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Następny numer ukaże się 22 kwietnia

PISMO BEZPŁATNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim naszym Czytelnikom
dużo zdrowia, radości, pogody ducha, spokoju,
serdecznych i beztroskich spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół, a także czasu na chwilę zadumy i refleksji podczas tych świątecznych dni.
Niech to radosne świętowanie ze zmartwychwstałym Chrystusem wniesie w Wasze
życie optymizm, wiarę i nadzieję na nadejście
lepszych dni, a także doda sił na pokonywanie
codziennych przeciwności.
Wesołych i błogosławionych Świąt!
Życzy Redakcja „Gazety Rumskiej”

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Książąt Pomorskich w Rumi serdecznie zaprasza na Dni Otwarte „U Książąt”
23 KWIETNIA (SOBOTA) - PIKNIK WIOSENNY 10.00 -13.00
25 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK) - GRUPY ZORGANIZOWANE 9.00 - 15.00

Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią
Jednego Dnia w Rumi przy ulicy Miłosza 3
Najprawdopodobniej w
maju br. zostanie uruchomiona Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią
Jednego Dnia. Z uwagi na
zawirowania w ustalaniu
terminów kontraktowania
usług medycznych przez
NFZ, świadczenie usług
dla pacjentów ubezpie-

czonych w ramach NFZ
może ulec przedłużeniu.
NZOZ NR 1 dokona
wszelkich działań, aby zakontraktować z NFZ jak
najwięcej usług dla naszych
Pacjentów. W zależności od
polityki zdrowotnej Państwa może to nastąpić od
1 lipca 2016 lub wręcz od
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1 stycznia 2017 r. Do tego
momentu pacjenci będą
mogli korzystać w klinice z
usług komercyjnych. Ceny
usług odpłatnych będą tak
skalkulowane, aby były
przystępne dla jak najszerszej grupy osób potrzebujących.
Str. 12-13

W programie przewidziano:

• koncert chóru
• spektakl grupy teatralnej „W Rozproszeniu”
• Geogebra dla gimnazjalistów
• „Uczone obiady u króla Stasia”
• Kawiarnia „Pod Pikadorem”
• „Wybuchowe” laboratorium fizyczne i chemiczne
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Co słychać w Sejmie?
Ważnym dla mnie tematem jako członka Komisji Energii
są odnawialne źródła energii. Powinniśmy pracować nad
ich rozwojem nie tylko ze względów „klimatycznych”, lecz
także traktować ją jako długookresową (na poziomie kilkudziesięciu lat) alternatywę dla paliw kopalnych. Nie wiemy
jeszcze, czy „ujarzmimy” energię termojądrową tak, aby w
perspektywie mogła stanowić podstawowe źródło energii.
Jest więc zasadne wykonanie istotnego wysiłku w kierunku budowy nowych źródeł energii odnawialnej. Wsparcie
przez budżet państwa wytwarzania energii odnawialnej
jest konieczne. Należy to jednak zrobić indywidualnie,
osobno dla każdej technologii, aby najtańsza jak dotąd
energia odnawialna z wiatru nie zdominowała zanadto
tego rynku. Potrzebna jest nam dywersyfikacja tych źródeł ze względu na specyfikę ich
pracy. Energia wiatrowa ma tę wadę, że jest dostępna tylko wtedy kiedy wieje wiatr, a
energia np. z biogazowni wtedy, kiedy tego chcemy i potrzebujemy.
Obecnie najwięcej emocji w zakresie energii odnawialnych budzą oczekiwania osób,
które samodzielnie albo w ramach różnych programów zamontowały sobie na dachach
prywatnych domów lub na budynkach prywatnych firm baterie słoneczne. Oczekują oni
(nie bez racji) prostej taryfy gwarantowanej za energię elektryczną wprowadzaną do sieci
ponad rozliczenie bilansowe. Dobrze byłoby, gdyby taki model udało się wdrożyć , mielibyśmy wtedy w Polsce wiele rozproszonych źródeł energii, co poprawiłoby bezpieczeństwo energetyczne. Innym poważnym problemem, z którym aktualnie trzeba się zmierzyć,
jest, jak mi się wydaje, chęć nadmiernego oddalenia nowo budowanych farm wiatrowych
od budynków mieszkalnych. Przy naszej rozproszonej zabudowie mieszkaniowej jest to
istotne ograniczenie. Trzeba będzie ten problem poddać szczegółowej analizie. Liczę na
to , że uda się budować farmy wiatrowe na morzu.
Duża rezerwa rozwoju energetyki odnawialnej tkwi moim zdaniem w racjonalnej gospodarce odpadami z gospodarki leśnej. Udział energii z biomasy może być znacząco
zwiększony.
Krótko mówiąc, mamy jeszcze duże pole do popisu w rozwoju źródeł energii odnawialnej i z pewnością może to być jednym z motorów naszego wzrostu gospodarczego w
najbliższych latach.
Ciąg dalszy nastąpi…
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Viktoria Dombrowska z I LO
mistrzynią Polski w boksie!
10 marca w Grudziądzu rozpoczęły się V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Boksie. O tytuł walczyła zawodniczka wejherowskiego klubu Viktoria Dombrowska, uczennica klasy sportowej w I LO w Rumi.
Nasza zawodniczka dokonała czegoś nieprawdopodobnego. Jest pierwszą
zawodniczką wejherowskiego klubu, która zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Bok-
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sie. Dodatkowo przypadł
jej jeszcze tytuł Najmłodszej Zawodniczki i Odkrycia Mistrzostw Polski
- informuje klub WKB
Gryf Wejherowo.

Serdecznie
gratulujemy Viktorii zwycięstwa oraz tytułu Najmłodszej
Zawodniczki
i Odkrycia Mistrzostw
Polski!

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski.
Fundacja Słowo, jako organizacja Ewangelizacyjno-Misyjna, przy
współudziale Moderatora Dzieła Biblijnego Diecezji Gdańskiej ks.
Rektora seminarium, prof. UG dr hab. Grzegorza Szamockiego organizuje dnia 16 kwietnia 2016 roku w Gdyni całodniowe czytanie
Pisma Świętego przez wiernych Diecezji Gdańskiej.
Wydarzenie będzie miało miejsce z okazji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Miejscem wydarzenia będzie plaża miejska w Gdyni, naprzeciw Muzeum Marynarki Wojennej. Wydarzenie będzie skierowane szczególnie do młodzieży z Trójmiasta
i okolic.
W dniu 16 kwietnia 2016 w godzinach: 12.00 – 20.00 kilkadziesiąt osób będzie
czytać ze sceny Pismo Święte. Odbędą się koncerty muzyki chrześcijańskiej a także
wieczorny koncert zespołu Wyrwani z Niewoli. Szczególnie dzięki atrakcjom skierowanym do rodzin liczymy na udział również tych osób, które zaplanują sobotni spacer w
okolicach plaży i bulwaru, czyli w miejscu organizacji imprezy. Wydarzenie w całości
będzie sprzyjało integracji lokalnej społeczności, zacieśnianiu relacji i spędzaniu czasu
w rodzinnej atmosferze.
PLAN DNIA
12.00 – 14.00		
14.00 – 15.00		
15.00 – 18.00		
18.00		

Oficjalne rozpoczęcie, Czytanie Biblii przez Gości Honorowych
Blok familijny
Blok tematyczny dla młodzieży
Koncert zespołu: Wyrwani z Niewoli

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek
objęli wydarzenie patronatem honorowym. Wśród gości czytających fragmenty Pisma
Świętego będą Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz miasta Gdyni, przedstawiciele wolnych zawodów.
Współorganizatorzy wydarzenia Słowo na Plaży:
Ruch Światło-Życie
Oratorium im. św. Dominika Savio w Rumi
Pustynia Miast
Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna
Ruch Czystych Serc
Odnowa w Duchu Świętym
Worship Style
Młodzi i Miłość
Republikanie

Leszek Kilichowski
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OPEC DBA O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW RUMI
Ciepło OPEC dociera do mieszkańców Rumi za pomocą sieci
ciepłowniczej, zintegrowanej z systemem gdyńskim. W trosce o
klientów przedsiębiorstwo nieustannie modernizuje swoją infrastrukturę, dbając jednocześnie o otoczenie, w którym funkcjonuje. Firma dostarcza mieszkańcom ciepło i jednocześnie wspiera
lokalne inicjatywy oraz zachęca do aktywności fizycznej.
OPEC od lat jest sponsorem Miejskiego Klubu
Sportowego Orkan Rumia, dzięki czemu wspiera
rozwój piłkarskich drużyn
młodzieżowych. Podobna
sytuacja dotyczy wieloletniej współpracy z Akademią Piłki Siatkowej Rumia,
gdzie
przedsiębiorstwo
wspiera odnoszący sukcesy zespół Młodziczek.
Równie ważnym obszarem działalności prospołecznej na terenie Rumi
są działania podejmowane
wspólnie z Klubem Turystyki Rowerowej „Sama
Rama” przy Spółdzielni

Mieszkaniowej „Janowo” i
z najmłodszymi mieszkańcami miasta z Klubu „Bąble”, przy MOPS-ie w Rumi.
„Pod hasłem „Z NAMI
CIEPLEJ I BEZPIECZNIEJ”
organizowane są wycieczki rowerowe i pikniki dla
uczestników, w których
udział jest bezpłatny. OPEC
od lat jest sprawdzonym
współorganizatorem naszych wydarzeń. Przedsiębiorstwo przekazuje środki
w postaci gadżetów, takich
jak: kamizelki, taśmy odblaskowe, plecaki z elementami odblaskowymi
itp., które bezpośrednio

poprawiają
widoczność
rowerzystów wśród innych użytkowników ruchu
drogowego. Kilkakrotnie
w siedzibie OPEC przeprowadzono akcję „ROWER
DLA DZIECIAKÓW”, gdzie
pracownicy firmy przekazywali własne rowery dla
dzieciaków z Klubu „BĄBLE”
oraz zebrali i przekazali
pieniądze na serwisowanie
tych rowerów. Dla przypomnienia w Klubie „BĄBLE”,
w większości uczestnikami wycieczek rowerowych
są dzieciaki, podopieczni
MOPS-u w Rumi. W większości nie posiadają wła-

Statuetka Sponsor roku 2015
dla OPEC fot. D. Czechowski

KTR „Bąble” w OPEC, sierpień 2011

snych rowerów, dlatego
zwracam się do firm o
wspieranie poprzez przekazywanie rowerów i gadżetów oraz współorganizowanie pikników i innych
imprez rowerowych, które
chociaż częściowo pomagają w spełnianiu dziecięcych marzeń.” – mówi Ro-

man Łuczak, lider Klubu
„Sama Rama” i „Bąble”.
„W swojej działalności społecznej kierujemy
się zasadą różnorodności
i wszechstronności. Sport
jest jedną z wielu dziedzin
życia, które są dla nas ważne. Uważamy, że taka forma aktywności pozwala

fot. M. Wenta

realizować pasje, kształtować charakter i stanowi
pozytywny przykład dla
młodych ludzi. Wspieranie
aktywności fizycznej na terenie Rumi wpisane jest w
zaplanowaną, długofalową strategię wizerunkową
firmy.”– podkreśla prezes
OPEC Janusz Różalski.

REKLAMA

3

Gazeta Rumska, nr 3 (105), marzec 2016

AKTUALNOŚCI

Poseł Marcin Horała w Rumi
Pan Marcin Horała, poseł VIII kadencji, dnia 7 marca gościł w Rumi na zaproszenie komitetu PiS. Zebranie prowadził pan Witold Reclaf, wicestarosta powiatu wejherowskiego. Pan poseł przedstawił własną ocenę ostatniego ćwierćwiecza, pokrótce omówił dzisiejszą sytuację społeczno-polityczną, mówił też o kulisach pracy posła.
Następną obszerną część
spotkania poświęcono pytaniom i udzielanym na nie
odpowiedziom pana posła.
Uczestnicy spotkania, jak
się potem okazało nie tylko
rumianie, bo i z Gdyni, Sopotu czy powiatu puckiego,
zadawali ogromną ilość pytań, na które poseł udzielał
obszernych odpowiedzi. Zadawane pytania dotyczyły
nie tylko spraw pomorskich,
regionalnych, lecz także
ogólnopolskich. Świadczyły
o ogromnym zainteresowaniu i trosce zebranych o stan
gospodarki, oświaty, zdrowia i wielu innych dziedzin.
Z sali padły także propozycje, rady i sugestie
wskazujące konkretne rozwiązania naprawy sytuacji.
Zadano oczywiście pytanie
o wchodzący za chwilę w
życie program 500+, były
pytania o górnictwo, energetykę, plan wicepremiera
Morawieckiego, o stocznie i
gospodarkę morską, kredyty bankowe (frankowicze),
prokuraturę, sądownictwo,

o ustawę o emeryturach,
opiece medycznej, uchodżcach, prawie pracy, sklepach
wielkopowierzchniowych,
absolwentach uczelni medycznych, którzy po studiach wyjeżdżają z Polski,
o kadencyjności wójtów,
burmistrzów, wreszcie o
gimnazjach i pierwszych
krokach reformy oświaty
możliwych do realizacji już
w roku bieżącym.

