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Następny numer ukaże się 20 maja

PISMO BEZPŁATNE

„Ani Katyń, ani Smoleńsk nie odebrały siły
polskiemu narodowi”
Ani Katyń, ani smoleńska ziemia nie odebrały siły Rzeczypospolitej i polskiemu narodowi - powiedział w środę
Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zasadzenia
Dębu Pamięci, poświęconego upamiętnieniu ofiar zbrodni
katyńskiej.
Andrzej Duda zasadził Dąb
Pamięci razem z o. Tomaszem
Olczakiem, prezesem Stowarzyszenia Parafiada oraz młodymi ludźmi. Sadząc drzewo,
Prezydent rozsypał pod nim
ziemię przywiezioną przez
młodzież z Katynia.
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Rocznica tragedii
smoleńskiej

10 kwietnia, w rocznicę tragedii smoleńskiej, na rondach prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Macieja Płażyńskiego złożone zostały wiązanki kwiatów oraz
zapalono znicze na znak pamięci o tragiczPrezydent zaznaczył, że w czesnym prezesem Stowarzy- nie zmarłych.

kwietniu 2010 roku Dąb Pamięci miał zasadzić w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego
prezydent Lech Kaczyński,
który patronował akcji "Katyń... ocalić od zapomnienia",
wraz z o. Józefem Jońcem ów-

szenia Parafiada, które koordynowało tę akcję.
- Siły, której mimo straszliwej
rany, mimo niewyobrażalnej straty,
nie odebrał Katyń i nie odebrała
smoleńska ziemia - podkreślił PrePrezydent.pl
zydent.

Po złożeniu hołdu przez przedstawicieli władz miejskich i organizacji społecznych, odbyła się msza św. w
Sanktuarium NMP WW.		
Str. 10

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zasadzenia Dębu Pamięci, poświęconego upamiętnieniu ofiar zbrodni katyńskiej.
(fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP)

Rumskie uroczystości i majowy piknik

Słowo Boże
na plaży
Czytanie Pisma Świętego było głównym punktem programu akcji „Słowo na plaży”. Na miejskiej
plaży w Gdyni odbyło się uroczyste czytanie Biblii
przez gości honorowych. Wśród nich znaleźli się
m. in. poseł Jan Klawiter oraz Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. 				
Str. 2

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja będzie w Rumi uroczyście obchodzona. Nie zabraknie także majówkowej rozrywki
dla mieszkańców.
W dniu 3 maja obchody
rozpoczną się o godz. 9.30
mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych (z
udziałem pocztów sztandarowych). Następnie przewidziano przemarsz pod
pomnik J. Wybickiego i
H. Derdowskiego. Tam,
ok. godz. 10.45 odbędą
się uroczystości i program

słowno-muzyczny, przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 6.
Natomiast na stadionie
rumskiego MOSiR-u tego
dnia będzie trwało radosne
świętowanie. Piknik rozpocznie się o godz. 14.30.
W programie są liczne
atrakcje dla dzieci, m. in.
konkurs plastyczny, dmuchane zamki i zjeżdżalnie i

wiele innych. O godz. 17.00
rozpocznie się koncert zespołu Rezerwat, zaś o godz.
19.00 wystąpią Brathanki.
W tych dniach będzie
można także tradycyjnie
zajrzeć do rumskiej kaktusiarni państwa Hinzów.
Sukullenty będzie można
oglądać codziennie w godz.
9.00 - 17.00 - wstęp wolny.
Str. 10
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Słowo Boże na plaży
Czytanie Pisma Świętego było głównym punktem programu akcji „Słowo na plaży”. Na miejskiej plaży w Gdyni odbyło się uroczyste czytanie Biblii przez gości honorowych. Wśród nich znaleźli się
m. in. poseł Jan Klawiter oraz Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
W międzyczasie na scenie trwały występy. Był to
blok familijny pod hasłem
„Jak ziarenka piasku”.
W kolejnym etapie, pod
hasłem „Słowo Pańskie to
słowo szczere” pojawiła
się młodzież, która przed-

stawiła kilka scenek tematycznych. Dotyczyły one
roli rodziny w dzisiejszych
czasach. Pokazywały także,
jak trudnym momentem
jest dorastanie i bunt zagubionych, młodych ludzi
w poszukiwaniu wzorców

oraz autorytetów. To Bóg
jest tym wyznacznikiem
drogi w dążeniu w wytrwałości oraz miłości do bliźniego. Na koniec odbył się
koncert zespołu „Wyrwani
z niewoli”.
Emilia Samulska

Pismo święte czytali m.in. burmistrz Rumi Michał Pasieczny
(górne zdjęcie) i poseł Jan Klawiter (dolne zdjęcie).
Fot.: W. Hintzke

Pismo święte czytał też gdyński poseł Janusz Śniadek.

REKLAMA

GABINET PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

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

tel.: +48 691 410 747
pedive.podologia@gmail.com
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OPEC DLA ŚRODOWISKA
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. zlokalizowane w sąsiedztwie
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego szczególnie dba o przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo
angażuje się intensywnie w pozyskiwanie
środków zewnętrznych w celu modernizacji
i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej.
W latach 2012-2015 OPEC zrealizował projekt pn.
"Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie
miast Gdynia i Rumia" w ramach Działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.
Wartość projektu: 48 651 933,49 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:
20 251 608, 57 PLN
Zakładane cele projektu:
• ograniczenie liczby awarii
• ograniczenie przerw w dostawie ciepła
• poprawa stanu powietrza.

Z prezesem OPEC Januszem Różalskim rozmawia
Emilia Samulska.
W obecnym roku mija 55 lat funkcjonowania OPEC.
Co przedsiębiorstwo może zaproponować dzisiejszemu
klientowi?
Współczesna cywilizacja nieustannie stawia przed nami
nowe, ambitne wyzwania. Naszą codziennością jest ciepłojego produkcja, dystrybucja oraz dostawa do klientów.
I właśnie dla nich, świadomych swych potrzeb konsumentów naszych usług rozwijamy się wdrażając nowoczesne
technologie, implementując nowatorskie rozwiązania
w zakresie myśli technicznej, informatycznej i zarządczej.
Innowacyjne zadania realizujemy z wykorzystaniem środków własnych oraz zewnętrznych. Doskonałym tego przykładem jest uzyskanie w 2011r. dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja
sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”.
Czego dokładnie dotyczył ten projekt?
Przedsięwzięcie obejmowało modernizację sieci kanałowych i napowietrznych, działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia. W latach
2012-2015 wymieniono ponad 30 km sieci na nowoczesne,
preizolowane rurociągi. W pracach związanych z realizacją
projektu uczestniczyło blisko 170 osób. Zabezpieczone sie-

Szkolny konkurs w Lęborku

Tradycyjne produkty
w nowoczesnej kuchni polskiej

Straty bezwzględne ciepła na przesyle [GJ]
2010 - 698,574 2012 - 673,474
2014 - 625,217

2013 - 642,556

2015 - 571,648

Straty bezwzględne ciepła na przesyle [tys. GJ]
przed termomodernizacją 2010 r.
i w trakcie termomodernizacji 2012 - 2015 r.

ci, mniejsza ilość awarii, większa wydajność energetyczna
oraz pozytywny wpływ na środowisko to efekt wysiłku
ludzi pracujących przy biurkach, dbających o poprawność dokumentacji i zachowanie terminów, ale przede
wszystkim tych, którzy zmagali się z ciężką fizyczną pracą,
w zmiennych warunkach pogodowych.
Czy widać już efekty termomodernizacji?
Oczywiście. Działania zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców Gdyni i Rumi mają korzystny wpływ
na jakość powietrza, którym oddychamy. Uniknięta emisja
CO₂ związana z oszczędnością energii w wyniku realizacji
projektu wynosi 7,99 tys. ton. (wykres).

150 tys. zł na remont
wejherowskiego oddziału pediatrii

Powiat Wejherowski przekazał kolejną dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w wysokości
Dnia 6.04.2016 r. w Lęborku odbył się kolejny międzyszkolny 150 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane na prace rekonkurs gastronomiczny „Tradycyjne produkty w nowoczesnej montowe na Oddziale Pediatrii.
kuchni polskiej”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
im. H. Cegielskiego reprezentowali
Krystian
Kuchta – wykonał policzki wołowe w winie ze smażoną cukinią
i musem z kalarepki,
oraz Aneta Toruńczak
– wykonała dorsza podwędzanego na sianku z
szyjkami rakowymi oraz
cukinią i karmelizowaną
marchewką.
Krystian Kuchta zdobył
II Miejsce, natomiast Aneta Toruńczak wyróżnienie. Uczniów do konkursu
przygotowała pani Dorota
Gaszta.
Gratulujemy zdolnym
uczniom rumskiej szkoły!!!
D.N-L

Przed południem w
wejherowskim szpitalu stosowne dokumenty podpisali Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius, Etatowy
Członek Zarządu Jacek
Thiel oraz Prezes Zarządu
Szpitala Andrzej Zieleniewski. Podczas podpisania dokumentu obecna
była także Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Prorodzinnej
Łucja Słowikowska oraz
ordynator Oddziału Pediatrii Adam Hermann.
– Cieszę się, że możemy
uczestniczyć w tak ważnym
dziele, jakim jest poprawa warunków tych małych
pacjentów i ich rodziców –
powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
– Wierzę, że te 150 tys. zł

umożliwi rozpoczęcie remontu i pozwoli na ubieganie się o kolejne środki u
innych samorządów i sponsorów.
W tym roku planowany
jest remont drugiego piętra
oddziału, który miałby się
rozpocząć latem tego roku.
Przewidywany koszt inwestycji to około 2 miliony
złotych. Oprócz modernizacji oddziału planuje się

zakup nowego sprzętu.
– Dziękuję w imieniu
pacjentów i pracowników
tego oddziału. Ten rok jest
rokiem pediatrycznym, dlatego pozyskujemy w nim
pieniądze dla oddziału
dziecięcego – mówił Prezes
Zarządu Szpitala Andrzej
Zieleniewski. – Bardzo
nam zależy na każdej złotówce.

Sygnatariusze umowy podpisują dokumenty.

Powiat.

Fot.: A.K.
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Anielska księgarnia już otwarta!
W pierwszych dniach po otwarciu Anielskiej Księgarni najczęściej słyszanym przywitaniem zaraz obok „dzień dobry” i „szczęść
Boże” było „no w końcu!”. Plakat informujący, że „tu powstaje
nowa księgarnia katolicka” wisaił w oknie juz na tyle długo, że
niektórzy zwątpili czy coś się w ogóle w tym kierunku dzieje...
Cała "anielska przygoda"
zaczęła się już półtora roku
temu, ale wtedy nikt nie
spodziewał się, że po drodze
wyniknie tyle problemów
i przeciwności. Teraz się
śmiejemy, że moglibyśmy
napisać książkę o naszych
księgarnianych perypetiach.
Pan Bóg ma swoje plany,
które zaczynamy rozumieć
dopiero z perspektywy.
Przez ten czas zadziało się
wiele dobra, była to dla nas
bezcenna lekcja życia i ćwiczenie pokory. Ogromną
radością jest to, że przez ten
czas mogliśmy wyjść do ludzi podczas różnego rodzaju
rekolekcji, koncertów, festynów i spotkań.
W końcu 19-go marca, w
święto św. Józefa, rozpoczynając od poświęcenia przez
ks. Kazimierza Chudzickiego ruszył punkt stacjonarny przy ul. Dąbrowskiego 25c. Z serca dziękujemy
wszystkim, którzy nam pomagali, kibicowali i modlili
się w intencji tego przedsięwzięcia!

Od początku chcieliśmy
stworzyć miejsce przyjazne
i pozytywne, gdzie ludzie
w różnym wieku mogliby
znaleźć coś wartościowego dla siebie i bliskich. Na
półkach prócz książek i dewocjonaliów można znaleźć
filmy, audiobooki i muzykę. Są koszulki i bluzy religijne oraz patriotyczne.
Jest też srebro oraz wybór
różnego rodzaju pamiątek na chrzest, komunię,
ślub i nie tylko. Są gadżety
promujące Światowe Dni
Młodzieży, są Boże Krówki
(smaczne krówki z cytatami świętych). Jest też półka
przeznaczona dla Domowego Kościoła. Asortyment
sukcesywnie się powiększa,
więc mamy nadzieję jeszcze
nie raz kogoś miło zaskoczyć. Chcemy się rozwijać i
chcemy aby to miejsce żyło.
Pomysłów jest już cała masa
- teraz potrzeba tylko czasu
i modlitwy, aby to wszystko
się udało.
Pan Bóg jest Szefem, my
tylko prowadzimy księgar-

nię. To nie ma być tylko biznes - to także forma ewangelizacji i promocja wartości,
które są dla nas ważne. Jeśli
to co robimy odmieni czyjeś
życie na lepsze, to tylko się
cieszyć i robić to dalej! :)
Monika Bucoń

Nasza sonda

Czy podoba Ci się
program 500 Plus?
JOANNA
ROSZKO
UWAŻAM, ŻE TO
BARDZO DOBRY POMYSŁ
LUCYNA
PILECKA
UWAŻAM, ŻE TO
BARDZO DOBRY POMYSŁ
BARBARA
BIERNACIK
UWAŻAM, ŻE TO POMYSŁ
TROCHĘ NIESPRAWIEDLIWY
MONIKA
GLINKA
UWAŻAM, ŻE TO
BARDZO DOBRY POMYSŁ
DOROTA
GLINKA

Tak wyglada wnętrze „Anielskiej księgarni”, miła obsługa
w standardzie - gratis. 			
Fot. E.S.

