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Uroczysta sesja
Rumska Gala Sportu 2016 Rady Miejskiej Rumi
Nagrody i wyróżnienia

Już za nami kolejna VII Rumska Gala Sportu, która została zorganizowana w piątkowy wieczór 12 lutego 2016 r. Tradycyjnie hala widowiskowo - sportowa rumskiego MOSiR-u
szeroko otworzyła swoje gościnne podwoje przed sportowcami, włodarzami miasta, zaproszonymi goścmi i mieszkańcami Rumi.
Str. 11

W ostatnią niedzielę stycznia 2016 roku miała miejsce uroczysta sesja rady miejskiej, na
której przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia patrona
miasta św. Jana Bosko.

Powstał komiks dla dzieci

Historia w obrazkach o Księdzu Bosko!

Str. 12-13
Staraniem Fundacji
„Słowo” oraz księdza proboszcza Kazimierza
Chudzickiego, przy poparciu
Burmistrza
Miasta
Rumia Michała Pasiecznego oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Ariela Sinickiego,ukazałsiękomiks
o Księdzu Bosko.
W ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie
on dostarczony do szkół
i przedszkoli, bibliotek,
parafii, oraz wszelkich
ośrodków szkolno wychowawczych.
W sposób jasny i przejrzysty dzieci dowiedzą
się z niego, jak rodziło
się powołanie w św. Janie Bosko, jak zaczynał
swoją pracę z młodzieżą
i jak rozwijał swoje dzieło.
Na jednej z pierwszych stron możemy
zapoznać się z krótkim
życiorysem
świętego,
natomiast na końcu komiksu jest też część dla
dorosłych, rodziców i
opiekunów dzieci. Jest
tam opisana w skrócie
metoda
wychowawcza
św. Jana Bosko.
W.H.
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Co słychać w Sejmie?
Długo się zastanawiałem, czy warto do tego morza słów
dolewać o sytuacji w Sejmie jeszcze swoje.
Dobry polityk za dużo nie mówi, dobry polityk działa.
Jestem członkiem Prawicy Rzeczypospolitej (partia Marka Jurka). Na mocy porozumienia PiS i Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach startujemy razem z możliwością zachowania w Sejmie osobnej reprezentacji. Wystartowałem
z listy PiS z pozycji „8” i dzięki także mieszkańcom Rumi
zostałem posłem. Jako poseł niezrzeszony współpracuję z
Klubem Parlamentarnym PiS zgodnie z podpisaną umową.
Ponieważ jestem zaangażowany w działalność samorządową od 1992 r. dobrze czuję się w działaniu na forum parlamentu. Biorę udział w pracach dwóch komisji: Polityki
Społecznej i Rodziny, oraz Komisji Energii i Skarbu Państwa, zgodnie z hasłami wyborczymi Rodzina i Energetyka.
W kolejnych artykułach będę informował Szanownych Czytelników o innych działaniach w pracy sejmowej.
Posłowie PiS bardzo zaangażowali się w działania na rzecz szybkich zmian prawa. Jak
mają Państwo okazję słuchać i oglądać relacje sejmowe, temperatura debaty sejmowej potrafi być wysoka. Oczywiście główne iskry lecą między PO i PiS. Muszę powiedzieć, że wielu
przedstawicieli obu stron ma swoje „zasługi” w windowaniu poziomu emocji ponad miarę!
Z pewnością jednak najbardziej istotnym czynnikiem podwyższającym temperaturę debat
jest polityka PO, w której założeniu jest konfrontacja i dezawuowanie PiSu. Było to widoczne
szczególnie w I części debaty na temat Trybunału Konstytucyjnego. Swoje błędy z poprzedniej kadencji się przemilczało i skupiało się na błędach przeciwnika politycznego.
Dodatkowo, jak wielu z Państwa pamięta, w czasie kiedy rządziła PO, po zaprzysiężeniu
rządu oczekiwała ona, że przez pierwsze 100 dni nie będzie żądało się wyjaśnień dotyczących realizacji programu, natomiast od rządu PiS żąda się wyjaśnień, jeszcze przed zaprzysiężeniem. Czy to jest racjonalna, wyważona polityka ?
Trudno jest działaczom PO przyzwyczaić się po 8 latach do sytuacji, w której tracą wpływy i stanowiska. Polityka, którą przyjęła PO, prawdopodobnie doprowadzi do jej postępującej marginalizacji. Ta partia nie jest oparta na wartościach, które w trudnym czasie działania w opozycji mogłyby cementować jej członków. Wartości chrześcijańskie przywołane
w deklaracji ideowej, stały się pustym sloganem, co widać było w działaniach politycznych
tego ugrupowania, szczególnie za rządów Pani Premier Kopacz.
Ciąg dalszy nastąpi …
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Tropem Wilczym
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to
nazwa ogólnopolskiej imprezy, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja. W tym roku przypada czwarta
edycja tego wydarzenia.
Bieg odbędzie się 28
lutego. Po raz pierwszy
w tym projekcie weźmie
udział Rumia, która w ten
sposób chce oddać cześć i
chwałę tym zapomnianym
bohaterom.
Uczestnicy spotykają się
od godz.10.30 w Hali MOSiR Rumia, gdzie odbędzie
się potwierdzenie rezerwacji i rozdanie koszulek biegowych. Następnie udadzą
się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie złożą kwiaty, a
punktualnie o godz. 12 zacznie się bieg.
Trasa przebiegnie ulicami: Żwirki i Wigury, Roszczynialskiego, Wybickiego
i Mickiewicza. Meta jest
na obiektach MOSiR-u. Na
każdego uczestnika czeka
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pamiątkowa koszulka i medal. Organizatorzy wręczą
też puchary w różnych kategoriach. Będzie żołnierski poczęstunek i inne niespodzianki.
- W naszym mieście
współorganizatorami biegu są Urząd Miasta Rumi,
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz SL Salos –
mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej
w Rumi, który objął honorowy patronat nad imprezą.
- Zawodnicy muszą pokonać dystans 1963 metrów,
co symbolizować ma datę
schwytania i zamordowania ostatniego z żołnierzy
wyklętych – Józefa Franczaka. - Zapraszam wszystkich chętnych do udziału

w biegu. Tutaj nie liczy się
miejsce i czas, lecz pamięć
o bohaterach, którzy dla ojczyzny poświęcali często to,
co mieli najcenniejsze, czyli swoje życie. My, u nas w
Rumi, w ten sposób chcemy
oddać im hołd.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24. lutego. Liczba
miejsc jest ograniczona do
300 zawodników (przy czym
prawie połowa miejsc jest
już zarezerwowana). Zapisy
na stronie MOSIR Rumia
lub: http://elektronicznezapisy.pl/event/251.html.
- Zapraszamy wszystkich
bez względu na wiek. Pozdrawiam i do zobaczenia
na trasie! – kończy Ariel
Sinicki.
U.M.

Czas na zmiany

Nowe samochody
dla Straży Miejskiej
200 tys. zł przeznaczyła Rumia na zakup nowych samochodów dla Straży Miejskiej. Decyzja była konieczna, gdyż dwa
z trzech aut, którymi dysponowali strażnicy do tej pory, nie
nadają się do użytku.
Do tej pory rumska
Straż Miejska miała do
dyspozycji trzy samochody: dwa fiaty doblo (jeden
z silnikiem benzynowym i
jeden diesel – oba z 2003 r.)
oraz renault traffic z 2008
r. Przy czym renault z powodu uszkodzonego silnika został wycofany z eksploatacji w lipcu ubiegłego
roku. Podobny los spotkał
w styczniu tego roku jednego doblo. A to oznacza, że
strażnikom pozostał tylko
jeden sprawny samochód.
Decyzja o przeznaczeniu
środków na zakup nowych
aut zapadła na posiedzeniu
Rady Miejskiej Rumi.
- Nowe samochody dla
naszej Straży Miejskiej to
konieczność – podkreśla
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - Te, które jeździły do tej pory, często się
psuły i są bardzo zdezelowane. A to generuje ogromne wydatki na naprawy.
Lepiej zatem kupić nowe

auta i nie ponosić kosztów
ciągłych remontów.
Jeszcze w ubiegłym roku
zapadła decyzja, że z powodu uciążliwych awarii, na
usunięcie których miasto
wydaje olbrzymie kwoty,
tabor SM należy wymienić.
Radni, w porozumieniu
z burmistrzem, przesunęli
środki finansowe w wysokości 200 tys. zł na zakup
trzech nowych pojazdów.
Przetarg został ogłoszony
i zapewne jeszcze w lutym
samochody zostaną dostarczone strażnikom miejskim.
- Były to kwoty niebagatelne – mówi Krzysztof
Woźniak, przewodniczący
Komisji
Bezpieczeństwa
Rady
Miejskiej
Rumi.
- W poprzedniej kadencji te
naprawy kosztowały miasto
aż 85 tys. zł! A od jakiegoś
czasu dwa z trzech samochodów Straży Miejskiej zostało
wyłączonych z eksploatacji,
z uwagi na brak możliwości
dalszego użytkowania.

Jest to dla nas bardzo
dobra wiadomość – nie
ukrywa Roman Świrski,
komendant rumskiej Straży
Miejskiej. - Brakowało nam
bowiem do tej pory narzędzi
do wykonywania pracy. Kiedy trzeba szybko dostać się
na miejsce, by ratować ludzkie życie i zdrowie, najprostszym sposobem jest dojazd
samochodem. Kontrolowanie działek w sprawie składowania śmieci, czy patrolowanie miasta pod kątem
chuligańskich
wybryków,
można wykonywać pieszo.
Ale gdy chodzi o zdrowie
i życie, liczy się czas! ...
Nastąpi
też
zmiana
obszarów działania rewirowych Straży Miejskiej
z dniem 15 lutego. Od tej
pory w mieście działać będzie nie 3, ale 4 rewirowych.
Rewirowi w razie potrzeby
podejmują interwencje dotyczące zachowania spokoju
i porządku w swoich rewirach.
U.M.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi
o przyjęciu dokumentu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta RUMI
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 55 w związku z art. 46 pkt 1
oraz art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz.1235 ze zm.) oraz 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),zawiadamiam o przyjęciu Zarządzeniem Nr 513/59/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia
04 lutego 2016 roku projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RUMI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa, i możliwości zapoznania się z
jego treścią. Z treścią dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem,
o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
Burmistrz Miasta Rumi
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CIEPŁO Z SIECI – KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej działa na terenie
Rumi od lat 80-tych XX wieku. Rumia Janowo została włączona do miejskiej sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji przez OPEC koncepcji rozwoju scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Dzięki powiązaniu
systemu ciepłowniczego Rumi z systemem gdyńskim miasto otrzymuje
od OPEC ciepło nie posiadając na swoim terenie dużych jego źródeł.
Okręgowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej działa
na terenie Rumi od lat 80-tych
XX wieku. Rumia Janowo została włączona do miejskiej
sieci ciepłowniczej w wyniku
realizacji przez OPEC koncepcji
rozwoju
scentralizowanego
systemu zaopatrzenia w ciepło.
Dzięki powiązaniu systemu ciepłowniczego Rumi z systemem
gdyńskim miasto otrzymuje
od OPEC ciepło nie posiadając
na swoim terenie dużych jego
źródeł. Podłączanie do sieci
centralnego ogrzewania kolejnych budynków zarówno
mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, systematycznie
wpływa na poprawę jakości
powietrza w mieście.
Przedsiębiorstwo poza bieżącą działalnością, związaną z
produkcją i dystrybucją ciepła,

realizuje również zadania w
zakresie szeroko rozumianej
odpowiedzialności społecznej.
Jednym z obszarów działań na
rzecz lokalnego środowiska
jest edukacja ekologiczna.
Bezpieczne ciepło to jedna z
głównych tez zawartych w misji
OPEC. Bezpieczeństwo ciepła
sieciowego OPEC polega na
wyeliminowaniu takich zagrożeń, jak: wybuchy, poparzenia
czy zaczadzenia. W ramach
kampanii „Bezpieczne ciepło”,
którą realizowaliśmy na przełomie roku 2014/2015 zaprosiliśmy najmłodszych do odwiedzenia naszego Działu Węzłów i
Instalacji Odbiorczych Zachód,
przy ul. Gdańskiej 33A. Program
warsztatów terenowych obejmował m.in.: zwiedzanie stacji
cieplnej, pogadankę na temat:
Skąd się bierze ciepło i czemu

służy? Odpowiedź na pytanie:
Dlaczego ciepło sieciowe jest
bezpieczne? ogólną pogadankę na temat bezpieczeństwa,
w tym również bezpieczeństwa
na drodze oraz przekazanie
dzieciom kamizelek odblaskowych. Ponadto maluchy wzięły
udział w konkursie plastycznym
„Z OPEC ciepło i bezpiecznie”.
Udział w kampanii wzięły
m.in. dzieci z Niepublicznego
Przedszkola Iskierka (ul. Dokerów 5) oraz z Przedszkola nr 6
Janowiaczek (ul. Pomorska 27).
Przedszkole „Iskierka” w Rumi
przybliża swoim wychowankom
różnorodne zagadnienia związane z życiem codziennym, dlatego też od lat współpracuje z
OPEC. Dyrekcja Przedsiębiorstwa
zaprosiła w swoje progi dzieci z
najstarszej grupy. Przedszkolaki bardzo chętnie skorzystały z

OGŁOSZENIE

Podziękowanie dla OPEC od Przedszkola „Janowiaczek”.

Fot. A. Górniak

wane do naszych mieszkań i domów, przedszkolaki odwiedziły
OPEC w Rumi. Mogły zobaczyć,
dotknąć, doświadczyć, a przez
to zapamiętać.
(Anna Drączkowska, dyrektor Przedszkola „Janowiaczek”).

Ponadto w ramach współpracy z KZG „Dolina Redy
i Chylonki” przedsiębiorstwo
prowadzi od lat warsztaty terenowe dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz seminaria dla Słuchaczy Uniwersytetu III wieku z Rumi.

Kolejne nowe chodniki pojawiły się przy ul. Gdańskiej, Morskiej i Derdowskiego. Remont był konieczny, gdyż dotychczasowe ciągi piesze były w fatalnym stanie technicznym.

Akademii Pilki Siatkowej APS Rumia
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Fot. A. Górniak

Kostka zamiast dziur i wyrw
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Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”.

Remonty chodników
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możliwości poznania specyfiki
pracy w OPEC-u. Nie zabrakło
również słodkiego poczęstunku
i pamiątkowych prezentów dla
przedszkola w postaci kamizelek odblaskowych. Dzięki takim
działaniom przedszkolaki pogłębiają swoją wiedzę w różnorodnych obszarach pracy na rzecz
użyteczności publicznej.
(wychowawczynie Ewelina Kamińska i Ewa Drzewiecka, Niepubliczne Przedszkole
Iskierka).
Udział w konkursie plastycznym „Z OPEC CIEPŁO I BEZPIECZNIE” był świetną okazją
dla przedszkolaków z przedszkola „Janowiaczek” do pogłębienia i ugruntowania wiedzy i
doświadczeń związanych z edukacją ekologiczną. Dzieci poznawały zasady segregowania i
zbierania śmieci. Dowiadywały
się, że śmieci nie spala się w domowych piecach, bo jest to bardzo szkodliwe dla środowiska i
zdrowia człowieka. Ciepła potrzebujemy wszyscy, ale pochodzącego z właściwych źródeł, a
jednym z nich jest właśnie OPEC.
Aby przekonać się jak to ciepło
jest produkowane i przekazy-

20.02.2016

SOBOTA GODZ. 11.00
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
MOSiR RUMIA

JESLI CHCESZ POMÓC - PRZYJDZ POCZATEK LICYTACJI O GODZ. 13.00
PATRONAT
CHARYTATYWNY:

PATRONAT
HONOROWY:

Burmistrz Miasta Rumi

PATRONAT
MEDIALNY:

SPONSORZY:

TELEWIZJA TTM
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Szko³a Podstawowa nr 9
im. Kpt. ¯.W. Karola Olgierda Borchardta
ul.Stoczniowców 6, 84-230 RUMIA

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB
NIEWIDOMYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH
POMÓZ I TY

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Rumi,
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.Ksi¹¿¹t
Pomorskich, ul.Starowiejska 4, 84-231 RUMIA

Hotel FALTOM w

Rumi

MARMAS JASTRZÊBIA GÓRA
PATRIZIA ARYTON
BUTIK ‘SHE’
C.H. ABRAHAM

RUMIA

PRACOWNIA REKLAMY
I POLIGRAFII ‘ONE’

Miasto po wyborach nowych władz (grudzień 2014)
– burmistrza i rady - znacząco zmieniło podejście do
pieszych i sukcesywnie wymienia zniszczone i dziurawe stare chodniki na nowe.
Firma, wyłoniona w
przetargu,
wymieniała
chodniki w miejscach najbardziej uczęszczanych, np.
w okolicy ośrodka zdrowia
oraz przy przystanku SKM
Rumia Janowo, a poprzed-

nio przy szkołach (ul. Batorego, Sabata, Sienkiewicza).
- Musimy dbać o naszych mieszkańców, stan
wielu chodników groził
kontuzjami. Dziury i nierówności szczególnie dla
osób starszych są bardzo
niebezpieczne – mówi Michał Pasieczny, burmistrz
Rumi. – Cieszę się, że radni bez problemu, zarówno
w zeszłym, jak i tym roku

przeznaczyli na ten cel spore środki finansowe w budżecie miasta. Szczególne
podziękowania należą się
tutaj dla Ariela Sinickiego, przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Beaty Ławrukajtis, przewodniczącej
Komisji Gospodarczej, którzy koordynują zarówno temat remontów chodników,
jak i wykładania ulic piaskowych płytami yumb.
U.M.
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Nasza sonda

Patron dla Rumi - św. Jan Bosko!