Było jeszcze dużo innych
pytań, na które pan poseł M.
Horała odpowiadał bardzo
szeroko i profesjonalnie. To
spotkanie, które cieszyło się
dużym zainteresowaniem,
pokazuje, że bezpośredni
kontakt z posłem jest potrzebny, pożyteczny i interesujący,
zapewne dla obu stron.
Na koniec padły z sali
podziękowania dla posła i
należy sądzić, że poseł zawi-

ta do Rumi jeszcze nie raz i
nie dwa razy…
Na spotkaniu z posłem
obecny był burmistrz miasta pan Michał Pasieczny,
przewodniczący
Rady
Miejskiej Ariel Sinicki,
radni powiatowi Witold
Reclaf i Łucja Słowikowska, radni miasta Michał
Kryża, Florian Mosa i Beata Ławrukajtis.
Ryszard Hinc

Czy Polacy powinni
kupować polskie
produkty w polskich
sieciach handlowych?
BIELAWSKI
TOMASZ
JESTEM ZA WSPIERANIEM
RODZIMEGO HANDLU
BIELAWSKI
ADAM
JESTEM ZA WSPIERANIEM
RODZIMEGO HANDLU
ANETA
CHRZANOWSKA
JESTEM ZA WSPIERANIEM
RODZIMEGO HANDLU
AGNIESZKA
KRIESEL
JESTEM ZA WSPIERANIEM
RODZIMEGO HANDLU

„Reaktywacja”
Po spotkaniu można było osobiście porozmawiać z posłem czy też zakupić jego książkę. Fot.: W.H.

REKLAMA

SKLEP GARMAŻERYJNY

KASZUBSKIE SMAKI
Rumia
ul. Wybickiego 36
Przyjmujemy zamówienia
na catering świąteczny,
organizujemy
przyjęcia okolicznościowe.
4

Nasza sonda

Liceum dla Dorosłych

przy I LO im. Książąt
Pomorskich w Rumi
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Karolina Kupc
RUMIA ul. Nizinna 3A/1

www.gabinetstomatologiicyfrowej.pl

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

Zakres usług:
- 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.

Nadrzędnym celem
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
jest przygotowanie do
egzaminu maturalnego,
a tym samym do podjęcia studiów wyższych.
Nauka jest bezpłatna i
odbywać się będzie w
systemie wieczorowym
oraz zaocznym.

Podczas 3-letniego cyklu
nauczania słuchacze LO dla
Dorosłych realizują większość
przedmiotów ogólnokształcących oraz rozszerzają geografię i język angielski.
Absolwent
zasadniczej
szkoły zawodowej naukę
rozpoczyna od III semestru
i trwa ona 2 lata.
J.P.
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SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW
Ponadto, na przystanPrzedstawiamy kolejne sygnały od Czytelników o sytuacjach, które irytują i utrud- kach autobusowych, nie
tylko tych przy dworcu,
niają codzienne życie.
Osoby poruszające się
pieszo po mieście napotykają nierzadko na chodnikach
czy ścieżkach parków psie
odchody. Wydaje się, że
problem ten narasta, a jedną z jego przyczyn, jak sugerują Czytelnicy, może być
brak w Rumi podatku od
psów. Rumia jest bowiem
wyjątkiem wśród okolicznych gmin, które pieniądze
uzyskane z owych podatków inwestują w poprawę

czystości w mieście, np. poprzez zwiększanie ilości koszy ze specjalnymi woreczkami czy torebkami na psie
odchody.
Kolejnym problemem są
wiaty przystankowe przy
rumskim dworcu, które
wymagają gruntownego remontu: zardzewiałe
konstrukcje, rozbite szkło
lub jego całkowity brak w
ramach, kontrastują z ładnym budynkiem dworca.

Nasi Czytelnicy zwracają uwagę na zdaniem
wielu, niefortunnie wytyczony odcinek ścieżki rowerowej biegnącej
wzdłuż ogrodzenia kościoła NMP WW przy ul.
Dabrowskiego. Pomimo
bardzo szerokiego w tym
miejscu chodnika, ścieżka
przebiega bardzo blisko
płotu. Po mszach i uroczystościach kościelnych

rzesze wiernych, a także
uczniowie szkół salezjańskich wychodzą gromadnie przez szeroko otwarte
bramy wprost na ścieżkę
rowerową, więc o kolizję
z rowerzystami i wypadek
nietrudno.
Sugestie i prośby są takie, aby ścieżka rowerowa
znalazła się bliżej krawędzi jezdni.
R.H.

palący papierosy za nic
mają obowiązujące prawo.
Sygnał kolejny to sytuacja przy przychodni
na ul. Derdowskiego.
Znajduje się tu przejście
dla pieszych, bezpośrednio
przy którym parkują samochody, często wyższe,
dostawcze, co powoduje, że
widoczność jest zerowa, a
samo przechodzenie przez
jezdnię staje się bardzo niebezpieczne.
Ryszard Hinc

Na 6 dworcowych wiat, jedna jest niemal nieuszkodzona, pozostałe wyglądają podobnie jak
ta na zdjęciu powyżej. 		
Fot.: W.H.

Kosze na psie odchody pojawiają się
już nie tylko w parkach, ten np. stoi
przy ul. Saperów.		
Fot.: W.H.

Wychodząc z bramy świątyni wpadamy wprost na ścieżkę rowerową, kawałek dalej ścieżka jest już pomiędzy chodnikiem a pasem jezdni. Tu nikt nie wpadnie przypadkiem na śpieszącego się rowerzystę. 			
Fot.: W.H.
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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

Wielkanoc pod palmami?
Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek już dziś. Najlepsze oferty tylko w Galerii Rumia.
Wielkanoc Pod Palmami

Wielkanoc Pod Palmami

Wielkanoc Pod Palmami

HISZPANIA

CYPR

Fuerteventura

Larnaka

Wyspa Malta

Club Caleta Dorada

Flamingo Beach

Sunflower

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

21.03.2016 z Gdańsk
7 dni
All inclusive
Apartament 2 os.

2189.00 PLN

za osobę

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

1529.00 PLN

za osobę

Wylot:
Ilość dni:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

PRAWDZIWA EGZOTYKA

prawdziwe korzyści w przedsprzedaży

MALTA

23.03.2016 z Warszawa
5 dni
Śniadania
Pokój dwuosobowy z możliwością
1 dostawki

SEZON 2016/2017

27.03.2016 z Gdańsk
7 dni
Śniadania
Pokój dwuosobowy z możliwością
1 dostawki

1279.00 PLN

za osobę

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji
Gwarancja niezmiennej ceny
Gwarancja najniższej ceny
Przyjacielski Rabat
Zaliczka tylko 20%
+ 2% Dla posiadaczy karty stałego klienta
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Plany II LO im. J. K. Korzeniowskiego na rok szkolny 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące uczelniach wojskowych i
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi powołuje trzy klasy pierwsze. cywilnych, między innyKlasa Ia o profilu psychologiczno-pedagogicznym
pod opieką Uniwersytetu
Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej wydział zamiejscowy w Sopocie:
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia,
język obcy (do wyboru język angielski lub język niemiecki)
- przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja
psychologiczna, edukacja
pedagogiczna, samorząd
terytorialny w Polsce
- języki nowożytne – język niemiecki, język angielski
- praktyki pedagogiczne
w klasach przedszkolnych
i edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 9
w Rumi oraz placówkach
przedszkolnych na terenie
Rumi.

Zajęcia uzupełniające:
wybrane elementy pedagogiki, wybrane elementy
psychologii, samorząd terytorialny w Polsce.
Profil
przygotowuje
między innymi do podjęcia
studiów z zakresu nauk humanistycznych, psychologiczno – pedagogicznych,
socjologii.
Klasa Ib o profilu sportowo-obronnym pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
- przedmioty rozszerzone: geografia, biologia,
język obcy (do wyboru język angielski lub język niemiecki)
- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język angielski
dla służb mundurowych,
funkcjonowanie
służb
mundurowych, nautyka z

elementami nawigacji, zajęcia obronno-sportowe
- język nowożytny: język
niemiecki, język angielski
- 10 godz. wychowania
fizycznego przy realizacji
programu innowacyjnego
w następujących sekcjach
sportowych:
- sekcja lekkoatletyki terenowej
- sekcja pływania
- sekcja rugby
- sekcja sportów obronnych
zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia
terenowe
- możliwość uzyskania
patentu i licencji strzeleckiej.
Zajęcia uzupełniające:
nautyka z elementami nawigacji.
Profil
przygotowuje
do podjęcia studiów na

966 – 2016

1050. rocznica chrztu Polski

mi Akademii Marynarki
Wojennej, Akademii Morskiej. W ramach współpracy z uczelniami uczniowie
mogą kontynuować naukę
na wydziałach: mechanicznym, nawigacyjnym,
zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki i handlu
morskiego oraz wielu innych.
Klasa Ic o profilu matematyczno-informatycznym
pod patronatem Akademii
Morskiej w Gdyni
- przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język obcy (do wyboru język angielski lub język
niemiecki)
- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka doświadczalna, informatyka
akademicka i praktyczna,
- język nowożytny: język
niemiecki, język angielski.

Uczniowie szkoły odwiedzają uczelnie wyższe zgodne z
profilem swojego kształcenia.

Zajęcia uzupełniające:
informatyka akademicka
i praktyczna, fizyka doświadczalna.
Profil przygotowuje między innymi do studiów na
uczelniach
technicznych,
zwłaszcza na wydziałach:
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Elektroniki, Telekomunikacji, Elektrotechniki i Automatyki,
Mechanicznym, Inżynierii
Lądowej i Środowiska.

Uczeń ma prawo do wyboru kolejnego przedmiotu
rozszerzonego realizowanego w grupach międzyoddziałowych spośród przedmiotów: chemia, fizyka,
biologia, geografia, język
rosyjski.
Szczegółowe informacje
dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: http://
www.rumia.edu.pl/2lo/
w zakładce Rekrutacja
2016/2017.
Asia Cylke

Witajcie w naszej bajce
czyli w Szkole Podstawowej nr 10
w Rumi im. Jana Brzechwy

O chrzcie Polski, o miejscu chrztu Mieszka I, o roli jego małżonSzkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi gościła w
ki Dobrawy – czeskiej księżniczki – i innych okolicznościach tego
swoich progach dzieci 3,4 i 5 letnie i ich rodziców na bezpłatnych
wydarzenia, wiemy niewiele.
zajęciach edukacyjnych z cyklu: Wtorki z „ Dziesiątką”.
Historycy, badacze mozolnie poszukują nowych
źródeł informacji, wysuwają hipotezy, ale wciąż nie są
zgodni co do miejsca chrztu
Polski i osób w nim uczestniczących.
Wielkie zasługi w badaniach nad początkiem państwa polskiego ma Kaszub,
prof. Gerard Labuda. Dowiódł, że akt chrztu Polski
miał fundamentalne znaczenie dla naszych dziejów.
Chrześcijaństwo stało się spoiwem tworzącego się narodu,
było obecne w naszej kulturze, w życiu społecznym. W
oparciu o kulturę chrześcijańską przez ponad tysiąc lat budowaliśmy naszą tożsamość.
Główne
uroczystości
obchodów 1050. rocznicy
chrztu Polski odbędą się 14
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kwietnia w Gnieźnie, bo to
właśnie wtedy, w Wielką
Sobotę 14 kwietnia 966 r.,
Mieszko I przyjął chrzest.
Prezydent Andrzej Duda
wraz z Episkopatem Polski i
Legatem Papieskim będzie
dziękował za chrzest Polski w
gnieźnieńskiej katedrze. Kolejnego dnia, 15 kwietnia, w
Poznaniu odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, w którym Prezydent wygłosi orędzie
do Polaków. Dnia 16 kwietnia
planowane są uroczystości
na Stadionie Miejskim w Poznaniu, w których ma wziąć
udział 40 tysięcy osób.
Kwietniowe obchody jubileuszu odbędą się także w Ostrowie Lednickim, gdzie, według
niektórych historyków, odbył
się chrzest Mieszka I.
Ryszard Hinc

Znaczki pocztowe wydane
z okazji rocznicy chrztu.