UWAŻAM, ŻE POWINNI
DOSTAĆ WSZYSCY, ALBO NIKT

REKLAMA

SKLEP GARMAŻERYJNY

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

Zapraszamy mieszkańców Rumi na
spotkanie z burmistrzem Michałem
Pasiecznym i przedstawicielami
Rady Miejskiej, które odbędzie
się w środę 11 maja o godz. 18.00
w siedzibie rumskiego „Caritasu”
przy ul. Ks. L. Gierosa 8a.
Tematy spotkania:
1. Aktualny stan pozytywnych
i negatywnych dokonań
władz miasta.
2. Sprawy bieżące w dzielnicy
„Śródmieście”.
3. Zamierzenia i plany
„magistratu” na kolejne
miesiące i lata.
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Dyrekcja Szkoły
Grono Pedagogiczne
i uczniowie
Gimnazjum nr 2
im. Janusza Korczaka w Rumi

pragną serdecznie zaprosić
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI
na Dzień Otwarty Szkoły
który odbędzie się 6 maja 2016 roku
w godz. 17.00 – 19.00 w naszej szkole
przy ul. Świętojańskiej 11
W programie:
- spotkanie z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym
oraz uczniami,
- występy artystyczne,
- wystawa naszych osiągnięć,
- multimedialna prezentacja szkoły.

Serdecznie zapraszamy w mury naszej szkoły!

REKLAMA

Profile klas:
1. Klasa matematyczna z elementami informatyki
– rozwijanie zdolności matematycznych.
2. Klasa językowa
- elementy lekcji w języku angielskim projekty językowe,
współpraca z klasą dwujęzyczną w I LO w Rumi.
3. Klasa teatralno-artystyczna
- zajęcia teatralne, filmowe, wokalne i plastyczne.
4. Klasa turystyczna
– udział w zajęciach plenerowych,
warsztaty z obsługi sprzętu fotograficznego.
5. Klasa medialno-dziennikarska
– kreatywne działania medialne.
6. Klasa ogólna
– klasa rozwijająca wiedzę przewidywaną
programem nauczania w gimnazjum.

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

NAJWIĘKSZE

RABATY!!!
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Polskie sieci handlowe Informacje o Radzie Miejskiej
Podobno jesteśmy 22. - czy nawet 20. - gospodarką świata, jednak ze świecą można
szukać w kraju dużej polskiej sieci handlowej. Wśród 250 największych sklepów brak
jakiegokolwiek rdzennie polskiego. Są natomiast zagraniczne firmy, które w naszym
kraju handlują. Do kogo należą więc działające u nas sieci handlowe?
Patrząc na wysokość obrotów poszczególnych sieci
handlowych nie ma już większych złudzeń, że handel
spożywczy w Polsce jest w obcych rękach. Sklepy z polskim kapitałem są na końcu listy 10 sieci o największych
obrotach liczonych w miliardach złotych:
1. Biedronka (Portugalia) - 35,9 mld
2. Schwarz: Lidl i Kaufland (Niemcy) - 19,8 mld
3. Eurocash (Portugalia) - 17 mld
4. Tesco (Wlk. Brytania) - 11 mld
5. Carrefour (Francja) - 8,9 mld
6. Lewiatan (Portugalia) - 8,6 mld
7. Auchan (Francja) - 7,7 mld
8. PPHU Specjal (Polska) - 7,3 mld
9. Żabka (UE) - 5,1 mld
10. Polomarket (Polska) - 3,8 mld

Oczywiście poza sieciami, które zostały wymienione,
działają również inne z polskim kapitałem. Są one mniej
znane i nie tak duże jak powyższe.
Działająca najbliżej Rumi duża sieć polskich sklepów,
to delikatesy Piotr i Paweł (m. in. w DT Batory w Gdyni),
w Redzie jest to PoloMarket.

Polskie sieci handlowe
w kolejności alfabetycznej:
Alma
Arhelan
Chata Polska
Chorten
Czerwona Torebka
Delima
Delikatesy Sezam
Dino
Eko
Frac
Grupa Specjał (Nasz Sklep, Delikatesy Premium)
LD Holding S.A. (Sieć 34, Livio, eLDe)
Małpka Express
MarcPol
Piotr i Paweł
POLOmarket
PGS (Top Market, Minuta 8, Delicia)
Sano
Sedal
Słoneczko
Społem
Stokrotka
Topaz
Twój Market
Wizan

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, kadencja
Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej, między innymi: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał
w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia
pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe
i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
Rada gminy obraduje na sesjach zwyczajnych i zwoływanych
w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje zwyczajne Rady Miejskiej Rumi odbywają się zgodnie z planem pracy w ostatni czwartek każdego miesiąca. Obrady są jawne.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy określa Statut Gminy. 				
U.M.
Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady:
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ariel Sinicki przyjmuje interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00 (pok.117 w siedzibie Urzędu Miasta).
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Florian Mosa
przyjmuje interesantów w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 (pok. 117 w
siedzibie Urzędu Miasta).
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata
Łoboz przyjmuje interesantów w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 (pok. 117 w siedzibie Urzędu Miasta).
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący
Rady informują, iż w celu dogodnego kontaktu z
mieszkańcami, przyjmować będą również indywidualnie interesantów (pok.117 w siedzibie Urzędu
Miasta), w ustalonym wcześniej telefonicznie lub
e-mailowo, przez obie strony terminie.

Kaszubsko

-Pomorska
Szkoła
Wyższa

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową,
utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005
r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz
Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Uczelnia zlokalizowana
jest w powiatowym mieście
Wejherowie,
położonym
poza wielką aglomeracją
trójmiejską, co nadaje jej regionalny charakter.
W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej prowadzimy wyższe studia zawodowe (studia I-ego stopnia),
a nasi absolwenci otrzymują
tytuł zawodowy „licencjat".
W ramach Wydziału
Społeczno-Przyrodniczego,
kształcimy na następujących kierunkach: socjologia, zarządzanie, pielęgniarstwo, ochrona środowiska,
ekonomia.
Trzyletnie studia zawodowe są realizowane w trybie stacjonarnym (dzienne)
i niestacjonarnym (zaoczne). W edukacyjnej ofercie
Uczelni znajdują się ponad

to: pomostowe studia pielęgniarskie oraz szeroka gama
studiów podyplomowych.
Ukończenie wyższych studiów zawodowych pozwala
na kontynuowanie kształcenia na MSU ( 2 letnich
magisterskich studiach uzupełniających) lub studiach
podyplomowych w dowolnej uczelni. Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna
oraz rozbudowany system
stypendialny.
Więcej informacji na
www.gazetarumska.pl w
dziale EDUKACJA.

Mikołaj Karłowski – uczeń z „Hipolita“ drugi
w Biegu Wielkanocnym w Rumi!
2 kwietnia 2016 roku w Rumi odbył się Bieg Wielkanocny. Organizatorami zawodów byli Urząd Miasta w Rumi i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Celem imprezy była popularyzacja aktywnego trybu życia.
Uczestnicy biegli w kategoriach
wiekowych oraz w biegu open.
Rumski „Hipolit“ wystawił najliczniejszą drużynę z wszystkich
startujących szkół, bo reprezenWojtek Hintzke towało ich aż 20 osób.
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Czas wyboru dla maturzystów

II miejsce w kategorii wiekowej 1997 zajął nasz uczeń z klasy
I e – Mikołaj Karłowski. Serdecznie gratulujemy!
Pozostali uczestnicy biegów
wylosowali nagrody rzeczowe i
uczestniczyli w spotkaniu po zaW.K.
wodach. 		
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Dzień Otwarty „U Hipolita”
22.04.2016 r, g.12.00 - 17.00

Praktyczna nauka zawodu, po kilku latach niedoceniania, ponownie wraca do łask. Życie pokazało jak bardzo na rynku pracy potrzebni są wykwalifikowani pracownicy i takich przede wszystkim poszukują firmy w Polsce – przekonuje dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi- Elżbieta Kałuska.
Czas już „odczarować“ wizerunek szkół technicznych i zawodowych postrzeganych jako
„gorsze“ i „mniej potrzebne“. W takiej szkole, jak popularny „Hipolit“ w Rumi wybitni
nauczyciele i mistrzowie zawodu przekazują swoją wiedzę i doświadczenie wspaniałej
młodzieży: inteligentnej, aktywnej i kreatywnej oraz praktycznej ...bo jak inaczej nazwać można decyzję bardzo młodego człowieka o inwestowaniu w swoją przyszłość?

Nasza Szkoła - od imienia patrona popularnie nazywana „Hipolitem“ - szczyci się ponad
35-letnią tradycją. Jesteśmy dumni z tego,
że Zasadniczą Szkołę Zawodową dzięki pracy
i zaangażowaniu wielu osób udało się przekształcić w liczący się na lokalnym „rynku” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Multimedialne sale lekcyjne, nowoczesna hala sportowa,
sala fitness oraz bardzo dobrze wyposażone
pracownie do nauki każdego zawodu – to już
standard. Sięgamy dalej – od tego roku nasi
uczniowie w ramach projektu Erasmus+ odbędą praktyki zawodowe w Hiszpanii. Do tego
cały czas poszerzamy listę pracodawców, którzy z nami współpracują. Obecnie prowadzimy
rozmowy z dyrekcją Fabryki Remontowej w
Rumi (dawne FUO). Wiemy, że tej firmie będą
potrzebni: ślusarze, lakiernicy, blacharze, monterzy systemów okrętowych i rurociągowych
oraz monterzy maszyn i urządzeń. W naszych
klasach wielozawodowych możemy przygotować młodzież, która chciałaby pracować w w/w
zawodach. Jesteśmy elastyczni i wychodzimy
naprzeciw potrzebom rynku pracy.Dzięki umo-

wom patronackim, które podpisaliśmy w tym
roku, nasi uczniowie będą odbywać praktyki
m.in. w Leroy Merlin i Rainbow Tours. Ponadto
w ramach praktyk zawodowych współpracujemy z Urzędem Celnym w Gdyni.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w
zawodach kucharz, sprzedawca i technik usług
fryzjerskich, a o wysokim poziomie nauki świadczy fakt, że 100% naszych absolwentów z powodzeniem zdaje egzaminy potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie.
Do listy zawodów, w których kształcimy
obecnie: technik usług fryzjerskich, technik
obsługi turystycznej, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik logistyk od
września 2016 dołączy technik spedytor. To
zawód adresowany do ludzi ciekawych świata
i dalekich podróży, którzy organizują międzynarodowy przewóz ładunków. W czasach, gdy
świat stał się „globalną wioską” a dzięki nowoczesnym technologiom i komunikacji możemy
przesyłać towary w każde miejsce na ziemi –
potrzebni są ludzie, którzy zrobią to sprawnie
i profesjonalnie.

Jak wiadomo, w szkole nie tylko uczymy się,
ale też rozwijamy swoje umiejętności i talenty
uczestnicząc m.in. w konkursach, akademiach,
zawodach sportowych oraz wydarzeniach lokalnych. W tegorocznym konkursie nakrywania stołu
w Gdyni nasze uczennice zajęły pierwsze miejsce,
podobnie wysokie lokaty zajmują uczniowie m.in.
w konkursie wiedzy o Jakubie Wejherze i Powiecie Wejherowskim.Ciekawe inicjatywy opisywane
są na naszej stronie internetowej www.hipolit.
info, na facebooku: www.facebook.com/zsphipolitrumia oraz na blogu, którego inicjatorem jest
nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Pan Rafał Nowicki we współpracy z Panią
Magdaleną Furmańską turystah.blogspot.com.
Bardzo dużo ciekawych i prestiżowych wydarzeń
wpisało się w tradycję szkoły: np. „Wiosenny pokaz fryzur „U Hipolita“, konkurs kulinarny „Hipolit
Chef“, kabareton pod hasłem „Śmiech w szkole szkoła w śmiechu” oraz coroczny DZIEŃ OTWARY, który odbędzie się już dziś w siedzibie szkoły
przy ul. Grunwaldzkiej 57 w Rumi.

Jeśli nas odwiedzisz będziesz mógł:
- dowiedzieć się wszystkiego o zawodach:
fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik spedytor oraz o innych zawodach,
które Ciebie interesują
- zmienić swoje uczesanie dzięki naszym fryzjerkom
- nauczyć się podstaw carvingu, robienia wybornej pizzy i słodkich ciasteczek
- wziąć udział w grach logicznych, słownych lub
pokierować statkiem w symulatorze portu
- udać się w podróż w dalekie kraje dzięki opowieściom o interesujących miejscach na świecie „Mini
Kolosy“
- oraz wziąć udział w rozgrywkach sportowych
i marszu na orientację.
Przyjdź do nas i przekonaj się, w jakich zawodach możesz się u nas kształcić i dowiedz się dlaczego warto dołączyć do naszej drużyny!

Czekamy na Ciebie!
ZSP nr 2 „Hipolit“
ul. Grunwaldzka 57
84-230 Rumia
tel.: (58) 671 13 36
e-mail:sekretariat@hipolit.info
www.hipolit.info
www.facebook.com/zsphipolitrumia
turystah.blogspot.com
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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.

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.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999, z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997, z komórki 112
Komisariat w Rumi, ul. Derdowskiego 43
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
tel.: 58 679 69 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia, ul. Morska 118C
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel.: 58 679 65 00

Uroczyste bierzmowanie
w parafii Podwyższenia Krzyża Św.

Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel.: 58 572 94 00
Biuro paszportowe Wejherowo, ul. Wałowa 50
tel.: 58 672 45 56

W sobotę 9 kwietnia br. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczystość
udzielenia sakramentu bierzmowania.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
tel.: 58 572 70 00

Uroczysta msza św. była
koncelebrowana przez ks.
bpa Zbigniewa Zielińskiego
i zakończyła się udzieleniem
sakramentu bierzmowania
rumskiej młodzieży.
Tego dnia ks. bp Zbigniew odwiedził również
chorych w parafii oraz
przez całą niedzielę modlił
się razem z parafianami.

NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 671 08 81, 58 671 58 88

W niedzielę o g. 12.30
odprawił uroczystą sumę z
sakramentem chrztu dzieci i o g. 16.00 u ss. Zmartwychwstanek mszę św.
dla rodzin powołanych.
W poniedziałek odwiedził
również Szkołę Podstawową nr 1 w Rumi i szkołę ss.
Salezjanek.
Tekst i foto W. Hintzke

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
Ks. bp Zbigniew Zieliński odprawił uroczystą mszę świętą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 58 671 05 56
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania, młodzież złożyła dary na ręce biskupa.
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Konkurs Wiedzy
o Kaszubach i Pomorzu
w Luzinie

Wystawa nadal trwa

Żołnierze już nie Wyklęci
a Niezłomni

Na XIII Gimnazjalny Sejmik Kaszubski – Konkurs Wiedzy o Kaszubach
Na ogrodzeniu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomoi Pomorzu w Luzinie przybyły zespoły z 28 miejscowości województwa
żenia Wiernych od ubiegłego miesiąca wiszą banery będące częścią
pomorskiego. Drużyn gimnazjalnych było nieco więcej, bo np. Kościewystawy pt. „Zołnierze Wyklęci”. Zapraszamy do jej zwiedzenia, a
rzynę reprezentowali przedstawiciele aż trzech szkół. Uczniowie wraz
dla zachęty publikujemy część materiałów wystawowych.
red.
z opiekunami zjechali do Luzina z odległych stron Kaszub: Gowidlina,
Sierakowic, Kamienicy Królewskiej, Brzeźna Szlacheckiego, Redzikowa, Dębnicy Kaszubskiej i wielu innych miejscowości.
Wśród nich po raz kolejny była drużyna z Gimnazjum Salezjańskiego w
Rumi, w składzie: Julia
Rakowska, Jakub Grubba, Mateusz Klebba z
opiekunem panią Hanną
Topolską. Rumski zespół
w gronie około 100 uczestników konkursu wykazał
się ogromną wiedzą i w
zmaganiach z trudnymi
pytaniami osiągnął wspaniały wynik. Tematyka
pytań była różnorodna, ale
związana z naszym regionem, Kaszubami: z ich historią, literaturą, geografią,
tradycjami.
Mateusz Klebba wszedł
do finałowej ósemki i osta-

Reprezentacja Rumi wraz z opiekunką grupy. Fot. R.Hinc

tecznie zajął bardzo dobre,
czwarte miejsce. Gratulacje
dla uczniów i ich opiekunki.
Uczniów oceniało jury
w tradycyjnym składzie,
pod przewodnictwem pana
A. Miłosza. W gimnazjum

luzińskim, którym kieruje
dyr Kazimierz Bistroń,
organizacja konkursu i atmosfera były, jak zawsze,
wspaniałe. Do zobaczenia
za rok!
Ryszard Hinc

Koncert Symfonicznej
Orkiestry Estradowej
Państwowego Uniwersytetu
Kultury i Sztuki w Mińsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rumi byli organizatorami koncertu Symfonicznej Orkiestry Estradowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w
Mińsku (Białoruś) pod patronatem Burmistrza Miasta Rumi.
Koncert
odbył
się
10.04.2016 r o godz. 18.30
w hali widowiskowo sportowej MOSiR w Rumi. Repertuar orkiestry stanowiła
nie tylko tradycyjna muzyka białoruska, ale i również
przeboje muzyki rozrywkowej czy standardy jazzowe,
a nawet współczesna aranżacja „Rock You Like a Hurricane” z repertuaru zespołu

Scorpions w opracowaniu na
orkiestrę estradową.
Publiczność rumska tradycyjnie nie zawiodła i hala
sportowa wprost „pękała w
szwach”. Podczas koncertu
widzowie mogli również
skosztować smaku tradycyjnego białoruskiego chleba, który członkowie zespołu wokalnego rozdawali
podczas występu orkiestry.

Na widowni można było
zobaczyć m.in. posła Jan
Klawitera wraz z małżonką, burmistrza Rumi Michała Pasiecznego, oraz
radnych Michała Kryżę,
Floriana Mosa, Teresę
Jałochę, Karolinę Rydzewską, Tomasza Urbaniak-Dzienisz oraz Piotra
Bartelke.
W. Hintzke
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W rocznicę katastrofy
smoleńskiej

Rumskie uroczystości

i majowy piknik

225. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja będzie w Rumi uroczyście obchodzona. Nie zabraknie także majówkowej
Uroczysty charakter miały obchody szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Rumi.
rozrywki dla mieszkańców. Program zapoW niedzielę, 10 kwietnia, punktualnie o godz. 8.41 Ariel Sinicki wraz z radnymi oraz zaproszonymi gośćmi. wiada się bardzo ciekawie.

rumianie – podobnie, jak mieszkańcy wielu innych pomorskich miast i miejscowości - usłyszeli syreny. Ich
dźwięk rozbrzmiał na pamiątkę tragicznego wydarzenia,
które pochłonęło niemal setkę ludzkich istnień.
Potem odbyły się uroczyste obchody. Wzięli w nich
udział przedstawiciele władz miasta: burmistrz Rumi Michał Pasieczny i przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Złożyli wieńce na rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz na rondzie Jana Pawła II.
Wieczorem, o godz. 18.00, w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych odbyła się
msza w intencji ofiar - wielkiej dla naszego narodu tragedii.
Ryszard Hinc

"Uchwalenie Konstytucji 3 maja" – obraz Jana Matejki, 1891.
Król Stanisław August (po lewej, w królewskiej szacie zdobionej gronostajami) wchodzi do kolegiaty św. Jana Chrzciciela, gdzie Konstytucja zostanie zaprzysiężona przez Sejm.
Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor
Sapieha niesieni na rękach przez posłów sejmowych. W tle
Zamek Królewski, gdzie uchwalono Konstytucję.
Fot.: Wikipedia

Delegacje samorządowców i organizacji społecznych składały znicze i wiązanki na Rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Fot. E. Samulska

Drugim miejscem gdzie składano hołd zmarłym było Rondo Marszałka Macieja Płażyńskiego.
REKLAMA

SKLEP „RZEŹNIK”

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

••• NASZE KASZUBSKIE SMAKI •••
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Fot. E. Samulska

W dniu 3 maja obchody
rozpoczną się o godz. 9.30
mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych (z
udziałem pocztów sztandarowych). Następnie przewidziano przemarsz pod
pomnik Józefa Wybickiego
i Hieronima Derdowskiego.
Tam, ok. godz. 10.45 odbędzie się uroczyste złożenie
kwiatów i program słowno-muzyczny, w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 10.
Z kolei na stadionie miejskim MOSiR-u (Rumia, ul.
Mickiewicza 43) odbędzie
się festyn rekreacyjno-sportowy. O godz. 14.55 nastąpi
przywitanie gości i mieszkańców przez burmistrza
miasta. Pięć minut później
rozpocznie się mecz piłki
nożnej: Oldboje i Dziennikarze Trójmiasta – Reprezentacja Małego Trójmiasta
Kaszubskiego. O godz. 15.35
przedstawiciele władz Rumi,
Redy i Wejherowa wystąpią
w sztafecie na hulajnogach i
toczeniu „piłki Euro”. Dziesięć minut później odbędzie
się druga część meczu.
O godz. 16.20 młodzi
adepci piłki nożnej dokonają prezentacji państw wystę-

pujących w Euro 2016, zaś
o godz. 17.00 rozpocznie się
koncert zespołu „Rezerwat”.
O godz. 18.30 – przewidziano konkurs wiedzy o Euro
2016 z atrakcyjnymi nagrodami oraz konkurs Banku
Spółdzielczego Rumia. O
godz. 19.00 na scenie pojawi
się gwiazda wieczoru - zespół
„Bratanki”.
Jednocześnie, w trakcie
imprezy będzie trwał festyn
dla dzieci na boisku bocznym
MOSiR-u, w godz. 14.0017.00. W programie przewidziano m. in. przedstawienie
„Calineczka”, występ iluzjonistów, rodzinne konkursy,
kiermasz handlowy, ściankę
wspinaczkową, zjeżdżalnię,
zamek dmuchany, stoiska
kulturalne, prezentacje szkół
oraz inne atrakcje.
Organizatorami
wydarzeń są: Urząd Miasta Rumi,
MOSiR Rumia oraz Starostwo Powiatowe Wejherowo.
Zapraszamy – wstęp jest wolny!
W tych dniach będzie
można także tradycyjnie zajrzeć do rumskiej kaktusiarni
państwa Hinzów. Sukullenty będzie można oglądać codziennie w godz. 9.00 - 17.00
- wstęp wolny.
U.M.
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EDUKACJA, PODRÓŻE

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

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

Ciąg dalszy
z numeru 104.

RACZKOWANIE
/.../ Chodząc do liceum
przy Placu Wolności w
centrum Bydgoszczy, już
samodzielnie jeździłem pociągiem do rodziny osiadłej
w zrujnowanym Gdańsku,
do Gdyni ze sterczącym z
wody niemieckim pancernikiem Gneisenau leżącym
w wejściu do portu.
Największą moją prawdziwą morską przygodą
było dotarcie do portu
rybackiego we Władysławowie, gdzie łażąc po nim
zatrzymałem się przy kutrze
rybackim wyładowującym
skrzynki ze złowionymi
dorszami. Nagle zza pleców
usłyszałem tubalny głos
„zamiast tak bezmyślnie gapić się, złapałbyś się za jakąś
robotę - na morzu nigdy jej
nie zabraknie”. Zeskoczyłem na pokład. „Kubryk
jest tam na dziobie” pokazał mi jakiś rybak w golfie,
gumbutach i czarnej czapce, takiej, w jakich chodzą
tu wszyscy po porcie. Zlazłem po stromych i wąskich
schodkach jakie widziałem

na wsiach prowadzących
do piwnicy znajdującej się
pod kuchnią. W kubryku
był niesamowity bałagan.
Na dwóch piętrowych kojach leżały rzucone ubrania
sztormowe, swetry, jakiś
ręcznik, pośrodku kubryku na stoliku piętrzyły się
blaszane poobijane kubki z
resztką kawy, aluminiowe
talerze z resztkami smażonych ryb, jakiś widelec, ołówek kopiowy, na podłodze
długie gumowe buty, jakieś
szmaty... Poukładanie tego
i umycie podłogi zaburtową wodą wyciąganą wiaderkiem na lince zajęło mi
sporo godzin. Zza grodzi
usłyszałem jakieś sypanie
węgla lub kamieni. Jednak
wózkami podwożono lód i
rynną z desek sypano go do
opróżnionej z ryb ładowni,
a puste skrzynki układano
na pokładzie.
- Ty tam na dole, czy już
skończyłeś? Tu masz dla
matki cztery pomuchle (po
kaszubsku dorsze), bo zara
wychodzim w morze, jeno
Franc trochę chleba przyniesie, no chyba, że chcesz wypłynąć do jutra – w południe
wrócim, a na morzu zawsze
jest coś do zrobienia. Tu
otworzyły mi się Wrota Niebios. Boże, czy to możliwe???
Jadę z wami?, to znaczy
płynę, a mama jest w Bydgoszczy, bo tam mieszkam,
a u wujka w Gdańsku jestem
na wakacjach. Muszę tylko
gdzieś skoczyć do kolejowego telefonu by zadzwonić,
że dopiero jutro wrócę. - Tu
zara w porcie jest telefon u

Dyżurnego Ruchu - dodał
inny rybak mówiący prawie normalną polszczyzną.
Dodam, że wszyscy pozostali mówili między sobą
zupełnie obcym dla mnie
językiem. Dopiero później
dowiedziałem się, że jest to
słowiański język kaszubski
mocno związany z polskim
i niemieckim.
Właściwie nie zauważyłem kiedy odcumowaliśmy,
silnik przez rybaków zwany
Bolindrem zaczął rytmicznie głośno stukać, minęliśmy światła główek falochronu i zagłębiliśmy się w
czerń nocy. W kubryku odchylono mi od burty długo
nieużywaną płaską pryczę,
rzucono jakiś lekko stęchły
koc i zapewniono, że do rana
nikt mnie nie będzie budził.
Obudziłem się sam silnik wolno dudnił na
zmniejszonych obrotach,
słyszałem przez uchylony
właz z pokładu czyjeś głosy,
jakieś rzucane chyba liny,
stukot zapewne okuć sieci.
Stojąc na prawie pionowych
schodkach nieco wysadziłem głowę ponad właz.

Calineczka
- Wydarzenie kulturalne
na ponad 2,5 tysiąca dzieci
Gromkimi brawami wypełnił się 7, 8 i 9 kwietnia kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. A wszystko za sprawą uczniów i nauczycieli Salezjańskiego Gimnazjum,
którzy przygotowali widowisko teatralne pt. „Calineczka” i zaprosili na nie ponad 2,5 tysiąca dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Rumi i Redy.
W ramach nowej akcji
"Uśmiechnij się na wiosnę!" na trzy dni dolny
kościół przemienił się w
bajkowy ogród z wielkimi
dekoracjami przygotowanymi przez uczniów SG
na zajęciach technicznych
i zajęciach artystycznych
pod kierunkiem p. Beaty
Kryży. 70 uczniów gimnazjum wraz z 3 uczennicami liceum zaprezentowało
małym widzom spektakl
wyreżyserowany przez polonistki - p. Katarzynę
Kurc oraz p. Beatę Wysocką-Turek, w którym
połączono elementy tradycyjnego teatru z musicalem
i nowoczesną grafiką multimedialną.
Wśród barwnych bohaterów pojawiły się skaczące na piłkach żaby,
grające na instrumentach
komary i roztańczone mo-

tyle, biedronki i mrówki.
Przepiękny talent wokalny
zaprezentowały natomiast
Calineczki: Marta Kandzora (SG) i Julia Knop
(SP 10) oraz Martyna
Pallach (SG) występująca
w roli Matki. Wyjątkowe kostiumy w większości
uszyte przez nauczycielki
SG wzbogaciły wykonane przez uczniów wielkie
głowy dla myszy, żab oraz
kreta. Jednak największe
zaskoczenie i zachwyt widowni wzbudziła lecąca
przez cały kościół jaskółka
wykonana przez chłopców
z ekipy technicznej.
- Bardzo się cieszymy, że
nasi uczniowie tak mocno
zaangażowali się w realizację "Calineczki". Przygotowania trwały prawie 1,5
roku i pracowało przy niej
12 nauczycieli i ok. 150
uczniów naszego gimna-

zjum. To bardzo integruje
społeczność szkolną a efekty
są zachwycające - podkreśla
Beata Wysocka - Turek wicedyrektor SG i koordynatorka całego przedsięwzięcia - Jednak najbardziej
zadowoleni jesteśmy z faktu,
że udało nam się zaprosić do
współpracy 13 nauczycielek
z 5 rumskich podstawówek,
które przygotowały ponad
150 dziewczynek do sceny
finałowej.
Widowisko pięknie wpisuje się w ideę głoszoną
przez założyciela szkół salezjańskich św. Jana Bosko,
by w życiu "Być wesołym,
dobrze czynić i pozwolić
ptakom śpiewać", a przy
okazji okazuje się, że edukacja poprzez wspólną pracę i zabawę może stać się
wielkim wydarzeniem kulturalnym.
Beata Wysocka - Turek