Czy jesteś za tym,
aby w naszym mieście
sklepy były nieczynne
w niedziele i święta?

Kim jest patron? - w wymiarze duchowym jest to święty, który oręduje
za nami, wstawia się przed Bogiem, wyprasza łaski, do którego nabożeństwo jest żywe, a nauczanie, duchowość i charyzmat ciągle aktualne...
Takim patronem dla Rumi mógłby być św. Jan Bosko obecny na tej
ziemi od 1937 roku przez obecność Salezjanów oraz wielu dzieł związanych
z charyzmatem salezjańskim, a także kolejne pokolenia wychowanków.
Św. Jan Bosko jest patronem wielu miast, prowincji, instytucji, a
także młodzieży, sportowców, pasjonatów, zatroskanych o najmłodszych i potrzebujących, artystów, rzemieślników, młodych robotników,
a w sposób szczególny - wielką pomocą dla rodziców, wychowawców
i nauczycieli poprzez system prewencyjny i dzieła wychowawcze.

Więcej o św. Janie Bosko i idei ustanowienia
tego świętego kapłana i wychowawcy

Patronem miasta Rumi
dowiesz się na stronie

WWW.BOSKARUMIA.PL
Zapraszamy!

Św. Jan Bosko - wychowawca dzieci i młodzieży.

Św. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia
1815 roku w Becchi koło Castelnuovo
d’Asti. Rodzicami jego byli Franciszek
i Małgorzata. Miał dwóch braci.
W roku 1841 został wyświęcony na
kapłana. W swojej pracy duszpasterskiej w sposób szczególny zwrócił uwagę na zaniedbaną młodzież.
W 1844 roku założył pierwsze oratorium dla młodzieży, czyli miejsce
zabawy, nauki i modlitwy. Dziesięc lat
później utworzył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Salezjanów),
a w 1872 – Zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych (Salezjanki).
Św. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r.
w Turynie. Został beatyﬁkowany w 1929
r., a kanonizowany 5 lat później.
A wszystko zaczęło się od snu, który
miał w 9 roku życia...

Poseł M. Horała w Rumi

Komitet PiS w Rumi serdecznie zaprasza mieszkańców na otwarte spokanie z posłem Marcinem Horałą, które odbędzie sę 7 marca (poniedziałek) o godz. 18.00 w
Miejskim Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza. Tematem głównym spotkania będzie sprawa programu Rodzina 500 plus oraz bieżąca sytuacja polityczno społeczna w kraju. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę „Wyprawa do polskości”
autorstwa posła Marcina Horały.
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SKLEP GARMAŻERYJNY

KASZUBSKIE SMAKI
Rumia ul. Wybickiego 36

Przyjmujemy zamówienia na catering świąteczny,
organizujemy przyjęcia okolicznościowe.

Restauracja "Surf Tawerna"
Pole Campingowe "Chałupy 3"

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Karolina Kupc
RUMIA ul. Nizinna 3A/1

www.gabinetstomatologiicyfrowej.pl

tel. +48 600-412-469
+48 586-720-459

Zakres usług:

5 MARCA ORGANIZUJEMY DZIEŃ KOBIET
Z POKAZEM CHIPPENDALESA
www.surftawerna.pl
tel. kom.: 722 222 111
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- stomatologia zachowawcza i estetyczna
- endodoncja
- protetyka w tym CAD/CAM SIRONA CEREC
- chirurgia i implantologia
- cyfrowy system obrazowania RTG
Zapewniamy komfortową atmosferę
i wysokie standardy diagnostyki i leczenia.
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Wsparcie finansowe organizacji

Nagrody mediów

Jarosław Kaczyński
„Człowiek Roku 2015”
tygodnika „Wprost”
Jarosław Kaczyński posiada dziś
wpływy, o jakich polscy politycy w ostatnich 27 latach mogli tylko pomarzyć. Jako
przywódca obozu politycznego, który zdobył pełnię władzy w kraju, może dziś wyznaczać kierunki polityki wewnętrznej
i zagranicznej. Wręczamy Jarosławowi
Kaczyńskiemu tytuł „Człowieka Roku”
nie tylko w uznaniu jego osiągnięć wyborczych, ale z nadzieją na stworzenie mocnych ram Polski w przyszłej Europie.
Fragment laudacji tygodnika „Wprost”

Prezydent Andrzej Duda
„Człowiek Wolności 2015”
tygodnika „wSieci”
- Tak naprawdę laureatami tej nagrody
są wszyscy ci Polacy, którzy poszli do wyborów w przekonaniu, że są ludźmi wolnymi,
chcą tej wolności i w związku z tym chcą
dobrej zmiany - powiedział Prezydent Andrzej Duda, odbierając 26 stycznia 2016
roku podczas uroczystej gali nagrodę "Człowiek Wolności 2015" tygodnika "wSieci".
A tak niedawno była kampania wyborcza,
Pan Prezydent odwiedził też Kaszuby, mogliśmy się z nim spotkać także w kwietniu ubiegłego roku w Wejherowie. Umie przemawiać,
mówił o wielu ważnych sprawach, również
o pierwszej Solidarności, walce o wolność i
godność. Miał czas dla każdego, wszystkich
cierpliwie wysłuchiwał.
Pojęcie wolności łączy się też z odwagą, odwagą głoszenia niepopularnych prawd, jak
na przykład ta, że nie rozliczono sprawców grudniowych masakr czy stanu wojennego.
Nagroda "Człowiek Wolności" to nie tylko tytuł, lecz także obowiązek podejmowania każdego dnia działań umacniających tę nadrzędną dla Polaków wartość.
Ryszard Hinc

Bałtyk naszym oknem na świat
10 lutego 2016 r obchodziliśmy 96. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Na centralnych uroczystościach w Pucku zjawił się również prezydent Andrzej Duda. Na uroczystości w porcie rybackim prezydent
Duda dziękował za wielkie wyróżnienie, jakim jest pierścień Hallera.
Prezydent przytoczył słowa,
jakie 96 lat temu wypowiedział w Pucku gen. Józef
Haller, który zwracając się
do Kaszubów, dziękował za
to, że przez lata straszliwej
niemieckiej niewoli przechowali ten skrawek wybrzeża Bałtyku dla Polski. Jak
mówił prezydent Duda, za
to Rzeczpospolita i wszyscy
Polacy powinni być mieszkańcom tej ziemi wdzięczni.

Przypomniał, że 10 lutego
1920 roku, gdy symbolicznie przekazywano straż
na Bałtyku z rąk Kaszuba
rybaka na ręce polskiego
marynarza, polska Marynarka Wojenna, o której
gen. Haller mówił, że jest
zbrojnym ramieniem narodu polskiego, liczyła 10
skromnych szkut. – Ale jak
wielki duch musiał być w
narodzie skoro w ciągu kil-

ku lat powstała szkoła morska w Tczewie, zalążki portu i rozpoczęła się budowa
wielkiej Gdyni – wskazywał
prezydent. Jak mówił, nie
ma wątpliwości, że duch i
siła, dzięki którym wtedy
Polska tak szybko się rozwijała, ciągle jest. – I chociaż
czasem nasz kraj przeżywa
trudniejsze chwile, to cały
czas trwamy przy Bałtyku.
W.H.

Powiat przyznał dotacje
organizacjom pozarządowym
Starostwo Powiatowe w Wejherowie ogłosiło wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. dla podmiotów prowadzących na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. W tym
roku na ten cel przeznaczono kwotę 200 tys. zł. Dzięki tym
środkom wielu organizacjom uda się zrealizować działania
m.in. na rzecz kultury, integracji osób niepełnosprawnych,
oświaty oraz zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
– Konkurs ma na celu
wspieranie ciekawych projektów, które przyczyniają się
do upowszechniania i promowania kultury fizycznej i
sportu, zdrowego stylu życia,
lokalnych produktów turystycznych oraz przedsięwzięć
edukacyjno-wychowawczych
obejmujących jak największe
grupy społeczne – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek
Zarządu Powiatu.
Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego konkurs wpłynęło
150 ofert. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań w
obszarze: upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
– 42 oferty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji – 39 ofert oraz
działań na rzecz osób nie-

pełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji, promowanie
aktywności oraz integracji
osób
niepełnosprawnych
– 20 ofert. Z roku na rok
kwoty, które trafiają do organizacji
pozarządowych
są coraz większe. W 2014
r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na
realizację zadań publicznych wyniosły 150 tys. zł,
w 2015 r. 176 tys. zł, a w
2016 r. kwota ta została
zwiększona do 200 tys. zł
W tym roku przyznano dotacje z budżetu powiatu na realizację zadań
publicznych w dziewięciu
dziedzinach. Podobnie jak
w roku ubiegłym, najwięcej
środków, bo aż 71.600 zł,
przeznaczonych zostało na
upowszechnianie
kultury

fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr
kultury i tradycji 59.500 zł.
Ponadto na zadania w sferze
wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano 28.500
zł, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji,
promowania
aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych
17.100 zł, ochrony i promocji
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 11.800 zł, turystyki, w tym promocji lokalnych
produktów
turystycznych
6.000 zł, oświaty i wychowania 2.500 zł, porządku i
bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 2.000 zł,
a na ratownictwo i ochronę
ludności 1.000 zł.
Starostwo Powiatowe

Podpisanie umów promocyjnych
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel podpisali umowy promocyjne z przedstawicielami
klubów sportowych oraz zawodnikiem sportowym.
To bardzo znacząca pomoc, bez której trudno byłoby trenować i jeździć na
zawody, jak mówią sami zainteresowani. Powiat od wielu lat wspiera sportowców
odnoszących wysokie wyniki
sportowe oraz kluby, które
promują powiat na zawodach
ligowych i pucharowych.
– Na pewno chcielibyśmy,
aby tych środków było jak
najwięcej, ale nasze możliwości finansowe też są ograniczone – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
– Sport należy wspierać. Cieszymy się, że tyle klubów w
naszym powiecie funkcjonuje
i angażuje dzieci i młodzież.
To niezwykle ważne, aby w
młodych ludziach zapalić
sportowego ducha.
W sumie 73 tys. zł wyniosły dotacje przyznane sportowcom i klubom sporto-

wym działającym na terenie
powiatu wejherowskiego.
Dofinansowanie otrzymali Wejherowski Klub
Sportowy „Gryf” – 30 000
zł, Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo – 20 000 zł,
Akademia Piłki Siatkowej
Rumia – 10 000 zł, Akademia Tenisa Stołowego Małe

Trójmiasto
Stowarzyszenia Sportowe z siedzibą w
Rumi 5 000 zł, Uczniowski
Klub Sportowy Tri-Team
Rumia – 3 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” z siedzibą w Wejherowie 2 000 zł oraz Mateusz
Ostaszewski – 3 000 zł.
Starostwo Powiatowe
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Gdzie są nasze pieniądze?

Polskie banki

Zdaniem ekonomistów banki są krwioobiegiem gospodarki. Jeżeli to stwierdzenie jest prawdą, to polska gospodarka
od dłuższego czasu jedzie na kroplówce, ponieważ większość
polskiego sektora bankowego jest w rękach zagranicznych.
Polskimi pozostają kontrolowany przez skarb państwa PKO
BP, banki spółdzielcze oraz SKOK-i.
Zagrożenia wynikające
z takiego stanu rzeczy są
oczywiste: wyprowadzanie
zysków za granicę, preferowanie
zagranicznych
podmiotów w strategii kredytowej banków, a więc
osłabianie polskiej gospodarki. Jednak nawet „zwykły” klient banku musi
sobie zdawać sprawę, że wybierając bank o kapitale zagranicznym nie jest objęty
pełną ochroną państwa polskiego. Na przykład nadzór

nad obecnym swego czasu
na naszym rynku Polbankiem, sprawowała grecka
instytucja nadzorująca.
Polski system bankowy
jest zdecydowanie inny niż
w większości krajów „starej
UE”. Jak wynika z analizy
Komisji Nadzoru Finansowego, w Unii Europejskiej
średnia udziału kapitału
zagranicznego w aktywach
sektora bankowego wynosi
około 30 procent. W naszej
części Europy jest to znacz-

nie więcej - w przypadku
Polski dochodzi do 70 procent. KNF wskazuje, że w
większości krajów Europy
Zachodniej udział kapitału
zagranicznego w krajowym
systemie bankowym nie
przekracza 20 procent. Jednocześnie KNF powołuje
się na dane, które dowodzą,
że w całym regionie spada
liczba banków krajowych.
Ich miejsce zajmują banki
zagraniczne.
W. H.

Najpopularniejsze banki - kto jest ich właścicielem?
PKO BP – główny udziałowiec: Skarb Państwa - Polska
Bank PeKaO S.A. – główny udziałowiec: Uni Credit - Włochy
mBank – główny udziałowiec: Commerzbank - Niemcy
BZ WBK – główny udziałowiec: Banco Santander - Hiszpania
ING Bank Śląski – główny udziałowiec: ING - Holandia
Getin Noble Bank – główny udziałowiec: LC Corp B.V. - Polska
Bank Millenium – główny udziałowiec: Banco Comercial Portugues - Portugalia
BGŻ BNP Paribas – główny udziałowiec: BNP Paribas – Francja
Raiffeisen Polbank – główny udziałowiec: Raiffeisen - Austria
Citi Handlowy – główny udziałowiec: Citibank - USA
Alior Bank – główny udziałowiec: PZU - Polska
Bank Gospodarstwa Krajowego – główny udziałowiec: Skarb Państwa - Polska
Bank BPH – główny udziałowiec: GE - USA
Deutsche Bank Polska – główny udziałowiec: Deutsche Bank - Niemcy
BOŚ Bank – główny udziałowiec: NFOŚiGW - Polska
Santander Consumer Bank – główny udziałowiec: Banco Santander - Hiszpania
Euro Bank S.A. – główny udziałowiec: Societe Generale - Francja
BPS S.A. – główny udziałowiec: Banki Spółdzielcze - Polska
SGB Bank S.A. – główny udziałowiec: Banki Spółdzielcze - Polska
Bank Pocztowy – główny udziałowiec: Poczta Polska (Skarb Państwa) - Polska
Plus Bank – główny udziałowiec: Karswell LTD - Cypr / Polska
FM Bank PBP – główny udziałowiec: Abris Capital – Wielka Brytania

Nowe Biuro Poselskie PiS
W Wejherowie uroczyście otwarto nowe Biuro Poselskie PiS
przy placu Jakuba Wejhera 9, wcześniej mieściło się tam Biuro Poselskie posła Jerzego Budnika.

