po prostu
prośba. Pan Prezydent chyba już wtedy przewidział,
jakie będą skutki ostatnich
podrygów odchodzącej władzy. Jednakże nikt Prezydenta nie posłuchał, a wręcz
wyśmiał. Błąd.
Po wyborach w październiku, Sejm VIII kadencji stwierdził nieważność
uchwał Sejmu VII odnośnie
wyborów wszystkich 5 sędziów, dlaczego? Ano dlatego,
że po primo: dwóch sędziów
od początku było wiadomo,
że zostali wybrani „awansem” bezprawnie, łamiąc
przy tym konstytucje (widzą
Państwo paradoks? Partie,
które wtedy złamały wprost
Konstytucje teraz najgłośniej krzyczą o bezprawiu.
Zawsze to tak przecież jest,
że kiedy złodziej oskarża innego złodzieja to wierzymy
temu pierwszemu, prawda?).
Secundo: tryb wyboru 5 sędziów był dotknięty wadą
prawną. Wyboru dokonano
po części na podstawie ustawy, a po części na podstawie
regulaminu Sejmu (czyli też
ustawy). Dwie ustawy – je-

den wybór. Czyli de facto
poprzednia większość sejmowa wybierała sobie pasujące
artykuły z dwóch różnych
ustaw celem zrealizowania
swojego planu. Bardzo wygodne. Jak wspomniałem na
początku, Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji
do „naprawy” uchwał Sejmu.
Takie uchwały może poddać kontroli i ewentualnie
je zmienić (również w drodze uchwał, czyli aktu tego
samego rzędu) tylko organ
je wydający czyli Sejm. I ot
cała historia.

CO DZIEJE SIĘ TERAZ?

Trybunał w postaci Pana
Prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, niestety, ale nadwyrężył swoją wiarygodność.
Nie wolno być sędzią we
własnej sprawie, a 3 sędziów współpracowało nad
czerwcową ustawą. Owszem
wyłączyli się z orzekania,
ale dziwna to sprawa, jeżeli podwładni Prezesa mają
orzekać co do wcześniejszej
pracy swojego „szefa”. Prezes Rzepliński niejednokrotnie wystąpił w telewizji i komentował ten spór.
Wiele razy zdradzając swoje
własne prywatne poglądy i
opinie. Prezes Trybunału, a
przede wszystkim każdy sędzia, nie może takich rzeczy
robić. Po prostu nie może.
Sędzia to ma być człowiek,
który nie bryluje w mediach
tylko ma dbać o swój autorytet. Ma być nieskazitelny.
Ma być apolityczny (czyli nie
może zjawiać się w Sejmie
i dyskutować bądź pouczać
co do wystąpień posłów
określonych partii). To nie
podlega żadnej dyskusji. I
cóż teraz obywatele mają
myśleć o takim zachowaniu?
Niejeden pewnie powie, że
to dobrze bo walczy o prawo.
Niby tak ale sędzia nie ma
walczyć o prawo w telewizji tylko na sali sądowej. Po
to właśnie został wybrany
na urząd sędziego, po to w
czasie składania przysięgi
przed Prezydentem otrzymał właśnie od Niego cząstkę majestatu Rzeczpospolitej, w imieniu której później
orzeka. Zawód sędziego nie
jest łatwy ale właśnie z tego
powodu aby być sędzią po-

trzeba twardego charakteru, nie można ulegać presji
mediów a już kategorycznie
nie wolno wypowiadać się
na temat sprawy przed wyrokiem.
Platforma, PSL, .Nowoczesna zarzuca Sejmowi
łamanie konstytucji, dyktaturę i generalnie wszystko
co najgorsze. Ale powiedzmy
sobie szczerze: co się stało,
jak Sejm VIII kadencji wybrał na nowo 5 sędziów? Ano
dokładnie to, że PO i PSL
zamiast 15 na 15 sędziów w
Trybunale wyznaczyło tylko
10 na 15. PiS w tym momencie wyznaczył jedynie 5
na 15 sędziów. Proporcje są
jednoznaczne 10 do 5. O jakim zakończeniu demokracji można w takiej sytuacji
mówić?
Śmieszą mnie zarzuty,
które w skrócie można podsumować tak: demokratycznie wybrana władza, działająca w imieniu takiej ilości
obywateli którzy ją wybrali,
że może rządzić samodzielnie, łamie prawo i rządzi w
sposób niedemokratyczny.
To przepraszam, wybraliśmy w końcu demokratycznie Naszą władzę wyznaczoną do dokonania zmian
czy też nie? Czy władza postępuje zgodnie z prawem
tylko wtedy, gdy ma za sobą
większość
establishmentu, mediów i europejskich
lewicowych rządów? Gdzie
byli wszyscy obrońcy demokracji, gdy próbowano przepchnąć prawo otwierające
furtkę do sprzedaży Lasów
Państwowych? Nomen omen
też obradowano nad tym
wtedy w nocy ale nikt o tym
nie pamięta – generalnie
nie przeszkadzają mi nocne
obrady.
Parlamentarzyści
są w służbie Narodu więc
jak jest potrzeba to niestety
trzeba pracować 24/7. Gdzie
byli obrońcy prawa obywateli jak zabierano nam blisko
150 mld z OFE, a Trybunał
to zawłaszczenie zalegalizował? Gdzie był KOD, PO,
PSL, .Nowoczesna, dziennikarze, p. A. Holland, p. M.
Kondrat jak Trybunał nie
pozwolił na otwarcie zawodów prawniczych?
M.S.
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ORATORIUM