Ciąg dalszy na naszej
stronie internetowej
pod adresem: https://
gazetarumska.pl/kpt-ryszard-kornacki/

Na czas przedstawienia dolny kościół zamienił się w bajkową krainę. Fot. B. Wysocka-Turek
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FLOORBALL TEAM RUMIA Wojewódzki Konkurs
Mistrzem Toruńskiej Ligi Unihokeja Plastyczny pt.: „Tu żyjemy”
Zespół został założony 3 lata temu, w swojej początkowej fazie
miał na celu reaktywację zespołu „Zagórzanka Rumia”. Tak jest do
dziś, główne filary zespołu to właśnie byli zawodnicy Zagórzanki klubu Ś.P. Lidii Lipińskiej, chociaż z każdym sezonem udaje nam
się pozyskać nowe nabytki. Dzięki czemu możemy wciąż funkcjonować na pełnych obrotach, ponieważ paru zawodników z różnych
przyczyn musiało przerwać swoją grę.
W swoim pierwszym sezonie FTR, brał udział w
rozgrywkach Pomorskiej
Ligii Unihokeja, gdzie finalnie zajął drugie miejsce.
Zespół brał też udział w
różnego rodzaju turniejach
w Łodzi, Słupsku, Suwałkach, Toruniu oraz Rumi.
W ubiegłym sezonie jak i
obecnym Floorball Team
Rumia, brał udział w rozgrywkach ligowych Toruńskiej Ligii Unihokeja
działającej pod patronatem
Polskiego Związku Unihokeja. Sezon 2015/2016
zakończył się dla zespołu
FTR ogromnym sukcesem, ponieważ sięgnął po
tytuł mistrzowski Toruńskiej Ligii Unihokeja, co
umożliwia mu walkę o
awans do 1 Ligii! Zespół

Rafał Zamojski z Gimnazjum nr 4 w Rumi zdobywcą głównej nagrody, Weronika Went z Gimnazjum nr 4 w Rumi na II miejscu.

W dniu 7 kwietnia 2016
r. grupa uczniów z Gimnazjum nr 4 brała udział w
podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: "Tu żyjemy"- była to
XV edycja konkursu, który
propaguje piękno naszego
regionu. Motto tegorocznego konkursu to "Kolorowe
Kaszuby".

prowadzony jest przez
Annę Romanowską, która również swoje pierwsze
kroki w unihokeju stawiała w Rumi pod czujnym
okiem Lidii Lipińskiej.
Floorball Team Rumia, zawzięcie trenuje dwa razy w
tygodniu na hali sportowej

Od jakiegoś czasu możemy skorzystać z darmowych aplikacji na telefon, umożliwiających
otrzymanie rzetelnych informacji, na temat towarów które możemy zakupić w naszych sklepach. Istnieją nie tylko aplikacje zawierające
informacje o składzie czy przeznaczeniu danego produktu, ale też (i te ostatnio są coraz
popularniejsze) pokazujące szczegółowe informacje na temat ich producenta, który czasami
ukrywa przed nami pewne informacje.
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Wenta, Kamilowi Kreft,
Rafałowi Zamojskiemu.
Miłym zaskoczeniem
było II miejsce Weroniki
Went z klasy IB i główna
nagroda Rafała Zamojskiego z klasy IIIB.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.

I. Skrzoska-Dziewiałtowicz

Mistrzowski zespół prezentuje swój puchar i medale.

I LO w Rumi. Treningi odbywają się w poniedziałki
w godz 19:00-20:45, oraz
w soboty 12:00-13:30. Jeśli
ktoś kiedyś miał kontakt
z tym sportem i chciałby
spróbować swoich - sił serdecznie zapraszamy.
Rafał Wichnowski

WYBIERAJ POLSKIE PRODUKTY

Twórcy takich aplikacji
promują tzw „patriotyzm
gospodarczy”, zachęcając
nas do kupna towarów
polskich
producentów,
płacących podatki w kraju i przez to rozwijających
naszą gospodarkę. Najpopularniesza z tych aplikacji
to „Pola”. „Pola. Zabierz
ją na zakupy” to polska
aplikacja pozwalająca na

Organizator
konkursu
pani Beata Went, podkreślała, że tegoroczne prace plastyczne uczestnicy wykonali
na bardzo wysokim poziomie.
Szczególnie gratulujemy
uczniom, których prace zakwalifikowały się do konkursu: Róży Walszczyk, Magdzie Hinz, Marcie Kepke,
Rozalii Pijor, Weronice

szybkie zdobycie informacji na temat pochodzenia
produktów. Nacisk został
położony głównie na promowanie polskich producentów, dzięki czemu
użytkownik może łatwo
uzyskać dane nie tylko o
nazwie firmy, ale także o
tym w jakich aspektach
swojej działalności wspiera
ona rodzimą gospodarkę.

Po zeskanowaniu telefonem kodu kreskowego, w
dolnej części ekranu urządzenia pojawia się nazwa
producenta. Jeżeli jest on
polski, to zostanie dodatkowo oznaczony czerwonym paskiem. Po kliknięciu
czerwonego paska z nazwą
producenta pojawia się karta informacyjna z bardziej
szczegółowymi informacjami. Wśród nich znajduje
się ocena tego, na ile firma
jest polska w stustopniowej
skali.
Ocena wynika z tego,
czy spółka produkuje, prowadzi badania i rozwój i czy
jest zarejestrowana nad Wisłą. Na ocenę wpływa także
fakt, czy jest ona częścią zagranicznego koncernu.

Po zeskanowaniu butelki
wody „Ostromecko” otrzymujemy komplet informacji
na temat kraju pochodzenia
producenta.

Tego typu aplikacje z natury są bardzo proste, aby
niepotrzebnie nie komplikować wyglądu i nie zarzucać klienta niepotrzebnymi
informacjami. Najczęściej
też nie zawierają reklam,
tylko dokładne informacje.

Podobnymi. lecz mniej
popularnymi aplikacjami
na telefony są „Polskie Marki” i „Wsperam Rynek”. O
ile aplikację „Pola” stworzył
zespół programistów stowarzyszenia „Klub Jagielloński” (Klub Jagielloński
- polskie stowarzyszenie i
think tank społeczno-polityczny założony w 1989 w
Krakowie), o tyle „Polskie
Marki” tworzy zespół ludzi
z portalu wspieramrozwoj.
pl którzy mają za motto: ”podstawowym celem
WspieramRozwoj.pl
jest
zapewnienie rzetelnej informacji na temat działających w naszym kraju firm i
marek oraz ich wpływu na
rozwój Polski”. Natomiast
„Wspieram Rynek” tworzy
grupa entuzjastów patriotyzmu gospodarczego skupionych wokół portalu wspieramrynek.pl.
W.H.

Pobierz aplikację „POLA”

Pobierz „Polskie Marki”

Pobierz „Wspieram Rynek”
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Nowe pracownie w I LO Konstytucja 3 Maja 1791

6 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnych pracowni: chemicznej i fizycznej.
W uroczystości wzięli
udział: starosta p. Gabriela
Lisius, wicestarosta p. Witold Reclaf, etatowi członkowie zarządu: p. Wojciech
Rybakowski,
p. Jacek
Thiel, Przewodniczący Komisji Edukacji p. Ludwik
Zegzuła, poseł na sejm RP
p. Jan Klawiter, zastępca
burmistrza Rumi p. Mar-

cin Kurkowski oraz dyrektorzy rumskich gimnazjów.
Zaproszeni goście z zainteresowaniem przyglądali się przygotowanym przez
uczniów pod kierunkiem
nauczycieli: p. Anny Grudzińskiej i p. Marii Meyer
pokazom w nowych salach
laboratoryjnych. Nowoczesne sale mają wspomóc pro-

ces dydaktyczny w części
praktycznej i wprowadzić
pewien element innowacyjności w dzisiejsze nauczanie. Praca metodą projektu, doświadczenia czy
eksperymentu w znaczący
sposób podnosi atrakcyjność lekcji i stanowi alternatywę dla standardowego
jej toku.
J.P.

dysław Lamparski po przeżyciach, przez wkraczajace
wojska nerwowo wykończony... w Niemczech po latach
zmarł...”
Pani Marianna również podziela zdanie wielu
mieszkańców naszego miasta, że nie można dopuścić
do całkowitego zniszczenia
tak cennego dla miasta zabytku.
„Wracając do odbudowy
historycznego kościoła po
Cystersach ten kościelny
obiekt powinien być w miarę możliwości odbudowany
dla potomnych - w pierwotnym stylu, by przypomnieć
początki wsi Rumia”.

Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy: ustawodawcza to
dwuizbowy parlament - sejm i senat ,
wykonawczą miał sprawować król
i rząd i władza sądownicza.
Artykuł pierwszy podkreślał
dominująca rolę religii katolickiej,
a szósty likwidował liberum veto
i wprowadzał głosowanie większościowe. Kadencja sejmu miała
trwać dwa lata – a co 25 lat miał
obradować sejm nadzwyczajny, na
którym posłowie mieli pracować
nad rewizją i poprawą konstytucji.
Jest kilku współautorów Ustawy
Rządowej, jednak ostateczną formę
konstrukcyjną i stylizacyjną nadał
jej Hugo Kołłątaj.
Działo się to w czasie, gdy Polska miała za sobą I rozbiór w 1772
r, rok później w 1792 r. powstała
konfederacja targowicka, a wojska
rosyjskie wkroczyły w granice Polski i wspólnie z targowiczanami
po 14 miesiącach obowiązywania
Konstytucji doprowadzili do załamania dzieła reformy państwa.
W roku 1793 r. nastąpił II rozbiór Polski, rok później w 1794 r.
- nastąpił zryw narodowy – Insurekcja Kościuszkowska – a w roku
1795 nastąpił III rozbiór Polski i
marzenia o powstaniu Polski „w
pierwszym mocarstw europejskich
rzędzie” odłożone zostały na ponad 100 lat.
Za rok będzie już 20. rocznica
przyjęcia obecnej Konstytucji RP. I
zapis w ówczesnej konstytucji, aby
co pewien czas sejm pracował nad
„rewizją i poprawą konstytucji” był
ze wszech miar słuszny i wskazuje na ogromną mądrość autorów
Konstytucji 3 maja.

R. Hinc, W. Hintzke

Ryszard Hinc

Uczniowie liceum zapoznali zebranych z przeznaczeniem i wyposażeniem nowej pracowni
fizycznej. 								
Fot.: J.P.

W pracowni chemicznej odbył się już pierwszy, pokazowy eksperyment.
Fot.: J.P.

Zaproszeni Goście, od lewej: wicestarosta
W. Reclaf, starosta G. Lisius, W. Rybakowski, J. Klawiter, M. Kurkowski, L. Penkowska, w drugim rzędzie L. Zegzuła, J. Thiel.
Fot.: J.P.

Sygnały od Czytelników
Teren Parku, brukowana
droga prowadząca od ul. Starowiejskiej do drewnianego
mostka, to nie jest zdaniem
Czytelników dobre miejsce
do parkowania samochodów.
Podobnie z drugiej strony
wjazd od ulicy Mickiewicza,
samochody często parkują
poza znakami zakazu.
Kolejna sprawa dotyczy
Rumskich „Nowin”, o których już pisaliśmy, numer
marcowy ukazał się w mieście dopiero 16 III - w środę
popołudniu. Jest to zdecydowanie za późno, informacje o imprezach w pierwszej
połowie miesiąca są z tego
powodu nieaktualne.
Otrzymaliśmy też sygnał,
że w bibliotece do kolejki za

poszukiwana książką zapisać się można tylko online.
Jednak nie każdy rumianin
jest posiadaczem komputera lub laptopa i ma dostęp
do internetu.
Napisała do nas pani
Marianna Kohnke z Mölln
(Niemcy). Pani Marianna
(l. 86) była mieszkanką
Rumi i pamięta ją jeszcze
z czasów przed II wojną
światową, szczególnie dokładnie opisuje wygląd starego kościółka naprzeciw
obecnego kościoła w Starej
Rumi.
Kościół do wybuchu
wojny był w dość dobrym
stanie ...”w okupacji nie było
komu się tym „kościółkiem”
zająć. Ks. proboszcz Wła-

Przed nami 225. rocznica powstania Ustawy Rządowej z dnia
3 maja 1791 r. Uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie, była
pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją. Miała zapewnić
wzmocnienie i usprawnienie działalności władzy państwowej, sejmu i rządu; rozpoczęła dzieło reformy państwa. Podkreślano w niej
jedność państwa – wyrazem jeden rząd, skarb, armia - regulowała
organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
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Grzegorz Grinholc Halowym
Wicemistrzem Europy
W Anconie (Włochy) od 29 marca do 3 kwietnia 2016r. odbywały
się Halowe Mistrzostwa Europy Marters w Lekkoatletyce, w których wzięło udział prawie 4 tysiące zawodników. W Reprezentacji
Polski wystartował mieszkaniec Rumi, zawodnik Rumskiego Klubu Sportowego, Grzegorz Grinholc, który bronił wywalczonych w
zeszłym roku tytułów Halowego Wicemistrza Europy w chodzie
sportowym na dystansach 3000 m i 5 km, w kategorii M35.
Pierwszym dystansem z
jakim się zmierzył był chód
sportowy na 3000 m. Po
zaciętej walce do ostatnich
metrów ostatecznie uplasował się tuż za podium, na 4
miejscu, ulegając trzeciemu
zawodnikowi zaledwie o 4
sekundy.
Po jednym dniu odpoczynku przyszedł czas na

start na dystansie 5 km.
Niedosyt poprzednim startem motywował do walki o
medale. Od startu do mety
tempo było bardzo wysokie. Ostatecznie linię mety
przekroczył na 2 miejscu, z
powodzeniem broniąc tytuł
Halowego Wicemistrza Europy Masters.
G.Grinholc

G. Grinholc pierwszy od lewej.

DRUGA EDYCJA BIEGU
KASZUBSKIEGO RUMIA 2016
Już 24 kwietnia 2016 roku na centralnych ulicach Rumi odbędzie się druga edycja Biegu Kaszubskiego. Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 km na dwóch identycznych pętlach po 5 km.
Trasa biegu posiada atest
PZLA i jest idealnie płaska,
z kilkoma zakrętami w prawo, co w przypadku małego wiatru i optymalnej
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temperatury daje szansę do
bicia rekordów życiowych
dla wielu biegaczy.
Bieg Kaszubski to również 3 wyścigi dla dzieci i

młodzieży w wieku 7-16 lat
na dystansach od 500 m do
1500 m na widowiskowej
półkilometrowej pętli.
Zapisy on-line do Biegu
Kaszubskiego trwały do 19
kwietnia 2016 r., po tym terminie będzie można zapisać
się już tylko w biurze zawodów, które będzie się mieściło
w Hali MOSiR-u w Rumi
przy ul. Mickiewicza 49.
Koszt Biegu Głównego
na 10 km to 30 zł przy zapisaniu się on-line i 40 zł
płatne w biurze zawodów.
Biegi dla dzieci i młodzieży
są bezpłatne.
Wszyscy w pakiecie
startowym otrzymają okolicznościową
koszulkę
techniczną oraz posiłek regeneracyjny po zawodach.
Dla najlepszych 5 zawodniczek i 5 zawodników przewidziano nagrody finansowe, zaś w poszczególnych
kategoriach
wiekowych
piękne statuetki dla zwycięzców i drobne upominki.
Organizatorzy gwarantują miłą atmosferę i zapraszają na bieganie do Rumi.
Więcej info na stronie:
www.biegkaszubski.pl U.M.