W otwarciu biura brali
udział posłowie: Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Jolanta Szczypińska, Marcin Horała,
Jan Klawiter, Janusz
Śniadek oraz wojewoda
pomorski Dariusz Drelich i starosta wejherowski
Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf oraz
członkowie Zarządu Powiatu Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski.
Poświęcenia biura dokonał ks. prałat Daniel
Nowak -dziekan dekanatu
wejherowskiego, a w swoim
przemówieniu poseł Janusz
Śniadek - szef PiS w województwie pomorskim wskazał, iż biuro poselskie ma
służyć mieszkańcom Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Biuro będzie czynne
w poniedziałki i czwartki
w godzinach 16.00 – 18.00
oraz w środy w godzinach
11.00 – 16.00.
Po uroczystym otwarciu
i poświęceniu biura posło-

Wicestarosta Witold Reclaf był osobą prowadzącą spotkanie i witającą zaproszonych Gości. Fot. W. Reclaf

wie, wojewoda pomorski,
starosta wejherowski oraz
członkowie i sympatycy
PiS udali się do Pałacu
Przebendowskich,
gdzie
odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe poprzedzone
modlitwą pod przewodnictwem ojca gwardiana
Daniela Szustaka. Przy
śpiewie kolęd dzielono się

opłatkiem, a następnie
wspólnie rozmawiano. Należy zaznaczyć, iż w opłatku
brali udział członkowie PiS
z Rumi z radną powiatową
Łucją Słowikowską, wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Rumi Florianem
Mosa i radnym Michałem
Kryżą na czele.
Witold Reclaf

Groźna grypa w Wejherowie
Na początku lutego, na oddział intensywnej opieki medycznej został przyjęty 40 letni mężczyzna. Okazało się, że
jest posiadaczem wirusa tzw. świńskiej grypy AH1N1. Niestety, w wyniku powikłań pacjent zmarł. To piąty śmiertelny przypadek w kraju.
Objawy świńskiej grypy są podobne do zwykłej
grypy. Występuje gorączka,
bóle mięśni, ból głowy, kaszel osłabienie i zmęczenie.
Dodatkowo może wystąpić
ból ucha, nudności, wymioty. W wejherowskim szpitalu można się zaszczepić
przeciwko grypie, w takim
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wypadku jeśli zachorujemy
na tą odmianę choroby, jej
przebieg jest łagodniejszy
i nie jest tak szkodliwy dla
naszego zdrowia.
Do tej pory wirusa
AH1N1 stwierdzono na Pomorzu u 14 osób, nie było
jednak przypadków śmiertelnych.

Ze względu na zwiększoną zachorowalność na
grypę, już 4 lutego wejherowski szpital wprowadził
ograniczenia w odwiedzinach - przy pacjencie może
przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca. Ograniczenie będzie obowiązywało
do odwołania.
W.H.

Po uroczystym otwarciu biura wszyscy udali się do Pałacu Przebendowskich na
spotkanie opłatkowe.
Fot. W. Reclaf
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Ciekawa historia miasta

Turystyczne Zagórze
W Gazecie Rumskiej nr 12/2015 w artykule pod tytułem „Auerhahn – Cesarz w
Zagórzu”, pisałem o pobycie cesarza Wilhelma II w Zagórzu i Kamieniu, postawionym na pamiątkę upolowania tu przez cesarza w roku 1897 głuszca. Pisałem też
o walorach klimatycznych, przyrodniczych i krajobrazowych Zagórza i Szmelty.
Dzisiaj
piękna
dolina Szmelty rozbudowała
się, nie ma tu kuracjuszy
i wczasowiczów, ale porośnięte lasami okoliczne morenowe wzgórza i zagórski
potok, nie straciły nic ze
swej atrakcyjności i piękna
w każdej porze roku.
Aby w Rumi mógł nastąpić rozwój turystyki, to w
pierwszym etapie należałoby się oprzeć na walorach
Zagórza i Szmelty. Jednym
z pierwszych kroków może
być wyznaczenie ciągów
pieszych – co nie jest trudne, bo ślady po dawnych
ścieżkach pozostały – a
także należy podjąć działania promocyjne. Tematyczne ciągi piesze mogłyby
obejmować nieistniejące już
obiekty, a pełniące niegdyś
w historii Rumi i Zagó-

rza istotną rolę (np. młyny, Dom Kuracyjny). Przy
takich szlakach powinny
stanąć tablice informacyjne
ze zdjęciami i opisem obiektów, co pozwoliłoby także
lepiej poznawać historię Zagórza. W te szlaki trzeba by
było wpisać także znajdujące się w pobliżu pomniki
przyrody (głazy, drzewa).
Na mapie sprzed stu lat,
którą pokazujemy poniżej,
zaznaczona jest Góra Węglowa, Widokowa, Spalona,
a także Auerhahn – miejsce gdzie cesarz upolował
głuszca – i oczywiście tych
miejsc nie możemy pominąć
przy wyznaczaniu i opisie
szlaków.
Dobrym miejscem dającym początek wielu szlakom, jest końcówka ulicy Leśnej. Z tego miejsca

można zejść na ulicę Batorego (młyn) i Św. Józefa,
dojść leśną ścieżką do ulicy
Strzeleckiej – tu ciekawym
obiektem jest strzelnica.
Kierując się w stronę Zbychowa dojdziemy do Auerhahnu i pamiątkowego
kamienia, stąd skręcając
w lewo dojdziemy także do
Szmelty. Na wprost historyczną kamienną drogą
zmierzamy na płaskowyż
(na mapie Stern – Gwiazda), skąd rozchodzą się
drogi i ścieżki, którymi
dojdziemy na Górę Widokową, możemy udać się w
kierunku ul. Strzeleckiej i
Góry Widokowej, a także do
leśniczówki, do Zbychowa i
w okolice ul. Zbychowskiej.
Jedna z tych leśnych
ścieżek mogłaby być częścią leśnej ścieżki eduka-

cyjnej dla najmłodszych
mieszkańców, pomocną w
lekcjach przyrody. Nadleśnictwo takie ścieżki wytycza i tworzy – pokazują one
unikatowe leśne rośliny,
drzewa, mrowiska, siedliska ptaków.
Co do samego Auerhahnu, to będziemy w porozumieniu z nadleśnictwem
stopniowo
porządkować
teren, widzimy tu większy
plac z ławkami, tablicą informacyjną, na której znajdą się zdjęcia i opis miejsca
i wydarzeń. Mogłoby to być
doskonałe miejsce wypoczynku dla rodzin i chwilowym przystankiem dla
wszystkich wędrowców z
leśnych ścieżek i oczywiście
miejscem spotkań i zabaw,
tak jak to dawniej bywało.
Ryszard Hinc.

Góra Markówca
Góra Markówca jako obiekt militarny odgrywała
znaczącą rolę obronną w 1939 r, gdy polskie oddziały odpierały niemieckie ataki, jak i w roku 1945, gdy
niemieccy żołnierze tu i na okolicznych wzgórzach
toczyli krwawe walki z rosjanami. To w dziejach Rumi
interesujące wydarzenia.
Zwykle właściciele gruntów, na których znajduje
się taki obiekt, starają się go zrekonstruować, remontować, odtwarzać i wyposażać tak jak np. mogłoby
to być w przypadku Rumi, w działa. Przedstawiają
też ich historię, udostępniają zwiedzającym, promują
i nawet mogą na tym zarabiać, gdy takie miejsce staje się atrakcją turystyczną. Na górze mogłaby też powstać platforma widokowa nie wynosząca się ponad
wierzchołek góry.
Budowa wieży widokowej na prywatnym terenie
ze środków samorządowych budzi wątpliwości, powstaje też pytanie, co ze znajdującym się tam obiektem militarnym? Budowa wieży to też ingerencja
w krajobraz i możliwe zakusy, aby wieżę wykorzystać
także jako maszt sieci telefonii komórkowej. Może
dobrze byłoby, rozważyć budowę wieży wspólnie
z Lasami Państwowymi tam, gdzie kiedyś stała? Mogłaby pełnić funkcje wieży widokowej, jak i wieży obserwacyjnej, pożarowej, zapewniającej bezpieczeństwo lasom.
Ryszard Hinc.

Stacja kolejowa
Zagórze
Góra
Spalona
Gwiazda

Auerhahn
Zagórze

Wieża
widokowa
Góra
Węglowa

Szmelta
Ośrodek leczenia
uzależnienia
z alkoholizmu

Diabelski
Wąwóz
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Czas wyboru dla maturzystów

Przekaż swoje pieniądze Wyższa Szkoła
Administracji
na szczytny cel
i Biznesu

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.

Akcja 1% dla oratorium

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.
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Więcej
informacji
na
www.gazetarumska.pl w
dziale EDUKACJA.

W nowej ofercie na rok 2016/17 czyli od października planujemy wprowadzić następujące
kierunki: WSB Gdańsk - Pedagogikę na II stopniu oraz Psychologię w Biznesie na I stopniu,
będziemy również modyfikować ofertę studiów
podyplomowych na razie jeszcze konsultujemy
nowe pomysły.

Profesor Edmund Wittbrodt, senator Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1997-2015, były minister edukacji, były
rektor P.G. został uhonorowany przez Prezydenta Węgier
Janosa Adera Krzyżem średnim Orderu Węgierskiego.
narodowych. Będąc ministrem edukacji narodowej
w Rządzie Jerzego Buzka
w latach 2000-2001 intensywnie rozwijał relacje węgiersko-polskie. Dodał także, że: Obok działalności
politycznej Pan Edmund
Wittbrodt ma na swoim
koncie również znaczące
sukcesy naukowe w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, automatyki, robotyki, mechatroniki i
biomechaniki.
Profesor Edmund Wittbrodt, urodzony w Rumi,
rozpoczął swoją edukację
w Szkole Podstawowej nr
1 w Rumi. Grał w Miej-

kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W uczelni dużym zainteresowaniem cieszą studia,
które mają praktyczny charakter.
E.S.

Bankowa

Węgierskie odznaczenie
dla Senatora z Rumi
spraw unijnych parlamentu
węgierskiego dr. Richarda
Horcsika.
Ambasador Węgier w
swoim wystąpieniu dodał
między innymi: Jako delegowany przez polski Senat
członek Konwentu Europejskiego złożył – podobnie
do węgierskich propozycji
– wniosek – Wittbrodt Convention contribution – o
modyfikację tekstu preambuły Traktatu Lizbońskiego, by stwierdzenie o dziedzictwie
chrześcijańskim
było bardziej wyraźne.
Ponadto, pan Senator sformułował propozycje także
w sprawie parlamentów

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najdłużej działającą na Pomorzu uczelnią prywatną, od
wielu lat prowadzi studia
licencjackie, magisterskie,
jednolite 5-letnie studia
magisterskie, seminarium
doktorskie oraz studia podyplomowe.
Kandydaci na studia
wyższe mogą wybierać
spośród 33 nowoczesnych
specjalności na kilku kierunkach – Wydział Prawa
i Administracji: Prawo,
Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Wydział
Zarządzania: Zarządzanie,
Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Management
(studia prowadzone w języku angielskim). Wszystkie

Wyższa Szkoła

Profesor Edmund Wittbrodt uhonorowany

To bardzo wysokie odznaczenie przyznane zostało za niemal dwudziestoletnią działalność na rzecz
pielęgnowania i budowania
dobrych relacji polsko-węgierskich, a w szczególności za owocną współpracę
komisji parlamentarnych
Polski i Węgier w okresie
prezydencji węgierskiej i
następującej po niej polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej.
Krzyż został wręczony
1 lutego br. w Ambasadzie
Węgierskiej w Warszawie przez ambasadora dr.
Ivana Gyurcsika oraz
przewodniczącego komisji

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
wyróżnia się dbałością o praktyczny charakter
studiów. Studenci otrzymują nie tylko olbrzymią dawkę wiedzy, ale także konkretne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej i karierze.

skim Domu Kultury w
Rumi w zespole muzycznym „Poszukiwacze” w
latach
sześćdziesiątych
ubiegłego wieku. Jest profesorem zwyczajnym na
Wydziale Mechanicznym
Politechniki
Gdańskiej.
Był rektorem tej uczelni w latach 1990-1996.
Jest
współzałożycielem
Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Rumi
w 1998 roku, a także Zasłużonego dla Powiatu
Wejherowskiego.
Red.

Co roku badamy losy
naszych Absolwentów, ponadto współpracujemy z
pracodawcami w zakresie
zapotrzebowania
rynku
pracy i dostosowujemy go
do realiów naszego województwa w ramach Rady
Programowej http://www.
wsb.pl/gdansk/aktualnosci/programy-studiow-w-rekach-przedsiebiorcow.
Wprowadzenie nowego kierunku czy też specjalności
jest poprzedzone badaniami rynku oraz konsultacjami z pracodawcami. Cały
czas staramy się zaspokoić
potrzeby naszego rynku
podążając za trendami, jak
i modyfikujemy nasze szlagierowe kierunki, które nie-

zmiennie od lat cieszą się
ogromnym powodzeniem tj:
Finanse i Rachunkowość,
Logistyka, Bezpieczeństwo
Wewnętrzne, turystyka i
Rekreacja.
E.S.

Więcej
informacji
na
www.gazetarumska.pl w
dziale EDUKACJA.
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Konkurs chóralny

Chórzyści śpiewali
kolędy i pastorałki
1,5 oraz 2 tys. zł zgarnęli zwycięzcy podczas I Chóralnego
Konkursu Kolędniczego „Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki”. W sumie rywalizowało 6 chórów z
Wejherowa, Rumi oraz Redy.

Chór "Lira" im. Stanisława Ormińskiego z Rumi.

Finalistów wyłoniono 21
stycznia w Filharmonii Kaszubskiej. Była to pierwsza
edycja imprezy, którą zorganizowali wspólnie Wejherowo oraz Stowarzyszenie
Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”. Stowarzyszenie powstało 15 lat temu i
zrzesza samorządy Redy,
Rumi i Wejherowa.
Celem konkursu była popularyzacja oraz rozwój muzyki
chóralnej, a przede wszystkim
wspieranie amatorskiej działalności wokalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- Chóralistyka w Wejherowie i na Kaszubach
rozwija się bardzo szeroko – stwierdził Krzysztof
Hildebrandt,
prezydent
Wejherowa. - Ma blisko stuletnie tradycje, czego przykładem jest Chór Męski
„Harmonia”, który niedawno obchodził swoje 95-lecie.
A taki konkurs daje okazję
chórom na zaprezentowanie
swojej działalności wobec
lokalnej społeczności.
Konkurs, skierowany do
chórów i zespołów dziecięcych oraz dorosłych z terenu podległych gmin, ogłosiło Stowarzyszenie
pod
koniec ubiegłego roku. Zgłosiło się 17 chórów, w tym
8 dziecięcych oraz 9 doro-

słych. W pierwszym etapie
każde z miast wyłoniło po
dwa chóry reprezentujące je
podczas koncertu finałowego. W drugim, który odbył
się w Filharmonii Kaszubskiej, zwycięzcy eliminacji
lokalnych rywalizowali ze
sobą, prezentując repertuar
bożonarodzeniowy.
Na
deskach
filharmonii stanęły w konkursowe szranki chóry
dorosłe: „Lira” im. Stanisława Ormińskiego z
Rumi, „Cantabile” z Redy
i „Art`en` Voices” z Wejherowa. Natomiast w kategorii chórów dziecięcych swe
umiejętności prezentowały chóry: „Lira” z Rumi,
„Consonans” z Redy i „Awokado” z Wejherowa.
- Bardzo zależy nam na
promocji naszych artystów
– powiedział Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
- Wiele osób nawet nie wie
o tym, że podbijają oni deski oper, filharmonii, czy
teatrów i zdobywają wiele
laurów. W konkursie MTK
dajemy szansę również naszej młodzieży, która jest
bardzo uzdolniona. Szczególnie wdzięczny jestem
Piotrowi Bartelke, rumskiemu radnemu miasta, za tak
cenną inicjatywę oraz koor-

Fot.: Henryk Połchowski

dynowanie całego przedsięwzięcia.
Pomimo, że była to dopiero
pierwsza edycja, organizatorzy mają nadzieję, że konkurs z czasem stanie się nową
świąteczną tradycją, skłaniającą mieszkańców MTK do
wspólnego kolędowania. Finałowy występ oceniało jury
w siedmioosobowym składzie.
Pracom jurorów przewodniczył Piotr Bartelke, prezes
Stowarzyszenia Gmin "Małe
Trójmiasto Kaszubskie".
- To kontynuacja raz
podjętej inicjatywy – tłumaczy Piotr Bartelke. - Chodzi przede wszystkim o integrację mieszkańców Rumi,
Redy i Wejherowa poprzez
zachęcenie ich do wspólnego
śpiewania kolęd i pastorałek. Nie bez znaczenia jest
również w tym przypadku
propagowanie i promowanie kaszubszczyzny, bowiem
wiele utworów to właśnie
pieśni kaszubskie.
W kategorii dziecięcej
bezapelacyjnie wygrał chór
„Consonans” z Redy, który
zdobył nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł. Z kolei w
kategorii chórów dorosłych
zwyciężył zespół „Art`en`
Voices” z Wejherowa z nagrodą w postaci 2 tys. zł.
U.M.