Pierwsze spotkanie odbyło się tuż po feriach, pod hasłem „Logopedia na wesoło”
na których dzieci podczas
różnorodnych zabaw oddechowych, ortofonicznych,
logopedycznych, rytmicznych, ruchowych usprawniały narządy biorące udział
w mówieniu. Oprócz ćwiczeń dzieci miały szansę na
wesołe spędzenie czasu, poznanie bazy szkoły, nauczycieli i zawrzeć swoje pierwsze szkolne znajomości.
Na drugim spotkaniu
- „Sprawne rączki” dzieci przywoływały wiosnę
poprzez wykonanie motyla i zajączka. Zajęciom
plastycznym towarzyszyły
różnorodne zabawy edu-

kacyjne: przeliczanie, głoskowanie, zabawy ze śpiewem i ruchem. Dzieci z
uśmiechniętymi buziami
wracały do domu.
Dyrekcja oraz nauczyciele szkoły serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na
kolejne zajęcia, które odbywać się będą cyklicznie, we
wtorki w godzinach 17.00
– 18.00 do sali nr 28. Plan
na najbliższe dni:
05 kwietnia 2016r –
Malowanie na szkle
12 kwietnia 2016r – Bawimy się w teatr
19 kwietnia 2016r. - z
komputerem za pan brat
26 kwietnia 2016 r. spotkanie ze sztuką – malowanie na szkle

Tak wyglądają „Wtorki z „Dziesiątką””.
Fot.: S.Selka

10 maja 2016 r. - świetlica szkolna przyjazna
uczniowi
17 maja 2016 r. - świetlica
szkolna przyjazna uczniowi.
Sylwia Selka
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Matka Boża Wejherowska patronką

Powiatu Wejherowskiego

5 czerwca 1999 roku podczas VII Pielgrzymki Apostolskiej do Ojczyzny, dzisiaj już
Święty Jan Paweł II, goszcząc na ziemi gdańskiej w Sopocie, uroczyście koronował Obraz
Matki Bożej Wejherowskiej z kościoła klasztornego w Wejherowie, czczonego od wieków
jako Uzdrowienie Chorych na duszy i na ciele.
To wtedy właśnie, w
nastroju radości i dziękczynienia za ten dar papieskiej
koronacji zrodziła się w
Samorządzie Powiatu Wejherowskiego inicjatywa –
by Ukoronowana Matka
Boża Wejherowska stała
się szczególną Patronką Powiatu Wejherowskiego.
Rozmowy i konsultacje
w tej sprawie toczyły się w
latach 2000-2001 zarówno
w kręgach radnych powiatowych i gminnych, jak i
kręgach kościelnych oraz
wielu reprezentatywnych
środowisk naszego powiatu.
Efektem tych rozmów i
konsultacji, po spotkaniu
roboczym z ówczesnych
Metropolitą
Gdańskim
Księdzem Arcybiskupem
Tadeuszem Gocłowskim
– za jego radą – w sprawie
tej wypowiedziała się Rada
Powiatu Wejherowskiego.
I w ten sposób, 1 marca
2002 roku Rada Powiatu

Wejherowskiego – która liczyła wówczas 55 radnych –
podjęła historyczną uchwałę o przyjęciu Matki Bożej
Wejherowskiej za Patronkę
Powiatu Wejherowskiego.
Uchwała ta została przyjęta przez aklamację i gromkimi brawami, po czym
ówczesny Przewodniczący
Rady Pan Eugeniusz Gajewski zawiesił w Sali Obrad specjalnie przygotowany
obraz naszej Patronki. I ten
obraz wisi tam do dzisiaj.
Jednak decyzja samorządowa powiatu wymagała
jeszcze oficjalnego uznania
przez Władze Kościelne.
W dniu 12 lutego br.,
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wspólnie z
Przewodniczącym
Rady
Powiatu Wejherowskiego
Ryszardem Czarneckim
zwróciła się z odnośną prośbą do Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia

przedkładając jednocześnie
listy poparcia od Kustosza
Sanktuarium Pasyjno Maryjnego Ojców Franciszkanów w Wejherowie ojca
Daniela Szustaka i dziekana wejherowskiego Księdza
Prałata Daniela Nowaka.
W odpowiedzi, Ksiądz
Arcybiskup już w dniu 17
lutego 2016 roku wydał dekret: ustanawiający z dniem
1 marca 2016 roku Matkę
Bożą Wejherowską Patronką
Powiatu Wejherowskiego.

Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup wyznaczył święto
patronalne Powiatu Wejherowskiego w dniu Odpustu
Wniebowstąpienia
Pańskiego na Wejherowskiej
Kalwarii – które w tym
roku będziemy obchodzić
8 maja 2016 roku po raz
pierwszy jako Święto Patronalne Matki Bożej Wejherowskiej Patronki Powiatu Wejherowskiego.
Starostwo Powiatowe

Starosta Gabriela Lisius odbiera biskupi dekret.

Zaproszenie na spotkanie

Podróżnik i himalaista

Stacja Kultura zaprasza na spotkanie z podróżnikiem i himalaistą Kubą Jakubczykiem, które odbędzie się w Stacji
Kultura w Rumi w dniu 01.04.2016 r w godz. 18.00 -19.30.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny, spotkanie z alpinistą
zostało zorganizowane przez Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na spotkaniu będą wyświetlane filmy o Himalajach i Andach oraz będzie możliwość bezpośredniej
Anna Modrzejewska
rozmowy z podróżnikiem.
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swoje pieniądze
na szczytny cel
Jak co roku, podatnicy mają możliwość
wsparcia
wybranej
przez siebie organizacji pożytku publicznego jednym procentem swoich podatków.
Mimo że na rozliczenie
z fiskusem mamy czas
do 30 kwietnia, warto
już teraz zastanowić
się, komu chcemy przekazać swoje pieniądze.

Do Domu Pana odeszła w Gdańsku,
18 marca 2016 r.

śp. BARBARA WIKOWSKA
z d. Dempc

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.

Ukochana Seniorka Rodu, Kaszubka - urodzona w Pucku, przeżyła w Bogu 95 lat. Wychowała w
wierze i patriotyzmie wraz z Alojzym (z którym w
małżeństwie przeżyli ponad 73 lata i żył 102 lata)
siedmioro dzieci i dwa pokolenia wnuków.
Przez dziesiątki lat - przed II wojną światową,
podczas okupacji i potem - po odzyskaniu suwerenności - mieszkała i pracowała w handlu w Rumi.
Msza święta z ceremonią pogrzebową odbyła się
21 marca w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Spoczęła w grobie rodzinny na cmentarzu parafialnym w Starej Rumi.

Henryk, Krystyna, Roman, Kazimierz,
Barbara, Leon i Janusz z Rodzinami

Nocny Rajd Fabularyzowany

Kolejna umowa
o współpracy z PG

Już po raz szesnasty rumskie Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij” zorganizowało Nocny Rajd Fabularyzowany, który w tym roku przeniósł uczniów Gimnazjum
10 marca 2016 roku na Politechnice Gdańskiej mianr 4 do Polski pierwszych Piastów.
ła miejsce uroczystość podpisania współpracy między I
W nocy z 4 na 5 marca
uczestnicy rajdu „Chrzest
Polski” poznali historię kraju, uczestnicząc w słowiańskich obrzędach, zwyczajach
i życiu codziennym Polan.
Serdeczne
podziękowania należą się dyrekcji
Grodu Słowiańskiego Sławutowo, która udostępniła
swój obiekt organizatorom
i uczestnikom rajdu, jak
również wszystkim wolontariuszom, którzy przygotowali punkty i wspierali
młodzież do wczesnych godzin porannych.
Już dziś zapraszamy
wszystkich do udziału w
następnym rajdzie.
Ramona Sosnowska
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Liceum Ogólnokształcącym w Rumi a Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dzięki tej umowie
uczniowie m.in. będą brali udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Uczelni oraz na morskiej jednostce badawczej "Photon" w ramach obozów letnich. Porozumienie zostało podpisane przez Dziekana Wydziału
Chemicznego PG prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego i Panią Dyrektor ZSP nr 1 w Rumi - mgr Lucynę
Penkowską. 				
LO I Rumia

Dyrektor Lucyna Penkowska z przedstawicielami władz
uczelni, pierwszy od prawej dziekan wydziału chemii prof.
Sławomir Milewski, drugi od lewej prodziekan ds. studiów
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski.
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1 marca – Dzień Pamięci Wystawa nadal trwa
o „Żołnierzach Wyklętych” Żołnierze Wyklęci

W dniu 1 marca obchodzimy dzień pamięci o „Żołnierzach WyNa ogrodzeniu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomoklętych” – święto to zostało uchwalone ustawą 3 lutego 2011 roku. żenia Wiernych od ubiegłego miesiąca wiszą banery będące częścią
wystawy pt. „Zołnierze Wyklęci”. Zapraszamy do jej zwiedzenia, a
W kościele pw. Bł. E.
dla zachęty publikujemy część materiałów wystawowych.
red.
Bojanowskiego odbyła się

z tej okazji uroczysta msza
święta pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gierczaka.
W mszy brali udział
przedstawiciele władz miejskich, Rady Miasta, młodzież z rumskich szkół z
pocztami sztandarowymi,
przedstawiciele organizacji
kombatanckich oraz mieszkańcy Rumi.
Po zakończeniu liturgii
wszyscy udali się pod pomnik żołnierzy A.K. przy
ul. Ceynowy, gdzie złożyli
kwiaty, wiązanki i znicze w
asyście honorowej żołnierzy wojsk Marynarki Wojennej.
W. Hintzke

W urocztystej mszy św. brały udział poczty sztandarowe
wszystkich rumskich szkół. 		
Fot. W.H.

Po mszy św. złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem
żołnierzy A.K.
		
Fot. W.H.

Rumski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Stowarzyszeniu Narodowa Rumia
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Stowarzyszenie Narodowa Rumia i Młodzież Wszechpolska zorganizowały pierwszy Rumski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
Marsz przebiegał pod
hasłem: "Pokażmy, że pamiętamy! Pokażmy, że jest
nas wielu!"
O godz. 18.00 w kościele NMP Wspomożenia

Wiernych odbyła się uroczysta msza święta, a po
jej zakończeniu uczestnicy
uformowali kolumnę i udali się ulicami Dąbrowskiego
i Żwirki i Wigury pod po-

mnik żołnierzy A.K. Mszę
koncelebrował proboszcz
ks. Kazimierz Chudzicki a
patronat nad marszem objął pan poseł Jan Klawiter.

Tekst i foto: Emilia Samulska
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18 lat rumskich „SPIN”-ek
W niedzielę 28 lutego 2016 r w hali widowiskowej rumskiego MOSiR odbył się pokaz
umiejętności tanecznych rumskiego zespołu tanecznego SPIN z okazji jego 18. rocznicy
istnienia.
Z tej okazji zaprezentowano licznie zgromadzonej
publiczności program taneczny z ubiegłych lat oraz
premierowe układy taneczne na rok 2016.
Prowadzący
imprezę,
pan Leszek Winczewski,
przedstawił pokrótce rys
historyczny zespołu oraz
osiągnięcia, jakich dokonali nasi rumscy tancerze.
Na zakończenie został
uroczyście wprowadzony tort
urodzinowy, którym poczęstowano wszystkich chętnych.
Tekst i foto: W.H.

Pary z całego kraju walczyły w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego oraz o
Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS. Główne trofeum w Turnieju Tańca Sportowego to Puchar Burmistrza Miasta Rumi. O Grand Prix zawodnicy ubiegali się w kategoriach: Junior
II, Młodzież, Młodzież Starsza i Dorośli.
Bardzo dobrze, że władze
miasta kładą nacisk na kulturę i wiele się u nas w tej materii dzieje – dodaje Piotr Bartelke, radny miasta Rumi.
- Odbywa się u nas wiele wydarzeń, a to imprezy sportowe, a to kabarety, a teraz ten
turniej tańca. To znakomita
promocja dla miasta, bo dzięki temu mówi się o Rumi w
całej Polsce, a fama idzie dalej
w świat. Jednak przede wszystkim to doskonała rozrywka
dla mieszkańców, którzy mają
okazję obejrzeć coś bardzo „na
czasie”, bowiem programy i
rozmaite show taneczne wciąż
są w modzie.
U.M.

Zwycięska drużyna z medalami. 		

Zwycięska okazała się
drużyna Gdyńskiego Autorskiego Liceum, a tytuł
Wicemistrza Województwa Pomorskiego uzyskały
dziewczęta z I LO w Rumi.
W grudniu 2015 roku w
Człuchowie piłkarze I LO
okazali się bezkonkurencyjni w województwie pomorskim w futsalu chłopców. W ślad za nimi poszły

Fot. B.W.

ich koleżanki. Drużyna
z Rumi grała w następującym składzie: Aleksandra
Czacharowska, Viktoria
Dombrowska, Karolina
Hewelt, Michelle Kurzyk, Weronika Lasota,
Klaudia Lenarczyk, Aurelia Myszkowiak, Marta Skowronek, Paulina
Żyła.
B. Woźniak

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W piątek, 11 marca, w Urzędzie Miasta
Rumi odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, organizowanego przez Ochotniczą
Straż Pożarną w całej Polsce.

W turnieju brała udział młodzież i dorośli.

REKLAMA

SKLEP „RZEŹNIK”

RUMIA, UL. PIŁSUDSKIEGO 52
WYROBY TRADYCYJNE • W CENACH PRODUCENTA

••• NASZE KASZUBSKIE SMAKI •••
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07.03.2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi odbył się Finał
XVI Wojewódzkiej Licealiady w Futsalu
Dziewcząt.

Na zakończenie uroczystości tancerze stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Grand Prix i Turniej Taneczny
o Puchar Burmistrza Rumi
Turniej odbywał się w
Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR-u w Rumi.
Obiekt ten niejednokrotnie był już gospodarzem
imprez o znaczącej randze
i świetnie się sprawdził,
gwarantując oprawę godną
wydarzeń światowej klasy.
Wydarzenie było po raz
czwarty organizowane na
terenie naszego obiektu –
mówi Jolanta Król z rumskiego MOSiR-u. - Takie
imprezy cieszą się sporą popularnością, a tu dodatkowo mamy okazję podziwiać
najlepszych zawodników. To
piękno w czystej postaci.

Ogromny sukces
piłkarek z Rumi

Fot. W.H.

To była XVI edycja konkursu, którego celem jest propagowanie idei bezpieczeństwa pożarniczego, wiedzy o
zagrożeniach, prawidłowych
zasadach przeciwdziałania
oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia.
I miejsce zajęła drużyna I
LO w składzie: Aleksandra
Wojciechowska z kl. I b,
Weronika Obrzud z kl. I c i

Adrian Jaroniec z kl. II c. W
klasyfikacji indywidualnej
I miejsce zajęła Aleksandra
Wojciechowska, II miejsce - Weronika Obrzud i
to one będą reprezentowały
Rumię w rozgrywkach na
szczeblu powiatowym, które odbędą się 7 kwietnia w
Wejherowie. Do konkursu
uczniów I LO przygotowała
p. Anna Chwałek.
J.P.
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FERIE NA SPORTOWO

Harcerska Wielkanocna
Zbiórka Żywności

ŚDM w Krakowie

Dziękujemy wszystkim za udział w Zbiórce Żywności! Ludziom dobrego serca za pełne kosze żywności, zuchom, harcerzom, wolontariuszom za udział i pomoc w zbiórce.