Oratorium w rozkwicie

W tym roku czeka nas
mnóstwo pracy

Do Rumi przyjechałem kilka miesięcy temu. O tym mieście, a zwłaszcza o jego mieszkańcach, o Państwie, słyszałem wiele dobrego od współbraci, którzy żyli i pracowali tutaj przede mną. Jechałem więc do Rumi z sercem otwartym.
I już po trzech miesiącach pobytu w naszym mieście mogę
potwierdzić, że Kaszubi rzeczywiście mają wielkie serca.
Dlatego, w imieniu dzieci i młodzieży, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie
okazane dobro i wsparcie
jakie od Państwa otrzymujemy. Kilka miesięcy temu
mówiłem o paru projektach,
które zrodziły się w moim
sercu. Wiele z nich udało się
już zrealizować dzięki Państwa pomocy.
Mamy już działającą salę
multimedialną, otrzymaliśmy mapy ścienne i globusy,
realizujemy zajęcia językowe, możemy podzielić się z
dziećmi zawsze jakimś poczęstunkiem.
Od naszych Darczyńców
otrzymaliśmy mapy, globusy, stworzyliśmy i wyposażyliśmy salę multimedialną,
otrzymaliśmy też siedzenia
i krzesła do sali multimedialnej, a herbatę i cukier z
funduszy z projektu kupiliśmy na dłuższy czas. Pewne
prace wykonaliśmy własnym
sumptem, np. zbieraliśmy na
salę multimedialną ofiary do
puszki.
Planujemy też dalsze
uzupełnianie wyposażenia
i rozszerzanie naszej działalności. Aktualnie zbieramy fundusze na codzienne
funkcjonowanie oratorium
(nie mamy żadnego dochodu,
a jak robimy akcje typu mikołajki, jasełka, gry i zabawy
dla dzieci to nigdy nie bierzemy za to pieniędzy, a wydajemy je na nagrody, prezenty,
środki czystości do sprzątania oratorium - pieniądze
te pochodzą od prywatnych
darczyńców, które liczymy,
że ktoś zobaczy numer konta
i prześle nam coś :-) ). Potrzebujemy do takiej pracy
różnych kartek, bloków, kleje, pisaki, kredki, piłeczki
do ping-ponga, piłkarzyków.
Animatorzy sami proponują
jakieś zajęcia i na bieżąco
coś kupują, przynoszą fakturę - ciężko przewidzieć jakie
będą mieli pomysły w tym
roku.
Planujemy też w niedalekiej przyszłości przeprowadzić malowanie oratorium,
wszystkich jego pomieszczeń, potrzebne jest odświe-
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żenie pomieszczeń (ostatnie malowanie odbyło się
kilkanaście lat temu).
Tak jak podkreślałem,
dla nas najważniejsi są
ludzie i to oni są skarbem
tego oratorium. Mam na
myśli przede wszystkim animatorów, którzy
ofiarnie poświęcają swój
czas, mając przecież wiele innych obowiązków.
Wsparciem są dla nas
Salezjanie
Współpracownicy, obecni każdego dnia w oratorium.
Dzięki nim wszystkim,
w czwartym kwartale
2015 roku, przeprowadziliśmy z dziećmi następujące akcje: tydzień
misyjny, marsz świętych
„Holy Wins”, zabawa andrzejkowa, święto Oratorium, które odbyło się
8 grudnia, mikołajki dla
dzieci, wsparliśmy swą
pracą kiermasz „Rumia
dla Peru”, zorganizowaliśmy jasełka w naszym
Sanktuarium.
Planujemy dalsze zajęcia, codzienną obecność
i kolejne akcje. Najważniejsza jednak jest ta codzienna praca, codzienna
obecność dzieci, młodzieży, naszych wspaniałych
animatorów i Salezjanów
Współpracowników.
To im, zaraz po Panu
Bogu, należą się największe podziękowania.
Wiele dajemy naszym
młodym
mieszkańcom
Rumi, ale też aby móc
czymś się podzielić, sami
potrzebujemy
pomocy.
Dlatego zwracam się do
wszystkich ludzi dobrej
woli z prośbą o pomoc duchową i materialną.
Zapraszamy
wszystkich do naszego oratorium, które otwarte jest
codziennie od godz. 16.30
do 19.00 (dla dzieci ze
szkół podstawowych) i do
godz. 21.00 dla wszystkich
starszych dzieci, młodzieży i rodziców. Czekamy na
Was!
Zapraszamy również na
naszą stronę internetową:

Akcja 1%

Materialnie można nas wspomóc w następujący sposób:
wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
– nazwa OPP: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży P 25
numer KRS: 0000061527
Można także przelać pieniądze na konto bankowe naszego oratorium:
Bank PEKAO S.A.: 36 1240 1705 1111 0010 4813 4993.
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób dokonania wpisu na druku PIT 37 (taki będzie
wypełniać większość mieszkańców - dotyczy zwykłych, pracujących obywateli) z przykładowo wpisaną sumą 1.000,00 zł. Oczywiście każdy wpisuje kwotę wg. własnych możliwości, wynikającą z obliczonej wysokości podatku.
W różnych formularzach, odpowiednie pola mogą być inaczej oznaczone (np. w PIT 38),
jednak nazwa i opis pola do wpisywania danych jest zawsze taki sam.

www.oratoriumrumiasalezjanie.wordpress.com oraz
na oratoryjnego facebooka:
facebook.com/oratorium.
rumia.
Tekst i zdjęcia
ks. Łukasz Pawłowski,
salezjanin

Zabawa mikołajkowa dla dzieci.

Po odnowieniu i odmalowaniu sal oratorium, otrzymaliśmy od sponsorów mapy i globusy.

Sala multimedialna z rzutnikiem i zestawem do nagłośnienia, powstała dzięki wsparciu sponsorów.

Uroczyste otwarcie oratorium.

Przemarsz przez miasto, Holy Wins zamiast Halloween.

Zajęcia w tygodniu misyjnym dla dzieci i młodzieży.
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PORADY PRAWNE

Porady dla kupujących mieszkania

Własne cztery kąty - na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać?
Każdy w swoim życiu, wcześniej czy pózniej, stanie przed
wyzwaniem jakim jest zakup mieszkania. Czy to mieszkanie
z rynku pierwotnego (nowego, np. od dewelopera) czy też
z rynku wtórnego. Zakup mieszkania z pierwszej czy drugiej opcji wiąże się zawsze z dużym zobowiązaniem finansowym, bardzo często popartym kredytem hipotecznym.
Na co należy zwrócić
szczególną uwagę oraz
jakie pułapki mogą czekać na potencjalnych
kupców?
Pierwszym pytaniem, na
które trzeba odpowiedzieć
jest kwestia czy szukamy
mieszkania sami, czy korzystamy z pomocy pośrednika?
W sytuacji samodzielnych poszukiwań mieszkania warto korzystać
ze wszelkich możliwości
w tym oczywiście internet,
ogłoszenia w gazetach itp.
Jednakże duża część
ofert sprzedaży mieszkań
pochodzi dziś z biur nieruchomości. Kosztami tej
wynajętej przez sprzedawcę obsługi często obciążany jest kupujący. Możemy
również wynająć pośrednika, który pomoże nam w
znalezieniu, a później kupnie mieszkania. Pośrednik
świadczy usługi na mocy
zawieranej z nami umowy
o pośrednictwo w kupnie
nieruchomości i pobiera
wynagrodzenie uzależnione najczęściej od wartości
nabywanego
mieszkania
(zwykle ok. 1,5-3% + VAT).
Gdy jedyna opcja zakupu
swojego własnego wymarzonego "M" łączy się z podpisaniem umowy kredytu
hipotecznego (opcja zakupu
czysto gotówkowego dotyczy
bardzo małej ilości ludzi),
podstawową kwestią jest
zdolność kredytowa. Teoretycznie cały proces zakupu
zaczyna się od znalezienia
wymarzonego mieszkania.
Jednakże może spotkać
nas sytuacja, w której bank
nie przyzna kredytu na
całą potrzebną do zakupu
kwotę. Wiele godzin spędzonych na przeglądaniu
oferty zbyt dużych lub zbyt
drogich lokali, okażą się
stracone. Żeby oszczędzić
swój czas oraz żeby uniknąć rozczarowań, warto na
samym początku sprawdzić
w banku lub u doradcy finansowego własną zdolność
kredytową. Podając poziom
wynagrodzenia i innych comiesięcznych zobowiązań,
poznamy maksymalny pułap kredytu do uzyskania
w banku i szacunkową miesięczną ratę.