Ksiądz Bosko patronem Rumi
31 stycznia br. był ważnym dniem dla społeczności rumskiej,
oraz dla wszystkich, którym bliski jest św. Jan Bosko. Tego
dnia w czasie uroczystej XX Sesji Rady Miasta Rumi, która odbyła się na hali MOSiRu radni podjęli jednomyślnie uchwałę
wyrażającą wolę, aby Ksiądz Bosko był patronem Rumi.
Sesję Rady Miejskiej
poprzedziła msza św. w
kościele pw. Podwyższenia
Krzyża, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił
pochodzący z Rumi Inspektor salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha ks. Marek Chmielewski SDB.
W homilii powiedział
m.in.: „Dlaczego św. Jan
Bosko został wybrany na
patrona Rumi? W oficjalnych dokumentach poprzedzających dzisiejszą uroczystość znajdzie się sporo
ważnych po temu motywów.
Wspólna historia tego miasta i Rodziny Salezjańskiej:
salezjanów i salezjanek,
salezjanów współpracowników, byłych wychowanków
salezjańskich. Wybitni Polacy z tego kręgu: jak choćby ks. Ignacy Błażewski,
męczennik Piaśnicy za Polskę i za wiarę. Rumski dorobek duszpasterski i pedagogiczny duchowych synów
i córek ks. Bosko. Inicjatywy
na miarę kraju i Europy,
takie jak choćby Festiwal
im ks. St. Ormińskiego.
Wychowankowie
rozsiani
po całym świecie, piastujący ważne funkcje, nawet w
rządzie i parlamencie, ludzi
kultury, naukowcy, wykładowcy, profesorowie, rzesza kapłanów, zakonników
i zakonnic. Rumskie kościoły, w tym sanktuarium
koronowanej Maryi Wspomożycielki. Ludzie, którzy
przez ks. Bosko otrzymali
wychowanie,
wykształcenie, wartości, łaski, przekonania, siły na życie. Czy
to już wszystko?” I dodał:
Jakże bardzo pasuje on do
naszej kaszubskiej tradycji.
Wierny tradycji, krytyczny
wobec krzywdy wyrządzanej Kościołowi, a jednocześnie otwarty na świat,
na rządzących, na sprawy

społeczne, na wychowanie.
Przy tym wszystkim wolny
od poprawności politycznej.
Ks. Bosko Patron uczy, że
tradycyjne i nowoczesne nie
muszą się kłócić. Wystarczy,
że będą pamiętać, że mają
służyć człowiekowi.
Po uroczystej mszy św. o
godz. 11.00 na hali MOSiRu
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki rozpoczął XX Sesję Rady Miejskiej. Powitał przybyłych
gości, a następnie poprosił
ks. prof. dr. hab. Henryka
Skorowskiego SDB honorowego obywatela Rumi o
wystąpienie z okolicznościowym przemówieniem.
Ks. prof. Skorowski podzielił się swoją refleksją
jako człowieka, który pochodzi z Rumi i w niej się
wychował. Rumię nazwał
domem, małą ojczyzną czyli miejscem do którego się
wraca, w którym się żyje,
w którym się jest u siebie i
jest sobą. Powiedział m.in.:
Moja mała ojczyzna jaką
jest Rumia, byłaby niezrozumiała bez ks. Bosko. Bo
Rumia, ludzie, i kultura,
którą ci ludzie tworzyli, to
środowisko, które jest przesiąknięte aksjologią salezjańską, czyli tymi wartościami, które przyniósł nam
Ks. Bosko... Następnie prelegent przedstawił pokrótce
życiorys św. Jana Bosko,
oraz historię rozwoju dzieła salezjańskiego w świecie,
Polsce i w Rumi, w Rumi
od 1937 roku. Zakończył: W
Rumi ks. Bosko przez siostry salezjanki i salezjanów
zapisał trzy wielkie płaszczyzny: kultury religijnej,
kultury intelektualnej i kultury wychowawczo-etycznej.
Po okolicznym przemówieniu
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie uchwałę

dot. wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Bosko
patronem miasta Rumi i
ustanowienia dnia patronalnego 15 sierpnia. W
uzasadnieniu tej uchwały Przewodniczący Ariel
Sinicki m.in. powiedział:
Duchowe owoce charyzmatu
Świętego Jana Bosko, jakie
wyrosły na przestrzeni minionych lat, zapisane są w
sercach kilku pokoleń Rumian. Przesłania Tej Świętej Osoby są uniwersalne,
ponadczasowe, nieocenione i
świadczą o ogromnej łączności i jedności, w jakiej żyją
mieszkańcy Rumi od prawie
80 lat. W obecnych czasach,
kiedy zagrożone są wartości
i kultura chrześcijańska, tak
nierozwiązalnie
związane
z duchowym przesłaniem
Świętego Jana Bosko, zakorzenione w codzienności
życia Rumian, nadanie Miastu Rumia - Patrona Świętego Jana Bosko - jest ze
wszech miar uzasadnione.
Radni Miasta jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem powyszej uchwały.
Mieszkańcy Rumi, licznie
zebrani na sesji, brawami
podziękowali za tą decyzję.
Na koniec sesji z programem artystycznym wystąpił zespół ETTA składający
się z uczniów i absolwentów
szkół salezjańskich w Rumi
pod kierunkiem pani Anny
Bronowickiej, a następnie mim Ireneusz Krosny,
który przyjechał do Rumi
na zaproszenie salezjanów.
Po sesji został również
rozstrzygnięty konkurs rysunkowy o ks. Bosko, na który złożono ponad 100 prac.
Dzień 31 stycznia 2016
przeszedł do historii. A przez
to wydarzenie i wcześniejszy
czas przygotowań ks. Bosko
już jest jeszcze bliższej mieszkańców i ich spraw. K. Ch.
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Dział reklamy:
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Najmłodsi stanęli w szranki

Konkurs plastyczny
o św. Janie Bosko
31 stycznia 2016 w dniu uchwalenia przez Radę Miejską
świętego Jana Bosko Patronem miasta Rumia, odbyło się
ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego o św. Janie Bosko.

Ekspozycja nagrodzonych prac zajmowała aż dwie ściany.

Fot. W.H.

Organizatorami konkursu były: Fundacja
„SŁOWO”,
salezjańskie
parafie
Podwyższenia
Krzyża i NMP Wspomożenia Wiernych oraz Salezjanie Współpracownicy.
Patronat nad konkursem sprawowali Burmistrz Miasta Rumia Michał Pasieczny, dziekan
ks. prałat Włodzimierz
Kozłowski oraz Komitet
Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.
Celem konkursu było
poznanie życia i dzieła św.
Jana Bosko, przygotowanie miasta do ustanowienia św. Jana Bosko Patronem miasta Rumia.
W konkursie uczestniczyły dzieci z rumskich
przedszkoli oraz szkół
podstawowych klas 0 –III.
Do komisji konkursowej
wpłynęło 116 prac plastycznych. Wybrano 3 najlepsze prace oraz przyznano 7 wyróżnień w każdej z
kategorii.

Nagrody wręczał m.in. burmistrz Michał Pasieczny i
Fot.: W.H.
ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki.

Dziękujemy szczególnie Fundacji „Słowo”,
która ufundowała nagrody dla uczestników konkursu. Serdeczne podziękowania dla dyrektorek
oraz katechetek przed-

szkoli oraz szkół za pomoc
w realizacji konkursu
plastycznego.
Helena Jankowska
Salezjanka
Współpracownica

ZSP nr 2 w Rumi dba o rozwój uczniów

Harcerze na szlaku

W ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w czwartek 11
lutego, miała miejsce uroczystość podpisania aktu współpracy z dużą i znaną firmą z rynku turystycznego. Umowa
ta pozwoli uczniom szkoły na praktyczne zapoznanie się z
warunkami pracy w takiej firmie.

W ostatni weekend stycznia na terenie Rumi miała miejsce nietypowa lekcja historii upamiętniająca pierwszy skok Cichociemnych do Polski, który został wykonany 75 lat temu. Organizatorem rumskiego wydarzenia był Krąg Instruktorski Czerwonych
Beretów z Hufca ZHP w Rumi, a dodatkowe atrakcje zapewnili KRS Formoza, Centrum Szkoleń Specjalistycznych 9mm oraz
grupa Militarni Trójmiasto, MOST Rangers ASG z Lęborka.

KOLEJNA UMOWA PODPISANA

Dzięki
tej
umowie
uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktyk
zawodowych w dużej firmie organizującej podróże,
a firma doskonałą reklamę
- informuje Danuta Necel-Lewandowska, sekretarz

szkoły ZSP nr 2 Rumi. W
podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie: starosta Gabriela
Lisius oraz Wojciech Rybakowski, etatowy członek Zarządu Powiatu.

Gabriela Lisius, poinformowała zgromadzonych,
że powiat „idzie” w projekt
szkolnictwa
zawodowego
i zamierza ubiegać się o
środki zewnętrzne na jego
realizację.
W.H.

Lekcja historii o Cichociemnych

Uczestnicy imprezy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Obie strony umowy prezentują podpisane akty patronatu.
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Fot. W. Hintzke

Impreza o kryptonimie
"Odwet" rozpoczęła się w
sobotni poranek w Domu
Harcerza w Rumi. Po uroczystym apelu uczestnicy
obejrzeli pokaz zorganizowany przez KRS Formoza,
dotyczący działań jednostki
oraz rekrutacji do wojskowych jednostek specjalnych. Następnie, podzieleni
na osiem patroli, udali się
do Stacji Kultura, gdzie
w czasie multimedialnej
odprawy zostali zapozna-

ni z ideą imprezy, a także
zaopatrzeni w mapy, racje
żywnościowe i materiały
opatrunkowe.
Zadaniem patroli było
dotarcie do zaznaczonych
na mapie punktów kontrolnych, na których uczestnicy
mogli wykazać się wiedzą,
sprawnością a także zdobyć
nowe umiejętności.
Największe
emocje
wśród uczestników wzbudził szpital polowy, w którym musieli pomóc per-

Fot.: Krzysztof Karczewski
sonelowi w opatrywaniu
ciężko rannych.
W godzinach wieczornych odbyła się inscenizacja brawurowej akcji odbicia osadzonych w pińskim
więzieniu żołnierzy AK.
Organizacja
imprezy była możliwa dzięki
ogromnemu zaangażowaniu 40-osobowego zespołu
instruktorów i przyjaciół.
Za okazaną pomoc bardzo
dziękujemy.
L. Iwiński
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Moja życiowa droga z Bydgoszczy, przez wszystkie morza
i oceany świata, do kaszubskiej Rumi - CZĘŚĆ III

Osiem minut
Trójkąta Bermudzkiego

Nagrody i wyróżnienia

Rumska Gala Sportu 2016

Już za nami kolejna VII Rumska Gala Sportu, która została
zorganizowana w piątkowy wieczór 12 lutego 2016 r. Tradycyjnie hala widowiskowo - sportowa rumskiego MOSiR-u szeroko
otworzyła swoje gościnne podwoje przed sportowcami, włodaOd kilku lat w cyklu „Rumianie podróżują” prezentujemy rzami miasta, zaproszonymi goścmi i mieszkańcami Rumi.
historie związane z wojażami naszych Czytelników, tym raTrenerem roku został
Gala rozpoczęła się od tował się zespół ETTA oraz
zem czas na pana kpt. ż.w. Ryszarda Kornackiego. Poniżej występu
Robert Sawicki, sportanecznego pary tancerze z zespołu SPIN.
prezentujemy fragment opowieści, a całość można będzie ze Szkoły Tańca i Ruchu
Wśród szkół wyróżnienia towcem roku Magdalena
przeczytać w kolejnych numerach gazety, oraz na naszej Creative Dance oraz multi- za największą ilość zdoby- Damaske z APS Rumia.
medialnej prezentacji naj- tych trofeów sportowych w Nagrodę dla najlepszego
stronie internetowej pod adresem: gazetarumska.pl/kpt-ry- większych sportowych osią- ciągu ubiegłego roku otrzy- sportowca odebrała mama
gnięć 2015 roku.
mały: Szkoła Podstawowa Magdy. Najlepiej rokująca
szard-kornacki

Ciąg dalszy
z numeru 103.

RACZKOWANIE
/.../ Wówczas w czasie
studenckiej praktyki w Bydgoszczy wyrobił sobie patent
prowadzenia
parowozów.
Zakwaterowano nas w dwupokojowym mieszkaniu u
państwa
Trześniewskich,
on też maszynista kolejowy, mający Jadzię i Rysia w
moim wieku. Ukrywała się
u nich pani Basia Przybyszewska z córką, które spały
w kuchni na podłodze. Dostaliśmy malutki pokoik bez
żadnego mebelka. Z biegiem
czasu pojawiła się u nas
Mamy siostrzenica Danusia
przemycona spoza ruskiej
granicy w węglu parowozu
(nadal mieszka w Gdańsku

Wrzeszczu). Jedynym „meblem” w naszym pokoiku
była dość duża walizka, w
której wychowywał się mój
młodszy brat Jurek (wyższy
wojskowy, mieszkający też
w Bydgoszczy).
W czasie dnia nam zameldowanym dzieciom wolno było wyglądać przez okno
na drugim piętrze, więc
wzrokiem błądziłem poza
szerokim pasmem torów,
tam gdzie na końcach torów
stały kolejowe kozły odbojowe. Było to dla mnie iście
nieznaną wówczas Amazonią. Torami wolno toczyły
się długie pociągi załadowane węglem w stronę Szadka, lub puste na południe
przez Sędziejowice. Cztery
ukrywające się osoby w naszym mieszkanku mogły
podchodzić do okien dopiero
po zmierzchu. Mama jako
nauczycielka
prowadziła
tajne, tak zwane komplety
z języka polskiego i kiedy
przychodziły dzieci, wszyscy
nielegalni mieszkańcy musieli cicho siedzieć w kuchni
lub w pokoju państwa Trześniewskich. W czasie dnia i
tak miałem dużo czasu na
siedzenie w oknie kuchni
i marzenie o wyprawie na
drugą stronę torów przez
most koło obrotnicy kolejowej przy parowozowni.

Po zakończonej wojnie ojciec zabrał nas wszystkich
do niedalekiego Bilewa z
przepływającą rzeczką Grabią, gdzie rozłożony na trawiastym brzegu pierwszy
raz w życiu zażyłem wyprawy w nieznane. Po powrocie
do Bydgoszczy zamieszkaliśmy na ulicy Sygnałowej
(Bielawki), gdyż ojciec został naczelnikiem pobliskiej
parowozowni
Bydgoszcz
Wschód. Tuż za domem był
las, a za ogrodem rząd zniszczonych wojną parowozów
na tak zwanym Trójkącie,
gdzie bawiąc się w Indian
całe dnie, spędzaliśmy łażąc
po nich będąc wysmarowanymi tłustą oliwą.
Z kolegami wypuszczałem się dalej na północ
przez las ze 4 kilometry do
Czarnówka, Grochola, a
nawet i Osielska. Jednak
najczęstszą wyprawą był
przejazd pndlem (pociągiem
wahadłowym) z Bielawek do
Bydgoszczy Wschód, stamtąd pieszo ze 3 kilometry do
Brdyujścia, gdzie w zlewisku Brdy do Wisły znajdował się jakiś stary ośrodek
żeglarski z dziurawymi szalupami. Reperowaliśmy je i
wiosłując deskami z braku
wioseł pływaliśmy po późniejszym torze regatowym.
Kpt. ż.w. Ryszard Kornacki

Kolejny punktem uroczystości było wręczenie nagród
w kilkunastu kategoriach.
W przerwach pomiędzy
wręczaniem nagród w kolejnych występach prezen-

nr 9, Gimnazjum nr 1 oraz
I LO w Rumi. Nagrody dla
szkół odbierały ich dyrektorki: Lucyna Oglęcka,
Jolanta Braun oraz Lucyna Penkowska.

zawodniczka młodego pokolenia to Paulina Damaske z APS, drużyna roku
również APS Rumia. Drużynie APS gratulujemy!
Tekst, foto: W.H.

Występ zawodników z Creative Dance.

Na widowni nie zabrakło naszych włodarzy.

Robert Sawicki i siatkarki APS przyjmują
gratulacje od burmistrza M. Pasiecznego.

Dariusz Rybarczyk i Aleksander Koy z fundacji
For Dream przyjęli gratulacje od Jolanty Król.

Od lewej: Lucyna Oglęcka, Jolanta Braun,
Lucyna Penkowska.

Występ grupy SPIN.

Od lewej: burmistrzowie S. Pogorzelski
i M. Pasieczny, R. Sawicki, S. Dominik.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich nagrodzonych zawodników i trenerów.