Gwiazdy w Dworku
Pierwszym gościem w nowym cylku spotkań z gwiazdami był aktor Michał Malinowski, który pomimo iż można powiedzieć startuje ze swoją karierą, to na swoim koncie ma już znaczną ilość
zagranych ról. Pojawił się m.in w takich serialach jak: Ojciec Mateusz, Prosto w serce, Lekarze, Hotel 52, Barwy szczęścia, Na dobre
i na złe czy Na wspólniej, gdzie aktualnie jego postać zaczyna być
doceniana i mocno dostrzegana przez widzów.
W roli prowadzącej spotkanie z aktorem wystąpiła nowa dyrektor MDK,
z wykształcenia aktorka i
dziennikarka, Agnieszka
Skawińska.
A.S. - Michał, aktorstwo to nie jedyna Twoja
pasja, jeździsz konno- jesteś Mistrzem Polski w
konkurencjach western i
rodeo, nurkujesz, żeglujesz,
uprawiasz sporty walki,
tańczysz... powiedz skąd
się wzięły tak ekstremalne
zainteresowania?
M.M. – Jazdę konną
odziedziczyłem po mamie,
jeździła ona konno ze mną
w brzuchu i tak mi już ta
miłośc do koni została.
Zresztą moi rodzice są kaskaderami więc wszystko
co robię nie wydaje mi się
niczym niezwykłym.
A.S. - Dużo podróżujesz... gdzie byłeś ostatnio?
M.M. - Tak, jeżdżę stopem. Uwielbiam poznawać
świat jestem go bardzo ciekawy. Ostatnio wróciłem z
Maroko a wkrótce wyruszam do Izraela.

Prowadząca spotkanie wręcza aktorowi „na pamiątkę”
materiały promocyjne Rumi.
Fot.: „Amber”

A.S. - Czy odczuwasz
już uciążliwe znamiona popularności?
M.M. - Nie, nie spotkałem się z biegnącym za
mną tłumem ludzi. Jeśli
ktoś prosi o zdjęcie czy autograf to chętnie się udzielam, jest to miłe.
A.S. - Powiedz jakie
masz plany artystyczne,
gdzie można Ciebie teraz zobaczyć? Trójmiasto,
Warszawa?
M.M. - Cały czas będzie
się rozwijał wątek mojej
postaci w Na Wspólnej.
Natomiast w
Trójmieście zapraszam do Centrum Kultury w Gdyni na

“Mayday”, a także na spektakle Teatru Czwarte
Miasto “Pchłę szachrajkę”
czy “Kabaretione 2 czyli
Superprodukcja”.
Widzowie oraz fani Michała Malinowskiego mogli również zadawć pytania
a na koniec porozmawiać z
nim osobiście oraz zrobić
sobie z nim pamiątkowe
zdjęcie.
Kolejnym gościem z
cyklu “Wieczór z Gwiazdą” będzie aktorka serialu
“Ranczo” Beata Olga Kowalska - 28 maja o godz.
17.00. Wstęp wolny.
„Amber”

„HIPOLIT” POMAGA!
6 kwietnia 2016 roku na parkingu przy szkole w specjalnym ambulansie można było oddać krew. W akcji wzięło udział ponad 40
osób z czego krew oddało kilkanaście. Dziękujemy!
Organizatorem
akcji
krwiodawstwa było Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z Gdańska
oraz dyrekcja ZSP nr 2 w
Rumi.
Kolejną akcję zaplanowano na jesień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach oddawania krwi wejdź
na stronę www.wckik.pl
D.N-L

Przed poborem krwi każdy musi zostać zbadany.
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Rumskie zawodniczki
„DZIEŃ ZIELONO-ŻÓŁTY”
W GIMNAZJUM NR 4 W RUMI w Kadrze Narodowej

W dniu 8 kwietnia obchodziliśmy w naszym gimnazjum tzw.
„DZIEŃ ŻÓŁTO-ZIELONY”. Była to kolejna akcja, po DNIU CZERWONYM w tzw. Walentynki, zainicjowana przez Zespół Gazetki
Szkolnej „Ogryzek”.
W dniu tym społeczność szkolna, ubrana w
kolorze żółto- zielonym,
zaangażowana była w
kolejną akcję zbierania
funduszy na zakup karmy dla zwierząt przebywających w schronisku
Dąbrówka k/Wejherowa.
Pieniądze
pozyskaliśmy dzięki sprzedaży
domowych
wypieków,
upieczonych samodzielnie przez uczniów jak i
ich rodziców, oraz gorącej
czekolady, lizaków i innych słodkości.
Dzięki
ogromnemu
sercu i zaangażowaniu
REKLAMA

Zespół redakcyjny „Ogryzka”.		

naszej wspaniałej młodzieży
i jej rodziców, wrażliwych
na los porzuconych zwierząt,

Fot.: D.G.

zebraliśmy ponad 270 złotych - kolejne akcje niebawem. Dorota Gadomska

Sukcesem mogą pochwalić się zawodniczki Rugby Club Arka Rumia. Pięć dziewcząt zostało powołanych do polskiej Kadry Narodowej
U-16. Zawodniczki, które zostały powołane do Reprezentacji Polski to:
Justyna Stawicka (rocznik 2000), Zuzanna Sadowska, Martyna Kuźma,
Agata Czapiewska i Natalia Żurawska (wszystkie z rocznika 2002).

Założycielem tej grupy oraz
wieloletnim trenerem był Michał Pasieczny, obecny burmistrz Rumi. Za czasów trenera Pasiecznego ponad 20
wychowanków trafiło do reprezentacji różnych szczebli.
Mirosław Szczepański grupę
tę trenuje od grudnia 2014 r.
- Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że zawodniczki zostały
powołane do Reprezentacji Polski U-16 – mówi Mirosław
Szczepański, trener rugbystek.
- Cała grupa jest wspaniała, zarówno dziewczęta, jak i
chłopcy – mówi Michał Pasieczny. - Początki sięgają
2011 roku, kiedy po lekcjach
pokazowych w SP 1 stworzyliśmy grupy naborowe. Najpierw

Dziewczęta i chłopcy z Rugby Klub Arka Rumia. Fot.: Arka

graliśmy tylko w odmianę bezkontaktową Rugby TAG. W
kolejnych latach coraz więcej
osób chciało grać w grze kontaktowej, która jest dozwolona
dla dzieci, oczywiście w formie
bardzo uproszczonej. Wspaniale było obserwować coraz lepsze
wyniki naszych drużyn.

- Na początku nie spodziewałem się, że dziewczynki również znajdą się w reprezentacji
– mówi Michał Pasieczny.
- To powoduje, że są bardzo
dobrymi zawodniczkami. Do
treningów podchodzą profesjonalnie, i wielu chłopców może
z nich brać przykład.
UM.
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Rumski sport – 40 lat MOSiRu
W bieżącym roku MOSiR obchodzi 40. rocznicę powstania, jednak historia rumskiego sportu sięga lat 20. XX wieku i dotyczy
przede wszystkim piłki nożnej.
W roku 1924 powstał
bowiem Klub Sportowy
Rumia Zagórze (KSRZ),
który później zmienił nazwę na Klub Sportowy
„Kaszubia”. Już po II wojnie światowej klub jeszcze
kilkukrotnie zmieniał na-

zwę, by w 1958 r. przyjąć
nazwę „Orzeł” Rumia, która przetrwała do początku
lat 80., gdy powstał klub
sportowy MKS „Orkan”.
Przyjęcie klubowej nazwy „Orzeł” związane było
z powstaniem w 1958 r. w
Rumi ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej (TKKF) „Orzeł”.
W archiwach MOSiRu
znajduje się oryginalna,
stara kronika ogniska z wy-

tłoczoną na okładce nazwą
TKKF „Orzeł”. Na pierwszej stronie kroniki znajduje się dokument z zebrania
założycielskiego ogniska,
są w nim nazwiska osób
uczestniczących w tym wydarzeniu i dokładna data:

10 czerwca 1958. Założyciele TKKF „Orzeł” to:
Edmund Dembski, Jan
Stencel, Christian Tomaszkowski, Władysław
Pelpliński, Józef Kaczmarek, Leon Puzdrowski,
Henryk Skoczka, Rajmund Cyrzon, Włodzimierz Zarwalski, Edward
Zarwalski, Jan Skierka,
Gerard Formela, Stefan
Bąk, Sylwester Przywarczak, Alojzy Semmer-

ling. Obok drugi dokument, z tego samego dnia,
z pierwszym składem zarządu i komisji rewizyjnej:
Sylwester Rzepa (prezes
ogniska), Alojzy Semmerling (sekretarz), Grzegorz
Vogt (skarbnik), Włady-

sław Pelpliński, Leon
Puzdrowski, Leon Tomaszewski, Jan Stenzel,
Edmund Dembski (przewodniczący Komisji Rewi-

zyjnej), Józef Kaczmarek,
Włodzimierz Zarwalski.
TKKF w tamtych czasach
było organizacją masową, skupiającą w wielu
sekcjach tysiące osób, a
hasłem przewodnim była
„sprawność, tężyzna fizyczna i radość”. Rumskie
ognisko TKKF „Orzeł”
oprócz drużyny piłki noż-
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nej posiadało m.in. sekcję
lekkoatletyczną, siatkówki, tenisa stołowego, kometki,
kulturystyczną.
Kulturystyka w latach 60.
i 70. XX wieku była bardzo popularna. Młodzież
oprócz profesjonalnych
hantli czy ekspandera,
często ćwiczyła wykonanymi przez siebie różnego rodzaju ciężarkami
i sztangami. Po wybudowaniu stadionu miejskiego, którego otwarcie
nastąpiło w 1964 r., rozszerzył się zakres działania TKKF. Przybyło sek-

cji i członków, również
wyposażenie sprzętowe
było zadowalające.
W pawilonie wybudowanym obok murawy
boiska były pomieszczenia biurowe, szatnie i
mała salka, gdzie odbywały się spotkania. Podczas budowy stadionu
członkowie TKKF wy-

konali wiele prac w czynie społecznym.
Kronika jest zbiorem
ciekawych informacji z
końca lat 50., 60. i 70. XX

w Rumi. Dzięki tym zdjęciom poznajemy też styl
ubierania, ówczesną modę,
a także stroje sportowe –
zupełnie inne niż dzisiaj.

wieku. Są tam zdjęcia, wycinki z gazet, dyplomy, podziękowania, plakietki. Na
zdjęciach można zobaczyć
sportowców,
działaczy,
przedstawicieli ówczesnych
władz, podczas pokazów,
imprez sportowych, uroczystości miejskich i państwowych obchodzonych

Inna też była Rumia – widoczna w tle wielu fotografii. Mankamentem kroniki jest brak opisów pod
zdjęciami, które mogłyby
zawierać informacje o osobach, datach, okazjach danej imprezy.
ciąg dalszy na str. 18
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„Wanoga pò mëslach”
Rumski poeta i bard, Michał Pieper, to cieszący się uznaniem, piszący w języku kaszubskim twórca. Urodził się w Wejherowie, a od
szóstego roku życia mieszka w Rumi. Był wokalistą rockowego zespołu „Checz”, którego debiutancka płyta „Do Młodëch” ukazała
się w 2000 r. Dzięki wokaliście płyta odniosła duży sukces, a o zespole było głośno. Płyta zawierała dobre, kaszubskie teksty Jana
Trepczyka. Wystąpili m.in. na Zjeździe Kaszubów w Wejherowie.