Przy rozważaniu opcji
kredytu należy pamiętać,
że zgodnie z rekomendacją
Komisji Nadzoru Finansowego z 2013 r. od początku
br. wymagany wkład własny do kredytu (czyli nasze
własne środki) wynosi 15%.
W sytuacji, gdy nie posiadamy takiej możliwości
wniesienia wkładu, pozostają nam 4 opcje:
- Bank będzie mógł przyjąć jako zabezpieczenie
brakujących 5 proc. wartości nieruchomości blokadę
środków na rachunku bankowym.
- Zastaw na papierach
wartościowych
- Można jako wkład
własny potraktować środki zgromadzone na IKE i
IKZE (instrumenty III filaru emerytalnego)
- Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego (najmniej korzystna opcja)
Osoby myślące o zakupie
własnego mieszkania mają
możliwość zminimalizowania finansowego wkładu potrzebnego do zrealizowania
planów przy wykorzystaniu
rządowego dofinansowania.
Program „Mieszkanie dla
młodych” od września 2015
r. obejmuje rynek pierwotny
i rynek wtórny, a w przypadku osób wychowujących
dzieci zapewnia wyższe dopłaty. Dostęp do wsparcia
jest jednak ograniczony
dodatkowymi warunkami
– m.in. odpowiednią ceną
mieszkania,
wielkością

lokalu i wiekiem kredytobiorcy. Więcej szczegółów
nt. programu MDM można
znalezć na stronie: www.
mieszkaniedlamlodych.com.
Po tym jak znajdziemy
mieszkanie, zorganizujemy
sfinansowanie jego zakupu
to następnym etapem jest
sformalizowanie zakupu tj.
podpisanie umowy. W opcji
zakupu za pomocą kredytu
sprzedawca będzie zmuszony zaczekać na pieniądze.
By ze spokojną głową dopełnić formalności podpisuje
się umowę przedwstępną.
Nie musi być ona zawarta
w formie aktu notarialnego - pozwoli to zaoszczędzić
na taksie notarialnej - ale uwaga - wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Gdyby
bowiem druga strona uchylała się od wypełnienia zapisów umowy (czyli sprzedania nam mieszkania),
możemy liczyć jedynie na
odszkodowanie, niekoniecznie nawet rekompensujące
szkodę w pełnej kwocie.
Akt notarialny gwarantuje mocniejsze skutki
prawne, ale też kosztuje wysokość taksy notarialnej
jest powiązana z wartością
nabywanego mieszkania i
sięga najczęściej kilkuset
złotych. Do kosztów ponoszonych wtedy u prawnika
należy doliczyć opłatę za
wypis - 36,60 zł za każdy
egzemplarz.
Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej uiszcza
się też zwykle część zapłaty

za mieszkanie - w postaci zadatku lub zaliczki, gotówką
lub przelewem, w zależności
od wspólnych ustaleń obu
stron. Warto zwrócić uwagę
na różnicę między zadatkiem, a zaliczką: zaliczka
to kwota, która w razie nie
zawarcia umowy zostaje
zwrócona nabywcy. Tymczasem zadatek musi zostać
zwrócony kupującemu w podwójnej wysokości, gdyby do
transakcji nie doszło z winy
sprzedającego, a jeśli do
transakcji nie doszło z winy
kupującego,
sprzedający
może zachować zadatek.
Co zapisać w umowie
przedwstępnej? O szczegóły z pewnością zadbają
notariusz i pośrednik nieruchomości - warto zgłosić
im wcześniej swoje oczekiwania co do przedmiotowej
nieruchomości i samego zakupu. W umowie zazwyczaj
pojawia się też pożądany
termin podpisania właściwej umowy kupna nieruchomości (warto dać sobie
na to ok. 2 miesięcy, ze
względu na całą procedurę
kredytową), ustalona cena i
sposób, w jaki kupujący sfinansuje zakup (na przykład
kredytem).
Deweloperzy często zawierają w umowach niekorzystne zapisy tzw. niedozwolone klauzule umowne,
które naruszają prawa
klienta i zasadę równości
stron. Dlatego przy zakupie
mieszkania należy dokładnie sprawdzić treść umowy
przedwstępnej a następnie
przyrzeczonej (ostatecznej),
aby w przyszłości uniknąć
problemów.
Jakie sztuczki stosują deweloperzy. Na jakie zapisy w
umowach należy szczególnie
uważać? Oto kilka przykładów najczęściej opisywa-

nych sytuacji przez specjalistów branżowych:

nią część uiszczonej ceny za
mieszkanie.

- NIESTAWIENIE SIĘ
KUPUJĄCEGO NA
ODBIÓR MIESZKANIA

- NARZUCANIE KANCELARII NOTARIALNEJ

Zdarza się, że deweloperzy zapisują w umowie, że
niestawienie się odbiorcy
mieszkania oznacza możliwość jednostronnego odbioru mieszkania przez dewelopera. Jest to klauzula
niedozwolona, której nie
można umieszczać w umowie deweloperskiej. Zapis
taki pozbawia bowiem nabywcę mieszkania prawa
dochodzenia od dewelopera rękojmi za stwierdzone
wady mieszkania oraz niedokończenie prac.

- KRÓTKI TERMIN
ODBIORU MIESZKANIA
Niekorzystny dla kupujących jest też spotykany w
umowach z deweloperami
zapis przewidujący, że nabywca zostanie powiadomiony o terminie odbioru
lokalu z np. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jest to zbyt krótki czas,
który np. osobom przebywającym za granicą czy w
szpitalu uniemożliwi odbiór
lokalu i zgłoszenie usterek,
które deweloper ma obowiązek usunąć.