REKLAMA
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyrażenia
W ostatnią niedzielę stycznia 2016 roku miała
miejsce uroczysta sesja rady miejskiej, na której przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie
wyrażenia woli ustanowienia patrona miasta
św. Jana Bosko.
Przed sesją, w kościele pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego, odbyła się uroczysta msza święta w tej
intencji. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, księżą i siostry oraz mieszkańcy Rumi. Na zakończenie odbyła się część artystyczna,
podczas której wystąpił zespół ETTA oraz Ireneusz Krosny. Znany i lubiany przez wszystkich mim, po występie
powiedział, że gdyby był zakonnikiem, to zostałby salezjaninem.
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woli ustanowienia Św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi
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U „Hipolita” po japońsku

Warsztaty sushi

Sygnały od mieszkańców
Informacje i apele, które otrzymujemy od Czytelników dotyczą uciążliwości dnia codziennego, są bardzo ważne dla
bezpieczeństwa mieszkańców.
Pierwszy sygnał dotyczy
ul. Dąbrowskiego, a konkretnie sytuacji drogowej
przed sklepem Rossmann,
gdzie kierowcy samochodów parkują na chodniku i
ścieżce rowerowej. Sytuacja
taka występuje często, a
szczególne jej nasilenie nastąpiło w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
Następny sygnał dotyczy ul. Morskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Dąbrowskiego, tu samochody
stawia się często po obu
stronach jezdni, zajmując
przy tym większą część

chodnika, co utrudnia poruszanie się pieszym a
zwężona jezdnia pozwala
na przejazd jednego auta.
Kierowcom jadącym ul.
Starowiejską od jej skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i skręcającym w prawo,
w ul. Wybickiego, zdarza
się często, że przed maską
samochodu przejeżdża poruszający się ścieżką rowerową rozpędzony rowerzysta.
W związku z tym padają propozycje, aby przejście
przez jezdnię przesunąć
kilka metrów w głąb ul.
Wybickiego, przez co popra-

wi się widoczność i zwolni
się prędkość rowerzystów.
Planowana modernizacja
ul. Rodziewiczówny zwiększy ruch aut także na tym
skrzyżowaniu, więc propozycja ta warta jest rozważenia. Na pewno też przed
„starym” przejściem należałoby ustawić barierki lub
słupki z rozpiętymi między
nimi łańcuchami. Otrzymujemy też informację, że
w „Rumskich Nowinach” biuletynie informacyjnym
U.M. -brak numerów telefonów poszczególnych wydziałów.
Ryszard Hinc.

Młodzi adepci sztuki kulinarnej prezentują wykonane własnoręcznie sushi. Fot.: D. N-L.

Futomaki, uramaki, hosomaki, wasabi - znaczenie tych i
wielu innych interesujących japońskich słów poznali, nad
wyraz dobrze, uczniowie z klas II i III naszej szkoły, którzy
wzięli udział w warsztatach robienia sushi, prowadzonych
przez Adama Krzywca, kucharza z restauracji Sekai Sushi
w Rumi.
Japońskie,
tradycyjne
sushi od wielu lat cieszy się
sporym zainteresowaniem
na świecie, a w ostatnich
latach także w naszym kraju zyskuje sporo zwolenników. Dietetyczne składniki,
głównie ryż, ryba oraz świeże i marynowane warzywa,
a do tego apetyczny wygląd
-to wszystko skłania do
spróbowania sushi.
Okazuje się, że historia
i metoda przygotowywania tej tradycyjnej potrawy
jest niezwykle interesująca.
Uczestnicy warsztatów mieli
okazję nie tylko dowiedzieć

się czegoś na ten temat, ale
też przede wszystkim nabyć
praktycznych umiejętności
przygotowania różnych rodzajów sushi. Na zaproszenie
Pani Barbary Saneckiej o
tajnikach przygotowywania
japońskich specjałów opowiedział pan Adam Krzywiec, od 14 lat kucharz w
restauracji Sekai Sushi w
Rumi.
Uczniowie klasy III B:
Mateusz Jeka, Patrycja
Bradtke, Paweł Dzierżkowski, Małgorzata Machalińska, Karolina Popko, Krystian Kuchta,

Julita Lejmanowicz, Michał Jaskulski oraz Łukasz Witulski i Damian
Przychodzeń z II B i Jakub Buczkowski z II E,
po kilku próbach mniej lub
bardziej udanych, wiedzą
już o przygotowywaniu sushi bardzo dużo, bo nic nie
jest tak dobre, jak praktyka.
Teraz niejedno przyjęcie
przez nich przygotowane
może nabrać wyjątkowego
azjatyckiego i orientalnego
charakteru. Osobiście po
raz pierwszy jadłam sushi
i gorąco Wam wszystkim
polecam!
D. N-L

Na każdym kroku uczniowie mogli liczyć na pomoc przy pracy.
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Fot.: D. N-L.

Tak wygląda parking przed sklepem Rossmann w zwykły dzień, samochody zaparkowane na chodniku, piesi mogą przejść po ścieżce rowerowej lub drogą dojazdową, którą wyjeżdżają samochody z parkingu podziemnego lub prosto ze sklepu. W
weekendy i święta jest dużo mniej wolnego miejsca. 			
Fot.: W.H.

Samochody zaparkowane po obu stronach jezdni, po prawej kierowcy „łaskawie”
pozostawili przejście o szerokości ok. 50 cm dla pieszych. Matki z dziećmi w wózkach muszą zejść na ulicę. Na parkingu przed bankiem w tym czasie parkowały 3
samochody - zajmując mniej niż 10% powierzchni parkingu.		
Fot.: W.H.
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10 lutego 1920 r. w Pucku platynowy pierścień zatonął w zatoce

Zaślubiny Polski z Morzem
Puck to niewielkie, urocze miasteczko, pięknie położone
na wyniesieniu Kępy Puckiej, nad brzegiem Małego Morza,
jak miejscowi nazywają Zatokę Pucką. To właśnie tutaj 96
lat temu odbyła się niezwykła patriotyczna uroczystość.

Cyfrowo zrekonstruowany i skoloryzowany portret
gen. Józefa Hallera.
Fot.: Wikipedia.

Historia Pucka jest
długa i bogata, pierwsze
wzmianki o tej miejscowości pochodzą z I połowy
XIII wieku.
W 1348 r. Puck otrzymał prawa miejskie, był
pierwszym portem królewskiej floty, stocznią,
jak i twierdzą, która oparła się Szwedom. Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości przez Polskę,
Puck był jedynym portem

handlowym i wojennym II
Rzeczypospolitej. Wsławił się
też w historii jako miejsce
zaślubin Polski z morzem,
które odbyły się 10 lutego
1920 roku. Zaślubiny, dokonane przez generała Józefa
Hallera, stały się symbolem
połączenia Kaszub i Pomorza z Macierzą, a postać gen.
Hallera w naszej tradycji na
stałe zrosła się z morską ideą
Polaków. W 1920 roku Puck
liczył 2,5 tysiąca mieszkań-

GEN. JÓZEF HALLER

ców. Przed uroczystością
miasto odświętnie udekorowane czekało na przyjazd
generała i innych osobistości. Po przyjeździe pociągu
z Gdańska (który przejechał m.in. przez Rumię) na
dworcu kolejowym nastąpiło powitanie i wszyscy udali
się nad zatokę. Na czele pochodu szli rybacy a generał
jechał na koniu w otoczeniu
żołnierzy, delegacji i mieszkańców. Nad brzegiem morza, na terenie lotniska,
gen. Józef Haller wygłosił
przemówienie.
Kolejnym
mówcą był minister spaw
wewnętrznych Stanisław
Wojciechowski. Poświęcono banderę polską, którą
następnie przy dźwiękach
hymnu narodowego i salwach armatnich podniesiono na maszt. Salwy honorowe oddano także podczas
mszy św. polowej, na której
patriotyczne kazanie wygłosił ks. Józef Wrycza.
Po mszy świętej nastąpił
moment najbardziej znany – gen. Haller wrzucił do
morza platynowy pierścień,
dokonując
symbolicznych
zaślubin z morzem.
Drugi pierścień pozostał
na palcu generała. Dwa
platynowe pierścienie, specjalnie wykonane na uroczystość zaślubin, były darem
Polonii Gdańskiej. Następnie poświęcono pamiątkowy
słup z wyrzeźbionym stylizowanym orłem jagiellońskim
i okolicznościowym tekstem:
„Roku Pańskiego 1920, 10
lutego wojsko polskie z generałem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie
polskie morze”. Podpisany
został też pamiątkowy do-

Urodził się 13.08.1873 r. w majątku Jurczyce koło Krakowa. Ukończył szkoły wojskowe we Wiedniu i w Hranicach. W 1912 r. był organizatorem i instruktorem Sokolich Drużyn Polowych we Lwowie. Od 1916 roku był dowódcą II Brygady Legionów Polskich, a w marcu 1918 r. objął dowództwo II Korpusu Polskiego. Po bitwie
pod Kaniowem przedostał się do Kijowa i do Moskwy, gdzie stanął na czele Polskiej Komisji Wojskowej. Wyjechał do Francji, gdzie w październiku 1918 roku został mianowany wodzem naczelnym Wojsk Polskich. Przybył do kraju w kwietniu
1919 r. W lutym 1920 r. zajął Pomorze. Generał zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie. 23 kwietnia 1993 r. jego szczątki przewieziono do Polski i złożono w kościele
garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie. Generał Haller był odznaczony m.in.
Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych
i francuską Legią Honorową.

Obraz Alfonsa Zwary przedstawia uroczyste Zaślubiny z Morzem.
Fot.: Archiwum autora.

kument, jakim jest Akt Zaślubin. W uroczystości brał
udział m.in. wicepremier
Wincenty Witos, delegacja
Sejmu z marszałkiem Maciejem Ratajem, delegacje parlamentów Francji, Wielkiej
Brytanii i Włoch. Obecni byli
szefowie misji wojskowych
Wlk. Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel armii francuskiej. Przybyły delegacje miast, m.in.
Warszawy, Krakowa, Lwowa
i Wilna, byli artyści, publicyści, działacze kaszubscy, a
także okoliczna ludność. Na
pamiątkę tego wydarzenia,
po 1989 roku obchody w Pucku są organizowane oficjalnie i bardzo uroczyście. W
1995 r. w Pucku obecny był
Prezydent RP Lech Wałęsa i
prymas Polski kardynał Józef Glemp. W 2000 r. w 80.
rocznicę zaślubin na uroczystości gościł premier Jerzy
Buzek, prymas Józef Glemp
i marszałek Sejmu Maciej
Płażyński. Obecnie uroczystości zaślubin odbywają się
w porcie rybackim, gdzie stoi
okolicznościowy słupek, jednak nie jest to historyczne
miejsce zaślubin.
10 lutego 1920 roku odbyły się one nieco dalej na
zachód, obok dzisiejszej
ul. 10 Lutego, za Urzędem
Gminy Puck. W tym roku w
uroczystościach zainaugurowanych na puckim rynku, wziął udział prezydent
Andrzej Duda.

Z okazji zaślubin, zarówno przed II wojną, jak i
obecnie ukazywały się okolicznościowe wydawnictwa,
znaczki, medale. Uroczystość z 1920 r. uwiecznił na
obrazie Wojciech Kossak.

Również rumski artysta,
Alfons Zwara namalował w
1999 r. obraz o wymiarach
60 x 80 cm, zatytułowany
„Zaślubiny z Morzem”.
Ryszard Hinc

Okolicznościowa koperta - tzw. FDC pierwszy dzień
obiegu.
Fot. Archiwum
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RUMIANIE PODRÓŻUJĄ

Mongolia – podróż w czasie
Cudzoziemiec w miejscu jakże obcym. Niepasujący językiem, urodą i strojem.
Pod niebem uważanym za dom wielkich smoków, które w chmurach staczają zaciekłe pojedynki. Na ziemi można znaleźć szczątki tych gigantów, które przegrały, nazywa się je dinozaurami. Karmiący orły kośćmi rzuconymi na wiatr, który
powstaje pod skrzydłami ich przywódcy - Garudy. Również rzucając na wiatr
krople kumysu, pijący wraz z demonami i duchami, zamieszkującymi te tajemnicze krainy. Podróżujący wraz z nomadami, żyjącymi w wojłokowych jurtach.
Ludzie Ci nigdy nie wbijają noża przy stopie, by nie
ranić Matki Ziemi. Z tego
powodu do dziś wielokrotnie noszą buty z czubkami
wywiniętymi do góry. Znają
się jak mało kto na ujeżdżaniu koni, tropieniu zwierzyny i prognozowaniu pogody
z niczego. Otruty zapachem
tajgi i kwitnących stepów.
Powracający 7 razy, nadal
tęskniący. Obcy.
Zawsze musi być pierwsza wyprawa. Ta która jest
w stanie wszystko zmienić.
Również pomysł na życie.
Ktoś rodzi się na nowo. Tak
było ze mną w Mongolii.
Tak jest ze mną za każdym
razem, gdy jestem w tym
kraju – rodzę się na nowo.
Dlaczego? Dlatego:

AŁMAS

Podróżując kilkanaście
lat temu w tajdze na północy Mongolii obozowaliśmy
na przełomie rzeki Szyszchid (górny Jenisej) między
jeziorami. Kilka dobrych
dni
jazdy
wysłużonym
UAZem przez tereny, gdzie
byki jaków brały nasze auto
za konkurenta. Ryły kopytami ziemię i szarżowały
na czołówkę! Gdy już zamykaliśmy ze strachu oczy
pewni że będzie po maszynie durne bydło skręcało!
Masakra. W końcu dojechaliśmy szczęśliwie. Namioty
rozbite, kolacja zjedzona
i my z wędkami od kilku
godzin przerzucający ryby

w ilościach nie uwierzycie
jakich. Rzut wędką, branie, ryba wypuszczona,
rzut, branie… Trzeba być
niezłym świrem by się coś
takiego nie znudziło. No
ale w końcu może się człowiek zmęczyć. Tak też było
ze mną gdy koło północy w
całkowitej ciemności wracałem do obozu w akompaniamencie plusków ryb
żerujących na rojących owadach i krzyków kolegów piejących z zachwytu. Suche
– nasz mongolski kierowca
rozpalił ognisko, którego
światło igrało na ścianie
lasu powyżej namiotów.
Jakże byłem mu wdzięczny
za ten ogień. Człowiek miasta, mieszkający w Ułan
Bator, brat urzędnika na
ministerialnym
stanowisku zatem nie żaden prostaczek choć zakochany w
tajdze, polowaniach i łowieniu ryb. Mądry człowiek.
Szyszchid szemrał swą
wodną melodię gdy nabierałem wody do czajnika.
Nim jednak ta zdołała się
zagotować na żywym ogniu
po przeciwnej stronie rzeki,
gdzie światło płomieni nie
sięgało dał się słyszeć potężny trzask, po czym coś
wielkiego przeturlało się po
stoku.
- Słyszałeś to Suche?
Oczywiście, że słyszał.
Nie dało się tego nie usłyszeć. Odpowiedzi się jednak
nie doczekałem.
Gdy zalana wrzątkiem
herbata odłupana z trady-

cyjnej prasowanej tabliczki
się parzyła znów coś runęło
w ciemności. Coś jak kamień łamiący drzewa.
- Co myślisz? - zapytałem
kierowcy.
Ten uparł się milczeć,
choć nagle wstał i poszedł
do auta by za chwilę wrócić
z kałasznikowem.
Usiadł przy ogniu i zaczął czyścić broń na swych
kolanach.
Nieco poirytowany brakiem odpowiedzi oddałem
się smakowaniu przydymionego smaku herbaty.
Znów trzask i jakieś
dziwne łomoty.

Autor przemierzający górny Jenisej.

- Łoś? Niedźwiedź? – domagałem się odpowiedzi.
Suche wstał, przeładował broń, strzyknął śliną
przez zęby w ogień aż zasyczało po czym udał się do
namiotu. Miast „dobranoc”
rzucił tylko krótko:
- Ałmas.
Ałmas to po mongolsku
Yeti.

ZŁE ZŁOTO

Tradycyjne mongolskie jurty.
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Niestety nie każda rzeka w
Mongolii może tak cieszyć
przybyszów z obcego świata zachodniej cywilizacji.
Coraz więcej tamtejszych
cieków pada ofiarą poszukiwaczy złota. Podczas
drastycznej
eksploatacji
nie dość, że przekopuje
się całe koryta to jeszcze
w procesie wydobywczym
używa metali ciężkich (w
tym rtęci), których odpady w całości trafiają do
rzek zabijając wszystko co
w nich żyje, jednocześnie
pozbywając ludzi mieszkających w dolnym biegu źródła wody.