W dniu 24.02.2016 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie
odbyło się podsumowanie projektu sportoTrwają przygotowania do Światowych
wego pt. „Ferie na sportowo - bezpiecznie i
Dni Młodzieży. Centralne uroczystości odzdrowo”, który był skierowany do młodziebędą się w Krakowie w dniach 25 - 31 lipca.
ży zamieszkującej powiat wejherowski.
Wydarzenia te zostaną poprzedzone przyUdział w projekcie był wawczych w Wejherowie,
jazdem uczestników ŚDM do różnych diecebezpłatny.
Zajęcia odbywały ZSP nr 1 w Wejherowie
zji w Polsce, w tym do Archidiecezji Gdańsię codziennie w godz. 12.00 oraz Starostwa Powiatoweskiej, gdzie będą przebywać przez pięć dni.
- 18.00 w hali sportowej go w Wejherowie. Młodzież
W tym czasie pielgrzymi będą mieszkać w ZSP nr 1 w Wejherowie i bardzo aktywnie uczestdomach polskich rodzin, poznają ciekawe prowadzone były przez wy- niczyła w zajęciach, a frezakątki Polski, a także historię, kulturę i kwalifikowanych instrukto- kwencja była zadowalająca.
tradycję polską i regionu.
rów z zakresu tenisa stołowe- Jest to pozytywny impuls

i w... Rumi

Kosz harcerzy z 11 HDCzB bardzo szybko zapełnił się po
same brzegi. 				
Fot.: B.F.

Ponad 100 osób brało
udział w trzydniowej akcji
z naszego hufca na terenie
Rumi i Redy. Składamy
tą drogą podziękowanie
harcerskim CZUWAJ dla
5 RWDH - 11 HDCzB 17 RDH - 21 HDCzB - 11
HDCzB bis, instruktorom i wolontariuszom !!
Daliście kawałek swojego serca innym !!!!
Zebrane produkty trafią do rodzin potrzebujących w formie paczki przed
świętami wielkanocnymi
oraz tradycyjnie podczas
Śniadania Wielkanocnego organizowanego jak
zwykle w wielką sobotę
dla osób samotnych i ubo-

gich w Domu Harcerza w
Rumi.
Akcja została zorganizowana wspólnie z Pomorskim bankiem Żywności,
z którym harcerze z naszego Hufca ZHP współpracują na stałe od kilku lat,
nie tylko w zbiórkach żywności ale i w innych programach pomocowych dla
mieszkańców Rumi.
Zebraliśmy wspólnie prawie 1 tonę żywności: 320 kg
cukru, 220 kg mąki, 160 l
oleju 230 paczek makaronu
oraz słodycze, konserwy,
owoce przetwory itp.
Dziękuję za udział i pomoc.
Hm Bogdan Formella

REKLAMA

Na dzień dzisiejszy na
Pomorze Gdańskie przyjedzie 4.500 osób ze wszystkich kontynentów świata,
poza Australią. Będą podzieleni i rozesłani do różnych punktów przyjęć.
Rumia jest jednym z tych
miejsc do których przyjedzie młodzież w ramach
„Tygodnia w Diecezjach”.
Wg ustaleń z koordynatorami ŚDM z Archidiecezji
Gdańskiej do Rumi przyjadą pielgrzymi ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki,
Republiki
Południowej
Afryki, Egiptu i Singapuru.

Na dzień dzisiejszy jest to
grupa około 140 osobowa.
W związku ze ŚDM
potrzebna jest pomoc. Na
dzień dzisiejszy potrzebne
są noclegi dla przyjezdnych
gości, oraz poszukiwani są
wolontariusze do pomocy w
przyjęciu gości i zorganizowania im pobytu w Rumi.
Wszelkie informacje dotyczące przyjazdu pielgrzymów
do Rumi można uzyskać w
parafii NMP Wspomożenia Wiernych, jak i również
przeczytać na stronie: www.
sdm2016-rumia.pl.
ks. Kazimierz Chudzicki SDB

Nadpotliwość stóp

GABINET PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

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

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

Czasami pocenie zintensyfikowane jest
samoistnie na określonej partii naszego
ciała, niezależnie od pory roku czy temperatury otoczenia. Na pewno wielu wie co to
są wiecznie wilgotne stopy lub ich nieprzyjemny zapach.
Wiele czynników zarówno zewnętrznych jak
i tych zależnych od stanu
naszego organizmu ma
wpływ na ilość wydzielanego potu.

Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z faktu,
iż konsekwencją nadmiernej ilości wydzielanego
potu na obszarze stóp nie
jest tylko nieprzyjemny za-

BEZPIECZNIE I ZDROWO

go, siatkówki, koszykówki
oraz lekkiej atletyki. Celem
ogólnym projektu jest popularyzacja sportu w naszym
powiecie, poszerzenie oferty
zajęć dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych i
oraz kształtowanie postawy
zdrowej rywalizacji sportowej i upowszechnianie
aktywnych form spędzania
czasu wolnego.
Pomysł na taki rodzaj
aktywności młodzieży powstał dzięki współpracy
Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wycho-

do organizowania kolejnych
edycji tego projektu.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
pamiątkowe
koszulki, które wręczył
Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Wejherowskiego
– Pan Jacek Thiel.
Ogromne podziękowania należą się Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie – Pani Bożenie
Conradi, która udostępniła halę sportową dla uczestników naszego projektu.
Bartłomiej Woźniak

Pamiątkowe zdjęcie uczestników.

pach wydobywający się po
zdjęciu obuwia.
Brak działań w kierunku zahamowania nadpotliwości stóp prowadzi do
wielu powikłań. Infekcje
wirusowe, bakteryjne czy
grzybicze , które bardzo
dobrze się czują w wilgotnym otoczeniu, mają często
charakter nawracający lub
ciężki do zaleczenia. Towarzyszący nieprzyjemny
zapach związany jest także
z obecnością mikroorganizmów, które rozkładają

Fot.: B.W.

min. składniki potu. Duża
ilość potu nie pozostaje bez
wpływu na odkładanie się
zrogowaciałego naskórka,
a z czasem jego pękania i
tworzenia rany.
Pełen artykuł na stronie
www.gazetarumska.pl
w dziale ZDROWIE.
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Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią

Najprawdopodobniej w maju br. zostanie uruchomiona Klinika
Wysokospecjalistyczna z Chirurgią Jednego Dnia. Z uwagi na zawirowania w ustalaniu terminów kontraktowania usług medycznych przez NFZ, świadczenie usług dla pacjentów ubezpieczonych w ramach NFZ może ulec przedłużeniu.
NZOZ NR 1 dokona wszelkich działań, aby zakontraktować z
NFZ jak najwięcej usług dla naszych Pacjentów. W zależności od
polityki zdrowotnej Państwa może to nastąpić od 1 lipca 2016
lub wręcz od 1 stycznia 2017 r. Do tego momentu pacjenci będą
mogli korzystać w klinice z usług komercyjnych. Ceny usług odpłatnych będą tak skalkulowane, aby były przystępne dla jak
najszerszej grupy osób potrzebujących.
Osobą odpowiedzialną za sektor usług
prywatnych w Klinice Wysokospecjalistycznej z Chirurgią Jednego Dnia będzie
mgr Lidia Jankowska.
W dzisiejszym artykule pragniemy
przedstawić Państwu zakres usług, które
świadczone będą w najbliższym czasie w
Klinice Wysokospecjalistycznej.
W ramach usług prywatnych przyjmować będzie doświadczony lekarz specjalista chorób wewnętrznych i specjalista
hipertensjologii Alicja Kulaszewicz-Kalinowska, która przeprowadzać będzie konsultację wstępną wraz z diagnostyką. Jednocześnie będzie pełniła rolę „przewodnika” pacjenta w badaniach
diagnostycznych i specjalistycznych. Po konsultacji i wykonaniu
badania ciśnienia, EKG, spirometrii pacjent w zależności od potrzeb otrzyma skierowanie na badanie laboratoryjne. Do poboru krwi w nowym budynku wydzielony zostanie specjalny gabinet zabiegowy. Po wykonaniu badań, w tym samym dniu wyniki
drogą elektroniczną przesłane zostaną do historii choroby pacjenta. Na podstawie wstępnych badań, w trakcie drugiej wizyty, lekarz zdecyduje o ewentualnym wykonaniu dalszych badań
diagnostycznych. Jeżeli zaistnieją wskazania medyczne, to już w
trakcie pierwszej wizyty pacjent skierowany zostanie na badania
diagnostyczne takie jak: USG, echo serca, próba wysiłkowa, Hol12

ter RR lub EKG, endoskopia (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia), PET-CT, Gamma camera, RTG, badania okulistyczne,
USG gałki ocznej, OCT i angiografia.
WYPOSAŻENIE KLINIKI WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ
Z CHIRURGIĄ JEDNEGO DNIA.

Pacjenci będą mogli korzystać z konsultacji lekarzy specjalistów 16 specjalności, od chirurga dziecięcego po alergologa,
pulmonologa, urologa, gastroenterologa, endokrynologa, hipertensjologa.
Poradnia endoskopowa wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt firmy PENTAX, z obrazowaniem w rozdzielczości
HD. W poradni pracować będą lekarze endoskopii z długoletnim doświadczeniem, wykonujący badania kolonoskopii i gastroskopii:
lek. spec. gastroenterolog Małgorzata Baluta
– spec. gastroenterolog
lek. spec. gastroenterolog Agnieszka Szkudlarek
– spec. gastroenterolog
W ramach usług endoskopowych bronchoskopię wykonywać będą:
lek. spec. pulmonolog Paweł Rumanowski
lek. spec. pulmonolog Alicja Niżygorocka
NZOZ NR 1 czyni starania o pozyskanie kontraktu z Ministerstwa Zdrowia dotyczącego „Programu badań przesiewowych
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie badań kolonoskopowych”.
W ramach projektu pacjenci w przedziale wiekowym 50-65 lat
będą mogli wykonywać w naszej klinice badanie kolonoskopii,
część badań nawet w znieczuleniu ogólnym, a opłata za badania
wnoszona byłaby przez Ministerstwo Zdrowia.
Powstanie także pracownia w zakresie diagnostyki RTG i pola
magnetycznego. Wszystkie aparaty zostały kompleksowo zakupione od firmy General Electric, a oprogramowanie urządzeń
umożliwia nakładanie obrazów z poszczególnych badań i wizualizację przestrzenną.
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Jednego Dnia w Rumi przy ulicy Miłosza 3
PET-CT jest urządzeniem najnowszej generacji na świecie. Podobny aparat posiada tylko jeden szpital kliniczny w USA.
Będziemy ośrodkiem akredytowanym General Electric, co
wiąże się z dostarczaniem wszelkich materiałów, w tym radioaktywnych przez GE. Przeprowadzać będziemy szkolenia personelu dla osób, które w przyszłości pracować będą w innych
ośrodkach pracujących na sprzęcie General Electric.
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA.

Posiadamy blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi.
Zarówno sale operacyjne jak i sale przygotowania pacjentów do
zabiegów spełniają najnowsze wymogi techniczne i mikrobiologiczne. Na bloku znajdują się aparaty do znieczuleń GE najnowszej generacji, lampy bezcieniowe firmy Drager, urządzenia do
sterylizacji firmy Getinge. Powstaje również trzyłóżkowa sala
pooperacyjna. W ciągu łóżkowym każdy pokój pobytu pacjenta
wyposażony jest w łazienkę.
Wykonywać będziemy zabiegi w następującym zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, laryngologii, okulistyki.
Zespoły operacyjne to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz cenzusem
naukowym (profesor, doktor).
Całością prac Kliniki Wysokospecjalistycznej z Chirurgią Jednego Dnia kierować będzie mgr Bożena Bartkowiak.

Rezonans magnetyczny
Signa Creator 1.5T

Skaner
PET-CTDiscovery IQ 3

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wykonawcom
największej w Rumi inwestycji w latach 2015-2016,
w szczególności firmom miejscowym:
1. „LUCCA” Pracownia Projektowa - Lucyna Sławianowska-Jagiełka
2. Konstruktor, Inspektor nadzoru mgr inż. Krzysztof Zorn
3. P.U. BARTEK - Bartłomiej Klasa
4. Zakład Ogólnobudowlany - Marian Płocki
5. „EL-Hen” Zakład Usług Elektrycznych - Henryk Syrocki
6. Zakład Instalacyjno-ślusarski - Leszek Zarwalski
7. Bob Rollo - Henryk i Marian Bobruccy
8. Przedsiębiorstwo Robót Specj. „Rewers” S.C. Wojciech Formela
9. Firma „Stel” - S. Styn, Sp. Jawna

Tomograf komputerowy
Optima CT660

Gamma camera
Discovery NM630
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FABRYKA SAMOCHODÓW

Bujać - to my, panowie szlachta….

OSOBOWYCH - ŻERAŃ
Rok 1951 to historyczny rok - bo to właśnie
wtedy rozpoczęła się seryjna, przemysłowa
produkcja samochodów osobowych w Polsce. W 1951 roku z hali montażowej wyjechała
pierwsza Warszawa M-20. Samochód ten początkowo robiono z radzieckich części, potem
była Warszawa 223, a także model 224.
Pierwszy w pełni polski
samochód to FSO Syrena.
Seryjna produkcja rozpoczęła się w 1961 roku, ale już w
latach 50. powstał prototyp
Syreny. Modele oznaczano,
łącznie z prototypami, numerami od 100 do 105.
Fiat 125p, "Duży Fiat",
produkowany na zakupionej w 1965 roku włoskiej
licencji Fiata, po raz pierw-

szy pojawił się na polskich
drogach w roku 1967.
Kolejny samochód to
FSO Polonez. Pierwsze egzemplarze wyjechały z fabryki na Żeraniu w 1978 roku.
Po kilku latach, po wprowadzeniu nowych rozwiązań
konstrukcyjnych i technologicznych, na naszych drogach pojawił się w 1991 roku
R. Hinc
Polonez Caro.