- OGRANICZENIA RĘKOJMI
Niedozwoloną klauzulą
umowną jest również taka,
która przewiduje wyłączenie rękojmi za wady w budynku stwierdzone po dniu
odbioru lokalu. W myśl
art. 385[3] k.c. niedozwolone są takie postanowienia
umowy, które wyłączają
lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem
konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- ZWROT PIENIĘDZY ZA MNIEJSZE
MIESZKANIE NIŻ W UMOWIE
Należy też zadbać o
umieszczenie w umowie
postanowienia dotyczącego
zwrotu od dewelopera na
naszą rzecz odpowiedniej
części ceny mieszkania w
razie gdyby okazało się, że
metraż mieszkania jest niższy, niż przewiduje to umowa z deweloperem. W takiej
sytuacji deweloper ma obowiązek zwrócić odpowied-

Niedozwoloną klauzulą
jest też narzucanie przez
dewelopera
konkretnej
kancelarii
notarialnej,
także w innym mieście do
podpisania aktu notarialnego sprzedaży mieszkania. Warto pamiętać, że
możemy sami zasugerować
konkretnego notariusza do
podpisania umowy sprzedaży mieszkania, bo wynagrodzenie
notariusza,
zgodnie z obecnymi przepisami, podlega negocjacjom
i klient ma prawo wybrać
kancelarię notarialną, które zaoferuje niższą cenę za
usługi notarialne.
Niezgodny z prawem jest
także zapis przerzucający
na klienta koszty podpisania aktu notarialnego
sprzedaży
mieszkania.
Wynagrodzenie
notariusza za wszystkie czynności
wykonywane w związku z
zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za
sporządzenie wypisów aktu
notarialnego wydawanych
przy zawarciu umowy deweloperskiej oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają
w równych częściach dewelopera i nabywcę, co wynika z art. 26 ust. 2 ustawy z
16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz.U. nr
233, poz. 1377).
Szczegółowy opis wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy obrocie na
rynku nieruchomości zawiera: "RAPORT NA TEMAT
OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW NA RYNKU
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI" opracowany przez
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Michał Kowalik
Skanując poniższy kod
QR można pobrać ww.
raport.
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Podróż do Afryki

Zambezia – tygrysy z piekarnika
Co prawda tygrysy nie chadzają po kontynencie afrykańskim, za to poza okoniem nilowym w kilku akwenach są głównym drapieżnikiem podwodnego świata Czarnego Lądu. Z nie mniej imponującymi zębiskami od swych azjatyckich
imienników sieją terror i postrach w afrykańskich wodach. Zaraz po krokodylach i hipopotamach, które uchodzą za najbardziej niebezpieczne zwierzęta kontynentu. Na wszelki wypadek skupiliśmy się na rybach, co nie znaczy, że z resztą
nie mieliśmy do czynienia.
przyglądając MIĘSO KROKODYLI
Znów nam odbiło, poczu- nywaliśmy motorówkami, wędkami

liśmy zew, niewytłumaczalną potrzebę nowej przygody
i ruszyliśmy – przez Londyn, Johannesburg do Tete
w Mozambiku. Raptem 60
godzin podróży pociągami, samolotami, autami
i w końcu motorówkami.
Wcześniej 6 miesięcy przygotowań i opracowywania
logistyki wyjazdu. Celem
stało się jezioro Cahora
Bassa, a dokładniej zbiornik zaporowy na jednej ze
słynniejszych rzek Afryki
- Zambezi. Wieści pogodowe
tuż przed wyjazdem (połowa listopada) były dość
osobliwe - o godzinie 23:00
termometry miały wskazywać 38°C! Dotkliwie przekonaliśmy się o tym już na
lotnisku, wysiadając z samolotu. Miało się wrażenie,
że uderzenie temperatury
rozwiewa nam włosy jakby
ktoś włączył termo obieg w
piekarniku. Gdyby nie turystyczna lodówka z lodem i
zimnymi napojami, podróż
do jeziora autami z zepsutą
klimą przy naszym zmęczeniu byłaby udręką nie
do opisania. Ziszczające się
marzenie z lat dzieciństwa,
by postawić stopę na Czarnym Lądzie póki co przesypialiśmy. Nawet znaki
drogowe ostrzegające przed
dziką zwierzyną (u nas namalowany skaczący jeleń, w
Mozambiku zaś… słoń!) nie
dawały rady, by nas zmobilizować do uważniejszej
obserwacji drogi. Ostatnie
pół godziny podróży poko-

Hipopotamy na łowisku.
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by w końcu się zameldować
w domkach zbudowanych
z myślą o kupcach przybywających w interesach na
fermę krokodyli, której i my
staliśmy się gośćmi.

ZATOKA HIPOPOTAMÓW

Nasze wędkowanie zaczynaliśmy w zatoce pełnej tych ssaków. Wylegiwały się w wodzie leniwie
porykując od czasu do czasu w celach komunikacyjnych. Kilkanaście samic
z młodymi i jeden stary,
ze szczeciną na pysku samiec – przywódca stada.
Nie bez powodu uchodzą
za jedne z niebezpieczniejszych zwierząt Afryki.
Jako że są mocno terytorialne ich ataki na ludzi są
częste. Najgorzej znaleźć
się między hipopotamem
a wodą, o co nie trudno,
jako że ssaki te nocami zapuszczają się w ląd nawet
do 8 kilometrów od wody
by paść się na naturalnych pastwiskach. Potrafią ważyć 1500kg i biegać
50km/h! Nawet nasz Pudzian nie zatrzymałby takiej masy. W rzece bądź
jeziorze, z uwagi na obfitą
tkankę tłuszczową, nabierają sporej pływalności i
zachowują się jak przysłowiowa ryba w wodzie.
Mieliśmy zamiar trzymać się od nich z daleka,
jednakże nasz przewodnik
dopływał łodzią dość blisko,
wyłączał silnik i kazał nam
łowić. Rzucaliśmy zatem

Fot. R. Słowikowski.

się rosnącym w oczach
zwierzętom. Wiatr uparł
się spychać nas w stronę
hipopotamów, a te zaczęły zdradzać oznaki zdenerwowania. Gwałtownie
nurkowały by po chwili
z głośnym „pufnięciem”
wynurzyć się tuż przy
burcie łodzi. Natychmiast

Ryby tygrysy (tigerfish’e)
okazały się wyjątkowo agresywne. Podczas holi skakały
wielokrotnie wysoko w powietrze, a ciągnięte ryby nierzadko atakowane były przez
inne tiger’y, chcące wyrwać z
pyska swego brata czy siostry
„ofiarę” – którąś z naszych
spinningowych przynęt. Ata-

Karmienie krokodyli.

nurkowały z powrotem.
O łowieniu w takich warunkach nie mogło być
mowy. Możliwości fotografowania jednak były
niecodzienne. Cały czarny
PR, który dotyczył hipopotamów, ulatywał szybko z
głowy. Miast niebezpiecznych potworów, te przypominały zlęknione jagniątka. Przynajmniej do
wieczora, gdy menadżer
farmy, który obserwował
nas przez lornetkę zbeształ naszego „motoristę”
straszliwie. Sytuacja okazała się bardzo poważna,
a przewodnik zachował się
skrajnie nieodpowiedzialnie; wyszedł na jaw brak
doświadczenia. I pomyśleć, że z kolegą na łodzi
w końcu machnęliśmy na
hipcie ręką twierdząc, że
przewodnik najwyraźniej
wie co robi. Nie wiedział!