Uganiając się z przyjaciółmi za rybami, w tym
wielkimi tajmieniami obozowaliśmy kilka dni w bazaltowym kanionie rzeki
Czuluut-goł. Echo jej „Popradowego” szumu odbijało się od pionowych ścian
ciemnych skał uparcie
przeszkadzając w uśnięciu każdej nocy. A może to
emocje po jakże udanych
wędkarskich przygodach?

Fot.: R.S.

Czuluut
jednak
żył.
Beztrosko
oddawaliśmy
się wędkowaniu, Suche
polował zaś na tarbagany
(świstaki), których masa
zamieszkiwała te góry.
Jakże cudownie urozmaicały naszą rybną dietę, choć
nie powiem – trzeciego dnia
jakby zalatywały szczurem! W porze obiadu, gdy
zapach pieczonego roznosił
się po okolicy zlatywały się
orły. Obgryzione świstacze
gnaty rzucaliśmy wysoko
ponad głowę a ptaki w napowietrznych akrobacjach
chwytały je szponami. Orłosępy jeszcze długo rozbijać
je miały o skały by dobrać
się do szpiku. Słońce od kilku dni paliło niemiłosierne a rozgrzane powietrze
wręcz falowało nad tym
wielkim
bazaltowiskiem.
Jedynym utrapieniem były

Król tajgi - niedźwiedź brunatny.

wygrzewające się jadowite
mokasyny dalekowschodnie
(grzechotnikowate) i znacznie bardziej dokuczające
nam wieczorami komary.
Namioty stały rozbite pomiędzy kamieniami z freskami niewiadomego pochodzenia. Jak mogły być
to stare freski, nikt z nas
nie wiedział. Miejsce superspecjalne.
Któregoś
popołudnia
przechwalający się jeden
przez drugiego, kto złowił
większego tajmienia po powrocie do obozu zastaliśmy
Suchego przycupniętego na
jednym z kamieni. Wpatrywał się odwróconą lornetką
w coś skrywanego w dłoni.
Zapytany – co ogląda, wyciągnął przed siebie lornetkę w jednej dłoni, niemały
kamyk w drugiej zachęcając
do sprawdzenia samemu. W

Typowy mongolski most.

Fot.: R.S.

nierównościach skalnej materii dało się dostrzec błyszczące żyłki. Złoto!
Po chwili koledzy zaczęli
sobie wyrywać znalezisko
chcąc obejrzeć znaleziony
„skarb” własnymi oczyma.
W końcu z uznaniem oddali
kamień znalazcy. A ten ważąc kamyk w dłoni schował
go do kieszeni przed zazdrosnym wzrokiem Europejczyków.
Nim kolacja była gotowa,
jeden z naszych zdołał wyciągnąć od Suchego gdzie
ten znalazł złoto. Że było to
w ujściu małego strumyczka do Czuluutu, długo nie
trwało jak nogawki i rękawy ogarniętego gorączką
nasiąkły wodą i błotem.
Gdy zrezygnowany dał się
w końcu namówić na kolację, ta była dawno zimna.
cd. na str. 17

		

Fot.: R.S.
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IGRZYSKA W STEPIE

cd. ze str. 16
Jeszcze przed snem, gdy
wszyscy siedzieliśmy przy
ognisku, Suche wyciągnął
kamień znów z kieszeni.
Głośno i dobitnie stwierdził, że wszędzie gdzie pojawia się złoto ludziom zaczyna odbijać - nie jedzą,
tarzają się w błocie, niektórzy zabijają braci, inni zabijają rzeki.
Po czym podrzucił kamień
kilka razy aż w końcu ku naszemu osłupieniu zamachnął
się. Kamień poszybował w

Mongolskie dzieci.

W Mongolii byliśmy już
trzy tygodnie. Nieco zmęczeni, nieco poirytowani
niespodziewanie kiepskimi
wynikami wędkarskimi ciągle przemierzaliśmy setki
kilometrów w poszukiwaniu
nowej rzeki, która da nam
upragnione trofeum w postaci zdjęcia z wielkim tajmieniem. Tak też znaleźliśmy
się w okolicy dolnego biegu
rzeki Ider. Spękana ziemia,
surowe gołoborza i spalony
słońcem step. W dwóch słowach – wielkie nic. Kwin-

		

ciemność i z pluskiem został
połknięty przez złotodajny
Czuluut goł…
Kilka lat później, parę
kilometrów od tego miejsca
powstała kopalnia, która
zabiła rzekę.

Myśliwy z tajgi.

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ

Fot.: R.S.

tesencja pustkowia. Tylko
czekać jak zza góry wyleci
Smaug. W końcu Mongołowie z dala od Ułan Bator
ciągle wierzą, że szczątki dinozaurów z których ich kraj
przecież słynie biorą się od

		

Fot.: R.S.

pojedynek pozbawiony był
brutalności. Przegrany rytualnie przechodził pod wyprostowaną ręką zwycięzcy,
który to gest oznaczał, iż
wygrany zawodnik bierze
przegranego pod opiekę i że
walka była czysta.

RYK NIEDŹWIEDZIA

Naadam w stepie. 			

smoków
zamieszkujących
chmury! Godziny monotonnego krajobrazu przewijającego się za oknami jadącego do nikąd auta. Stare
rosyjskie mapy już nie raz
nas zawdoziły więc nie wierzyliśmy zbytnio w sukces,
że uda nam się przejechać
bardzo wysokie przełęcze.
Groził nam nocleg w stepie
miast nad krystalicznie czystą rzeką. W takim to właśnie miejscu natknęliśmy się
na Naadam.
Festiwal, rodzaj lokalnych igrzysk, których historia sięga czasów Dżyngis-Chana. Początkowo miały
charakter konkursu sprawności wojowników i jednoczesnych szamanistycznych
obrzędów na cześć duchów.
Obecnie są to zawody, których finał corocznie rozgrywa się w stolicy a w skład,
których wchodzą „trzy męskie gry” – wyścigi konne,
łucznictwo i burbat, czyli
zapasy.
Co prawda dziś w wyścigach i łucznictwie udział
biorą zawodnicy obu płci,
tak zapasy są przeznaczone tylko dla mężczyzn. Byliśmy w ciężkim szoku bo
człowieka poza swoją grupą
nie widzieliśmy od dobrych
kilku dni a tu jakiś absurdalnie wielki jak na te
warunki zlot kilkuset Mongołów! Spotkanie rodów i
znajomych, którzy w pozostałej części roku koczują w
znacznym oddaleniu od siebie. A jakież piękne dziewczęta!
Wtopiliśmy się w tłum,
wzbudzając samą obecnością niemałą sensację. Ba
– nawet lokalne władze
powitały
cudzoziemców
oficjalnym komunikatem
przez megafon! W prymitywnie ustawionych kramikach kwitł drobny handel,
można było wspólnie pośpiewać, napić się kumysu
(sfermentowane kobyle mleko), zażyć tabaki a nawet
poflirtować.

Fot.: R.S.

Niestety na zawody w
łucznictwie już żeśmy się
spóźnili, trwały właśnie
wyścigi konne. Zmęczone
dzieciaki (najlżejsi dżokeje)
w wieku od kilku do kilkunastu lat dobiegały do
mety. Wyścig był brutalny
– nie szczędziły kopniaków
tudzież bacików ani koniowi swojemu ani sąsiednim,
chcąc je spowolnić! Ostra
gra! Koniowi zwycięzcy
zaśpiewano pieśń a każdy
przepychał się by zetrzeć

Autor z tajmieniem.

Podczas ostatniej wizyty
w Mongolii przemierzaliśmy
konno tajgę wzdłuż rzeki
Menza. Siedmiu jeźdźców
z Polski z obstawą pięciu
wojskowych. Nie mogło być
inaczej w strefie przygranicznej, do tego pilnowali
naszego bezpieczeństwa a
najważniejsze
prowadzili nas tylko sobie znanymi ścieżkami, nierzadko
półkami skalnymi. Celem
oczywiście znów tajmień.
Dwie łajki wesoło obszczekiwały wiewiórki i ostrzegały
przed gniazdami leśnych
os. Ostrzegać nas też miały przed niedźwiedziami,
których odciski łap znajdowaliśmy każdego dnia, do
tego rozłamane krzaki owo-

		

dłonią odrobinę końskiego
potu – na szczęście!
Prawdziwym
widowiskiem jednak było burbat.
Zapaśnicy w kusych majtkach, butach do kolan i serdakach okrywających ramiona i barki, piersi mieli mieć
odkryte. Wynika to już dziś
nie wiadomo, czy z legendy
czy z prawdziwego zdarzenia, jako że niegdyś główne
zapasy w Urdze (pierwsza
stolica Mongołów) w przebraniu mężczyzny wygrać miała
kobieta. Zapaśnicy rozpoczęli tańcem i modlitwą. Przed
rozpoczęciem walki dotykali
rękoma ziemi, co miało im
dać magiczną siłę. Następnie wykonali tzw. lot orła
(dewech), w którym machali
rozpostartymi rękoma okrążając kołyszącym krokiem
siebie nawzajem, po czym
niczym orły przystąpili do
walki. W czasie walki nie
stosowano uderzeń, a sam

Fot.: R.S.

cującej czeremchy i odchody
pełne jagód i owoców dzikiej róży. Że było ich sporo
– nie mieliśmy wątpliwości.
Oczywiście w niedźwiedziej
tajdze znów znaleźliśmy się
z jednego powodu – ryby!

Świstak na obiad.

Każdego dnia rozbijaliśmy
namiotowy obóz w innym
miejscu, żołnierze rozwieszali prymitywną antenę
na gałęziach drzew i łączyli
się radiostacją napędzaną
korbką z głównym posterunkiem
pograniczników
zdając raporty. Każdego
dnia gęsiego w siodle przemierzaliśmy tajgę. Dalej i
dalej aż do punktu odbioru
przez helikopter. Niżsi rangą w środku szyku, kapitan
uzbrojony w krótką broń
zamykał pochód, sierżant
z kałachem prowadził. Psy
ganiały jak chciały. Czasem
ginęły na kilka godzin. Tak
było i w tamtym momencie.
W dość ciasnym szyku wjechaliśmy w jar niewielkiego
strumyczka, w którego chłodzie najwyraźniej drzemał
niedźwiedź. Zwierz ku naszemu zaskoczeniu zerwał
się gwałtownie i pognał
w najgęstsze krzaki. Gdy
ucichł łoskot łamanych gałęzi dało się słyszeć przenikliwy ryk bestii. Nieobliczalny
w swym zachowaniu niedźwiedź postanowił zawrócić
i podjąć szarżę. Wszystko
działo się tak szybko, że
sierżant zdołał tylko jednym ruchem ręki sięgnąć
po karabin na plecach, przeładować go. Gdy brunatny
niedźwiedź ze zjeżonym
grzbietem zdołał wypaść z
krzaków, padł strzał! W bok.
Ostrzegawczy. Na celowanie
nie było czasu. Zwierzę stanęło jak zamurowane i natychmiast zawróciło gnając
znów przez łamane gałęzie.
Serca, które stanęły znów
zaczęły pompować krew. I to
razy dwa!
Więc jak tu nie wracać
do Mongolii?!
Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski
www.bayangol.pl

		

Fot.: R.S.
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Zabawa w ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Czas studniówek

Studniówka w I LO im. Książąt Pomorskich

Studniówka na miarę czasów

Z Lucyną Penkowską, dyrektor I LO w Rumi, rozmawia
Za niezwykle udaną uznają uczniowie i nauczyciele z „Hi- Emilia Samulska.
- Tegoroczna stud- niej, czy też teraz są to już tak odmienione, że trudno je
polita“ tegoroczną studniówkę, która odbyła się 29 stycznia
niówka za nami – czy za- zupełnie inne emocje?
było poznać. Fryzury, dodat2016 r. w hotelu „Ibis“ w Redzie.
- Towarzyszą i teraz ki, makijaże – wszystko to
bawa była udana?

Uczniowie klas IV A i B, z
wychowawcami panią Anną
Becker i Panią Katarzyną
Romel oraz Panią Dyrektor Elżbietą Kałuską oraz

nauczycielami i rodzicami,
uroczyście świętowali podczas tradycyjnej Studniówki. Humory dopisywały,
panie w pięknych kreacjach

i panowie w garniturach
- wszyscy prezentowali się
bardzo elegancko, co najlepiej zobaczyć można na powyższym zdjęciu. D. N.-L.

Zbiórka na rzecz Hospicjum Św. Wawrzyńca
oraz Bursztynowej Przystani

Wolontariusze w akcji

Niedziela 31 stycznia była kolejną niedzielą, podczas której młodzież z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły włączyła
się wraz ze swoimi opiekunami p. Joanną Loch i p. Elżbietą
Dziecielską w akcję pomocy chorym w Hospicjum Św. Wawrzyńca oraz Bursztynowej Przystani w Gdyni.

Tym razem uczniowie rozdawali ulotki zachęcające do przekazywania 1% z podatku
na rzecz Fundacji Hospicjum.
Cudownej młodzieży za poświęcony czas, w ten niezwykle zimny styczniowy dzień, za
uśmiech i okazaną pomoc, w imieniu wszystkich podopiecznych gdyńskiego hospicjum,
z całego serca dziękuję!!!
KOCHANI JESTEŚCIE NIEZASTĄPIENI!!! 		
Ela Dziecielska
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- Zabawa była rewelacyjna. Byłam pozytywnie zaskoczona. Sala bankietowa
została pięknie ustrojona na
tę uroczystość. Młodzi mieli
wpływ na wybór wszelkich
atrakcji. Mieli „fotobudkę”,
w której uwieczniali najciekawsze momenty zabawy.
Studniówka trwała do białego rana. I młodzież, i grono
pedagogiczne czuło wyjątkową atmosferę tej uroczystości. Gościem honorowym
był Wojciech Rybakowski,
członek zarządu powiatu wejherowskiego, odpowiedzialny
za oświatę. Życzył abiturientom udanej zabawy oraz pomyślnie zdanej matury.
- Jak podeszli do tematu sami maturzyści? Czy
bardzo przeżywali swój
pierwszy w życiu bal?
- Tak... Przy polonezie byli
przejęci, by dobrze wypaść.
Każda z trzecich klas przygotowywała swój taniec. Pierwszy moment był bardzo stresujący, także dla nauczycieli, ale
wszyscy wypadli świetnie.
- Czy tegorocznej - i w
ogóle ostatnim studniówkom, towarzyszył tak podniosły klimat, jak daw-

i dawniej takie same emocje.
Dla młodych ludzi jest to tak
samo wielkie wydarzenie,
które przeżywają, bo chcą, by
ten wieczór był zapamiętany
jako wyjątkowy czas.
- Kiedyś ten klimat
tworzyły wspólne przygotowania, dziś wynajmuje się salę i „przychodzi na gotowe”. Co to
zmienia we wzajemnych
relacjach uczniów, rodziców i pedagogów?
- Oni wcale nie „przyszli
na gotowe”. Uczestniczyli w
przygotowaniach, wyborze
restauracji, menu, muzyki
oraz dodatkowych atrakcji.
A wszystko to wespół z rodzicami. Uczniów łączyły też
bardzo próby poloneza. Wiele
godzin wspólnych ćwiczeń
naprawdę integruje!
- A kreacje? Dawniej
wystarczała
elegancka
biała bluzka i granatowa
lub czarna spódnica, a dla
chłopców pierwszy prawdziwy garnitur. Teraz jest
chyba trochę inaczej?
- Kreacje były przepiękne.
Dziewczęta wyglądały zupełne inaczej, niż na co dzień. W
niektórych przypadkach były

z umiarem i ze smakiem. A
chłopcy wcale nie ustępowali
im klasą. Dało się odczuć, że
w tych odświętnych strojach
czuli się wyjątkowo.
- Na pewno sporą wartością dawnych czasów
było wspólne angażowanie się uczniów wraz z
nauczycielami w strojenie i przygotowywanie
sal do balu. Była większa
integracja, niż teraz?
- Tak naprawdę młodzi
teraz bardzo się zintegrowali – przygotowując figury taneczne do poloneza i
współtworząc klimat uroczystości.
- Czyli nadal – mimo
że studniówki mają bardziej komercyjny charakter - zabawa chyba
też jest dobra? Tylko po
prostu inna, niż kiedyś,
bo i czasy się zmieniły?
- Nasza młodzież wspaniale się bawiła, ale teraz
nadszedł czas solidnych
przygotowań do matury.
I trzeba wziąć się do pracy,
by matura – tak, jak i studniówka – wypadła równie
znakomicie.
Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI

Potrzeba ludzi miłosierdzia Pomoc świąteczna
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, który dla Kościoła katolickiego ogłosił papież Franciszek, dla jej owocnego
przeżycia aktualne staje się przesłanie św. Jana Pawła II,
skierowane do Polaków na Krakowskich Błoniach w 2012
roku: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie
brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci
doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.
Potrzeba »wyobraźni miłosierdzia«, aby przyjść z
pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się
od chłopca czy dziewczyny,
którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień
lub przestępstwa; aby nieść
radę, pocieszenie, duchowe i
moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną
walkę ze złem. Potrzeba tej
wyobraźni wszędzie tam,
gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia:
»Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj«.
Oby dzięki bratniej miłości
tego chleba nikomu nie brakowało.”
W poprzednim numerze
Gazety Rumskiej, można
było przeczytać o tym, że
Kościół Katolicki jest, po
państwie, największą instytucją wspomagającą najuboższych i potrzebujących.
Ta pomoc przybiera różną
formę, w zależności od moż-

liwości parafii i istniejących
przy niej dzieł, poczynając
od wydawania żywności po
pomoc specjalistyczną.
M.in. w Rumi przy sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
działa taki punkt pomocy
w szerokim zakresie. Nie
jest to pomoc systemowa,
ale doraźna, nie pozostawiająca jednak ludzi w potrzebie. A potrzeby ludzkie
są bardzo różne. Są takie
sytuacje w życiu człowieka,
że jest bezradny i potrzebuje konkretnej rady, pomocy,
wskazówki, pocieszenia. A
w takich sytuacjach najgorsza jest obojętność.
Przy salezjańskiej parafii, obok pomocy charytatywnej, istnieje ośrodek
wsparcia w różnych
sytuacjach
życiowych:
depresje, uzależnienia, kryzysy, problemy wychowawcze, itp. Prowadzone są w
pomieszczeniach przy kancelarii cotygodniowe dyżu-

ry specjalistów: we wtorki
od 19.00 psychologa-terapeuty, w środy o 18.00
- spotkania i mityngi prowadzone przez AA „Świt”,
w czwartki - poradnictwo
rodzinne dla narzeczonych i małżeństw, oraz
raz w miesiącu w pierwsze soboty od 9.30 porady
prawne radcy prawnego. Pomoc, w formie konsultacji, jest udzielana
nieodpłatnie. Wielu mieszkańców, nie tylko parafian,
z tej pomocy korzysta.
Jednak warto pamiętać,
że nawet najlepsze systemy pomocowe nie zastąpią
ludzkiej wrażliwości. Każdy z nas, o ile ma wrażliwe serce, może być pomocą
dla osób, które potrzebują
wsparcia, dobrego słowa,
dostrzeżenia. Często nie
trzeba wiele, by dać drugiemu człowiekowi wiele! Pamiętajmy o tym nie tylko w
Roku Miłosierdzia.
K. Ch.

Świąteczna zabawa

I Bal Karnawałowy dla zuchów
I Bal Karnawałowy dla zuchów z Hufca ZHP Rumia odbył
się w Domu Harcerza 29.01.2016 w godzinach od 18 do 20.

W styczniu w całej Polsce odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (WOŚP). Według deklaracji organizatorów
zebrano kwotę ponad 44 mln PLN (stan na 26.01.2016 – liczenie
dalej trwa). Środki zebrane w tym roku mają zostać przekazane
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Fundacja WOŚP została założona 2 marca 1993 r.
m.in. przez Jerzego Owsiaka. Od początku jej istnienia Fundacja deklaruje, że
zebrała ponad 650 mln PLN.
Wynik ten w oczywisty sposób został osiągnięty tylko
dzięki szczodrości Polaków,
którzy wierząc w dobre intencje władz tej organizacji
chcą wspomóc m.in. służbę
zdrowia.
Wokół samej WOŚP przez
ostatnie lata narosło wiele
opinii, które wprost podważają wcześniej wspomniane dobre intencje m.in. p. Owsiaka.
O co dokładnie chodzi? Jak
zawsze w takich sytuacjach,
może chodzić tylko o jedno: o
pieniądze.
Pierwszy zarzut stawiany
WOŚP to chybiony cel. Fundacja zbiera pieniądze na
zakup sprzętu potrzebnego
do ratowania życia ludzkiego. Każdy chyba zdaje sobie
sprawę, że sprzęt w szpitalach, ambulansach itp. musi
być najlepszy oraz musi być
go wystarczająco dużo. Jednakże nie wolno zapominać,
że to rolą państwa jako instytucji, której płacimy podatki, jest zakup takiego
sprzętu. To w końcu wszyscy

obywatele płacą podatki oraz
składki zdrowotne właśnie
m.in. na zakup niezbędnego
sprzętu. Odciążanie więc w
tej sytuacji państwa wielu z
oponentów fundacji uznaje
za wystarczający powód, aby
nie partycypować w zbiórce
pieniędzy. Chybione przy tym
uważam argumenty mówiące
o tym, że skoro nie dajesz do
puszki pieniędzy to zadeklaruj, że nie będziesz korzystać
ze sprzętu WOŚP. Przypominam, że Fundacja z własnych
pieniędzy nie zakupiła tego
sprzętu lecz wyłącznie ze
szczodrości obywateli.
Znany ze swych krytycznych wobec fundacji artykułów bloger „MatkaKurka”
wskazuje na niejasne powiązania finansowe spółki
Złoty Melon (100% udziałów
w spółce posiada WOŚP)
oraz firmy Mrówka Cała
(właścicielem jest małżonka
p. Owsiaka – Lidia Niedźwiecka-Owsiak) z fundacją
p. Owsiaka. Kwestia rozliczeń finansowych pomiędzy
tymi spółkami oraz fundacją
WOŚP była już kilka razy
analizowana na drodze sądowej, gdyż p. Owsiak nie
omieszkał pozwać blogera za
zniesławienie.

Wszyscy uczestnicy balu przebrali się w stroje postaci
z bajek, filmów i legend.
Fot.: Maja Formella

W lutym 2015 r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok
(sygn. akt II K 358/13), w którym Wysoki Sąd podkreślił
istnienie szeregu nieścisłości
w zeznaniach m.in. p. Owsiaka oraz p. Doroty Pilarskiej
(główna księgowa fundacji).
Sąd w uzasadnieniu wyroku
podkreślił, że nie uzyskał od
p. Owsiaka całej dokumentacji finansowej, którą to Sąd
nakazał udostępnić.
Poza tym jednym przykładem można by było znaleźć
jeszcze parę innych opinii
krytycznych wobec WOŚP.
Każdą opinię na pewno należy dogłębnie przeanalizować
i po części samemu wyciągnąć wnioski. Pewne jest,
że po fundacji, która zbiera
fundusze od bardzo dużej ilości osób oraz robi to w sposób
publiczny
(niejednokrotnie
osoby publiczne wręcz osobiście włączają się w zbiórkę
na rzecz tej instytucji), powinno się wymagać krystalicznie czystych sprawozdań
finansowych. W żadnym
wypadku taka fundacja nie
powinna sobie pozwolić na
podważanie wiarygodności
oraz intencji osób, które nią
zarządzają.
Michał Kowalik

Akademia Piłki Siatkowej Rumia

Srebrna także w kadetkach
W rozegranym w miniony weekend Finale Mistrzostw Pomorza kadetki Akademii Piłki Siatkowej Rumia powtórzyły wynik swoich starszych koleżanek i
zdobyły Wicemistrzostwo Pomorza.

Frekwencja
dopisała wyśmienicie, gdyż na
balu zjawiło się ponad
100 uczestników przebranych w różnorodne stroje.
Oczywiście organizatorzy
musieli być również odpowiednio przebrani, jak
przystało na bal. Zabawa
na balu była wspaniała,
tańce, konkursy, poczęstunek, a czas tak szybko zleciał, że nie wiadomo kiedy
rodzice zjawili się aby odebrać swoje pociechy.
Dziękujemy wszystkim
za wspaniałą zabawę, a organizatorom za pomysł i
wykonanie.
Zapraszamy na bal karnawałowy dla dorosłych
06.02.2016, którego tematem będzie Dziki Zachód.
hm. Bogdan Formella

w rytm wielkiej orkiestry

Ostatni mecz turnieju
rozegrany w hali rumskiego MOSiR był pasjonującym
widowiskiem, a o końcowym
sukcesie Gedanii Gdańsk zadecydował emocjonujący tie-break.
Pierwsze dwa dni finałowego turnieju mistrzostw
województwa
przebiegły
zgodnie z oczekiwaniami.
Akademia Piłki Siatkowej
Rumia oraz Gedania bardzo
pewnie pokonały Orła Malbork i Czarnych Słupsk. Niedzielne mecze zadecydować
miały o podziale medali. W
pierwszym spotkaniu Malbork gładko ograł Słupsk i za-

pewnił sobie trzecie miejsce i
awans do rozgrywek szczebla centralnego Mistrzostw
Polski. Wieczorny pojedynek
akademiczek z Gedanią był
prawdziwym
siatkarskim
świętem. Ponad stuosobowa
publiczność oglądała mecz
w którym co chwilę zmieniał
się obraz gry. Po pierwszym
secie wygranym dość łatwo
przez gospodynie, w drugiej odsłonie pokaz siły dały
gdańszczanki. Od trzeciej
partii na boisku trwała już
prawdziwa siatkarska wojna, gdzie stawka był każdy
punkt, a walka na parkiecie
do czerwoności rozgrzała pu-

blikę. W decydującej odsłonie
na początku dużą i wydawało się komfortową przewagę
uzyskały rumianki. Jednak
tego dnia nic nie było pewne Gedanistki zerwały się
do ataku, a akademiczkom
zabrakło zimnej krwi. Wyrównana końcówka padła łupem przyjezdnych i to one po
chwili utonęły w ramionach
swoich kibiców.
Smutek rumskich siatkarek po meczu był zrozumiały,
ale podkreślić trzeba, że znakomita większość z nich to
dziewczęta, które jeszcze w
przyszłym sezonie będą kadetkami, więc Wicemistrzostwo Pomorza to doskonały
wynik. Ważne jest też, że ten
mecz to nie jest koniec tegorocznych rozgrywek, a może
być początkiem wspaniałej
przygody w Mistrzostwach
Polski.
A.P.S.
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REKLAMA

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA CAD/CAM CEREC DLA PACJENTA STOMATOLOGICZNEGO JUŻ W RUMI !!!
Czym jest CAD/CAM ? Z pewnością każdy czytelnik słyszał o tym skrócie, zwykle w połączeniu z branżą obróbki
stali, linii produkcyjnych lub w programach naukowo-popularnych. CAD/CAM oznacza (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania i (ang.
Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania.
Od wielu lat producenci
sprzętu specjalistycznego
dla medycyny starają się
wykorzystać dostępne technologie w celu ułatwienia
i przyspieszenia procesów
leczenia. Szybszy i bardziej
dokładny zabieg zawsze
oznacza krótsze cierpienie
i mniejszy dyskomfort dla
pacjenta. Nic nie zastąpi
intuicji i wiedzy lekarza,
natomiast nie potrzeba dowodów naukowych na fakt,
że maszyny są bardziej precyzyjne od ręki człowieka.

PRZYCHODZI PACJENT
DO DENTYSTY

W ujęciu tradycyjnym
pacjent, który trafia do gabinetu stomatologicznego
ze wskazaniem na wykonanie odbudowy protetycznej

(przysłowiowa korona lub
most) ma pobierany wycisk.
Jest to bardzo nieprzyjemna część całego procesu,
duża ilość masy wyciskowej
w jamie ustnej to z pewnością niemiłe doświadczenie.
Następnie „wycisk” trafia
do pracowni protetycznej.
Tam technik wykonuje model gipsowy uzębienia pacjenta stanowiący bazę do
następnego etapu jakim jest
przygotowanie podbudowy
np.metalowej na której w
ostatnim etapie nakłada się
ręcznie parę warstw porcelany w celu uzyskania
efektu zbliżonego do koloru
i przezierności naturalnych
zębów. Opisany w dużym
skrócie proces jest czasochłonny. Zajmuje około tygodnia czasu. Dodatkowo
jest narażony na szereg błę-

błędy. Cały system składa się
z konsoli projektowej wyposażonej w skaner wewnątrzusny oraz frezarki cyfrowej.
Specjalnie zaprojektowany
skaner wewnątrzustny umożliwia pobranie „wycisku elektronicznego” bezpośrednio z
ust pacjenta w raptem paręnaście sekund. Na ekranie komputera pojawia się wirtualny
model uzębienia pacjenta. Lekarz projektuje odbudowę protetyczną. Wykonany projekt
trafia do frezarki. Frezarka
wycina zaprojektowaną pracę
z gotowego bloku porcelany.
Ostatni etap to polerowanie
lub charakteryzacja korony i
glazurowanie. Po 10-cio minutowym wypaleniu korony
w piecu jest ona gotowa do
cementowania w jamie ustnej
pacjenta.

dów oraz niedokładność
wynikającą z najbardziej
niestabilnego
czynnika
jakim jest człowiek. Prace
protetyczne niedokładnie
wykonane, pęcherzyki powietrza naniesione pomiędzy warstwy porcelany,
niedokładne przyleganie
do oszlifowanego zęba – to
elementy wpływające na
krótką żywotność odbudowy protetycznej.

CZY MOŻNA INACZEJ?

wadzenie całego procesu
to około 90 minut (dla jednej korony). Gotowe bloki
porcelany produkowane są
w warunkach laboratoryjnych nie zawierają artefaktów, pęcherzyków i wad
struktury. Wskazania do
użycia systemu CAD/CAM
w protetyce to korony pełnoceramiczne, inlay, onlay,
korony endo, licówki, mosty
pełnoceramiczne, łączniki
indywidualne implantów.
Dokładność wyciętej pracy
to 19-25µm. Prace ceramiczne wykonane w tech-

Jakie są korzyści dla
pacjenta, jeżeli gabinet
stomatologiczny stosuje
system CAD/CAM do wykonywania odbudów protetycznych?
Porównując do metody
tradycyjnej – brak wycisku
z użyciem masy wyciskowej.
Czas potrzebny na przepro-

Rozwiązaniem
opisanych problemów jest system CAD/CAM w gabinecie stomatologicznym.
Cały proces pobierania
wycisku i wykonania odbudowy protetycznej ulega
skróceniu i wykluczone zostają czynniki generujące

nologii CAD/CAM charakteryzuje wysoka estetyka
dokładność i wytrzymałość.
Korona lub licówki pełnoceramiczne na jednej wizycie w gabinecie stomatologicznym – czemu nie.
Z
perspektywy naszego regionu jako mieszkańcy Rumi
mamy możliwość skorzystania z najnowszej technologii ponieważ niedawno
otwarty został Gabinet Stomatologii Cyfrowej wyposażony w opisany powyżej
system, prowadzony przez
lek.stom. Karolinę Kupc.

WALENTYNKOWY LAST • • • WIOSENNE LASTY • • • ZAPRASZAMY DO BIURA PODRÓZY W GALERII RUMIA

BIURO PODRÓŻY AL TOUR GALERIA RUMIA
Rumia, ul. Sobieskiego 14 A tel. 58 733 07 78 / 79 kom. 793 510 415
biurorumia@altour.com.pl https://www.facebook.com/bpgaleriarumia
WALENTYNKOWY LAST

WALENTYNKOWY LAST

WALENTYNKOWY LAST

WALENTYNKOWY LAST

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

MALTA

CYPR

MALTA

CYPR

MALTA

MALTA

Wyspa Malta

Ayia Napa

Wyspa Malta

Limassol

Wyspa Malta

Wyspa Malta

Paradise Bay Resort

Limanaki Beach

San Pawl

Navarria

Qawra Palace

Paradise Bay Resort

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

13.02.2016 z Warszawa
7 dni
Bez wyżywienia
Pokój z widokiem na morze

1699.00 PLN

za osobę

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

1619.00 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

1569.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

13.02.2016 z Gdańsk
7 dni
Bez wyżywienia
Pokój 2 osobowy

1599.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

14.02.2016 z Warszawa
7 dni
Śniadania
Pokój dwuosobowy z możliwością
1 dostawki

1269.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

27.02.2016 z Gdańsk
7 dni
Śniadania
Pokój standardowy

27.02.2016 z Gdańsk
7 dni
Bez wyżywienia
Pokój z widokiem na morze

1089.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

WIOSENNE LASTY

CYPR

CYPR

CYPR

CYPR

CYPR

MALTA

MALTA

Larnaka

Paphos

Larnaka

Limassol

Ayia Napa

Wyspa Malta

Wyspa Malta

Flamingo Beach

Veronica

Lordos Beach

Navarria

Limanaki Beach

Sunflower

San Pawl

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

28.02.2016 z Warszawa
7 dni
2 posilki
Pok. 2 os.