Tematyka znaczków polskich i zagranicznych jest przeogromna. Wiemy, że niektórzy nasi Czytelnicy kolekcjonują wybrane serie tematyczne znaczków, a inni zbierają np. pocztówki czy etykiety z zapałek. Jest
też grupa osób, które mają bardzo oryginalne, o innej tematyce zbiory. Prosimy o informacje o takich zbiorach, chętnie zaprezentujemy na
naszych łamach mieszkańców i ich pasje.

„Akademia Hanlin” Miejski Konkurs
rajd fabularyzowany Wiedzy o Kaszubach

W dniach 17-18 marca gimnazjum nr 4 za17 marca 2016 r w Miejskim Domu Kultury przy ul.
mieniło się w starą chińską akademię HanLin. Mickiewicza 19 w Rumi odbył się Miejski Konkurs WieUczestnicy przybywają do szkoły w charakterze
uczniów chińskiej szkoły
„Akademii HanLin” założonej przez samego cesarza.
Do szkoły przyjmujemy 70
chłopców i 70 dziewcząt.
Szkoła kształci wprawdzie
urzędników państwowych,

ale rozszerzyła swoją działalność na młodzież dostojników cesarskich. Młodzież
jest podzielona na dziewczęta i chłopców. Każdy składa
swoją szkolną wyprawkę w
sypialni, są dokonane podziały na klasy i rozpoczynają się lekcje.
D.G.

dzy o Kaszubach. W konkursie wzięło udział 28 uczniów
z pięciu rumskich szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody książkowe.
laureaci otrzymali dyplomy i albumy. I miejsce zajęła Weronika Borsik z SP 6 z opiekunką p. Bożeną Sobolewską,
uczniowie z z ESS z opiekunką p. Moniką Burkowską
zajęli kolejne miejsca -II miejsce Piotr Leszczyński, III
miejsceWiktor Trylski. Zwycięzcom gratulujemy. MDK.

Oto piątka najlepszych zawodników.
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Od początku listopada 2015 r. jesteśmy świadkami wielkiego
sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, wyborze sędziów oraz
ustaw z nim związanych. Do tego sporu należy dołączyć niedawne
posiedzenie TK, które odbyło się 9 marca br. oraz opinię Komisji
Weneckiej, która badała grudniową nowelizację ustawy o TK.
Cały ten czas zarówno w TV jak i mediach społecznościowych
jesteśmy zasypywani informacjami jakoby demokracja w Polsce była
zagrożona i ktoś czyha na naszą wolność i swobodę. Najlepszym
przykładem tych zagrożeń są bardzo częste demonstrację przeciwników rządu i większości parlamentarnej. Ot taka ironia, prawda?
Zagrożona demokracja to ograniczenie m.in. praw do swobodnego
wypowiadania się, a tego nie można zauważyć w Polsce. Oczywiście
jest to duże uproszczenie ale już choćby na podstawie tej jednej
rzeczy można mieć zdanie odnośnie tezy o zagrożeniu demokracji w
Polsce. Można oczywiście jeszcze podyskutować o wolności mediów
ale myślę, że najlepszym przykładem są media niemieckie, które np.
wprost unikają (a w niektórych przypadkach mówi się wręcz o odgórnym zakazie) wiadomości o atakach imigrantów na obywatelki
tego kraju. To oczywiście nie jest zagrożenie wolności mediów, tam
jest wszystko w porządku i ok. Świat jest pełny ironii.
Powróćmy więc do głównego tematu, demokracja to przecież
rządy większości – a większość wybrała i chce zmian. Oczywista
sprawa, że wszelkie działania podejmowane przez rząd muszą być
w zgodzie z prawem. Właśnie na temat prawa w Polsce kilka słów.
Obecnie w RP panuję system tzw. prawa stanowionego. System
ten opiera się na założeniu, że w Polsce słowa zapisane w ustawach
(przepisy i normy z nich interpretowane) uchwalone przez ustawodawcę stanowią wyłączne podstawy prawa w kraju. W mniejszym
stopniu również występuje w Polsce prawo precedensu np. zasady
prawne tworzone w wyrokach przez Sąd Najwyższy – jednakże
jest to stosunkowo mały procent źródeł prawa (tzw. precedensy
de facto). W związku z powyższym mamy taki system, w którym
przede wszystkim ustawodawca tworzy prawo poprzez ustawy,
a ponadto występuje tzw. domniemanie konstytucyjności każdej
ustawy uchwalonej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta. Oznacza to w praktyce, że dopóki TK nie uzna danej ustawy za
niezgodną z obowiązującą konstytucją to dana ustawa korzysta z
wszelkich przywilejów ustawy w pełni zgodnej z najwyższym aktem
prawnym w naszym systemie. Co oznacza to w praktyce? Ano to, że
TK na początku marca według części ekspertów prawa powinien
zastosować się do tej ustawy (właściwy skład oraz termin rozpatrzenia wniosku). Jednak tego nie uczynił, i co teraz? Teraz strona
rządowa podnosi argument, że wyrok został wydany niezgodnie
z obowiązującą ustawą i w sumie ma rację. To właśnie jest istota
naszego systemu. Ustawa uchwalona? Tak. Zapis w ustawie jasny?
Tak. W związku z powyższym należy się do niego zastosować bez
dyskusji. Prezes TK postanowił stwierdzić, że sędziowie trybunału
odpowiadają wyłącznie przed konstytucją, celowo jakby zapominając o art. 197 Konstytucji RP, który mówi, że: „Organizację Trybunału
Konstytucyjnego oraz tryb postepowania przed Trybunałem określa
ustawa.” Jasny zapis, prawda? No to skoro jasny to czemu pominięty?
Mamy drodzy Państwo sytuację bez precedensu w historii RP.
Z jednej strony mamy demokratycznie wybrany parlament oraz
rząd. Wybrany niespotykaną w historii Polski większością głosów, a
z drugiej TK. Trybunał, którego większość sędziów została wybrana
głosami poprzedniej koalicji rządzącej. Koalicja ta w październikowych wyborach przegrała dosyć znacząco co może oznaczać spadek
zaufania wśród obywateli. Warto wspomnieć, że sam Trybunał
Konstytucyjny został powołany do życia w 1982 r. Widać idea tego
organu nie przetrwała próby czasu gdyż co można sądzić o sprawiedliwym sądzie, który zakwestionował swego czasu swobodny
dostęp do zawodów prawniczych? Sąd, który zaakceptował przywłaszczenie przez poprzedni rząd ponad 150 mld z OFE uznając, że
pieniądze te nie są własnością obywateli? Sąd, który zaakceptował
podwyższenie wieku emerytalnego wbrew zasadzie pacta sunt servanda? W końcu sąd, który wydaje wyroki dotyczące ustaw, które
pomogli tworzyć sami sędziowie lub bezpośrednio odnoszące się
do TK. Widać chyba jasno, że najwyższy czas na zmianę koncepcji
sądu konstytucyjnego, a co najmniej wprowadzić niezbędne zmiany.
Dochodzimy do totalnego absurdu, w którym TK wydaje wyroki
wbrew obowiązującej ustawie i tak naprawdę nie można z tym nic
zrobić. Można nawet posunąć się do totalnej groteski i zapytać co w
sytuacji kiedy np. Prezes TK wyda wyrok sam lub z osobą niebędącą
sędzią? Teoretycznie wyrok ten nie ma prawa się zwać wyrokiem ale
w praktyce jakie narzędzia posiada rząd do zastopowania jawnego
łamania konstytucji? Ano według opozycji żadne, rząd ma bezrefleksyjnie wszystko publikować wierząc w mądrość i nieomylność sądu
konstytucyjnego. Tylko czy tak ma to być w naszym kraju? M. K.

Gazeta Rumska, nr 3 (105), marzec 2016

POWIAT, MIASTO

POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI

„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Odsłonięcie i poświęcenie ronda imienia Żołnierzy Wyklętych,
które powstało u zbiegu ulic Krasińskiego, Derdowskiego i Nadrzecznej w Wejherowie, było pierwszym punktem Powiatowych
Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Następnie w kościele
pw. Chrystusa Króla i Bł.
Alicji Kotowskiej została odprawiona uroczysta
msza św., którą poprzedził montaż słowno-muzyczny w wykonaniu
młodzieży. Nabożeństwo
w intencji Żołnierzy Wyklętych i Ojczyzny odprawił ks. prałat Daniel
Nowak.
Po mszy nastąpił przemarsz pod Bramę Piaśnicką, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości.
Zebrani
wysłuchali
okolicznościowego przemówienia Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.
– Wasza postawa szacunku przywraca pamięć
tym, którym niegdyś tę pamięć odebrano. Dlatego
dziś, pamiętając o tych żołnierzach, nazywanych wyklętymi, ale też niezłomnymi, bo swoją niezłomnością
walczyli o wolność i niepodległość, dziękuję wam, że

wraz z pocztami sztandarowymi przybyliście na tą piękną
uroczystość – mówiła starosta.
Pod pomnikiem odmówiono modlitwę za tych,
którzy przelali krew w obronie ojczyzny oraz wysłuchano Apelu Poległych w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie.
Ostatnim punktem powiatowych obchodów było
złożenie biało-czerwonych
wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy, jako wyraz hołdu
i pamięci za zmarłych.
W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli m.in.: władze samorządowe powiatu
wejherowskiego oraz miasta
Wejherowa, wójtowie, radni, posłowie, kombatanci
przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych,
dyrektorzy szkół, klasy mundurowe z ZSP nr 2 i nr 3 z
Wejherowa, młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy Wejherowa.

3 lutego 2011 r. Sejm
uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W
uzasadnieniu ustawy zapisano – „Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i
przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za
krew przelaną w obronie
Ojczyzny”.
Od sześciu lat 1 marca
przywracamy pamięć o
polskich bohaterach, nieugiętych żołnierzach, którzy nie zakończyli walki
wraz z końcem II wojny
światowej, lecz kontynuowali ją dalej, aż do
pełnego odzyskania niepodległości przez naszą
ojczyznę.
Starostwo Powiatowe

Apel Poległych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

Delegacja samorządowców składa kwiaty pod Bramą Piaśnicką, od prawej: Wojciech
Rybakowski, Jacek Thiel (członkowie Zarządu Powiatu), poseł Jan Klawiter, wicestarosta
Witold Reclaf, pierwsza od lewej starosta Gabriela Lisius.

SiSMS – nowy system powiadamiania w Rumi
Władze miasta zapraszają do korzystania z bezpłatnego moRejestracja oraz korzybilnego systemu ostrzegania i informowania SiSMS. System ten stanie z serwisu jest całpozwoli na błyskawiczne dotarcie do każdego z najważniejszymi kowicie darmowe. Mogą
z niego korzystać zarówno
informacjami.

Pobierz
bezpłatną aplikację.

System będzie powiadamiał o sprawach
takich, jak: zagrożenia
meteorologiczne (wichury, burze, intensywne
opady i inne stany alarmowe), zmiany w ruchu
drogowym, wyłączenia
prądu, imprezy kulturalne i sportowe, podatki i
opłaty lokalne, przetargi
i plany zagospodarowania
przestrzennego, a także
inne ważne wydarzenia
dotyczące mieszkańców
gminy miejskiej Rumia.

użytkownicy smartfonów,
jak i klasycznych telefonów
komórkowych.
Korzyści z używania SiSMS są wymierne dla mieszkańców – mówi Stanisław
Pogorzelski, pełnomocnik
burmistrza Rumi. - Każdy przecież lubi wiedzieć z
odpowiednim wyprzedzeniem o tym, co dzieje się w
mieście. I nie mówię tylko o
wydarzeniach kulturalnych,
czy sportowych. Warto śledzić informacje o różnego
rodzaju awariach, utrud-

nieniach, czy zagrożeniach.
A przede wszystkim – być
na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami z życia naszej
lokalnej społeczności.
Użytkownicy
smartfonów mogą pobrać aplikację SiSMS ze sklepu
Google Play i App Store.
Korzystanie z komunikatora SiSMS jest bardzo
łatwe. Wystarczy wyszukać w aplikacji miasto lub
gminę, w której mieszkasz
i zarejestrować się w grupie o interesującym Cię
profilu. Informację na temat rejestracji i formularz
on-line znajdą Państwo
na stronie urzędu miasta:
www.rumia.eu.

