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Następny numer ukaże się 24 czerwca
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Finał Konkursu Biblijnego
w Szkołach Salezjańskich
W sobotę 23 kwietnia w Zespole Szkół Salezjańskich w Rumi odbył się finał XV edycji
Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Kardynała A. Hlonda, odbywającego się pod patronatem Akcji Katolickiej Diecezji Gdańskiej oraz Kuratora Oświaty
Województwa Pomorskiego. 								
Str. 8-9

V Plener Malarski
Stowarzyszenia „Pasjonat”
Miło było spotkać się w piękne, sobotnie popołudnie 14 maja z artystami ze Stowarzyszenia „Pasjonat”, ich przyjaciółmi i ich twórczością.
Str. 21

ŚPIEWAJMY
KS. JERZEMU
Jak co roku 6 czerwca,
w rocznicę beatyfikacji ks.
Jerzego Popiełuszki, zostanie odprawiona msza
św. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Św. w Starej Rumi o godz.
18.00. 		
Str. 10

Od 55 lat rozwijamy
ciepłą sieć
W 2016 r. mija 55 lat od powstania
Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, które obecnie zasila energią cieplną Gdynię,
Sopot, Rumię i Wejherowo oraz część gminy Kosakowo.
OPEC jest firmą ze 100-procentowym polskim kapitałem, jedną z najnowocześniejszych w branży ciepłowniczej w kraju. Właścicielami przedsiębiorstwa są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina
Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta
Rumi.
Str. 4-5
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RÓŻNOŚCI

Co słychać w Sejmie?
Poza sprawami energetyki o których pisałem w poprzednim odcinku, zajmuję się także tematyką społeczną
i sprawami rodziny. Nie znaczy to jednak, że będę pisał o
programie 500+, który skądinąd ważny, powinien być już
powszechnie znany. Dla posła najważniejsze jest – moim
zdaniem – tworzenie dobrego, nowego prawa albo naprawa starego. Prawica Rzeczypospolitej, którą reprezentuję w Sejmie uznała, że należy poprawić ustawę z dnia 25
czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Dotyczy ona zapłodnienia „in vitro”.
Ustawa ta została przyjęta z naruszeniem prawa i dlatego wymagana jest jej korekta. Definicję zarodka podano
jako grupę komórek, co urąga prawdzie naukowej. Większość uczniów wie, że jest to już życie ludzkie. Zostało to zresztą określone w ustawie o
Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 r. zgodnie, z którą zarodkowi przysługuje godność dziecka od momentu poczęcia.
Ochrona dobra tego dziecka, zarówno jego życia jak i zdrowia wymaga, aby nie można
było dokonać zapłodnienia więcej niż jednej żeńskiej komórki rozrodczej. Projekt tej ustawy został złożony do laski marszałkowskiej i myślę, że jeszcze w czerwcu zostanie skierowany do I czytania. Życie pokaże, jakie będą dalsze dzieje tej inicjatywy.
W najbliższym czasie zamierzam też podjąć kolejne inicjatywy związane z ustawą energetyczną.
Z ciekawych informacji bieżących wypada jeszcze powiedzieć, że ambasador Węgier
zorganizował spotkanie inaugurujące działalność Zespołu Parlamentarnego Polska-Węgry, na którym była mowa o działaniach promujących kulturę węgierską w Polsce. Jako
członek tego zespołu jestem mile zaskoczony wysiłkiem, który wkładają Węgry w rozwój
pozytywnych relacji z Polską. Bardzo im na naszej współpracy zależy, co przywodzi na
myśl najlepsze lata naszej wspólnej historii.
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Dla firm i stałych klientów rabaty

Ciąg dalszy nastąpi…
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Wielki Koncert Oratoryjny „Ave Maria”
22 maja o godz. 20.30
odbędzie się pierwszy
raz w historii uroczysty
koncert rumskich zespołów w samym sercu
Gdańska, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Będzie to gdańska premiera utworu Missa Brevis
Votiva, napisanego specjalnie dla Rumi. W wielkim koncercie wystąpi
Chór Św. Cecylii z Rumi.
Wykonawcy:
Anna Michalak - sopran
Anna Fabrello - sopran
Tomasz Rak - baryton
Wielka Orkiestra Symfoniczna
Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia
(Rumia)
Chór Dekanalny im. Św. Jana
Pawła II (Kielno)
Krzysztof Brzozowski - dyrygent