1599.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

14.02.2016 z Warszawa
7 dni
Śniadania
Deluxe z widokiem na basen

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

28.02.2016 z Warszawa
7 dni
2 posilki
Pok. 2 os.

1529.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

28.02.2016 z Warszawa
7 dni
Śniadania
Pokój standardowy - promocyjny

1399.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

28.02.2016 z Warszawa
7 dni
Śniadania
Pokój dwuosobowy z możliwością
1 dostawki

1379.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

28.02.2016 z Warszawa
7 dni
Śniadania
Deluxe z widokiem na basen

1319.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

27.02.2016 z Gdańsk
7 dni
Bez wyżywienia
Pokój 2 osobowy

979.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

27.02.2016 z Gdańsk
7 dni
Śniadania
Pokój 2 osobowy

1059.00 PLN

za osobę

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych
w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
W dniu 03.02.2016 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w
Rumi, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Podstawowych
w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt. Zawody te były eliminacją do Półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, które odbędą się w Stężycy.
Dzień póŸniej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej
Chłopców.
W rywalizacji zespołów
dziewcząt wzięło udział 6 zespołów z Powiatu Wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju
dziewcząt została drużyna
gospodarzy zawodów, czyli
Szkoły Podstawowej nr 9 w
Rumi. W decydującym spotkaniu pokonała ubiegłorocznego Mistrza, czyli Szkołę
Podstawową nr 3 w Redzie.
W rywalizacji zespołów
chłopców wzięło udział
ponad 60 uczestników z
Powiatu Wejherowskiego.
Zwycięzcą turnieju chłopców również została drużyna gospodarzy, czyli Szkoły
Podstawowej nr 9 z Rumi,
która w emocjonującym
finale pokonała Samorządową Szkołę Podstawową z
Bolszewa.

Poziom rywalizacji podczas obydwóch dni zawodów był wysoki i pozwala
mieć nadzieję na dobry
wynik naszych zespołów w
półfinale. Na zakończenie
zawodów zespoły zostały
nagrodzone statuetkami,
medalami i dyplomami
które wręczał: organizator
zawodów – Robert Sawicki i Ania Brodacka
oraz Referent ds. sportu
i imprez sportowych w
PZPOW w Wejherowie –
Bartłomiej
Woźniak.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi.
Bartłomiej Woźniak

Wyniki uzyskane przez
chłopców w dniu zawodów:

Wyniki uzyskane przez
dziewczęta w dniu zawodów:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi
(Aleksander Bisior, Mateusz Góra, Stanisław
Karwacki,
Mateusz
Krachulec, Wincenty
Markowski, Tymoteusz
Przybyszewski, Patryk
Rudek, Szymon Syta,
Dawid Wiwatowski, Kamil Zelent, opiekun drużyny – Robert Sawicki)
II miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Bolszewie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęczycach
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Lini.

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi (Natalia
Duda, Maja Głąb, Monika Kacperczyk, Katarzyna Mielko, Daria Myśliwiec, Nicole Niewolska,
Julia Staniuch, Martyna
Tomoń, Amelia Wajda,
Oliwia
Wesołowska,
Marta Witkowska, Julia
Zawadowicz,
opiekun
drużyny – Robert Sawicki)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w
Bolszewie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Rozłazinie
VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Lini.

Zwycięska drużyna pręży muskuły przed nowymi wyzwaniami. 			

Fot.: Bartłomiej Woźniak

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi. 			

Fot.: Bartłomiej Woźniak

V Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki

żyli wszyscy uczniowie,
którzy w sumie zaprezentowali aż 16 perfekcyjnie
przygotowanych utworów.
A wszystko to w pełnym
miłosnego uniesienia, walentynkowym klimacie.
Jurorzy,
po
bardzo
trudnych obradach, wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce, w uznaniu
za profesjonalne wykonanie utworu oraz kunszt
zajęły: Joanna Klein (I
LO w Rumi) oraz Oliwia
Drawc (ZSP Reda). Drugie miejsce przypadło w
udziale duetowi: Adrianna Czuryńska oraz Dominika Abramczyk (I
LO w Rumi). Na trzecim
miejscu uplasowała się
Weronika Klebba (ZSP
Reda). Zaś wyróżnienie
otrzymała Aneta Westfal
(ZSP 3 Wejherowo) za wyjątkową wrażliwość muzyczną oraz interpretację
utworu.
Emilia Samulska

Miłość niejeden zna język
Powiatowy Konkurs Piosenki Miłosnej odbył się już po
raz piąty w I LO w Rumi. Tegorocznej edycji towarzyszyło
hasło „Miłość niejeden zna język”.
W wydarzeniu wzięli
udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego
powiatu wejherowskiego.

Jak podkreślają organizatorzy, poziom konkursu był bardzo wysoki i z
każdym kolejnym rokiem

wciąż wzrasta. Z tego powodu werdykt był bardzo
trudny do wydania, bowiem na nagrody zasłu-

Po zakończeniu konkursu wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Fot.: W.H.
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Sportowe zmagania szkół

Rywalizowali młodzi lekkoatleci
z całego powiatu wejherowskiego
Ponad 200 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Halowej Lekkoatletyce. Rywalizacja
była zacięta, a sportowych emocji nie brakowało.
Czternasta edycja tej
sportowej imprezy odbyła się
20 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
- Zawody te były organizowane na hali naszego obiektu po raz jedenasty – mówi
Jolanta Król z rumskiego
MOSiR-u. - Wpisały się już
w tradycję oraz w kalendarium powiatowej lekkoatletyki. Najlepsze wyniki osiągają
uczniowie, którzy trenują w
Rumskim Klubie Lekkoatletycznym, pod okiem Tadeusza Peplińskiego i Macieja Szymańskiego. Nasza
praca, prowadzona w klubie
oraz w Gimnazjum nr 1 z
klasami sportowymi, idzie
w bardzo dobrym kierunku.
Rośnie u nas pokolenie młodych, bardzo dobrych lekko-

atletów. Wyniki świadczą
o tym, że kiedyś mogą oni
osiągać sukcesy na skalę
krajową. W sportach indywidualnych lekkoatletka zdecydowanie wiedzie
prym w naszym mieście
– Rumi.
W zawodach wzięli
udział młodzi atleci z całego powiatu wejherowskiego. Jak oceniają organizatorzy, poziom sportowy
gimnazjady był bardzo
wysoki i wyrównany.
- W ponad dziesięcioletniej historii tych zawodów na halach sportowych
powiatu wejherowskiego
przewinęło się wielu późniejszych medalistów Mistrzostw Polski, Europy, a
nawet uczestników Igrzysk
Olimpijskich
–zaznacza

Andrzej
Byczkowski,
dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie Dyrektor PZPOW
w Wejherowie.
Na zakończenie zawodów młodzi lekkoatleci zostali nagrodzeni medalami,
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci
sprzętu sportowego, ufundowanego przez Michała
Pasiecznego, burmistrza
Rumi.
Rumia zdobyła aż 15
medali, w tym 6 złotych, 5
srebrnych i 4 brązowe. Tuż
za nią uplasowała się Reda
z 8 medalami – 2 złotymi,
2 srebrnymi i 4 brązowymi.
Trzecia lokata przypadła w
udziale Bolszewu z 4 medalami – po jednym złotym

i srebrnym oraz 2 brązowymi. Zaś na końcu medalowej tabeli znalazło się
Wejherowo, które zdobyło 3
medale – 1 złoty i 2 srebrne.
Uroczystego
otwarcia
zawodów oraz dekoracji
medalami na zakończenie
rywalizacji dokonali: Andrzej Byczkowski, dyrektor
PZPOW w Wejherowie, Tadeusz Pepliński, sędzia
główny zawodów oraz Bartłomiej Woźniak, referent
ds. sportu w PZPOW w
Wejherowie.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz
Urząd Miasta w Rumi.
U.M.

Chłopcy
Bieg na 30 metrów
1. Waldemar Bralczyk, Gimnazjum nr 2 Reda - 4.15 s.
2. Marcel Kopaniszyn, Gimnazjum nr 1 Rumia - 4.28 s.
3. Jakub Rudziński, Samorządowe Gimnazjum Bolszewo - 4.30 s.
Skok wzwyż:
1. Paweł Wenta, Samorządowe Gimnazjum Bolszewo - 160 cm
2. Michał Kloka, Gimnazjum nr 2 Reda - 155 cm
3. Jakub Gruba, Gimnazjum nr 2 Reda - 155 cm
Skok w dal z miejsca
1. Adrian Wilczyński, Gimnazjum nr 1 Rumia - 2,79 m
2. Dawid Salecki, Gimnazjum nr 3 Wejherowo - 2,70 m
3. Michał Kloka, Gimnazjum nr 2 Reda - 2,68 m
Pchnięcie kulą 5kg:
1. Patryk Kotowski, Gimnazjum nr 4 Rumia - 12,80 m
2. SebastianŚliwiński,SamorządoweGimnazjumBolszewo-12,10m
3. Jakub Gruba, Gimnazjum nr 2 Reda - 11,74 m
Bieg na 1000 metrów
1. Maciej Koszałka, Gimnazjum nr 4 Wejherowo - 3.00.72 min.
2. Dawid Pilarski, Gimnazjum nr 3 Wejherowo - 3.01.26 min.
3. Karol Lipiński, Gimnazjum nr 1 Rumia - 3.02.17 min.

Dziewczęta
Bieg na 30 metrów:
1. Aleksandra Dżugan, Gimnazjum nr 1 Rumia - 4.52 s.
2. Aleksandra Surowiec, Gimnazjum nr 1 Rumia - 4.67 s.
3. Zuzanna Sekuła, Salezjańskie Gimnazjum Rumia - 4.71 s.
Skok wzwyż
1. Weronika Sapińska, Gimnazjum nr 1 Reda - 150 cm
2. Amelia Tyszkiewicz, Gimnazjum nr 2 Rumia - 140 cm
3. Daria Radgowska, Gimnazjum nr 1 Reda - 140 cm
Skok w dal z miejsca
1. Milena Szaniec, Gimnazjum nr 1 Rumia - 2,40 m
2. Weronika Sapińska, Gimnazjum nr 1 Reda - 2,36 m
3. Natalia Panasiuk, Gimnazjum nr 1 Rumia - 2,29 m
Pchnięcie kulą 3kg:
1. Nina Piesik, Gimnazjum nr 1 Rumia - 12,43 m
2. Martyna Karwowska, Gimnazjum nr 1 Rumia – 11,87 m
3. Julia Holk – Łebińska, Samorządowe Gimnazjum Bolszewo – 9,74 m
Bieg na 600 metrów:
1. Katerina Thomaidou, Gimnazjum nr 4 Rumia - 1.54.08 min.
2. Natalia Grablowska, Gimnazjum nr 1 Rumia - 1.57.64 min.
3. Natalia Młodak, Gimnazjum nr 1 Rumia - 1.58.78 min.

REKLAMA
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REKLAMA

SPRZEDAM

MIESZKANIE 114 M2

Rumia, ul. Piłsudskiego 52/6
www.apartament-rumia.pl
tel.: 601 610 733

Rumia, ul. Wileńska 33

REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 671 08 81, (58) 671 15 11, (58) 679 41 00
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ PIZZERII

W REDZIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 48D

tel.: 58 671 91 83
tel. kom.: 504 447 478

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

Dla firm i stałych klientów rabaty

www.pizzeriawenecja .pl
ZAMAWIANIE ONLINE

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24

ORGANIZUJEMY:

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

ł
14 z
od
H
C
LU N

CZEKAMY NA WAS RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU
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Z poradnika podologa

Paznokcie dystroficzne

Jak może wyglądać kawa?

Mistrzostwa Polski
w Late Art

Dziś za temat podologiczny obrałam paznokcie dystroficzne. Co to? Zalegająca gruba i przebarwiona płytka paznokciowa, która szpeci najczęściej duże palce naszych stóp. Z
Wirtuozi przygotowywania kawy rywalizowali w Rumi o
czasem takie płytki paznokci wykrzywiają się w bok i kierują swój tor wzrostu w stronę pozostałych palców wyglądem tytuł Mistrza Polski Latte Art. Największym kunsztem wykazała się Agnieszka Rojewska z Poznania i to ona będzie
przypominając szpon lub nawet barani róg.
reprezentowała Polskę podczas odbywających się w ChiDo takich przypadków nie jest dla organizmu danie niwelowanie naci- nach Mistrzostw Świata Latte Art.

trafiam w większości
podczas wizyt domowych.
Często na prośbę członka
rodziny, osoby w podeszłym wieku, która ma
problemy z poruszaniem
się. Dotyczy to także osób
nieco młodszych, którzy
zmagają się z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi.
Dla osób z tego typu
dolegliwością
problem
jest na tyle krępujący , iż
wstydzą się pokazywać
swoje stopy i udać się do
specjalisty. Gdy w końcu
dochodzi do odczuć bólowych trafiają, o zgrozo…
niestety w ręce chirurga,
który całkowicie usuwa
paznokcia pozostawiając
ranę pozabiegową.
Wygojenie takiej rany,
w przypadku osób w podeszłym wieku lub osób
chorych,
zażywających
długotrwale leki, wcale

łatwym zadaniem.
W
przypadku zaawansowanej cukrzycy, wykonanie
zabiegu może dodatkowo
zapoczątkować
kolejne
komplikacje.
Podolog
chirurgiem
nie jest i nie zerwie paznokcia.
Przy użyciu
odpowiednich narzędzi i
preparatów usunie zbędny jego nadmiar tak, aby
grubość płytki nie doprowadzała do nacisku na
skutek siły działającej ze
strony obuwia. Opracowywanie takiego paznokcia zawsze jest połączone
z obserwacją i leczeniem
zmian znajdujących się
na jego podłożu i w okolicy czyli łożyska paznokcia jak i otaczających go
wałów. Dodatkowe wprowadzenie działań ortotycznych, w przypadku
stóp borykających się z
deformacjami ma za za-

sku ze strony obuwia. Ma
to duże znaczenie w dalszej pielęgnacji.
Warto pokreślić, że
zabiegi w tego typu przypadkach są bezbolesne i
nie doprowadzają do powstawania rany.
Pamiętajmy.
Wiele osób wstydzi się ze
swoimi
dolegliwościami przyjść do gabinetu
podologicznego lub jest
nieświadomy gdzie ma
się ze swoimi problemami, ze strony stóp udać.
Niekiedy potrzebna jest
zachęta lub podpowiedź
osoby bliskiej. Jest to
bardzo ważne w przypadku osób starszych i schorowanych. Zaniedbanie
jednego problemu może
w konsekwencji doprowadzić do zapoczątkowania
kolejnych, nie tylko estetycznych ale bólowych.
Ewa Raczkowska

Mistrzostwa Polski Latte
Art odbywały się w Akademii
Kawy i Herbaty J. J. Darboven
w Rumi w dniach 6-7.02. W
zawodach wzięło udział 17 baristów pracujących w kawiarniach w całym kraju. Eliminacje, rozegrane 7 lutego, wyłoniły
szóstkę finalistów, którzy zmierzyli się podczas drugiego dnia
zawodów. Zdaniem sędziów
podczas finału najlepsze wzory

na mleku wychodziły spod ręki
Agnieszki Rojewskiej z Poznania, która na co dzień pracuje w kawiarni Brisman Kawowy Bar. To właśnie Agnieszka
Rojewska będzie reprezentować
nasz kraj podczas Mistrzostw
Świata Latte Art, które odbędą się w marcu w Szanghaju w
Chinach.
Cała polska branża kawowa trzyma teraz kciuki

Trójka medalistów, od lewej Arkadiusz
Domurad, Agnieszka Rojewska, Paulina
Adamska.
Fot.: M. Kurpiewska

za Agnieszkę. Wzory, które
stworzyła podczas zawodów
w Rumi, pozwalają jej śmiało marzyć o tym, aby pokonać
konkurentów. Jeśli tak się stanie, pokaże nie tylko, ile sama
potrafi, ale i fantastycznie wypromuje innych polskich baristów. – podkreśla Marcin
Michalik z firmy Colours of
Coffee, organizator zawodów.
M. Kurpiewska

Widzowie śledzili zmagania zawodników w ogromnym zbliżeniu na dużym
telebimie.
Fot.: W.H.

KUPUJ POLSKIE PRODUKTY W POLSKICH SKLEPACH I POLSKICH SIECIACH HANDLOWYCH!
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