Rejestracja dla użytkowników klasycznych telefonów odbywa się poprzez
wysłanie wiadomości SMS
z odpowiednim kodem
na numer 661 000 112.
Po wysłaniu kodu, otrzymają Państwo wiadomość
zwrotną z regulaminem
serwisu. Po zapoznaniu się
z nią, należy odesłać SMS
o treści ZGODA. Po wykonaniu tych operacji poprawnie pojawi się komunikat o udanej rejestracji.
Informacje
można
otrzymać także na e-mail.
Wystarczy zarejestrować
się przez formularz na stronie Urzędu Miasta Rumi
U.M.
lub www.sisms.pl.
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Konkurs Fryzjerski
Wiosenny Pokaz Fryzur
W dzień kobiet, tj. 8 marca 2016 r. w ZSP nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi odbył się po raz 21. Konkurs Fryzjerski Wiosenny Pokaz Fryzur u Hipolita.
W tym dorocznym
wydarzeniu brali udział
uczniowie przygotowujący się do zawodu fryzjerskiego zarówno z Rumi,
Wejherowa, jak i Pruszcza
Gdańskiego, Gdańska czy
Kartuz.
Tematem przewodnim
były gwiazdy Hollywood,
więc fryzury konkursowe
były stylizowane np. na Elvisa Presleya czy Lady Gagę.
Fryzurom i stylizacjom
bacznie przyglądało się
jury w składzie: Marek
Czylkowski - przewodniczący - mistrz fryzjerstwa,

Justyna Mańke - stylistka
fryzur, Lucyna Ignatowicz - kosmetyczka.
Jury w konkursie fryzjerskim XXI "Wiosenny pokaz fryzur u Hipolita" oceniając pomysł i
kreatywność, estetykę i
stopień trudności wykonania fryzury oraz ogólny wizerunek - stylizację
postanowiło: laureatkami
III miejsca zostały Joanna Czaja z Zespołu Szkół
Technicznych w Kartuzach
oraz Dominika Kądziela
z ZSP 2 w Rumi - "Hipolit", II miejsce zajęły

Kamila Kobierzyńska z
Zespołu Szkół Rzemiosła
i Handlu w Gdyni oraz
Marta Piekarska z Zespołu Szkół Technicznych
w Kartuzach, a I miejsce
zajęła Agnieszka Drąg
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku
- stylizacja z wieżą Eiffla,
I miejsce w kategorii męskiej zajęła Karolina Węsierska również z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 9 w
Gdańsku.
Zwycięzcom konkursu
gratulujemy!

Tekst i foto Wojtek Hintzke

Przygotowania fryzur do konkursu.

Fantastyczne stylizacje fryzur.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO

Zapraszamy na Dzień Otwarty u „Hipolita”
22 kwietnia 2016 r. w godz. 12.00– 17.00
Przyjdź, zobacz i przekonaj się sam!
- Co możemy Ci zaoferować ?
- Dlaczego warto do nas dołączyć ?
Podanie – ankieta do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.hipolit.info
od 9 maja do 22 czerwca 2016 r. należy złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem tel./fax.: (58) 671 13 36 www.hipolit.info

Rumski wydział spraw społecznych gotowy na program „Rodzina 500 plus”
Od początku kwietnia wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”. Dla samorządów
oznacza to wiele dodatkowych obowiązków. Rumscy włodarze byli przewidujący i wcześniej stworzyli wydział, który teraz jest gotowy nie tylko na realizację spraw związanych
z pomocą społeczną, ale przede wszystkim na sprawną obsługę „500+”. Chodzi o Wydział
Spraw Społecznych rumskiego magistratu, który rozpoczął działalność 1 stycznia 2016 r.
Jeśli chodzi o realizację rządowego programu
dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny, to
do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych
należy w szczególności:
przyjmowanie i weryfikacja wniosków o kartę,
przyznawanie karty i wydawanie duplikatów, przyznawanie Rumskiej Karty
Dużej Rodziny oraz prowadzenie postępowań w
sprawie utraty uprawnień
do korzystania z karty.
Ponadto rola wydziału sprowadza się także do
przeciwdziałania bezrobociu. Polega to zwłaszcza na
współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy, udzielaniu
porad i pomocy osobom
bezrobotnym, związanych
z organizacji i prowadzeniu
na terenie miasta prac spo-
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łecznie użytecznych. W zakresie działania rumskiego
WSS mieści się także prowadzenie Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy,
w tym upowszechnianie
ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy
oraz propagowanie informacji o poradach zawodowych i szkoleniach.
Wydział działa w zakresie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym,
np. stypendiów i zasiłków
szkolnych. Do obowiązków urzędników należy
przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie pomocy materialnej,
prowadzenie postępowań,
przyznawanie i wypłata
świadczeń.
Rumia jest w stanie gotowości do realizacji programu

– mówi Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. - I choć
w ręce naszych urzędników
może trafić do rozpatrzenia
ponad 5000 decyzji, to robimy wszystko, by sprostać wymogom. Terminy naglą, bowiem wnioski powinny być
przyjmowane już od początku kwietnia. Decyzje mają
być natomiast wydawane od
początku kwietnia do końca
czerwca. Potem mają następować wypłaty. A wszystko
to leży w gestii samorządów.
Czasu jest już bardzo mało,
a trzeba przeszkolić pracowników i wyremontować
pomieszczenia oraz wdrożyć
nowy moduł do naszego systemu informatycznego, aby
nie zatrudniać zbyt wielu
nowych urzędników.
Działalność WSS to
przede wszystkim szeroko
pojęta pomoc społeczna,

koordynowanie
działań
związanych z wszelkimi
pracami na cele społeczne
oraz pracami społecznie
użytecznymi w ramach decyzji Sądu Rejonowego w
Wejherowie oraz realizacja
ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci.
Najwięcej pracy będą
mieli jednak rumscy urzędnicy z mającym niebawem
wejść w życie programem
„Rodzina 500 plus”. Dzięki nowemu wydziałowi,
wdrażanie skomplikowanych wymagań będzie o
wiele łatwiejsze.
Nasza rola w zakresie
działań na rzecz rodziny
jest szczególna – podkreśla
Wiesława
Pacholczyk,
naczelnik wydziału - Realizujemy sprawy dotyczące
programów: „Rodzina 500
plus”, „Karta Dużej Rodzi-

ny”, „Rumska Karta Dużej
Rodziny”, „Stypendia” oraz
„Nieodpłatna pomoc prawna”. Rodzina może uzyskać
wszelkie informacje i wsparcie w naszym wydziale.
Koordynujmy akcje społeczne w zakresie zdrowia i
pomocy społecznej – dodaje
Wiesława Pacholczyk. Jest to w szczególności Akcja
Honorowego Oddawania
Krwi oraz akcje na rzecz
promocji rodziny.
Głównym założeniem
programu „Rodzina 500
plus” jest finansowa pomoc
w wychowywaniu dzieci,
a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.
To pierwsze tak szerokie
wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie pieniężne otrzymywać mogą ro-

dzice, opiekunowie prawni
lub faktyczni dziecka. Prawo do świadczenia będzie
ustalane na okres 1 roku.
Program „Rodzina 500
plus” oznacza w praktyce
nieopodatkowane 500 zł
miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez
dodatkowych warunków.
To kwota, od której nie
będą odprowadzane żadne
składki, przeznaczona bezpośrednio dla rodziny. Przy
czym należy dodać, że rodziny o niskich dochodach
otrzymają wsparcie także
dla pierwszego dziecka
przy spełnieniu kryterium
800 zł dochodu na członka
w rodzinie lub 1200 zł w
przypadku dziecka niepełnosprawnego. Nie będzie
obowiązywał żaden górny
U.M.
próg dochodowy.
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Siatkarski turniej charytatywny

Wielkie emocje, nie tylko
na siatkarskim boisku
W sobotę 20 lutego od rana w hali rumskiego MOSiR trwała
krzątanina związana z przygotowaniem Turnieju Charytatywnego. Impreza mająca być wsparciem dla Julii i Natalii Konopka okazała się ogromnym sukcesem.
Pozytywne emocje zostały rozbudzone i odzew
rumian przerósł oczekiwania organizatorów. Do
tych emocji dostosowały
się także siatkarki, które
w kończącym dzień pełen
atrakcji meczu II ligi zafundowały kibicom pięciosetowy dreszczowiec.
Inicjatywa zorganizowania imprezy wspierającej
rumską rodzinę dotkniętą
ogromną tragedią zrodziła się w szkolnych środowiskach obu dziewcząt.
Osobą, która poruszyła
niebo i ziemię, aby zmobilizować jak najwięcej osób
do działania była Monika
Niewolska. Ponieważ Jej
córka trenuje siatkówkę w
Akademii Piłki Siatkowej
Rumia oczywistym stało się, że impreza będzie
miała sportowy charakter. Siatkówka była jednak
tylko pretekstem. Przez
cały dzień w rumskiej hali
działo się bardzo wiele
– występy artystyczne, malowanie twarzy dla dzieci,
możliwość zakupu drobnych przekąsek – a dochód
ze wszystkich tych działań
przeznaczony był na rehabilitację Julii i Natalii.
Jednak kulminacyjnym
momentem była licytacja.
Ogromna ilość przekazanych przez darczyńców
fantów (koszulki, biżuteria,
vouchery na pobyty w hotelach i usługi fryzjerskie,
dzieła sztuki, własnoręcznie wykonane przedmioty)
wydawała się za duża jak na
lokalny charakter przedsięwzięcia. Jednak dzięki brawurowemu prowadzeniu
Leszka Winczewskiego
(na co dzień kierownika

Domu Kultury SM Janowo) licytacja odniosła
wielki sukces. Satwki podbijane były po kilkanaście
razy, a atmosfera rywalizacji zaowocowała wspaniałym wynikiem – z licytacji
na rzecz dziewcząt trafi
11.000 zł! Warto nadmienić, że „królem polowania”
był burmistrz Michał Pasieczny, który wylicytował
kilka przedmiotów.
Dodajmy, że ci, którzy
nie znaleźli czasu aby
pojawić się w sobotę w
hali MOSiR, a chcieliby
wesprzeć
rehabilitację
Julii i Natalii mogą dokonywać wpłat na konto:
63 1160 2202 0000 0000
2920 6273 z dopiskiem
Rehabilitacja
Natalii
Konopka.
Jak wspomniano powyżej siatkówka była tego
dnia tylko pretekstem. Nie
oznacza to jednak, że na
parkiecie nic się nie działo. Rozpoczęły najmłodsze
adeptki Akademii Piłki
Siatkowej Rumia rozgrywając wewnętrzny turniej.
Następnie drużyna Przyjaciół APS składająca się
z rodziców i radnych, pod
przewodnictwem Wiceprezesa Akademii Ewy Nastały, podjęła wyzwanie
młodych siatkarek i wyszła
na boisko przeciwko podopiecznym Anny Brodackiej. Spotkanie miało bardzo zabawowy charakter, a
co najważniejsze, dużą frajdę mieli także kibice.
Kolejnym punktem siatkarskiego programu był
mecz kadetek Akademii
przeciwko Szkole Mistrzostwa Sportowego z Ostródy. Te zawody miały już

dużo poważniejszy przebieg, bo mimo sparringowego charakteru zawodniczki obu drużyn walczyły
o każdą piłkę. Taka postawa znajdowała akceptację
u widzów, którzy co chwilę
głośnym aplauzem zagrzewali młode siatkarki.
Ostatnim sportowym
akcentem dnia był mecz
II Ligi Kobiet Akademia
Piłki Siatkowej Rumia –
Energa Gedania Gdańsk.
Był to ostatni mecz sezonu i już przed pierwszym
gwizdkiem sędziego wiadomo było, że wynik nie
ma żadnego znaczenia dla
końcowego kształtu tabeli. Jak to zwykle w takich
przypadkach bywa brak
presji pozwolił zawodniczkom obu zespołów pokazać
pełnię swoich umiejętności
i liczna publiczność oglądała najlepsze spotkanie w
kończących się rozgrywkach.
Mocne ataki, kombinacyjna gra i ofiarność w
obronie rozgrzała publikę
do czerwoności. Prowadzenie przechodziło z jednej
strony na drugą i żadna ze
stron nie chciała spuścić z
tonu.
Gdy po ponad dwóch
godzinach gry akademiczki prowadziły w decydującym secie 14:11wyglądało na to, że siatkarskie
szczęście uśmiechnie się do
gospodyń. Jednak gdańszczanki zdobyły się na kolejny tego wieczora heroiczny
zryw i po obronieniu 5 piłek meczowych zwyciężyły
tie-breaka 20:18 i 3:2 w całym meczu.
Tomasz Kordowski

Dziewczęta z APS po meczu stanęły do pamiątkowego zdjęcia. 		

Fot. T.K.

Burmistrz M. Pasieczny wspierał imprezę na każdym kroku, zachęcał publiczność do
udziału w licytacji i dopingowania dziewcząt podczas meczu.			
Fot. E.S.

Młodzi znają angielski
i matematykę
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów powiatowych z języka angielskiego oraz matematyki odbyło się w I LO 1 im. Książąt
Pomorskich w Rumi.
W obydwu konkursach
startowali gimnazjaliści ze
szkół z całego powiatu wejherowskiego. Jeśli chodzi o
język angielski, to pierwsze
miejsce zdobyła Katarzyna Wyrwa z Gimnazjum
nr 1 w Redzie, miejsce
drugie zajął Jan Ossow-

ski (Gimnazjum Publiczne
w Luzinie). Trzecią lokatę
zdobyła Hanna Drewek z
Gimnazjum nr 1 w Redzie,
czwartą - Robert Rutkowski z Gimnazjum nr
4 w Wejherowie, zaś piątą
- Daria Pranga z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie.

W konkursie z matematyki pierwsze miejsce zdobył
Dawid Ptach (Gimnazjum
Publiczne w Luzinie), drugie
- Błażej Bojka (Gimnazjum
Publiczne w Luzinie), a trzecie - Dominika Zymni z
Gimnazjum nr 1 w Redzie.

Dyrektor I LO Lucyna Penkowska wręcza nagrody finalistom konkursu.

Emilia Samulska

Fot. E.S.
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Europejska współpraca
powiatu wejherowskiego
Uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy powiatu wejherowskiego z Europe Echanges odbyła się w starostwie wejherowskim.