Wstęp wolny

Organizator:
Gmina Miejska Rumia
Zespół Śpiewaczy
Św. Cecylia Rumia
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Nasza sonda

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

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy
na spotkanie z poseł

Dorotą Arciszewską-Mielewczyk,

radnymi powiatowymi
Łucją Słowikowską i Witoldem Reclafem
oraz radymi miejskimi
Florianem Mosą i Michałem Kryżą
- które odbędzie się
23 maja o godz. 18-ej w I LO
przy ul. Starowiejskiej w Rumi
Łucja Słowikowska
Przewodnicząca koła PiS - Rumia
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AKTUALNOŚCI

Poczta w Gdyni

Od dyliżansu do ambulansu
„Poczta w Gdyni - od dyliżansu do ambulansu” - to dobrze wydana, z twardymi
okładkami, wydrukowana na wysokiej
jakości papierze książka. Ale najważniejsza jest jej zawartość - to zbiór tematyczny będący efektem 25 letniej pracy jej
autora Mirosława Skibniewskiego, jego
poszukiwań, uzupełniania, kompletowania i opracowywania zbioru.
Ten niezwykły zbiór mówi o historii gdyńskiej
poczty od momentu jej powstania w 1825 roku,
do września 1939 roku. W książce znajdują się
stemple, datowniki, listy, karty pocztowe, widokówki, są też opisy, objaśnienia i ciekawostki.
Autor to kolekcjoner, filatelista, numizmatyk,
wielokrotnie nagradzany za swoje zbiory na wystawach w kraju i za granicą. Jest mieszkańcem Rumi.
Ryszard Hinc

Akademia Piłki Siatkowej Rumia
w krajowej czołówce!
W roli faworyta udawał się rumski zespół na Półfinał Mistrzostw
Polski Młodziczek do Aleksandrowa Łódzkiego. Osiągnięcie awansu było trudniejsze niż się wydawało, ale akademiczki stanęły na
wysokości zadania i znalazły się w najlepszej ósemce w Polsce.

Doktorowa z Ranczo w MDK Rumia
Drugie już spotkanie z cyklu “Wieczór z Gwiazdą” jest zaplanowane na 28 maja o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
Gościem będzie Beata Olga Kowalska aktorka, która w serialu
Ranczo wciela się w postać Doktorowej. Niezwykle barwna osobowość i wszechstronny talent tej aktorki zapewniają, że wieczór
może okazać się inspirujący.
Wywiad z Beatą Olgą
Kowalską przeprowadzi
dyrektor MDK Agnieszka Skawińska, która podkreśla że „pytania do Pani
Beaty będą dotyczyły nie
tylko jej telewizyjnej ścieżki
kariery ale także teatralnych
dokonań i prozy życia gdzieś
pomiędzy tym wszystkim”.
Podczas takich spotkań,
również publiczność może
włączyć się do rozmowy i
zadać gościowi kilka pytań, a po spotkaniu zrobić
pamiątkowe zdjęcie.
Agnieszka Skawińska
dodaje że „chciałabym aby
charakter tych spotkań był
luźny i udowadniał, że ludzie za szklaną szybą są
prawdziwi, mam na myśli

to, że są rzyczliwi, otwarci
i jak najbardziej można z
nimi rozmawiać na każdy
temat”.

Wstęp na takie spotkanie z gwiazdą jest bezpłatny.		
Amber

Smerfiasty Dzień Dziecka!
Ulubiony dzień każdego dziecka czyli 1 czerwca w Miejskim
Domu Kultury spędzić będzie można bawiąc się ze smerfami. Dzieciaki z sekcji teatralnej 6-12 lat jako smerfy wystąpią ze swoim
przedstawieniem dla innych dzieci w dniu ich wspólnego święta.