Rzekomo zahibernowany krokodyl. Fot. R. Słowikowski.

w diecie tygrysów, których
ostre zęby wielokrotnie miały sponiewierać nasze me-

Fot. R. Słowikowski.

ki stawały się wyjątkowo
zaciekłe, gdy dodatkowo na
hak trafiło mięso krokodyla.
Zapach i smak wabił ryby z
najgłębszych fragmentów jeziora! Te przypływały tylko
by z zaciekłością atakować
wszystko, co się rusza. Odhaczane tygrysy trafiały na powrót do wody, podczas gdy na
patelnię czasem „szły” inne
gatunki ryb żyjące w rzece
Zambezi. Kapenta – słodkowodna sardynka była jedną
z nich. Na każdym z jezior
zaporowych
usytuowanych
na Zambezi działa spora flota rybacka specjalizująca się
w połowach tej drobnej rybki.
To ususzone dobrodziejstwo
jest podstawą diety wielu
afrykańskich krajów. Mozambik eksportuje ogromne
ilości wysoce proteinowej kapenty do sąsiednich państw.
Oczywiście, gatunek ten zajmuje także czołowe miejsce

talowe przepony. Dwa razy
tiger’y przegryzły się nawet
przez podbieraki! Od mięsa
krokodyli wpadały w amok.
Nie inaczej jest na fermie. Krokodyle karmi się
tam mięsem ich oskórowanych braci! Nic się nie marnuje. Kilkukrotnie byliśmy

Bawół afrykański.

świadkami karmienia w zagrodzie z reproduktorami.
Te kłapały głucho pyskami
a po złapaniu tuszy wyrywały kawały mięsa, kręcąc
się wokół własnej osi (ich
zęby nie są ostre, zatem nie
tną a wyrywają). Istny danse macabre! Jeszcze mam
ciarki na wspomnienie, gdy
wpuszczono nas za ogrodzenie, gdzie taki spektakl się
odbywał. Gady po skończonym karmieniu na chwilę
się uspokoiły, po czym najwyraźniej niedożarte (dwie
taczki, raz w tygodniu na
jakieś 200 krokodyli) ruszyły w naszą stronę! Musieliśmy się szybko ewakuować
za bramkę, a pod koniec
nawet rzucać kamieniami
w celu spowolnienia zdeterminowanych
gadzin!
Widać mięso krokodyli pobudzało wszystkich, tylko
nie nas. Upieczone smakowało jak kurczak i wybitnie nakłaniało do poobiednich drzemek albo siesty w
chłodniejszym tylko o kilka
stopni basenie.

FERMA

Placówka, na terenie
której gościliśmy, hoduje
2,5 tysiąca gadów o długości około 2,5 metra, do tego
ciąg dalszy na str. 21

Fot. R. Słowikowski.
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dokończenie ze str. 20
8 tysięcy znacznie mniejszych krokodyli. Skóry są
solone i po szczegółowych
oględzinach i wycenach
sprzedawane i wysyłane do

Dlatego też ferma krokodyli to kura znosząca złote
jaja. Poza stadem reprodukcyjnym, którego karmienie
opisywałem
dodatkowo,
każdego roku placówka na
Cahora Bassa pozyskuje 25
tysięcy jaj z naturalnego
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ludzi. Dlatego też podczas
łowienia mieliśmy wyraźny
zakaz trzymania kończyn
za burtą łodzi. Wchodzenie
do wody było surowo zabronione! W przeciwieństwie
do zagród pełnych krokodyli, w tym tych największych
– 6 metrowych morderców
trzymanych przez właścicieli fermy dla ciekawostki.
Miały być rzekomo zahibernowane w naturalnych
jaskiniach ale gdy nas tam
zaprowadzono, po zrobieniu
kilku zdjęć zobaczyłem dopiero na ekranie aparatu,
że wcale nie spały a przyglądały się nam ochoczo!

W KRAINIE BAOBABÓW

Słoń afrykański.

Azji albo do ekskluzywnych
domów mody jak Luis Vuitton, Gucci itp. Klienci na
świecie płacą ogromne pieniądze za produkty z prawdziwych skór krokodyli.
Okazuje się jednak, że nie
do końca są one takie na-

Nosorożec biały.

turalne, bo w procesie garbowania skóry tracą kolory.
Domy mody zatem przed
garbowaniem robią szczegółowe zdjęcia a specjaliści
później w końcowym etapie
produkcyjnym nanoszą naturalny deseń sztucznymi
farbami! Tym nie mniej
prosta wsuwka na telefon
kosztuje kilkaset dolarów!

Fot. R. Słowikowski.

środowiska. Odpowiednio
sterując temperaturą w inkubatorach decydują o płci
zwierząt. A że samice są
znacznie łagodniejsze od
samców, przez co ich skóry
są mniej narażone na urazy, kluje się tam wybitnie

Afrykański busz, szczególnie blisko wody, to wielokrotnie gęstwina nie do przebycia. Z rzadka wystają z
niego tylko potężne, napęczniałe baobaby. Wielokrotnie
są to drzewa kilkusetletnie.
A że ich drewno nie nadaje
się w żadnej z gałęzi produkcyjnych to poza pożarami nic
im nie grozi. Królują sobie
zatem i królować będą pewnie jeszcze długo. Jako tako
radzą sobie z nimi słonie
afrykańskie, które zdzierają
swymi drogocennymi kłami
korę, by dostać się do wody,
której sporo w pniach baobabów. I w Mozambiku, i w Republice Południowej Afryki
nie widziałem jednego drzewa tego gatunku, które nie
nosiłoby śladów od słoni! To
akurat było bardzo budujące,
choć duża część była mocno
zabliźniona, co przy wieku
drzew mogło już nie dawać
tyle powodów do radości.
Niestety zjawisko kłusownictwa jest tak powszechne i wielokrotnie
ociera się o najwyższe

szczeble władzy (np. ministrowie czy były prezydent
w Tanzanii), że słonie afrykańskie są wybitnie zagrożone. Aresztowana w minionym roku Chinka, która
była szefową tzw. mafii
kości słoniowej i sterowała
całym procederem nielegalnych polowań na słonie
w Tanzanii, niestety ma
wielu naśladowców działających w innych krajach,
szczególnie tak biednych
jak Zambia czy Zimbabwe.
Populacja słoni w przeciągu
ostatnich 5 lat zmniejszyła
się tak drastycznie, że w
wielu krajach bez pomocy
człowieka nie uda się jej
uratować!