ciąg dalszy ze str. 17
Życie sportowe Rumi
było bogate: biegi przełajowe, spartakiady, turnieje piłki nożnej rangi
wojewódzkiej, mistrzostwa miasta w różnych
dyscyplinach,
pokazy
gimnastyczne
uczniów
rumskich szkół, a także

latem kolonijne spartakiady. Bowiem w rumskich
szkołach podczas wakacji
mieszkało wielu kolonistów ze Śląska.
W jednym z wycinków
z gazety, z dnia 18 sierpnia
1968 r., znajdziemy informację, że: „Rumska drużyna piłki nożnej rywalizowała w gdańskiej klasie A,
po drugiej kolejce spotkań
Orzeł Rumia zajmował
trzecie miejsce.”.
Przy rumskich zakładach pracy także działały sekcje i drużyny. I tak
na przykład rumska PSS
„Społem” miała drużynę,
która odnosiła sukcesy na
wielu spartakiadach pra-

cowników handlu i spółdzielczości.
Z okazji 25 – lecia PRL
na zlocie ognisk TKKF
na obiektach sportowych
w Sopocie bardzo udane
były występy w układach
tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych

w wykonaniu ogniska
TKKF „Orzeł” w Rumi
pod kierownictwem instruktorki Stefanii Kuleszy.
Wycinki z gazet,
z
„Dziennika Bałtyckiego”
czy „Głosu Wybrzeża”, są
zbiorem ciekawych informacji z tamtych lat.
Podczas miejskich uroczystości z okazji 20. rocznicy wyzwolenia Rumi
(1965 r.), przy okazji których odbyły się także imprezy sportowe, z referatem
okolicznościowym podsumowującym dwudziestolecie, wystąpił ówczesny
przewodniczący
prezydium M. R. N. Antoni Ze-

lewski. Oto fragment tego
wystąpienia:
„Ilość domów w Rumi z
1148 zaraz po wojnie, wzrosła do ponad 3700 w 1965
roku i ma 19 tys. mieszkańców, zbudowano 3 nowe
szkoły, kilka ulic, kolektor
sanitarny, położono 40 km
sieci wodociągowej, zbudowano 48 sklepów, punktów
usługowych, a plany perspektywiczne mamy bogate.”
Jednym z członków założycieli ogniska TKKF
„Orzeł” w Rumi był Edmund Dębski. Był także
przewodniczącym komisji
rewizyjnej pierwszej kadencji władz TKKF. Potem
Edmund Dębski został
prezesem ogniska TKKF i
pełnił tę funkcję przez kilka kolejnych kadencji. Prowadził szeroką działalność
społeczną, był członkiem
Komisji Kultury i Oświaty MNR w Rumi, kuratorem sądowym, delegatem
na zjazdy wojewódzkie
TKKF, za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.
Uczestnicy tych wyżej wymienionych i wielu
innych wydarzeń, piękne
dziewczyny i wspaniali
chłopcy z lat 60. i 70., podzielcie się wspomnieniami
o Rumi z lat swojej młodości!
Ryszard Hinc

Wraz z Agnieszką Bradtke
był założycielem zespołu muzycznego „Kutin” („Czarownik”), śpiewającego kaszubską poezję, oraz członkiem
kaszubskiego kabaretu „Fif”.
W marcu 2001 r. założył
Stowarzyszenie Literackie
„Zymk” („Wiosna”). Jego
celem jest propagowanie
nowych utworów kaszubskiej literatury. Od kwietnia tamtego roku ukazują
się zeszyty tej grupy, pod
tym samym tytułem, tam

też Michał Pieper prezentował swoją poezję.
Debiutował w 1966 r.
w „Nordzie”. Jego wiersze
ukazywały się też w „Pomeranii” i „Odrodzie”.
Jest laureatem nagrody im.
Romana Wróblewskiego i
konkursu poetyckiego im.
Izabeli Trojanowskiej.
Był członkiem zarządu
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w
Rumi. W roku 2002 został
wydany tomik jego wierszy

pt. „Wanoga pò mëslach”.
Jest to zbiorek utworów
pisanych po kaszubsku, o
słowach jasnych, prostych,
zrozumiałych, pełnych refleksji, opartych na tradycji
minionych pokoleń. Wiersze traktują o miłości do
drugiego człowieka, życiu
codziennym, umiłowaniu
Tatczëzny, czyli Ojczyzny.
Z tego tomiku prezentujemy wiersze „Zymk” i
„Wanoga”.
Ryszard Hinc

Zymk
Zakwitł - przëszedł
jak zwónka Òdzéwk
mÔłi, Òbëczajny ale jaczi pëszny
WszëtkÒ Òdeckło
szlejrã Òkrëté
jakbë złotą zelonoscą zawité
zymk
A më wanożimë
z mùzyką cëchÒ
tëch wróbelków ë skÒczków pÒ cëszkù
zymk

Wanoga
Tak wstawac cobë le renëchnëch parmieni nie zrenic.
Tak słëchac cobë le cëchòsc ùczëc,
Słunôszkò òbezdrzec, zemiā pòczëc,
Lëftu nabrac ë jic na niedozdrzóną wanogā.
Chòdzëc jak dzeckò ë czëc - bë bôczëc
Jak briza mùjkô skarń,
Jak stalatné bómë szëmią pò naszémù
Cénią ùrôczając,
Jak słuńce dôwô chwat, bë móc do przódkù,
Wiedno do przódkù sā piąc,
Nodżi mòczëc W rzéce, midzë brzācznyma mëgama
Ë wicy nie darwô bëc nick, blós òddëchac
Zapraszamy Państwa do prezentacji swojej twórczości na łamach Gazety Rumskiej.
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Tierra del Fuego – stare estancje, wina i mustangi
Ziemia Ognista – ląd odkryty przez Ferdynanda Magellana w XVI
wieku na krańcu Ameryki Południowej. Wówczas pełny Indian Onas,
dziś po ich eksterminacji pełen starych estancji, hodowli owiec,
gauchos ale i najlepszych win, pstrągów i dzikich mustangów.

ogon w końcu po niespełna
3 godzinach udało się wyciągnąć zwierzę całkowicie
z bagna. Piękny, wysoki
ogier stał długo osłabiony
przyglądając się ludziom,
którzy go uratowali. W
końcu ruszył z kopyta kłusem na tle rozkołysanego
morza. Ten widok był najlepszą nagrodą. Gaucho zaś
wskoczył na swojego wierzchowca i pognał tuż za
zwierzęciem rzucając przez
ramię krótkie… „Gracias!”

SEÑOR HERMAN GENSKOWSKI

Guanaco

Mało jest miejsc na świecie, które się tak dopominają
o kolejną wizytę. Chilijska
strona Tierra del Fuego jest
szczególnie gościnna. Pieniądze nie odgrywają tam tak
ważnej roli jak w Argentynie,
gdzie wszystko zaczyna się od
kwestii finansowych. Chile –
jeden z lepiej rozwijających się
krajów Ameryki Południowej
z bardzo życzliwymi ludźmi
rozciąga się u zachodniego
wybrzeża tego kontynentu od strefy tropików aż po
samą Antarktydę. Ojczyzna
wybitnych winnic i gaucho
– południowoamerykańskich
kowbojów zajmujących się
wypasem bydła i owiec. A że
środek naszej zimy przypada
na środek lata tam ciężko się
oprzeć podróży.

„CZY MASZ W TYM SIŁĘ?”
10 lat temu, podczas
pierwszej podróży do Patagonii postanowiliśmy dotrzeć
do mało znanej rzeki kondora – Rio Condor. Początkowe pampasy pełne strusi i
guanaco po dniu jazdy autem
4x4 miały zamienić się na
pierwotną puszczę Patagonii.
Jedno z bardziej niezwykłych
miejsc na Ziemi. Stary, w żaden sposób nie gospodarowany bór bukowy (nothofagus).
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Drzew rosnących jest tam
tyleż samo co powalonych
przez tyrana tych ziem –
wiatr. Z tego też powodu,
duża część roślin rośnie w
orientacji poziomej. Gęstwinę zamieszkują guanaco (kuzynki lam) wydające
dźwięki jak same microraptory, dzięcioły Magellana, puchacze, ale i papużki
oraz kolibry! Niebywałe,
że tak delikatne stworzenia są w stanie przeżyć w
tak surowych warunkach.
Przedzierając się przez bagna dojechaliśmy do końca
drogi. Według mapy do
rzeki zostało nam kilka
kilometrów zatem zdecydowaliśmy się pokonać
końcowy odcinek plażą.
Wszystko byłoby dobrze
gdyby nie to, że po zjeździe do wody długo nie
mogliśmy znaleźć wjazdu
na twardy ląd, a zaczynał
się przypływ. W końcu
drogę wskazał nam pewien zarośnięty osobnik
gaucho o aparycji Rumcajsa. Po zjechaniu z
plaży na bezpieczną wysokość zatrzymał nasze
auto i z pogardliwą miną
zapytał naszego kierowcy
– „czy masz w tym siłę?”
Prowadzący auto Leon

odparł, że owszem – jest
to silna maszyna, po czym
udał się za gaucho jadącym
na koniu. Dojechaliśmy do
bagniska, w którym topił
się zmęczony koń. Biedne
zwierzę musiało walczyć
już kilka godzin, co zdra-

Kondor z Wąwozu
Genskowskiego

dzały przekrwione oczy
i płytki oddech. Gaucho
zarzucili pętlę liny na szyję
konia a drugi koniec przywiązali do naszego auta.
Leon delikatnie cofnął
wyciągając niebezpiecznie
szyję zwierzęcia. Pętla została zdjęta i bezpardonowo przywiązana do ogona
czarnego ogiera. Auto po
dłuższej chwili wyssało z
bagna zad konia. I tak po
trochu raz za szyję, raz za

Na końcu drogi na południe Ziemi Ognistej znajduje się ostatnia Estancja
– Lago Fagnano. Leży nad
brzegami tegoż jeziora, a
jej właścicielem jest niejaki
Herman Genskowski. Dostępu do niej bronią góry,
Zęby Diabła, przez które
wiedzie przełęcz i droga
przez wąwóz, którego nazwa geograficzna brzmi
„wąwóz Genskowskiego”.
Koło południa, gdy temperatura wzrasta, jest to miejsce na zobaczenie wzbijających się do lotu kondorów.
W końcu to one wybiły
doszczętnie przed kilkoma
laty kolonię pingwinów
królewskich, które pomieszkiwały w ujściu rzeki
wypływającej z Lago Fagnano. Gdy przyjechaliśmy
tam pierwszy raz nikt nie
wyszedł nam na spotkanie.
W końcu sami ruszyliśmy
w gęsty las na poszukiwania estancjonera. Najpierw
natknęliśmy się na stodołę
pełną dyndających potrzasków, rakiet śnieżnych i…
martwych bobrów, które są
uciążliwym szkodnikiem
na tych terenach (introdukowano je z Kanady). W
końcu z dala usłyszeliśmy
rzężenie piły łańcuchowej.
Drobno zbudowany osobnik w czarnym kapeluszu
przypominającym nakrycie głowy amisza. Na oko
po 70-tce, z uściskiem dłoni godnym niedźwiedzia.

Pingwiny królewskie
z Ziemi Ognistej

Po wielu wizytach, wielu
wspólnie wypitych butelkach wina, wielu przegadanych godzinach i kilku
wspólnie złapanych i zarżniętych owcach jesteśmy
dobrymi przyjaciółmi. Jak
przystało na gaucho ma
swoje dziwne, nieco pustelnicze nawyki. Przeklina
na przykład drogę, którą
zbudowano i ułatwia życie
Jemu i Jego señorze Mariceli. Psioczy, że niegdyś gdy
żona chciała zrobić zakupy
to konnym traktem zabierało Jej to 8 dni – czas
świętego spokoju. Dziś nie
dość, że to kwestia jednego dnia, to jeszcze sam
musi wozić Ją autem. Podejście chyba wynika z genów jako, że to Jego dziad
uciekł z Polski aż na kraniec świata przed… żoną
właśnie! Przodek poślubił
córkę brytyjskiego estancjonera Midleton’a a od
rządu dostał ziemie właśnie
w tym zapomnianym przez
Boga miejscu.

Patagońskie mustangi

Dotarł parowcem do Caleta Maria, dziś już nieistniejącej przystani w ujściu
Rio Azopardo wypływającej z Lago Fagnano. 13 km
od morza znalazł idealne
miejsce na dom, który zbudował własnymi rękoma
transportując
wszystkie
materiały, włącznie z żeliwnymi piecami konno przez
góry. Tą samą drogą mały
Herman ze swoim ojcem
transportował rozebrany na
części traktor i materiały na
nowy dom, w którym najczęściej sami mieszkamy,
zaczytując się tam w starych
brytyjskich dziennikach z
1933 roku! Señora Maricela jest niezwykle delikatną
kobietą o pięknych rysach,
która zgodziła się trwać u
boku swojego męża w tym
odizolowanym
miejscu.
Gazowa instalacja świetlna
w miedzianych rurkach z
początku XX w to jedno z
udogodnień w Jej kuchni.
Przez godzinę dziennie ma
możliwość poplotkowania
przez radiostację z podobnymi Jej koleżankami „na
zesłaniu”. Herman pilnuje
owiec i poluje na bobry i…
dzikie byki. Bydło jest tak
zdziczałe, że nie łapie się go
a strzela! Asado Genskowskiego, czyli baranie mięso na specjalnym ruszcie
pieczone nad żarem należy
do wyjątkowych rytuałów.
Opowieści o spotkanych
Indianach pod koniec lat
...ciąg dalszy na str. 13
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tego świata. Otwarta na
tą okazję najlepsza butelka
Gran Reservy już w obozie
zasługiwała na uczczenie
czegoś takiego.

LIS MARCELI

Rudosterka Patagońska w bukowym lesie

Oprawianie owcy z Senorem Hermanem

60-tych (oficjalnie zostali
wystrzelani 40 lat wcześniej)
nieopodal przylądka La Paciencia dodają specjalnego
romantyzmu tym okolicom.
Kto wie? Może nadal się
gdzieś ukrywają w archipelagu najbliższych wysp?