Już niebawem w Tucholi
odbędzie się Finał Mistrzostw
Polski Młodziczek. Z ubiegłorocznych zawodów rumianki
przywiozły złote medale, a w
tym roku ich aspiracje sięgają
także miejsc na podium.
Pierwszym przeciwnikiem
rumianek był Dargfil Tomaszów Mazowiecki. Zespół z
województwa łódzkiego podszedł do spotkania bardzo
zmotywowany i skoncentrowany. Od pierwszych piłek
meczu siatkarki Dargfilu
starały się zdominować akademiczki. Podczas drugiego
seta kibice APS, którzy jak

zwykle głośno i bezustannie
dopingowali swoje ulubienice, mogli zobaczyć je grające
na swoim zwykłym poziomie.
Przed kolejnymi spotkaniami wiadomo było, że awans
zapewnił sobie już Dargfil, a
o zajęciu drugiej lokaty premiowanej awansem do Finału
Mistrzostw Polski Młodziczek zadecydować miał pojedynek APS Rumia – Czwórka
Aleksandrów Łódzki.
Powiedzieć, że niedzielne
przedpołudnie i emocje w
aleksandrowskiej hali sięgnęły zenitu, to nic nie powiedzieć. Pojedynek na gardła

i bębny był pasjonujący. Po
ostatnim gwizdku sędziego
rumianki utonęły w ramionach kibiców, a na twarzach
łzy szczęścia mieszały się z
uczuciem ulgi po zakończonym sukcesem pełnym napięcia weekendzie.
Podczas uroczystej dekoracji poza pucharami dla zespołów wręczono także wyróżnienia indywidualne. Najlepszą
rozgrywającą Półfinału MPM
wybrana została Kamila Bryła z Akademii Piłki Siatkowej
Rumia, a najlepszą siatkarką w
rumskiej ekipie była Paulina
Damaske.
T.K.

Na scenie pojawi się
również grupa teatralna
ze Stacji Kultura a także
6 letnia wokalistka - Natalka Górska zaprezentuje
się ze swoimi piosenkami.
Na dzieciaki, które przyjdą
uczcić swój dzień wraz ze
smerfami z MDK RUMIA
czekać będzie moc atrakcji.

Malowanie twarzy, mini
talent show, w którym każde chętne dziecko będzie
mogło wystapić z wierszykiem czy piosenką. Dla
każdego przewidziane są
nagrody za udział w zabawie. Początek zaplanowany jest na godzinę 13.00 i
przez 3 godziny do 16.00

trwać będzie dzień dziecka
przed wejściem głównym
do Domu Kultury gdzie
na ganku pojawi się scena
przeznaczona do występów
wokalnych, nastomiast w
środku budynku odbywać
się będą przedstawienia teatralne.
Amber.
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REKLAMA

OD 55 LAT ROZWIJAMY CIEPŁĄ SIEĆ

NOWOCZEŚNIE, BEZPIECZNIE, NIEZAWODNIE I W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W 2016 r. mija 55 lat od powstania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które obecnie zasila energią cieplną Gdynię, Sopot, Rumię i Wejherowo oraz część
gminy Kosakowo. OPEC jest firmą ze 100-procentowym
polskim kapitałem, jedną z najnowocześniejszych w branży ciepłowniczej w kraju. Właścicielami przedsiębiorstwa
są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

Prezes OPEC Janusz Różalski

Michał Pasieczny,
burmistrz miasta Rumi
Współpraca z firmą OPEC układa się dobrze. Standard usług również jest coraz
wyższy, co potwierdza podłączanie się do sieci ciepłowniczej kolejnych nowo budowanych obiektów.
Bardzo cieszymy się, że sieć ciepłownicza w Rumi - z której my jako samorząd
i nasze jednostki korzystamy – rozwija się. Dzięki temu w Rumi nie wzrasta ilość
dymiących kominów, a wręcz przeciwnie, sukcesywnie maleje. Mamy nadzieję, że
w przyszłości, po rozbudowie sieci ciepłowniczej, będą mogły się podłączać również
osiedla domków jednorodzinnych.

Tadeusz Wiśniewski,
Przewodniczący
KZG „Dolina Redy i Chylonki”
55 – letni gdyński OPEC jest firmą, której wyłącznymi właścicielami są Związek
oraz gminy Gdynia, Rumia i Wejherowo, czyli można powiedzieć: właścicielami jesteśmy my – mieszkańcy.
Ogromną satysfakcję sprawia mi to, że ta nowoczesna, doskonała firma jest przykładem, że potrafimy zapewnić bezpieczeństwo i wysoki standard dostaw ciepła dla
naszych mieszkańców. Tę jakość zawdzięczamy pracownikom, którzy z Tą firmą się
utożsamiają tworząc zespół, który potrafi stawiać sobie ambitne cele i je realizować.
Ludzie tworzący tę firmę sprawili również, że nie liczy się tylko praca, ale i współpraca z mieszkańcami, szczególnie tymi, którzy pomocy potrzebują najbardziej.
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OPEC swoją misję realizuje dostarczając ciepło do domów, szkół, teatrów, kin, szpitali, obiektów sportowych,
sklepów, zakładów produkcyjnych i usługowych. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Zarządzanie
Jakością, Zarządzanie Środowiskowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie wytwarzania,
przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem) jest świadectwem
prawdziwie europejskiego wizerunku przedsiębiorstwa i
jakości dostarczanego przez nie ciepła.

Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija i modernizuje swoją
infrastrukturę, także przy udziale środków zewnętrznych. Zakończony w 2015r. program termomodernizacji sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Rumi kosztował ponad 48 mln zł, z
czego 20 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej. Program przyniósł widoczne oszczędności ekologiczne oraz ekonomiczne z
uwagi na spadki strat bezwzględnych ciepła na przesyle. Ogółem od początku lat 90. w rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej zainwestowano ponad 460 mln zł. Dzięki czemu dziś
OPEC jest firmą nowoczesną, która może równać się z najlepszymi firmami ciepłowniczymi w Europie.
OPEC nie jest agresywnie nastawiony na zysk, co potwierdza
motto na sztandarze firmowym „W służbie dla społeczeństwa”. Potrafimy zarządzać ciepłownictwem – podkreśla Prezes
OPEC Janusz Różalski. Nie sprzedaliśmy firmy zagranicznym
korporacjom, jak zrobiły to niektóre miasta w Polsce i w innych
krajach Środkowej Europy. W krajach europejskich dominuje
własność komunalna majątku ciepłowniczego; tak jest w Paryżu,
Wiedniu, Kopenhadze, w Skandynawii czy w Niemczech. Firmy
ciepłownicze są tam nowoczesne i mają najtańsze ciepło.

REKLAMA

Zaproszenie
na wycieczkę rowerową
„Z NAMI CIEPLEJ I BEZPIECZNIEJ”

Z okazji Jubileuszu OPEC zaangażował się ściślej we
współpracę z Klubem Rowerowym „Sama Rama”,
a efektem tego jest organizacja wycieczki rowerowej
w dniu 4 czerwca 2016 r.

Trasa: Rumia – Biała Rzeka – Reda
– Moście Błota – Kazimierz – Rumia
(ok. 28 km)
Zbiórka i wyjazd na trasę: godz. 9.30, parking przy Szkole
Podstawowej nr 9, ul. Stoczniowców 11 w Rumi Janowie.
Pracownicy OPEC: wyjazd o godz. 09.00 spod siedziby
firmy przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni
W trakcie pikniku w Kazimierzu przewidziano gry, konkursy z nagrodami, zabawy i poczęstunek turystyczny.
W wycieczce może wziąć udział każdy kto jest klubowiczem Klubu "SAMA RAMA", a także wszyscy sympatycy.
W trakcie trwania wycieczki każdego uczestnika obowiązuje REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH, prowadzący Roman Łuczak tel.: 888 233 200
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EDUKACJA

Dzień otwarty i matury w I LO
Tłumy przyszłych licealistów odwiedziło
I LO im. Książąt Pomorskich podczas dnia
otwartego szkoły.
W sobotę 23 kwietnia,
rumskie I LO, przy wielkim
zaangażowaniu ze strony
uczniów oraz nauczycieli,
przygotowało
prezentacje
kierunków nauki, jakie oferuje szkoła. Całemu wydarzeniu towarzyszył Piknik
Kaszubski, który odbywał się
na zewnątrz budynku. Był on
dobrą okazją dla gimnazjalistów, by wiele dowiedzieć się
od licealistów o tradycjach i
historii kaszubskiej.
- Liczymy, że dzień
otwarty pomógł młodzieży
gimnazjalnej podjąć decyzje
co do wyboru kierunku przyszłej nauki w naszym liceum
– mówi Lucyna Penkowska, dyrektor I LO.
Dodać należy, że I LO
im. Książąt Pomorskich to
jedno z wyróżniających się
na tle innych szkół „ogólniaków”. Jest chętnie wybierane szczególnie przez
młodzież o zainteresowaniach humanistycznych.
Ma jednak także znakomitą ofertę dla umysłów ścisłych.