AFRYKA DZIKA
DAWNO ODKRYTA

Rzeczywiście w większości afrykańskich krajów
największe szanse przeżycia mają zwierzęta przebywające
paradoksalnie
na prywatnych terenach
łowieckich, gdzie zjawisko
kłusownictwa jest mocno
ograniczone albo na terenach rezerwatów bądź
ogrodzonych parków narodowych. Dlatego nasze tygrysie łowy zakończyliśmy
wizytą w Parku Krugera w
RPA. To jeden ze słynniejszych terenów obserwacyjnych gdzie turyści podczas
zorganizowanych
safari
mogą podziwiać florę i faunę Afryki. Zamieszkaliśmy
zatem w chacie pod znów
poranionym
baobabem,
otoczonej
pięciometrowej
wysokości ogrodzeniem pod
wysokim napięciem. Niestety ogrodzenie niegdyś
sforsowały słonie zatem
dzień w dzień zza okna budziły mnie śmiechy hien

Autor ze złowionym, „uśmiechniętym” tigerfishem.
Fot. R. Słowikowski.

albo bitwy wielkich stad
pawianów. To akurat miało
swój klimat i przypominało
Afrykę Karen Blixen albo
Hemingway’a.

WIELKA PIĄTKA

Zalicza się do niej słoń
afrykański, lew, lampart,
bawół afrykański i nosorożec biały. To taka korona
Ziemi dla fotografów przyrodniczych i miłośników
fauny Afryki. W Parku
Krugera zaś jest największa szansa zobaczenia ich
wszystkich. Kotów niestety
nie zobaczyliśmy, jako że
lamparty prowadzą wyjątkowo skryty tryb życia a
lwy wyniosły się z północy
parku, gdzie stacjonowaliśmy, przez powódź przed
trzema laty. Rzeka Limpopo wylała na kilkadziesiąt
kilometrów płosząc te królewskie koty. Od tego czasu namnożyło się tam tak
wiele innej zwierzyny, że
biolodzy zakładają, że lwy
wkrótce powrócą na północ
i zacznie się… rzeź!
Poza słoniami i bawołami, które spotykaliśmy właściwie każdego dnia z lekką
obawą o auto (przypadki
poturbowania samochodów
na terenie parku wcale nie
są takie rzadkie), naszym
głównym celem stały się
nosorożce białe. Tropiliśmy
je zatem trzy dni. Ślady i
odchody, których treści badanie było zwykłą praktyką
śniły mi się nocami. Ostatniego popołudnia udało się
nam w końcu spotkać parę,

która po minutowej sesji fotograficznej czmychnęła w
krzaki. Niestety gdy wracaliśmy pół godziny później,
na śladach naszych opon
przewodnik dostrzegł ślady
butów. Ocenił, że to z pewnością nie ślady parkowych
strażników a nikt inny nie
może poruszać się po parku pieszo. „Naszymi” nosorożcami zainteresowali się
kłusownicy! Czy zwierzęta
jeszcze żyją? – tego nie wie-

Mozambikańczyk z upolowanym waranem.
Fot. R. Słowikowski.

my. Niestety była to druga
z par nosorożca białego,
która ostała się nad rzeką
Limpopo. W samym tylko
2015 roku do czasu naszej
wizyty skłusowano dziesięć
innych nosorożców białych!
Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski
www.bayangol.pl

Fot. R. Słowikowski.

dużo gadzich dziewczynek.
Dodatkowo raz na dwa tygodnie ściera się im zęby.
Brutalna praktyka determinowana przez moc pieniądza.
Mimo opisanej, wyraźnej
eksploatacji krokodylej populacji, na Zambezi rocznie
notuje się bardzo dużo wypadku ataków krokodyli na

Uczestnicy wyprawy pod starym baobabem.
Fot. R. Słowikowski.

Zachód słońca nad Zambezi.

Fot. R. Słowikowski.
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MIASTO, WYDARZENIA

Mikołajkowa kraina lodu

Akcje charytatywne

W Oratorium Mikołaj
nie ma konkurencji rozdawał prezenty
Kościół w pomocy najuboższym

Rozpoczęty miesiąc temu w Kościele Katolickim Rok Miłosierdzia zbiega się z raportem, który po raz pierwszy przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, pokazujący rzeczywistą działalność charytatywną prowadzoną
przez Kościół, czyli realizowanie miłosierdzia w praktyce.
Z przeprowadzonych badań wynika, że Kościół katolicki jest największą po
państwie instytucją pomocy
potrzebującym w Polsce. Realizuje ją ponad 800 organizacji w postaci 5 tys. różnych
dzieł, a wsparcie dociera do
prawie 3 mln beneficjentów
- osób indywidualnych, rodzin i konkretnych grup. Na
poziomie parafii pomoc taka
trafia do ponad 600 tys. osób
rocznie.
Z badania ISKK wynika,
że działalność dobroczynna
Kościoła w Polsce jest realizowana na dwóch poziomach:

instytucji diecezjalnych i
zakonnych oraz organizacji
lokalnych i parafialnych.
Najwięcej dzieł charytatywnych Kościoła służyło dzieciom i młodzieży
(1372), bezdomnym (897)
oraz jako pomoc doraźna
(861), czyli noclegownie
oraz jadłodajnie. Ponadto
494 to dzieła skierowane
do
niepełnosprawnych,
działało też 457 banków
żywności, 416 punktów
pomocy medycznej, a 404
to dzieła służące osobom
starszym. Pomoc uzależnionym prowadziło 146

dzieł, bezrobotnym (aktywizacja zawodowa) – 82, a
migrantom i uchodźcom –
29. Z kościelnej działalności charytatywnej w 2014
r. skorzystało 2,9 mln beneficjentów. Raport zastrzega, że nie należy ich mylić
z jednostkowymi osobami
(beneficjenci to osoby, które
mogą być zliczone w jednej
kategorii kilkakrotnie lub
występować w różnych kategoriach).
W kolejnym numerze
gazety opiszemy szerzej temat pomocy charytatywnej
w Rumi.
K.Ch.

19 grudnia na długo zapadnie w pamięć rumskim dzieciom. Tego dnia w Oratorium im. św. Dominika Savio miały
miejsce Mikołajki. Od samego rana gwar w pomieszczeniach
oratorium sugerował, że będzie się tam odbywało coś ważnego. Ruch jak w ulu, dogrywanie szczegółów, planowanie
zabaw – animatorzy nie próżnowali.