MUSTANGI
Od kilku lat próbowaliśmy się dostać nad zagubione jezioro leżące jednak
na prywatnym terenie pod
argentyńską granicą. Gdy
gorączka łowców pstrągów
sięgnęła zenitu okazało
się, że to tereny przyjaciela

Gaucho

Hermana Genskowskiego.
Załatwiony klucz do kłódki
na bramie posesji (wszystkie
tereny prywatne w Chile,
nawet w najdzikszych terenach są ogrodzone) wydawał się być kluczem do Nieba. Pierwsza wizyta miała
się jednak odbyć pod okiem
Hermana. Ależ się zdziwiliśmy gdy ten się wręcz
wściekł na widok pięknych
koni, które zaciekawione
warkotem silników podbiegły kilkaset metrów w pobliże naszych aut.
Okazało się, że to dzikie konie – zaraza tych

terenów. Są zadrą w oku
estancjonerów, którzy są
nadzorowani dzięki tym
zwierzętom przez obrońców praw zwierząt a do
tego są niebezpieczne! Ojciec Hermana spędził niegdyś noc na drzewie, na
którym ledwo zdołał się
schronić przed rozwścieczonym ogierem ryjącym
ziemię i kopiącym w pień.
Dostaliśmy nakaz trzy-

Wszystko było po mojej
myśli, nawet wiatr wiał w
moją stronę. W planie było
maksymalnie bliskie podejście do koni, cyknięcie
kilku dobrych zdjęć i ewakuacja pozostając niezauważonym. Niestety zdradziły mnie guanaco, które
zaczęły rżeć jak opętane.
300 metrów od koni zostałem zdemaskowany. Piękny,
czarny ogier zaczął prychać,

Obozowaliśmy w lesie
nad Lago Deseado – Jezioro Wymarzone. Błogi czas
przebywania z przyjaciółmi, mieszkania w patagońskiej puszczy, wspólnych
ognisk, wędkowania i wina
pitego pod Krzyżem Południa (gwiazdozbiór widziany tylko z półkuli południowej).
Któregoś poranka idąc
ścieżką z kolegą na drugi
kraniec jeziora usłyszeliśmy wołania trzeciego kole-

wy pstrąg przełamał lody.
Podałem rybę chwyconą
za skrzela a lis chwycił
zębami za ogon. By nie
było tak łatwo, przytrzymałem mocniej i chwilę
zaczęliśmy się siłować. W
końcu zadowolone zwierzę ze zdobyczą w pysku
oddaliło się do lasu. Po
godzinie lis wrócił i nie
odstępował nas odtąd na
krok. My łowiliśmy ryby,
on się temu przyglądał,
pewnie licząc na „dokładkę”. A że się nie doczekał
przyszedł do obozu, gdzie
rozbite stały namioty, płonęło ognisko i towarzyszył
nam do końca tam pobytu. Zjadał rzucane resztki,
podsikał parę razy wędki,
niestety nie dał pierwszej

Pierwsze spotkanie z Marcelim

Przeprawa przez patagońskie błota

mania się z dala od tych
zwierząt po czym Herman
wrócił na swą estancję a my
uzbroiliśmy wędki i pognaliśmy na ryby.
Obozowaliśmy tam kilka dni w namiotach, więc
w końcu musiałem wejść
na okoliczną górę zbadać
teren wokół. Ze szczytu
zobaczyłem dwa stadka
mustangów i nie byłem w
stanie oprzeć się pokusie.
Zostawiłem wędkę, chwyciłem za aparat i ruszyłem.

kopać trawę i w końcu podjął szarżę! Na szczęście sto
metrów ode mnie zawrócił, zatoczył krąg i ponowił
atak. Historia powtarzała
się kilkanaście razy. Takie
pozorowane ataki, podczas
których serce biło mi jak
opętane, wibracje od uderzenia kopyt czułem stopami a ja robiłem zdjęcia życia! To jedna z chwil, kiedy
pomyślałem jakim jestem
szczęściarzem mogąc podziwiać prawdziwe piękno

gi ciągnącego przyzwoitego
pstrąga. Ryba walczyła na
wędce desperacko o życie
skacząc raz po raz nad powierzchnię wody. Odgłos
plusków niósł się daleko
po wodzie czemu sprzyjała bezwietrzna pogoda. W
końcu ryba była na brzegu więc zajęliśmy się sesją
zdjęciową. Jakież było nasze zdziwienie gdy zobaczyliśmy podążającego w
naszą stronę dzikiego lisa
patagońskiego. Są one nieco większe od lisów nam
znanych.
Zwierzak podszedł bezczelnie blisko zaciekawiony hałasem rzucającej się
ryby. Początkowo bałem
się, że jest chory, wściekły
być może ale gdy „rany”
okazały się rzepami w futrze nabrałem ufności, że
to tylko ciekawość. Podarowany ponad półmetro-

nocy spać dobierając się do
zapasów prowiantowych
pod naszym tropikiem.
Kolejnego dnia żywność
powędrowała w worze na
drzewo – jak przed niedźwiedziami na Alasce. A
Marceli, bo tak go ochrzciliśmy musiał się zadowolić
resztkami z naszego stołu.
Zatem śniadanie zjedliśmy
wspólnie i poszliśmy znów
razem na ryby. Towarzyszył nam do końca pobytu
nad jeziorem wymarzonym. Niezapomniana zażyłość dzikiego zwierzęcia
z końca świata z Polakami.
Z jakąż nadzieją czekaliśmy kolejnego spotkania
rok później. Niestety nie
widzieliśmy się już nigdy
więcej.
Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski
www.bayangol.pl
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Bosco Arena Poświęcona
w Zespole Szkół Salezjańskich
W poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. poświęcona została nowoczesna salezjańska sala sportowa, nazwana Don Bosco Arena.
Uroczystą mszę świętą celebrował ks. inspektor Marek Chmielewski. Ks. inspektor w czasie kazania wielokrotnie podkreślał umiłowanie sportu przez św. Jana Bosko, jako jednej z dróg wiodących
młodych ludzi do Boga.
Sport był tym elementem, którego św. Jan Bosko
nie odrzucił, porzucając
życie świeckie. Uznał go za
dobry sposób na kształtowanie charakteru młodych
ludzi i jedną z dróg zbliżających ich do Boga.

Po mszy św. odbyło się
poświęcenie sali sportowej,
a nastepnie rozegrano na
niej pierwszy mecz siatkówki. Naprzeciwko siebie
stanęła drużyna nauczycieli, reprezentacja Liceum i
reprezentacja Gimnazjum,

które postanowiły zmierzyć
się w meczu piłki siatkowej.
Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w
tym ważnym wydarzeniu
znaleźli się m.in. Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Jan
Klawiter, Starosta powiatu

wejherowskiego, Gabriela
Lisius, Sekretarz Miasta
Rumi Ryszard Grychtoł,
dyrektorzy szkól salezjańskich z Polski oraz dyrektorzy szkół rumskich.
Gospodarzami
uroczystości byli ks. Marek Zaborowski, dyrektor Szkół
Salezjańskich w Rumi i
ks. Kazimierz Chudzicki,
proboszcz parafi pw. NMP
Wspomożenia Wiernych w
Rumi. 		

XLIII Rajd Szlakiem
Bohatera Hufca ZHP
Rumia
16 kwietnia 2016 roku odbył się XLIII
Rajd Szlakiem Bohatera Hufca ZHP Rumia- I
Brygady Pancernej WP. Ponad dwieście zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów
Związku Harcerstwa Polskiego wzięło udział
w największym wydarzeniu harcerskim organizowanym corocznie na terenie Rumi.

Tekst i foto W. Hintzke

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników rajdu.
Fot.: Karolina Zdrojewska

W uroczystej mszy św. brali udział nie tylko uczniowie szkoły, ale i zaproszeni Goście. Na zdjęciu po lewej prezes S.M. Janowo Józef Chmielewski, radna powiatowa Łucja Słowikowska, poseł Jan Klawiter, sekretarz miasta Ryszard Grychtoł.
Trasa rajdu prowadziła również przez okoliczne lasy.
Fot.: Karolina Zdrojewska

Uroczyste przecięcie wstęgi obserwowali m.in. starosta Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, radne
powiatowe Łucja Słowikowska i Jolanta Król, radna miejska Teresa Jałocha, dyrektor I LO Lucyna Penkowska, dyrektor II LO
Lucyna Oglęcka. Na zdjęciu po prawej poczet sztandarowy szkoły i uczniowie niecierpliwie oczekujący przecięcia wstęgi.

Dyrektor Zespołu Szkół Zalezjańskich ks. Marek Zaborowski odmówił krótką modlitwę, Goście przekazali swoje prezenty dla szkoły, a na koniec ks. inspektor Marek Chmielewski uroczyście poświęcił nową salę gimnastyczną.
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Uczestnicy
współzawodniczyli między sobą na
dwóch trasach: zuchowej i
harcerskiej. Tor przeszkód,
kamuflaż w lesie, odszyfrowanie wiadomości czy
udzielenie pierwszej pomocy to tylko część wyzwań
jakim musieli stawić czoła
podczas wędrówki. Choć
rajd rozpoczął się w sobotę
to patrole zaczęły zbierać
punkty znacznie wcześniej. Każda grupa miała
za zadnie wykonać makietę
czołgu i wysłać jej zdjęcie
do organizatorów. Zdjęcia
wzięły udział w konkursie
na fanpage’u XLIII Rajdu
Szlakiem Bohatera Hufca
ZHP Rumia na Facebooku. Patrol, którego makieta zdobyła największą
ilość polubień, zdobył dodatkowe punkty do oceny
ogólnej.

Celem rajdu było przybliżenie postaci patrona naszego
Hufca - I Brygady Pancernej
WP oraz promocja miasta i
jego historii, szerzenie harcerskiego trybu życia, a także dobra zabawa. Podsumowanie
rajdu oraz rozdanie nagród
dla najlepszych patroli odbyło się w niedzielę 17.04.2016
roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi. Puchar przechodni za pierwsze
miejsce na trasie harcerskiej
wygrała 13 Harcerska Drużyna Zielonych Beretów
im. Cichociemnych. Zwycięską gromadą na trasie zuchowej okazała się 22 Gromada
Zuchowa „Dzielni odkrywcy”. Serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na XLIV Rajd
w przyszłym roku.
Zuzanna Roś
Natalia Kalinowska
Patrycja Jabłońska
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Rumski klub karate „Sakura” Remont chodników
na Mistrzostwach Świata WSF przy ul. Sobieskiego
W dniach 01-03.04.2016 w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Świata WSF.
Udział wzięło 974 zawodników, reprezentujących 118 klubów z 37 państw. i Św. Jana w Wejherowie
Klub Sportowy Karate „Sakura” Rumia reprezentowało 21 karateków.
KSK SAKURA zajął
15 miejsce w klasyfikacji
medalowej, zdobywając 10
medali: 3 złote, 1 srebrny i
6 brązowych.
Ogromne podziękowania kierujemy do Urzędu
Miasta w Rumi, który
wsparł finansowo Klub,
co znacznie ułatwiło wyjazd na zawody. Bardzo
jesteśmy wdzięczni za Wasze duże zaangażowanie w
sprawy Klubu.
Wielkie podziękowania
dla wszytkich zawdników,
zarówno tych którzy zdobyli medale, jak i tych,
którym tym razem się nie
udało. Jesteśmyn z Was
dumni i trzymamy kciuki
za następne sukcesy.
Rafał Brodacki

Reprezentacja młodzieżowa KSK „Sakura”.

Najmłodsza część reprezentacji klubu.

Na sukces klubu zapracowali:
1 miejsce Liliana Kruszyńska-Piłat - masters individual female kata
1 miejsce Krystian Andrzejewski - 16-17 years shobu ippon male kumite -76kg
1 miejsce Maja Piór - 6-7 years wkf kumite female -25kg
2 miejsce Bartłomiej Żywicki - 12-13 years male jyu kumite
3 miejsce Monika Małowiecka - 18 years and over shobu ippon female kumite +68kg
3 miejsce Małgorzata Kirszling - 12-13 years shobu ippon female kumite +52kg
3 miejsce Patrycja Starba - 12-13 years wkf kumite female -43kg
3 miejsce Karolina Osińska - 16-17 years wkf kumite female -59kg
3 miejsce Krystian Andrzejewski - 16-17 years male jyu kumite
3 miejsce - 14-15 years male team kata
(Mateusz Dudek, Krzysztof Małachowski, Patryk Brzeziński)
5 miejsce Mateusz Dudek- 14-15 years wkf kumite male -70kg
5 miejsce Karolina Osińska 16-17 years kata female
5 miejsce Patrycja Starba 12-13 years shobu ippon female kumite -48kg
5 miejsce Dominik Barczyk 10-11 years wkf male kumite +42 kg

Dobra pogoda sprawiła, że rozpoczęły się inwestycje drogowe
zaplanowane w tegorocznym budżecie powiatu wejherowskiego.
W pierwszej kolejności ruszyły remonty chodników przy drogach
powiatowych w Wejherowie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli
bardziej bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście.
Zakończony
został
między innymi remont
nawierzchni chodnika i
wjazdów w ciągu drogi
powiatowej na ulicy Sobieskiego, na odcinku od
wjazdu na Osiedle Przyjaźni do końca posesji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w
Wejherowie (na przeciwko
Urzędu Skarbowego). W
ramach zadania wykonana
została nowa nawierzchnia
chodnika wraz z podbudową na długości ok. 257 metrów bieżących. Koszt inwestycji wyniósł 90 tys. zł.
Trwa także remont
chodnika w ciągu ul. Św.
Jana, na odcinku od ronda
do wjazdów do Orlexu oraz
wzdłuż budynku Pucka
11, który zakończy się 22
kwietnia br. Koszt inwestycji to ponad 140 tys. zł.
W tym przypadku
oprócz wykonania nowej
nawierzchni
chodnika,
wraz z podbudową na odcinku 220 metrów bieżących, wykonane zostaną
prace dodatkowe związane
z odwodnieniem chodnika.
- Dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu
inwestycji drogowych przez

Tak obecnie wyglądają wyremontowane chodniki. Fot. J.T.

gminy udaje się co roku wyremontować więcej dróg i
chodników na drogach powiatowych – mówi starosta
wejherowski Gabriela Lisius – nasze prace rozpoczęliśmy od remontu chodników

przy ul. Sobieskiego i Św.
Jana w Wejherowie.
Pod koniec miesiąca ruszą prace w kolejnych miejscach powiatu wejherowskiego.