Kilka dni później miało
miejsce zakończenie nauki
przez uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez
dyrektor Lucynę Penkowską gości ze starostwa powiatowego w Wejherowie
(m. in. Wojciecha Rybakowskiego) oraz uczniów i
nauczycieli.
Wręczono wyróżnienia
dla najlepszych licealistów
za osiągnięcie wysokich
not w dziedzinie wiedzy i
nauki oraz znaczących sukcesów w sporcie. Wydarzeniu towarzyszyły występy
muzyczne i artystyczne,
przygotowane przez młodszych kolegów i koleżanki
tegorocznych absolwentów.
W niedługim czasie od
zakończenia nauki, abiturienci z I LO przystąpili do
egzaminów maturalnych.
Mamy nadzieję, że matury
poszły doskonale i młodzi
ludzie dostaną się na wymarzone kierunki studiów.
Trzymamy kciuki!
Tekst, foto: Emilia Samulska

Po szkole oprowadzały „hawajskie” przewodniczki

Promocja kaszubskiej kultury podczas dnia otwartego

Zainteresowani otrzymywali szkolne materiały informacyjne
Popisy grupy teatralnej złożonej z uczniów szkoły

Już za chwilę zacznie się pisanie egzaminu maturalnego

Można było poćwiczyć z utytułowaną zawodniczką, Viktorią Dombrowską

REKLAMA

Gimnazjum nr 2 w Rumi zaprasza w swoje progi!

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.
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Oferta edukacyjna 2016/2017
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.
Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie internetowej www.gimnazjum2rumia.pl w zakładce „Rekrutacja”.
Kontakt:
Rumia, ul. Świętojańska 11, tel. 58 671 06 45
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Dzień Otwarty

w ZSP nr 2 w Rumi

EDUKACJA

Młodzi wybierali przyszłość
Rozmaite kierunki mają do wyboru ci, którzy zdecydują się na naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi.
Młodzi ludzie mogli zapoznać się z nimi podczas dnia
otwartego szkoły.

Dzień otwarty upłynął pod
22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi odbył się Dzień Otwarty. znakiem matematyki, której
Chętnych do odwiedzenia naszej szkoły nie zabrakło i mamy na- poświęcona jedna z prelekcji.
Wśród gości pojawili się m.
dzieję, że wszyscy są z tej wizyty zadowoleni.

Na ten dzień zaplanowaliśmy wiele atrakcji.
Uczniowie z klas gimnazjalnych wraz z opiekunami m.in. z Rumi,

Redy, Pucka, Gniewina,
Wejherowa i Gdyni, którzy licznie do nas przybyli, z zainteresowaniem
zwiedzali szkołę. Naj-

chętniej zatrzymywali się
w tych pracowniach, w
których uczniowie klas
gastronimicznych przygotowywali pizze, gofry,
pasty i piękne lukrowane
ciasteczka.
Wszystkiego można
było spróbować! W pracowniach
fryzjerskich
można było wyprostować lub pofalować włosy
albo całkowicie zmienić
uczesanie. Korzystały z
tej możliwości nie tylko
dziewczęta!
Podczas Dnia Otwartego można było wziąć
udział w rozgrywkach
sportowych na sali gimnastycznej lub na siłowni
w dwuboju chłopców.
W innych salach goście
mogli wziąć udział m.in.
w grach planszowych,
spotkaniu podróżników
lub zobaczyć prezentacje wzorowo nakrytych
stołów i wziąć udział w
marszu na orientację.
Mamy nadzieję, Drodzy Gimnazjaliści, że
wizyta u „Hipolita“ tylko
upewniła Was, że nauka
w naszej szkole to najlepszy wybór!
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji
znajdziecie na stronie:
w w w.hipolit.info lub
uzyskacie pod nr tel.:
58 671 13 36.
Elżbieta Kałuska

in.: poseł Jan Klawiter oraz
Edmund Wittbrodt, długoletni senator RP i Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. Nie
zabrakło również przedstawicieli uczelni, z którymi II LO
współpracuje na co dzień, czyli
Akademii Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej.
Na scenie wystąpiły
dzieci i młodzież ze Szko-

ły Podstawowej nr 9 oraz
licealiści. Młodzi ludzi zaprezentowali swoje talenty
taneczne i muzyczne.
Jubileusz
ćwierćwiecza
aktywności zawodowej obchodziła Lucyna Oglęcka,
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którego
skład wchodzi SP nr 9 i II LO.
Z tej okazji otrzymała bukiet
kwiatów wręczony przez burmistrza Pasiecznego.
Przez cały dzień można
było także wziąć udział w