ZACZAROWANY OŁÓWEK
W RUMSKIM GIMNAZJUM

W piątek, 12 lutego, tuż przed feriami, zakończyła się akcja „ZaW wydarzeniu brali udział działań. W jej ramach do innych krajów, z którymi czarowany Ołówek”, którą prowadziła Fundacja Pomocy Humanim.in.: Gabriela Lisius, sta- starostwo wejherowskie współpracuje nasza organiza- tarnej „Redemptoris Missio”. Polegała ona na zbiórce ołówków
rosta powiatowy, Christian będzie zachęcać do dzia- cja – powiedział Benoit Mo- i długopisów dla dzieci z Afryki i Azji.

Lecerf, mer gminy Darnétal
oraz Benoit Moulin, prezes
Towarzystwa Europe Echanges. Podczas uroczystości
starosta wejherowski podkreślała, że zależy jej na rozszerzaniu współpracy.
- Nie tak dawno mogliśmy
się spotkać, wymienić poglądy na temat współpracy, jaka
ona ma być oraz czy rozszerzyć
zasięg – mówiła Gabriela Lisius. - Gminy już współpracują od kilku lat. Po pierwszych
wizytach zapadła decyzja, że
powiat wejherowski również
taką współpracę podejmie. Jest
już osobna uchwała rady w tej
sprawie. Będzie przedłożona do
głosowania na najbliżej sesji.
Współpraca będzie dotyczyć różnych obszarów

łania instytucje kulturalno-oświatowe, również
te sprzyjające wymianie
młodzieży.
- Ta współpraca przyniesie korzyści obustronne, dlatego że relacje partnerskie
między podmiotami zaowocują – dodała Gabriela
Lisius. - Dzięki podpisaniu
listu intencyjnego dla starostwa otwierają się drzwi

ulin i przybliżył zebranym
historię współpracy powiatu wejherowskiego i Towarzystwa Europe Echanges.
Po podpisaniu listu Gabriela Lisius wręczyła Christianowi Lecerfowi flagę
Polski. Na koniec wystąpił
chór z Francji oraz zespół z
Liceum nr 1 w Wejherowie.
Tekst i foto
Emilia Samulska

Moment uroczystego podpisania deklaracji o współpracy.

Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet
W czwartek 3 marca 2016 r. o godz. 17.00 w hali MOSiR odbył się
uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet.
Koncert został przygotowany przez Pomorski Teatr
Nobilis przy współudziale
Miejskiego Domu Kultury,
przy wsparciu Urzędu Miasta Rumia oraz MOSiR Rumia.
Znana rumska aktorka
Joanna Kurowska pełniła obowiązki konferansjera, a na scenie występowali
aktorzy scen trójmiejskich
Tomasz Więcek, Jacek
Szymański, Dariusz Wójcik, Agnieszka Babicz oraz
Agnieszka Skawińska wraz
z zespołem MUZAika. Na
fortepianie akompaniowali
Zbigniew Kosmalski i Maciej Gański.
Przedstawienie
trwało
ponad półtorej godziny i zakończyło się gromkimi brawami dla artystów.
Tekst i foto: W. Hintzke
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Młodzież Gimnazjum nr
4 im. Karola Wojtyły wraz
z pomysłodawcą a zarazem
koordynatorem akcji p. Elżbietą Dziecielską, bardzo
chętnie zaangażowała się w
tę pomoc. Uczniowie pozyskali łącznie 2067 sztuk
przyborów szkolnych takich jak: linijki, długopisy,
ostrzynki, gumki, nożyczki,
co stanowiło 13.60 kg.
Młodzieży Gimnazjum
nr 4, Panu Burmistrzowi
Miasta Rumi - Michałowi
Pasiecznemu, Eko Dolinie, Castoramie, rumskim
Bankom oraz wszystkim
anonimowym
darczyńcom, w imieniu dzieciaków
z Kamerunu, Papui Nowej
Gwinei i Afganistanu, składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc,
życzliwość i otwartość na
drugiego człowieka.
WARTO BYĆ DOBRYM!!!
Fot. i tekst: Elżbieta Dziecielska

Uczniowie szkoły dokładnie policzyli i posegregowali
zebrane dary.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zespół MUZAika.

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą
w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, która odbędzie
się w niedzielę 10 kwietnia br. o godz. 18 w Sanktuarium
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Wcześniej, o godzinie 17.30, nastąpi uroczyste składanie kwiatów przy rondzie Śp. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, a następnie przy rondzie Śp. Marszałka
Macieja Płażyńskiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w uroczystościach.
Z poważaniem
Łucja Słowikowska
Szefowa koła PiS - Rumia

Na scenie królowała piosenka i taniec. Śpiewa A. Babicz.
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Śpiewanie to pasja
Z Małgorzatą Andrzejewską, pasjonatką muzyki i uczestniczką
programu Disco Star, rozmawia Emilia Samulska.
- Wystartowała Pani w
konkursie Disco Star w
Warszawie i przeszła do
kolejnego etapu. Czy ten
sukces był dużym zaskoczeniem?
- Będąc na szkoleniu z
koloryzacji w Warszawie,
dowiedziałam się o castingu
do śpiewającego programu
Disco Star. Nie zastanawiając się długo, postanowiłam
spróbować swoich sił w tej
materii. Na scenę weszłam
około 23.30. Jak na to pora
wskazuje, byłam już bardzo
zmęczona. Jednak udało mi
się i zostałam zaproszona
do kolejnego etapu, czyli
uczestnictwa w programie.
Nie ukrywam, że jestem
bardzo szczęśliwa z tego powodu.
- Pani pasją jest śpiewanie, a co robi Pani na co
dzień?
- Jestem fryzjerką w
Rumi, w salonie „O mały
włos”. Fryzjerstwo to moja
wielka pasja, tak jak śpiewanie. Oprócz codziennych
zawodowych obowiązków,
czas oddaję moim cudownym dzieciom - Franciszkowi (6 lat) i Zofii (4 lata).
Jest to naprawdę trudne i
pochłaniające spore ilości
czasu: działać zawodowo,
prowadzić dom i pielęgnować pasję. Dzięki temu
dostaję duże pokłady pozytywnej energii do działania
i motywowania. Gdy tylko
mamy więcej wolnego czasu
od szkolnych obowiązków i
pracy, lubimy spacerować,
jeździć na rowerach. Wyjeżdżamy w rodzinne, warmińskie strony, aby pooddychać
świeżym powietrzem, a także odpocząć od miejskiego
zgiełku.
- Czy udaje się pogodzić
hobby z pracą?
- Oczywiście, choć jest to
trudne i pochłania sporo czasu. Śpię czasami po 5 godzin,
ale czerpię z tego ogromną
radość i energię do pracy, co
przekłada się na relacje z bliskimi – rodziną, dziećmi...

- Co jest bliższe Pani
sercu - fryzjerstwo czy muzyka?
- Życie jest tak krótkie,
więc cieszmy się każdym
dniem, każdą chwilą. Nie
bójmy się sięgać po marzenia. Nasze życie zależy
od nas, będzie takie, jak je
urządzimy. Jeśli nie zrobimy
nic, niczego nie będziemy
mieli.
- Kiedy odkryła Pani w
sobie talent do śpiewania?
Jakie były początki tej
przygody z muzyką?
- Od najmłodszych lat
muzyka nie była mi obca.
Zaczynałam tak, jak większość dzieci, od lekcji muzyki. Śpiewałam na akademiach szkolnych. Później,
jako licealistka, śpiewałam
w chórze Canto Graciosso
jako sopran II, a także w
Domu Kultury w Brodnicy
(województwo kujawsko-pomorskie).
Następnym
etapem był muzyczny zespół
o nazwie Pasat, złożony z
instrumentalistów: gitary
basowej, klasycznej, perkusji
i klawiszy. Ja byłam solistką, grywaliśmy na weselach,
imprezach okolicznościowych i plenerowych. Później
nastał czas studiów i nasze
drogi się rozeszły. Przeprowadziłam się do Gdyni i
ciężko było pogodzić studiowanie, pracę i jeszcze muzykowanie. Tym bardziej, że
ograniczała nas odległość.
Teraz mam cudowne dzieci,
pracę, ale pozostał pewien
niedosyt. Cały czas tęsknota
za muzykowaniem... Więc
odkrywam na nowo moją
pasję!
- Czy rodzina wspiera
Panią w realizowaniu marzeń o śpiewaniu?
- Moja rodzina, w szczególności mama i siostra,
wspierają mnie i dopingują.
- Wygląda na to, że na
naszych oczach w Rumi wyrasta nowa gwiazda muzyki.
Czy zamierza Pani kontynuować karierę, kształcić się i
iść dalej w tym kierunku?

- Bez względu na to, czy
dłużej zagrzeję miejsce w
tym muzycznym show i tak
jest to dla mnie ogromne
wyróżnienie i ciekawe doświadczenie. Jest to niesamowite uczucie być tam,
zmagać się ze swoimi słabościami, zdenerwowaniem,
występować na scenie, mieć

dobry kontakt z publicznością. Przy takim programie
poznajemy szereg wspaniałych, ciekawych ludzi. Osobowości, które tworzą taki
program, czy uczestników,
którzy przyjeżdżają z całej
Polski i naprawdę mogą pochwalić się dobrym warsztatem muzycznym. Zatem pozostaje mi prosić o mentalne
wsparcie i śledzenie mnie
w programie Disco Star, na
antenie Polo TV od 12 marca, o godz. 18.00.
- Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIE
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Dwujęzyczna klasa
w I LO w Rumi
już od września!
Nowością w ofercie edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi jest
klasa dwujęzyczna, tzw. Bilingual class, w której oprócz nauki języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin, nauka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych będzie odbywać się również w języku angielskim. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to oczywiście język angielski oraz do wyboru
od klasy drugiej matematyka, chemia, biologia, geografia lub fizyka. Uczniowie
biorą udział w projektach naukowych typu „Erasmus”, a także w wymianach
międzynarodowych. Szkoła umożliwia też im uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE. Absolwenci klasy dwujęzycznej mogą zdawać egzamin maturalny z wybranych wcześniej rozszerzeń na poziomie dwujęzycznym, uzyskując
tym samym dodatkowe punkty przy kwalifikacji na studia wyższe w Polsce,
albo podjąć studia na wybranych uczelniach zagranicznych (matura dwujęzyczna zwalnia z dodatkowych egzaminów).
Ważna informacja dla zainteresowanych nauką w klasie dwujęzycznej:
TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWACH
DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
ZOSTANIE PRZEPROWADZONY 30 maja 2016 r. w I LO w Rumi
Dla gimnazjalistów, którzy chcą przystąpić do testu kompetencji językowych,
I LO organizuje kurs przygotowawczy (utrwalający materiał gramatyczno-leksykalny
i ćwiczący umiejętności językowe).
Terminy spotkań:
12 kwietnia 2016 r. – godz. 16.15 – 17.45
26 kwietnia 2016 r. – godz. 14.45 – 16.15
10 maja 2016 r. – godz. 14.00 – 15.30
17 maja 2016 r. – godz. 15.30 – 17.00
24 maja 2016 r. – godz. 14.45 – 16.15

Pozostałe profile w I LO bez zmian!
Niezmiennie, od wielu lat, stałym zainteresowaniem cieszą się również pozostałe
profile:
• Klasa „A” humanistyczna, w której z powodzeniem realizują swoje pasje wokalne
i aktorskie osoby uzdolnione artystycznie oraz rozwijają zainteresowania przedmiotami humanistycznymi takimi jak: j. polski, historia, wiedza
o społeczeństwie;
• Klasa „B” matematyczna, to propozycja dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozszerzaniem matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru od klasy drugiej
fizyki, geografii lub informatyki. Klasa ściśle współpracuje z Wydziałem Fizycznym
Uniwersytetu Gdańskiego realizując różne projekty naukowe, uczestnicząc w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki. Uczniowie mają też możliwość realizowania
przedmiotu Ekonomia w Praktyce, zajęć z grafiki komputerowej, są też przygotowywani do ogólnopolskiego konkursu Odyseja Umysłu
• Klasa „C” medyczna realizuje w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i fizykę, uczestniczy w laboratoriach i wykładach na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdańskiej oraz wyjeżdża na obozy naukowo-badawcze. Uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania, korzystając również z zajęć pozalekcyjnych w formie laboratorium w
nowych, świetnie doposażonych pracowniach: fizycznej i chemicznej na terenie szkoły;
• Klasa „D” lingwistyczna rozwija umiejętności językowe (angielski oraz niemiecki) uczniów oraz rozszerza historię lub geografię od klasy drugiej. Dodatkowo stwarza
możliwość uzyskania certyfikatów językowych typu: FCE, CAE, Goethe Zertifikat;
• Klasa „S” sportowa realizuje od klasy pierwszej w zakresie rozszerzonym język
angielski. Po drugim semestrze uczniowie podejmują decyzję odnośnie pozostałych rozszerzeń, które oferuje szkoła. Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego
w poszczególnych sekcjach do wyboru: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna,
piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, siłownia, pływalnia lub aerobic.
Przekłada się to oczywiście na liczne sukcesy szkoły w rozgrywkach sportowych na
poziomie powiatu i województwa.					
B.P.
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00
tel.: 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73

Pogotowie energetyczne Gdynia
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50

Szpital Specjalistyczny
Wejherowo
tel.: 58 572 70 00

Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19

NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 671 08 81
tel.: 58 671 15 11

Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 677 63 00

Nocna i świąteczna
opieka medyczna Rumia
tel.: 58 679 69 50

Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
tel.: 679-39-23

Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82

Starostwo Powiatowe
Wejherowo
tel.: 58 572 94 00

NZOZ nr 3
ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Zarząd Cmentarza
Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) , oraz art.
21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2013 r, poz.1235 ze zm.)
Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 01.04.2016r. do 21.04.2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w
godzinach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami dot. zakresu wyłożenia projektu planu w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu
w dniu 07.04.2016 r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie
pisemnej do dnia 5 maja 2016 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia,
ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

9 kwietnia – Szkoły Salezjańskie
zapraszają na Dzień Otwartych Drzwi

W niedzielę 28 lutego br odbył się w Rumi po raz pierwszy w
Rumi „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym”.
Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja, a sam projekt w skali kraju został zorganizowany po raz
czwarty.
Fundacji Wolność i Demokracja oraz Urząd Miasta Rumi, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji i SL SALOS, zapraszały na lokalną
edycję imprezy, organizatorzy zapewnili wszystkim
zawodnikom pamiątkowe
koszulki i okolicznościowe
medale.
W biegu brało udział w
sumie 300 uczestników, w
tym kilkunastu jeszcze nie
potrafiących samodzielnie
się poruszać – to małe dzie-

ci w wózkach prowadzonych przez ich mamy.
Start miał miejsce się o
godzinie 12.00, a poprzedziło go uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy pod pomnikiem
Armii Krajowej przy ul.
Żwirki i Wigury. Trasa
przebiegu miała długość
1963 metrów i prowadziła
ulicami Żwirki i Wigury,
Roszczynialskiego,
Wybickiego i Mickiewicza do
hali MOSiR. Na mecie

każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal, po
czym mógł udać się na posiłek do hali sportowej. W
hali przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki
wręczył specjalne nagrody
rzeczowe dla najmłodszego
i najstarszego uczestnika
oraz dla największej rodziny biorącej udział w biegu.
Na zakończenie imprezy
odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpił
zespół ETTA.
W.H.