Jacek Thiel
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Budżet Obywatelski dla Rumi Apteka całodobowa w Rumi
W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się kolejna edycja Budżetu
W mieście funkcjonuje już apteka całodobowa. Do tej pory ruObywatelskiego. Z budżetu miasta Rumi na 2017 r. została wydzie- mianie takiego obiektu nie mieli. Apteki ogólnodostępne na telona kwota 1 500 000 złotych na realizację propozycji zgłoszonych renie powiatu wejherowskiego były bowiem czynne najpóźniej do
przez mieszkańców.
godz. 22.00 w dni powszednie oraz do godz. 21.00 w niedziele i dni
Projekt do Budżetu Oby- malnym i merytorycznym oce- Komisję ds. Budżetu Obywa- świąteczne. Wyjątkiem była „Apteka im. J. Wejhera” przy rynku w
watelskiego może złożyć niać będzie Komisja do spraw telskiego i poddanych pod gło- Wejherowie, odległa od Rumi o 15 km. To ona w porze nocnej i w
sowanie,
każdy mieszkaniec Rumi. Budżetu Obywatelskiego.
święta pełniła całodobowy dyżur.
Projekty pozytywnie zwe12 – 25 września 2016 r. –
Projekty mogą być o charakterze inwestycyjnym i o charakterze prospołecznym. Na
realizację projektów inwestycyjnych przewidziano łączną
kwotę 1 300 000 zł, natomiast na projekty prospołeczne 200 000 zł.
Po raz pierwszy, składanie
wniosków i głosowanie nad
nimi odbywać się będzie w
terminach ustalonych wspólnie z Gdańskiem, Gdynią i
Sopotem.
Projekty do Budżetu Obywatelskiego można składać od
dnia 1 do 30 kwietnia 2016 r.
Wypełniony w wersji papierowej Formularz Zgłoszeniowy projektu do Budżetu
Obywatelskiego należy składać w Biurze Podawczym w
Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi
lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub na
platformę ePUAP na konto:
/2215021/Skrytka_ESP wraz
z wymaganymi załącznikami.
Projekty pod względem for-
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ryfikowane przez Komisję i
zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Rumi w części
inwestycyjnej i w części prospołecznej zostaną poddane
pod głosowanie mieszkańców,
które odbędzie się w dniach 12
– 25 września 2016 r.
Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać 1 głos na
projekty inwestycyjne i 1 głos
na projekty prospołeczne.
Harmonogram prac nad
przygotowaniem Budżetu
Obywatelskiego na 2017 r.
1 kwietnia – 30 kwietnia
2016 r. – składanie projektów
przez mieszkańców / możliwość uzyskania wyjaśnień i
wskazówek w Urzędzie Miasta,
2 – 20 maja 2016 r. analiza złożonych projektów pod
względem formalnym,
23 maja – 26 sierpnia
2016 r. – weryfikacja złożonych projektów przez Komisję
ds. Budżetu Obywatelskiego,
5 września 2016 r. – ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych przez

głosowanie nad projektami,
do 14 października 2016 r.
– ogłoszenie wyników.
Szczegółowych informacji
udziela Pełnomocnik Burmistrza Miasta Rumi do spraw
Budżetu
Obywatelskiego
Hanna Szymońska, pokój nr
02, tel. (58) 679 65 69, e-mail
h.szymonska@um.rumia.pl lub
budzetobywatelski@rumia.eu
Chcesz złożyć projekt inwestycyjny ?
Projekt inwestycyjny może
dotyczyć nowej inwestycji w
mieście oraz remontu istniejącej. Projekty mogą dotyczyć
infrastruktury takiej jak jezdnie chodniki, parkingi, parki,
skwery, place zabaw, siłownie
zewnętrzne i wiele innych w
zależności od potrzeb mieszkańców. Inwestycje muszą
być zlokalizowane na terenie,
którego dysponentem jest
gmina lub na terenie który
gmina może pozyskać w czasie umożliwiającym realizacje
projektu w czasie jednego roku
budżetowego. W formularzu
zgłoszeniowym należy podać
numer geodezyjny działki
albo obszar, na którym ma
być realizowana inwestycja.
Wnioskodawca zobowiązany
jest wskazać koszt szacunkowy
projektu. Koszt szacunkowy
projektu wraz z eksploatacją i
utrzymaniem (po weryfikacji
przez właściwy merytorycznie
wydział tut. Urzędu) nie może
przekroczyć kwoty 200 tys. zł.
Projekt winno poprzeć co najmniej 15 mieszkańców Rumi.
W przypadku wątpliwości
można uzyskać informacje w
poszczególnych wydziałach
tut. Urzędu w godzinach pracy Urzędu. Projekt zakwalifikowany przez Komisję do
spraw Budżetu Obywatelskiego zostanie poddany pod głosowanie. Do realizacji zostaną
przekazane projekty, które
uzyskają największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli
środków w wysokości 1 300
000 zł przeznaczonej na proU.M.
jekty inwestycyjne.

Jedna z funkcjonujących
w Rumi aptek, przy zaangażowaniu Urzędu Miasta,
rozpoczęła całodobowe dyżurowanie.
W aptece Ekozdrowie,
przy ul. Dębogórskiej 132
(na terenie Centrum Janowo) każdy mieszkaniec
Rumi może nie tylko kupić
niezbędne medykamenty,
ale może także liczyć na
nieodpłatną, całodobową,
fachową poradę farmaceuty. W aptece ma też możliwość nieodpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, badania procentu
tłuszczu, wody, mięśni i
masy kostnej w ciele oraz

Siedziba nowej apteki przy ul. Dębogórskiej 132. Fot.: U.M.

ultradźwiękowego pomiaru grubości i gęstości skóry.
Warto również docenić duży wkład radnego
Leszka Grzeszczyka w
pomyślne zakończenie tych
działań.

Nasi mieszkańcy nie muszą już w święta lub po nocach
jeździć do Gdyni czy Wejherowa – dodaje Ariel Sinicki. - Prawie 50-ciotysięczne
miasto zasługuje, aby mieć
aptekę całodobową. U.M.

Nowa Biblioteka Kaszubska
powstanie dzięki dotacji
Ponad 1 mln zł otrzyma Rumia na utworzenie Biblioteki Kaszubskiej. Powstanie nowego obiektu to jeden z elementów planowej
rewitalizacji Starej Rumi. A ministerialna dotacja to kolejne środki zewnętrzne, które napływają do miasta. - Biblioteka Kaszubska
zajmie dwa lokale na Placu Kaszubskim i docelowo zastąpi filię nr
2 MBP z ul. Kościelnej.
Wcześniej mieściły się tu
sklepy: z artykułami metalowymi oraz spożywczy. Biblioteka przeprowadzi się z
pomieszczenia o pow. 70 m
kw. do 214 m kw. Powierzchnia nowego obiektu będzie
zatem trzykrotnie większa, a
punkt lepiej położony.
Tak śmiałe plany byłyby
niemożliwe do zrealizowania bez dotacji, którą dzięki sprawnemu działaniu
udało się pozyskać. Nowa
biblioteka będzie to placówka nowoczesna, ale z
kaszubskimi akcentami.
- Gdy tylko dowiedziałem
się o możliwości zdobycia
środków, podjęliśmy niezbędne działania – mówi

Michał Pasieczny, burmistrz miasta, który podkreśla, że władzom miasta
bardzo zależy na Starej
Rumi, jednej z najbardziej
niedoinwestowanych dzielnic w mieście.
- Chcemy, by ta najstarsza
część miasta, jednocześnie
chyba najbardziej zaniedbana, została zrewitalizowana
– dodaje Michał Pasieczny.
- By Plac Kaszubski z nową
biblioteką stanowił enklawę
kaszubszczyzny. Rumia ma
pięknieć. Planujemy również wykorzystać jeden z
programów unijnych, który
będzie dedykowany modernizacjom targowisk. Przede
wszystkim miało by po-

wstać zadaszenie dużej części obecnego placu, o czym
handlujące osoby wielokrotnie wspominały, że
trzeba to w końcu zrobić.
Jednocześnie chcemy, aby
„Remsczi Rynk” zachował
swojski charakter. By były
na nim sprzedawane lokalne produkty, a stawki dla
najemców nie rosły.
Dzięki
pieniądzom
pozyskanym z dotacji zewnętrznych przez prężnie
działający zespół. Prace
projektowe trwają od kilku
miesięcy. Na razie biblioteka finansuje je ze środków
własnych, czyli z dotacji
przekazanej przez Urząd
Miasta.
U.M.
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KRIOLIPOLIZA – METODA USUWANIA TKANKI
TŁUSZCZOWEJ, KTÓRA PODBIŁA ŚWIAT.

Wrastający paznokieć

O tym jak potrafi dokuczyć przekonał się już zapewne niejeden z nas. Wystarczy czasami źle podcięty paznokieć i zaczyna się
Kriolipoliza to opatentowana w 2008 roku innowacyjna metoda, która poproblem. Bagatelizowany skutecznie utrudnia normalne funkcjo- lega na chłodzeniu komórek tłuszczowych. Udowodniono, że komórki tłuszczonowanie. O tym, że może skończyć się tragicznie dla jego właści- we są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż tkanki je otaczające. Wykazano
ciela na łamach gazety pisać raczej nie będę.
również, że miejscowe, kontrolowane chłodzenie tkanek prowadzi do utraty
Nieprawidłowe
podcinanie nie jest jedyną
przyczyną wbijania się
części paznokcia w tkankę i powodowania stanu
zapalnego. Innymi mechanicznymi urazami przyczyniającymi się do pojawienia
wspomnianego problemu
jest chodzenie w ciasnych,
zwężanych butach, prze-

ciążenia stóp np. u sportowców czy też specyfika
wykonywanego
zawodu
wymuszająca chodzenie w
ciężkim obuwiu.
W dużej liczbie przypadków niestety za wrastanie
paznokci odpowiedzialna
jest genetyka. W takich
przypadkach paznokcie samoistnie rosną nam w dół

podskórnego tłuszczu. Dzięki temu medycznemu odkryciu opracowano i opatentowano technologię leżącą u podstaw nieinwazyjnego zabiegu kriolipolizy.

wbijając się w wał paznokciowy. Moja praktyka pozwala
mi także śmiało powiedzieć,
że coraz częściej do wrastania paznokci przyczyniają się
niestety deformacje palców...

Na czym polega trwała redukcja tkanki tłuszczowej w zabiegu Kriolipolizy?
Zabieg polega na ochłodzeniu komórek tłuszczowych w celu spowodowania ich rozpadu. Ochłodzone komórki tłuszczowe stopniowo są eliminowane
z organizmu, za sprawą naturalnych procesów metabolicznych organizmu.

Ewa Raczkowska

Czy uzyskane efekty zabiegowe są trwałe?

Pełen artykuł na stronie
www.gazetarumska.pl
w dziale ZDROWIE.

Zamrożone komórki tłuszczowe nie podlegają regeneracji i w 100% zostają wydalone z organizmu.
Efekt redukcji tkanki tłuszczowej powinien stać się w pełni widoczny po
upływie 2-3 miesięcy.
Metodę tę szczególnie poleca się osobom, które mimo aktywnego trybu
życia, nie mogą sobie poradzić z nadmiarem tkanki tłuszczowej na brzuchu,
udach czy biodrach.

Dominacja Akademii Piłki Siatkowej Rumia
w ¼ Mistrzostw Polski Młodziczek.

Pod patronatem Burmistrza Miasta Rumia Michała Pasiecznego rumski MOSiR zorganizował Ćwierćfinał Mistrzostw Polski
Zabieg stosowany jest na czterech obszarach: na brzuchu, plecach (boczkach)
Młodziczek w Piłce Siatkowej i zawody te były wielkim sukcesem i tzw. bryczesach, czyli dolnej partii bioder oraz górnej partii ud i ramionach.
organizacyjnym. W zgodnej opinii uczestników obiekt był przy Pożegnaj się z tłuszczem!
gotowany perfekcyjnie, a warunki do rozgrywania zawodów były
 Wymodeluj swoje ciało!
unikatowe jak na tę kategorię wiekową. Do poziomu pracy obsługi
 Efekty widoczne już po pierwszym zabiegu!
dostosowały się siatkarki Akademii Piłki Siatkowej Rumia, które
 Pozbycie się nawet 45% tkanki tłuszczowej!
w sposób bezdyskusyjny pokonały wszystkie przeciwniczki i wywalczyły awans do Półfinału Mistrzostw Polski.
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Trener R. Sawicki ze swoimi zawodniczkami.

tory - druga wygrana APS
w zawodach stała się faktem.
W sobotni wieczór Akademia Piłki Siatkowej Rumia rozegrała jeszcze mecz
z Orłem Malbork. Miał on
spokojny przebieg i akademiczki odniosły bardzo łatwe zwycięstwo.
Przed ostatnimi meczami w
niedzielny poranek jasne było,
że Akademia Piłki Siatkowej
Rumia zwycięży w turnieju, a
pozostałe w grze trzy zespoły
mają szansę na zajęcie drugiej lokaty także premiowanej
awansem do półfinałów.

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

Fot.: APS

Puchary najlepszym zespołom wręczali rumscy
Radni – Ariel Sinicki, Teresa Jałocha, Beata Ławrukajtis i Piotr Bartelke.
Organizatorzy
wyróżnili
także najlepsze zawodniczki
z poszczególnych zespołów
– w zespole Akademii Piłki
Siatkowej Rumia statuetkę odebrała rozgrywająca i
kapitanka Kamila Bryła.
Natomiast nagrodę Najlepszej Zawodniczki Turnieju
odebrała Paulina Damaske
z APS.
APS
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Udział
w
rumskim
ćwierćfinale wzięło sześć
drużyn z całej Polski. Pierwszymi przeciwniczkami akademiczek był UKS Nowa
Sól. Dziewczęta z województwa lubuskiego odebrały od
podopiecznych Roberta Sawickiego lekcję siatkówki,
a gospodynie były bardzo
surowymi nauczycielkami.
Kolejne spotkanie Akademii Piłki Siatkowej Rumia
było także pojedynkiem
rozgrywającym się poza siatkarskim parkietem - UKS
Pomorzanie Szczecin wspierany był przez liczną i głośną grupę kibiców. Od stanu
22-20 dla Pomorzanek akademiczki perfekcyjnie rozegrały końcówkę i wygrały
pierwszą partię. Drugą odsłonę rozpoczęły równie dobrze, ale po doprowadzeniu
do prowadzenia 10:3 odrobinę spuściły z tonu i pozwoliły przeciwniczkom na
wyrównanie. Jednak ostra
reprymenda trenera Sawickiego spowodowała powrót
gry rumianek na właściwe

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