Na początku wszyscy z uwagą wysłuchali prezentacji
kierunków szkoły. Na zdjęciu od lewej: poseł Jan Klawiter, burmistrz Michał Pasieczny, senator Edmund
Wittbrodt. 		
Fot.: W. Hintzke

prezentacjach, jakie odbywały się w poszczególnych salach. Gimnazjaliści,
którzy odwiedzili szkołę,
chętnie brali udział w zajęciach poglądowych w
pracowniach tematycznych
– języka angielskiego, niemieckiego, chemii i wielu
innych. Trzeba bowiem
dodać, że II LO oferuje
wiele profili nauczania, od
psychologiczno-pedagogicznego po obronny.
Emilia Samulska

Wszystkie pracownie szkolne były otwarte dla zwiedzających uczniów, na wszystkie wątpliwości odpowiadali
nauczyciele i uczniowie szkoły.
Fot.: E. Samulska

OGŁOSZENIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że odeszła od nas po ciężkiej chorobie,
wieloletnia pielęgniarka środowiskowa

ś.p. Maria Kaliszuk
Przez całe życie zawodowe związana z Rumią,
przez ponad 40 lat niosła pomoc Rumianom,
oddana swoim pacjentom,
miły i uczynny współpracownik.
W dniu 18 maja pożegnaliśmy ją
na rumskim Cmentarzu Kościelnym.

Mario pozostaniesz w naszej pamięci.
Pracownicy NZOZ Nr 1

p.o. dyrektora ZSP nr 2 w Rumi
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Finał Konkursu Biblijnego
w Szkołach Salezjańskich
W sobotę 23 kwietnia w Zespole Szkół Salezjańskich w Rumi odbył się finał XV edycji
Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Kardynała A. Hlonda, odbywającego się pod patronatem Akcji Katolickiej Diecezji Gdańskiej oraz Kuratora Oświaty
Województwa Pomorskiego.
Tematem tegorocznej edycji była Ewangelia według
św. Łukasza. W konkursie
wzięło udział w sumie ponad 70 tys. uczniów, spośród
których prawie 300 uczestniczyło w ostatnim etapie w
szkołach salezjańskich. Finałowi, tak jak w latach ubiegłych, przewodził poseł na
Sejm Rzeczypospolitej VIII
kadencji Jan Klawiter, który, przypomnijmy, jest także
inicjatorem Konkursu Biblijnego. Wśród gości znaleźli
się: Biskup Pomocniczy
Archidiecezji
Gdańskiej

ks. Wiesław Szlachetka,
ks. Zbigniew Cichoń asystent kościelny Akcji
Katolickiej Diecezji Gdańskiej, która jest jednym z
głównych organizatorów
tegorocznej edycji oraz
Grzegorz Partyka prezes
Fundacji „Słowo” - współorganizatora
konkursu,
p. Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty,
p. Gabriela Lisius - Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz p. Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta
Rumi.

Jak podkreślił biskup ks.
Wiesław Szlachetka, konkurs ma głównie na celu
pomóc młodzieży w uświadomieniu sobie, że nie tyle
chodzi o to, by posiadać
wiedzę o Piśmie Świętym,
co nim żyć i w jego lekturze doświadczać spotkania
z żywym Bogiem.
Zwieńczeniem sobotniego wydarzenia była uroczystość rozdania nagród,
którą poprzedził koncert
wokalny absolwentek Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego z zespołu

ETTA. Po koncercie poseł
Jan Klawiter wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył
najlepszym uczniom dyplomy oraz nagrody książkowe i finansowe. Gratulując
uczniom, wyraził również
swoją wdzięczność wobec
nauczycieli i katechetów
za ich zaangażowanie w
przygotowanie uczniów do
konkursu.