Kolejny finał WOŚP

Rekordowa zbiórka w Rumi
Rekordową sumę pieniędzy udało się zebrać w Rumi podczas 24 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rumianie przekażą potrzebującym ponad 50 tysięcy złotych.
Rumia pobiła tym samym
rekord z 2012 roku, kiedy
udało się zebrać prawie 45
tysięcy złotych. W tym roku
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.
- Liczenie dokładnej kwoty
trwa, jednak już teraz wiadomo, że udało nam się osiągnąć najlepszy wynik w historii miasta – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz Rumi.
Tegoroczna edycja imprezy obfitowała w różno-

rodne atrakcje. O miły
dla oka i ucha program
artystyczny zadbała lokalna młodzież. Mieszkańcy zgromadzeni w
Hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji mogli
podziwiać m.in. pokazy
formacji tanecznych Studia „Masta Dance”, koncert kolęd w wykonaniu
Szkoły Podstawowej nr
9, Gimnazjum nr 1 oraz
II Liceum Ogólnokształcącego, a także „Parodię
rugby”
przygotowaną
przez zawodników RC
Arka Rumia.

Podczas imprezy przeprowadzano szkolenia z zasad
udzielania z pierwszej pomocy.
Fot. U.M.
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Na
zainteresowanych
czekały liczne atrakcje dodatkowe, wśród których
znalazły się: punkt Air Soft
Gun, stoisko kosmetyczne
i fryzjerskie czy kawiarenka. Najmłodsi szczególnie
upodobali sobie dmuchany
plac zabaw. Nie zabrakło
sklepiku z gadżetami Orkiestry.
Żelaznym
punktem
programu były licytacje,
które tradycyjnie cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem oraz wywoływały
wielkie emocje. Najdroższym przedmiotem okazała
się piłka z autografem Marcina Gortata będąca darem
Burmistrza Miasta Rumi.
Wylicytowano ją za 4400
złotych. Równie zaciętą licytację toczono o monety
okolicznościowe o nominałach 2 i 10 zł z okazji 20 lat
WOŚP, zestawy kawy i herbaty od Palarni Olle Cafe
czy tablet Lenovo 2A7.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd
Miasta Rumi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, I
LO, Miejski Dom Kultury
oraz Dom Kultury Janowo.
Urząd Miejski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zabawy mikołajkowej.

Koło
9.30
pierwsze
dzieci zaczęły przychodzić
wraz z rodzicami. Witały
ich przebrane za śnieżynki animatorki, które swym
promiennym
uśmiechem
rozpraszały wszystkie troski i obawy.
Zabawa rozpoczęła się
o godzinie 10.00. Najpierw
nastąpiło
przywitanie
wszystkich
przybyłych,
następnie dzieciom została przedstawiona scenka
oparta na motywach filmu
„Kraina lodu”. Potem podzielono dzieci na grupy

wiekowe, by w tych grupach brały udział w zorganizowanych konkurencjach.
Pośród nich na szczególną
uwagę zasługują: burza
śnieżna, bajeczne kule,
śnieżny wyścig, kuchnia
św. Mikołaja, świąteczna
skrzynka pocztowa czy cyfrowy szyfr, które wymagały od dzieci wytężonej uwagi, skupienia, współpracy
i kreatywności. Następnie
dzieci miały okazję obejrzeć
film „Opowieść wigilijna”.
Ostatnim punktem programu była wizyta świę-

Fot. R.Ch.

tego Mikołaja. Dzieci, żeby
otrzymać prezenty od niego, musiały przedstawić
wyniki swoich konkurencji.
Jako, że każda grupa zakończyła wszystkie konkurencje sukcesami, nie było
problemu z otrzymaniem
podarunków. Jednak nie
tyle prezenty, co wspaniała
atmosfera i dobrze przygotowane zajęcia przesądziły
o tym, że dzieci z wielką radością i wdzięcznością wracały do domów.

Każdy uczestnik zabawy otrzymał swój prezent od Mikołaja.

Rafał Chabowski SDB

Fot. R.Ch.

Gazeta Rumska, nr 1 (103), styczeń 2016

OGŁOSZENIA I REKLAMY

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 671 08 81, (58) 671 15 11, (58) 679 41 00
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47

Rumia, ul. Wileńska 33
tel.: 58 671 91 83
tel. kom.: 504 447 478
www.pizzeriawenecja .pl
ZAMAWIANIE
ONLINE

LU

zł
14
d
H o
NC

REKLAMUJ SIĘ
W GAZECIE RUMSKIEJ
Dział reklamy:
tel.: 693 051 090
reklama@gazetarumska.pl

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ PIZZERII

W REDZIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48D
TEL.: 58 380-35-38, 732-999-079

Dla firm i stałych klientów rabaty

ORGANIZUJEMY:

chrzciny, stypy, komunie, wigilie firmowe,
urodziny itp. oraz cateringi
z dowozem do klienta
CZEKAMY NA WAS RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Adres redakcji:
ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
NIP: 586-020-79-67 ISSN: 2081-609X
Druk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz
Nakład: 4.000 egzemplarzy
Zespół redakcyjny:
Ryszard Hinc, Alicja Partyka, Michał Kowalik,
Mirosław Słowikowski.

Zapraszamy wszystkich pragnących:
Rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem
Podnieść poziom swoich umiejętności

Dział reklamy: Emilia Samulska, tel.: 693 051 090,
tel./fax: 58 679 30 50, reklama@gazetarumska.pl
Dział techniczny: tel./fax: 58 679 30 50
Księgowość: tel./fax: 58 679 30 50, tel.: 781 300 700
Redaktor naczelny:
Wojtek Hintzke, tel./fax: 58 679 30 50, tel.: 502 178 344

Czytaj nas w internecie: www.gazetarumska.pl

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

Redakcja nie odpowiada
za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.