Być radosnym i pozwolić ptakom śpiewać – brzmi salezjański
przepis na dobre życie. Mimo iż od śmierci św. Jana Bosko upłynęło przeszło 200 lat, słowa te żywo pobrzmiewają w murach Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Rumi i sprawdzają się w wychowaniu młodzieży. W Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego,
bo taka ich formalna nazwa, trwają ostatnie przygotowania do
podjęcia gości - wszystkich zainteresowanych salezjańskim systemem wychowawczym i ofertą edukacyjną placówki.
W sobotę 9 kwietnia o
godzinie 9:00 szkoły otworzą swe podwoje dla pierwszych przybyłych. W programie dla odwiedzających
rozmaite propozycje, każda
z sal lekcyjnych zaprezentuje się z najlepszej strony.
Jeśli nie boisz się głośnego
„Bum!” odwiedź gabinet
chemiczny i weź udział w
proponowanych przez nauczycieli doświadczeniach.
Uczniom wychodzą one
na zdrowie, tak przynajmniej wnioskować można
z sukcesów chemicznych,
które odnoszą na szczeblu
wojewódzkim i krajowym:
Piotr Warzocha zakwalifikował się do finału 62
Ogólnopolskiej Olimpiady
Chemicznej, Karol Baran
dostał się finału Ogólnopol-

skiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez
Politechnikę Warszawską, a
Oliwia Borkowska i Piotr
Warzocha przeszli do finału
Ogólnopolskiego Konkursu
Chemicznego pt. „Wygraj
indeks”
organizowanego
przez Politechnikę Gdańską.
Dla miłośników teatru o
godzinie 10:00 w dolnym
kościele spektakl pod tytułem „Calineczka”. Uczniowie gimnazjum salezjańskiego, tradycją lat ubiegłych,
spróbują wywołać uśmiech
na twarzach widowni, a w
tej edycji obiecują również
przenieść publiczność w
inny wymiar! Przedstawienie zapowiada się tym bardziej intrygująco, że scenografia i kostiumy powstają
od przeszło roku.

Fot. W.H.

Danuta Radzka

Pełen artykuł dt. szkół
salezjańskich znajduje się na
stronie internetowej www.
gazetarumska.pl w dziale
edukacja.

Wszyscy wybiegli bez falstartu, na końcu maratonu znalazły się mamy ze swoimi pociechami w wózkach. 								
Fot. W.H.

Najwspanialsze zwycięstwo, to dobiegnięcie na metę i udekorowanie medalem.

Zaraz po przedstawieniu otwarte zostanie szkolne centrum informacyjne
zlokalizowane na parterze
gimnazjum w sali 107.
Warto tam zajrzeć po przekrojowe informacje o ofercie edukacyjnej, a w niej
między innymi cztery języki obce do wyboru, rozszerzona liczbie godzin języka
angielskiego we wszystkich klasach (tygodniowo
cztery), a także siłownia
i fitness w nowo powstałym obiekcie Bosco Areny.
Można też uzyskać szczegółowe dane o projektach,
związanych ze szkołą, na
przykład o innowacji pedagogicznej „Rozwiń Skrzydła.” Ma ona służyć rozwijaniu talentów uczniów.

Uczestnicy innowacji pedagogicznej w działaniu. Fot.: D.R.
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WEJHEROWO

W cieniu kaszubskiej Jerozolimy…
Wejherowo, bo o nim mowa, to największe sanktuarium pasyjno – maryjne na Kaszubach i Pomorzu. Nazywane bardzo często kaszubską Jerozolimą, swoje powstanie w XVII
wieku, zawdzięcza wojewodzie malborskiemu Jakubowi Wejherowi, który będąc ranny w
wyprawie wojennej zorganizowanej przez króla Władysława IV przeciwko Moskwie pod
Smoleńskiem przy twierdzy Biała ślubuje wybudować kościół, jeśli zostanie przy życiu.
Nad Białą ślubowałem
wiec nad Białą go wypełnię stwierdza Wejher stojąc
nad brzegiem rzeki Biała w lasach otaczających
przyszłe Wejherowo i rozpoczyna realizację swojego postanowienia. Wokół
pierwszego kościoła zakłada osadę Wola Wejherowska obdarzając ją stosownymi przywilejami.
Pośród wzgórz otaczających miasto buduje
Kalwarię, chcąc przez

la, a odległości między
poszczególnymi stacjami
odpowiadają odległościom
jerozolimskiej Via Dolorosa. Jednak najcenniejszym
łącznikiem Wejherowa z
Ziemią św. jest relikwiarz z
Cząstką Krzyża św.
Sanktuarium wejherowskie, to kompleks
kalwaryjski wraz z kościołem
klasztornym
w którym znajduje się
Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej

to stworzyć namiastkę
Ziemi św. tym, którzy z
różnych względów nie
mogą
pielgrzymować
do miejsc związanych z
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa.
Dlatego pod każdą z kaplic zostaje usypana garść
ziemi pochodzącej z ziemskiej ojczyzny Zbawicie-

czczonej jako Uzdrowienie Chorych na duszy i
ciele ukoronowany przez
św. Jana Pawła II w Sopocie w 1999r., a od marca
tego roku decyzją Rady
Powiatu Wejherowskiego
i Metropolity Gdańskiego
Ks. Abpa Sławoja Leszka
Głódzia Patronką Powiatu
Wejherowskiego.

22

Wraz z budową wejherowskiego
sanktuarium
rozpoczyna się ruch pielgrzymkowy, który trwa
nieprzerwanie od ponad
340 lat. Dziś do Wejherowa przybywa ponad
70 pieszych pielgrzymek,
nie licząc tych autokarowych, samochodowych
czy nawet rowerowych.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pierwszym kalwaryjskim pielgrzymem
jest tutaj wspomniany św.
Jan Paweł II, dziś obecny
w Wejherowie w świętych
relikwiach.
Kalwaria Wejherowska,
obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest
najstarszym sanktuarium
pasyjnym w Polsce. I podobnie jak w Jerozolimie
rozłożona jest na trzech
wzgórzach, którym nadano biblijne nazwy: Góra
Oliwna, Syjon i Golgota,
a i rzeka niegdyś Białą zamieniono na Cedron.
Każdego roku wraz z
rozpoczęciem Wielkiego Postu do kaszubskiej
Ziemi św. ściągają tysiące pątników, aby w każde
piątkowe popołudnie móc
przejść ze swoim krzyżem
codziennych spraw za cierpiącym Jezusem. Aby móc,
jak, mówi kustosz sanktuarium o. Daniel Szustak,
„wpatrywać się w Krzyż i

w jego cieniu żyć tam gdzie
jesteśmy: w pracy, w szkole,
w domu czy w szpitalu”.
Wśród rzeszy pątników,
w piątek 11 marca, znaleźli się kawalerowie, damy
i kandydaci Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
Komandorii Pomorskiej.
Razem z nimi modlił się
Zwierzchnik tegoż zakonu
w Polsce Karol Szlenkier
z Warszawy. I jak sam powiedział, „choć Wejherowo
jest mi znane, i przybywam
tu zawsze z wielką radością,
to w takim nabożeństwie
uczestniczyłem po raz pierwszy. Zbudowany jestem i
ubogacony rzeszą pątników
oraz ich wiarą. To było wielkie przeżycie uczestniczyć w
Drodze Krzyżowej w Wejherowie, a jednocześnie w
Jerozolimie…”.
Wybierz się zatem,
Drogi Czytelniku, na
kalwaryjski szlak. Krocz
za Jezusem Jego drogą
męki, by móc w wielkanocny poranek, stać się świadkiem Cudu Paschy i być
człowiekiem przemiany i
radosnego Alleluja. Waszk
żyjemy w cieniu kaszubskiej Jerozolimy…
Bartłomiej Muński

Informacje
uzyskasz:
www.sanktuarium.wejherowo.pl i www.facebook.com/
sanktuariumwejherowo
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PROFESJONALNA KOSMETYKA W RUMI
Salon kosmetyczny ARKESIA PROFESJONALNA KOSMETYKA świadczy usługi
w naszym mieście od połowy października 2015 roku. Nazwa salonu odzwierciedla
najwyższej klasy poziom obsługi, wyposażenia oraz harmonijny wystrój i klimat jaki
towarzyszy klientom podczas wizyty.
ARKESIA to ekskluzywny salon kosmetyczny, w którym zabiegi wykonuje wysoko wykwalifikowana kadra, korzystająca z najlepszego dostępnego sprzętu oraz
sprawdzonych kosmetyków najwyższej jakości. W trosce o pełną satysfakcję klientów staramy się w naszym salonie łączyć najwyższy poziom usług z dostępnymi i
konkurencyjnymi cenami.
Pragniemy, aby każdy klient czuł się wyjątkowym gościem i pragnął do nas wrócić.
Zabiegom towarzyszy więc relaksująca muzyka i filiżanka pysznej kawy, a fachowa
opieka kadry zapewnia pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wizyta w naszym
salonie to nie tylko troska o piękno zewnętrzne, ale też dbałość o spokój wewnętrzny: relaks, wypoczynek, odprężenie.

KADRA
Kadra pracująca w ARKESII to pani Marta i pani Marzena: wykwalifikowani i doświadczeni kosmetolodzy oraz pani Magdalena - nasza specjalistka od zabiegów
twarzy, przy której nawet największy stres odchodzi w zapomnienie.
Zespół uzupełniają: lekarz medycyny, pani Agnieszka, która w salonie zajmuje się
zabiegami z zakresu medycyny estetycznej oraz pani Ewa – podolog, autorytet w
dziedzinie pielęgnacji i profilaktyki dolegliwości stóp.

UL. DĄBROWSKIEGO 24A/4
84-230 RUMIA
+48 570-111-690
SALON@ARKESIA.PL
WWW.ARKESIA.PL
24

GODZINY
OTWARCIA:
PN-PT: 10-20
SB: 10-14

ZABIEGI
W naszym salonie do dyspozycji klientów, oprócz przestrzennej recepcji, w której
na gości czeka pyszna kawa, oddajemy cztery pomieszczenia zabiegowe:
- Pokój różowy - wykonujemy tu zabiegi, którym poddawane są paznokcie naszych dłoni – czyli manicure. Wykorzystujemy do tego wysokiej klasy lakiery oraz
sterylne przybory.
- Pokój ziemia - w tym pomieszczeniu wykonywany jest pedicure, czyli zabieg
kosmetyczny obejmujący pielęgnację skóry i paznokci stóp. W pokoju ziemia czeka
na państwa specjalista -podolog pani Ewa, która diagnozuje i leczy choroby stóp.
- Pokój wrzosowy – najbardziej przestronny gabinet, w którym wykonujemy zabiegi twarzy, wykorzystując przy tym najwyższej klasy markowe kosmetyki. Pokój
wrzosowy jest również miejscem, gdzie pani lekarz medycyny Agnieszka dokonuje
cudów medycyny estetycznej.
- Pokój las – to przytulne miejsce z możliwością przyciemnienia światła, dzięki czemu pomieszczenie staje się bardzo intymne i pozwala na pełną relaksację. To właśnie
w pokoju las wykonywane są zabiegi na ciało. Mogą tu też Państwo skorzystać z kabiny prysznicowej, co zwiększa komfort i zapewnia poczucie świeżości po zabiegu.
Każde z pomieszczeń jest doskonale wyposażone w sprzęt i wszelkie potrzebne narzędzia, a troska o zapewnienie gościom intymności i spokoju jest naszym priorytetem.
Zapewniamy o wysokiej klasie swoich umiejętności, produktów, na jakich pracujemy oraz sprzętu. Służymy Państwu również najnowszymi technologiami z
zakresu kosmetologii, które nasza kadra poznaje w trakcie ustawicznych kursów i
szkoleń. Jesteśmy dumni, że możemy Państwu zaoferować swoje usługi w salonie
ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka. Zapraszamy !
Zespół ARKESIA