Beata Wysocka-Turek

Gimnazja
I miejsce Zuzanna Moskal - Gimnazjum Katolickie
JP II Gdynia
II miejsce Agata Hebel - Gimnazjum w Miechucinie
III miejsce Anna Pomorska - Zespół Szkół w Stegnie
Szkoły Podstawowe
I miejsce Kornelia Różyńska - SP Borkowo k/ Żukowa
II miejsce Marta Popek - SP1 Sopot
III miejsce ex quo Aleksandra Struzik - SP1 Sopot
oraz Maciej Okoński - SP1 Sopot

Podczas mszy św. przemawiali zaproszeni Goście m.in. poseł Jan Klawiter

Ks. proboszcz K. Chudzicki również wygłosił słowo do zebranych

Występ zespołu ETTA

Wystawa prac plastycznych przygotowanych na konkurs cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników zmagań konkursowych
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Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce Marta Muchewicz - Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące Rumia
II miejsce Natalia Wasilke - I Liceum Ogólnokształcące Wejherowo
III miejsce Agata Machula - I Akademickie Liceum
Ogólnokształcące Gdynia

Wszystkim zwycięzcom
i uczestnikom finału serdecznie gratulujemy!

Przed zmaganiami konkursowymi wszyscy uczestniczyli w mszy św.

Od prawej: Ks. proboszcz K. Chudzicki i prezes Fundacji „Słowo” G. Partyka

Ostateczne wyniki konkursu:

Od lewej: starosta G. Lisius, ks. bp W. Szlachetka i kurator M. Kończyk

Szkolne korytarze były zapełnione uczestnikami konkursu
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Zaproszeni Goście oraz organizatorzy wygłosili okolicznościowe przemówienia i przedstawili zasady konkursu

Uczestnicy konkursu przygotowują się do pracy

Ostatnie chwile przed pisaniem odpowiedzi na zadania konkursowe

Tak wyglądał początek zmagań, każdy musiał podpisać swoje prace

Burmistrz M. Pasieczny chętnie wręczał dyplomy nagrodzonym uczniom

Moment wręczania dyplomów i nagród. Na zdjęciu po prawej nagrody wręczają starosta G. Lisius, poseł J. Klawiter i ks. biskup W. Szlachetka

Każdy uczestnik po uroczystości wręczania dyplomów mógł porozmawiać z zaproszonymi Goścmi o konkursie czy stanąć np. z ks. biskupem do pamiątkowego zdjęcia

Nagrodzeni uczestnicy we wszystkich kategoriach stawali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia
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ŚPIEWAJMY KS. JERZEMU
Jak co roku 6 czerwca, w rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, zostanie odprawiona msza św. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Starej Rumi o godz. 18.00.
Po mszy świętej przed dzwonnicą, nieopodal pomnika Ojca Św. Jana Pawła II, księdzu Jerzemu zagra i zaśpiewa zespół „ETTA”.
Do udziału w uroczystościach zapraszają Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia
Krzyża Świętego i Fundacja „Słowo”.

POJEKT RUMSKI WOKAL 2016

CASTING

24 maja godz. 16.00-20.00
Projekt przeznaczony jest dla osób z Rumi i okolic , które kochają śpiew i chcą się rozwijać w tym kierunku. Na casting zaproszeni
są wszyscy powyżej 14 roku życia, można zaprezentować piosenkę acapella, z podkładem muzycznym lub przyprowadzić swojego
akompaniatora.
Sposród osób, które zgłoszą się na casting
zostanie wybranych 10
laureatów. Wezmą oni
udział w obowiązkowych
warsztatach wokalnych
oraz z interpretacji piosenki, które będą miały
na celu przygotować wybraną dziesiątkę do Gali
Finałowej, która odbędzie się na scenie letniej
MDK RUMIA 2 lipca
2016 r. W koncercie weźmie udział również gość
specjalny, będzie nim
Sylwia Różycka - wokalistka, aktorka Teatru

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA
RUMI

to szczęście znaleźć się w
koncercie galowym będą
również promowani i
wspierani w swojej drodze
artystycznej przez Miejski
Dom Kultury.
MDK

BURMISTRZ MIASTA
RUMI

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r, poz.353 ze zm.)
Zawiadamiam
przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu
Nr 4 Rumia, planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji Wojska Polskiego i północną granicą miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
do dnia 27.05.2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu.
Informacje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przeprowadzona dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu
25.05.2016 r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 10 czerwca
2016 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Adres redakcji:
ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
NIP: 586-020-79-67 ISSN: 2081-609X

Polskiego ze Szczecina. Z
jej pomocą jury wybierze
zwycięzcę całego projektu, który otrzyma nagrodę główną czyli zaproszenie do studia nagrań w
celu nagrania profesjonalnego demo wokalnego. Takie demo może być
fantastyczną pamiątką,
jak też początkiem drogi
do zawodowego śpiewania. Warto brać udział w
tego typu wydarzeniach
bo być może to właśnie
przed Tobą otworzą się
nowe możliwości. Zwycięzcy, którzy będą mieli