23

Gazeta Rumska, nr 1 (103), styczeń 2016

POŻEGNANIE

Zmarł Władysław Pleśniar

Trudne pożegnanie...
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego”.
- ks. Jan Twardowski

Św. Franciszek Salezy napisał kiedyś słowa:
„Życie to czas, w którym
szukamy Boga. Śmierć to
czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w
którym Go posiadamy”. W
tych zdaniach ukryta jest
prawda, że śmierć przychodzi zawsze nie w porę. Niezależnie od tego, czy zabiera małe dziecko, człowieka
dojrzałego czy też tego, kto
przeżył już na tym świecie lat siedemdziesiąt czy
osiemdziesiąt. Śmierć przychodzi zawsze nie w porę
i dla tych, którzy zostają
na ziemi, pozostaje trudnym pytaniem. Narodziny i
śmierć są wpisane w ludzką historię. Jednak nie od
człowieka zależą narodziny,
jak i godzina śmierci pozostaje tajemnicą. A mimo to,
nosimy w sobie przeczucie
wieczności, świadomość, że
życie zmienia się, ale się nie
kończy. Dlatego patrzymy
w przyszłość z nadzieją zaś

powodem tej nadziei jest
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
Dzisiaj,
szczególnym
świadkiem
zmartwychwstania, które dla nas jest
jeszcze przedmiotem wiary
i wewnętrznego przeczucia,
jest zmarły Władysław Pleśniar, któremu dane było
przeżyć 67 lat. Urodził się w
Lęborku. Zawarł sakramentalny związek małżeński z
Janiną, który trwał 38 lat.
Bóg w swojej nieskończonej miłości obdarzył ich potomstwem: czwórką dzieci.
Cieszył się wnukami. Nasz
zmarły brat nie zapominał
też o bliźnich. On dobrze
wiedział, że być uczniem
Chrystusa to znaczy kochać
i służyć jak On, znajdując
radość w spełnianym powołaniu małżeńskim i nauczycielskim. On trwał i trwać będzie
nadal w tysiącach czynów
materialnych i duchowych a
ślady jego życia obecne będą
w życiu wielu ludzi.
Śp.
Władysław
Pleśniar przeszedł już drogę
na której człowiek godzi

facebook.com/SwojDoSwegoPoSwoje/
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się umrzeć, aby mieć życie
wieczne. I tylko dobry Bóg
zna cenę tej ofiary, zwielokrotnionej przez cierpienie choroby. Było w nim to
pragnienie życia wiecznego,
gdy w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, szedł na
spotkanie z Panem do kościoła na Eucharystię. W
kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi śp.
Władysław rozmawiał z Bogiem, to w tym kościele klękał do kratek konfesjonału
i przyjmował Jezusa do
serca. To nie przypadek, że
ostatnie pożegnanie odbyło
się właśnie w tej świątyni.
Bóg w swojej Opatrzności wyznacza każdemu
jego godzinę odejścia do
wieczności. Skończył się
czas dla Władysława. Dziś
brakuje wybitnego nauczyciela, ojca, przyjaciela, wychowawcy. Wierzymy, że
został on zaliczony do ludzi
światła w oczach samego
Boga. Wprawdzie wiemy,
że każda śmierć to znak, że
kiedyś wszystko się skoń-

czy i z wszystkiego rozliczyć trzeba się będzie. Ta
śmierć wzywa nas, żywych,
byśmy nie zapomnieli, kim
jesteśmy i dokąd idziemy.
Bóg chce, abyśmy z Nim zamieszkali już po przejściu
bramy śmierci. Pan Bóg
chce, abyśmy zamieszkali
w domu, którego nikt i nic
nie jest w stanie naruszyć.
Będzie to dom, w którym
nasze obcowanie z Bogiem
będzie rzeczywistością nieprzemijającą.
Śp. Władysław pochwały
ludzkiej nigdy nie szukał
ani nie pragnął. Kochał
swoją rodzinę, przyjaciół,
uczniów, dla każdego miał
przygotowane dobre słowo.
Kochał góry i miłością do
gór zarażał innych, szczególnie młodzież. Był wybitnym nauczycielem, wymagającym
wychowawcą
i przyjacielem młodzieży.
Swoją wiedzą pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą chętnie dzielił się
z koleżankami i kolegami,
przekonując ich do swoich
niesztampowych
metod

KUPUJ POLSKIE PRODUKTY!

wychowawczych. Przekazywał nie tylko wiedzę, lecz
przede wszystkim wszczepiał w młodych ludzi poczucie odpowiedzialności, pracowitości, zaangażowania i
funkcjonowania w grupie.
Wykształcił i uformował
rzesze młodych ludzi, którzy teraz działają nie tylko
w Polsce ale i na świecie.
Z wielką chęcią angażował
się w czyny społeczne, począwszy od komitetu rodzicielskiego w szkole, a skończywszy na organizowaniu
wycieczek w ukochane góry,
nie tylko dla uczniów lecz
także dla innych mieszkańców Rumi.
Można by jeszcze wiele
pisać o naszym zmarłym
bracie jako nauczycielu i
wychowawcy młodych pokoleń Polaków. Nie jesteśmy jednak w stanie tego
wszystkiego objąć. Dlatego
przed Jego dokonaniami
należy teraz tylko z uznaniem i wdzięcznością pochylić czoło!
Spróbujmy teraz wsłuchać się w to, co śp. Władysław chce nam dzisiaj
powiedzieć. Mimo, iż jest
już po drugiej stronie życia,
patrzy na nas i mówi: nie
płaczcie! Mimo, że odejść
muszę, nie opuszczam was
– to tylko chwilowe rozstanie. Kocham was! Cieszcie
się życiem, każdą chwilą
dnia, nie traćcie czasu na
karmienie się pretensją,
zwątpieniem, żalem. Bądźcie czujni i przebaczajcie.
Spieszcie się jedynie w jednej rzeczy – kochać ludzi,
bo szybko odchodzą... Chce
nam powiedzieć do zobaczenia. Potrzeba nam jednak
czasu, by ukoić ból rozsta-

nia. Nie umiera sie po to,
żeby przestać żyć, ale umiera się po to, by żyć inaczej.
Dlatego śmierć nie jest dla
nas unicestwieniem, lecz
jedynie zmianą sposobu
istnienia – człowiek żyje
wiecznie.
We wtorek, 29 grudnia
2015 roku, w Rumi, oddaliśmy ostatni hołd śp. Władysławowi Pleśniarowi. Po
Mszy świętej pogrzebowej
trumna z ciałem zmarłego została pochowana na
Cmentarzu Komunalnym
w Rumi. Z grobu przemawiać będzie może jeszcze
więcej niż za życia. Tam
odwiedzać Go będą rodzina, znajomi, przyjaciele. W
uroczystości pogrzebowej
oprócz rodziny zmarłego
uczestniczyli
nauczyciele
(obecni i byli), uczniowie
i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi, Salezjańskiego Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi oraz duża grupa
przyjaciół i współpracowników zmarłego.
Drogi Władysławie, odchodzisz pozostawiając nas,
Twoich wychowanków, absolwentów, Twoje koleżanki
i kolegów po to, abyśmy szerzyli pamięć o Tobie. Swoim szczerym, serdecznym,
a jednocześnie wymagającym stosunkiem do siebie
i do nas, zaskarbiłeś sobie
nasze wielkie dla Ciebie
uznanie.
Spoczywaj w spokoju
i wiedz, że zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Ks. Jarosław Lisica
uczeń i wychowanek
śp. Władysława Pleśniara.