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o
- przyjęciu Zarządzeniem Nr 643/189/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22.04.2016 roku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską,
Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią;
- przyjęciu Zarządzeniem Nr 660/206/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10.05.2016 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części
drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału
społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią;
Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art.
42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

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

Druk: Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz
Nakład: 4.000 egzemplarzy
Zespół redakcyjny:
Ryszard Hinc
Alicja Partyka
Michał Kowalik
Mirosław Słowikowski

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Mecz Burmistrz i Radni kontra SKLEP GARMAŻERYJNY „KASZUBSKIE SMAKI”
TERAZ W CHAŁUPACH JAKO SURF TAWERNA
Mieszkańcy Zagórza
15 kwietnia br. na Zagórzu miał miejsce mecz Burmistrz i Radni
Sklep garmażeryjny „Kaszubskie Smaki”, który mieścił się do tej
vs mieszkańcy Zagórza.
pory w Rumi przy ul. Wybickiego 36, przeniósł się ze swoimi wyroMecz odbył się na boisku,
Cały kompleks powstaje dopisała frekwencją i zasko- bami na Półwysep Helski, do Chałup. Od teraz będzie funkcjonoktóre zostało zbudowane w w ramach Budżetu Obywa- czyła poziomem gry druży- wał jako Surf Tawerna na campingu nr 3 w Chałupach.
ramach Budżetu Obywatel- telskiego 2015-2017. Ostatni nę Radnych.
Zapraszamy naszych Klientów do odwiedzenia tawerny w sezonie
Po zakończonym meczu, letnim zapewniając, że można będzie tam miło spędzić czas wolny,
skiego 2015 roku na miejscu trzeci etap właśnie złożony został wniosek jako Budżet Oby- przy kawie i ciasteczkach zrelaksować się i skosztować specjałów kaszubskiej kuchni.
starego placu zabaw.
Drugim etapem będzie
budowa placu zabaw i siłowni, która powstanie jeszcze
w tym roku. Ostatni etap
to oświetlenie, ogrodzenie i
brakująca infrastruktura.

watelski na 2017 rok - mówi
radna Beata Ławrukajtis.
- Głosowanie na projekty z
budżetu przed nami.
Mecz był bardzo wyrównany, młodzież z Zagórza

upieczonych również przez
mieszkańców, wszyscy na
wesoło komentowali wydarzenia z boiska.
B.Ł.

REKLAMA
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SPIN zdobywa nagrody
W dniach 6 - 7 maja 2016 roku w Płocku odbyły się Puchar Świata
& Mistrzostwa Europy World Artistic Dance Federation, w których
uczestniczyły 54 Kluby taneczne z 11 Państw, takich jak Szwecja, Turcja, Holandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Ukraina, Rosja, Estonia i oczywiście Polska. Na zawodach startowało około 1500 tancerzy,
którzy zaprezentowali się w 3500 tańcach w różnych kategoriach wiekowych: mini kids, juveniles, juniors, youth&adults oraz mixed age.
Miasto Rumia było reprezentowane i promowane
przez Tancerzy Zespołów
SPIN i SPINKI 1 Stowarzyszenia Tańca SPIN Rumia z MOSIR Rumia.
Podczas tej światowej
imprezy tanecznej Tancerze Zespołów SPIN i

SPINKI 1 niejednokrotnie stawali na podium
zdobywając 3 mistrzostwa Europy, 2 Puchary
Świata, 2 srebrne medale
w Pucharze Świata oraz
1 brązowy medal w Pucharze Świata i inne tytuły.

Tancerze zostali przygotowani przez trenera i
choreografa – Aleksandrę
Borowczak oraz Magdalenę Ryduchowską.
Wszystkim tancerzom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w zmaganiach taA. Borowczak
necznych.

CZY POWRÓCI ŁAD PRZESTRZENNY...?

ANIELSKA.PL POLECA!

Rozpoczął się sezon Sakramentów Chrztu, Komunii, BierzmowaStanowisko mieszkańców ulic Gdyńskiej, Zygmunta Augusta
nia i Ślubu. Wychodząc naprzeciw potrzebom katolików Anielska
i Zygmunta Starego – w sprawie MPZP oraz budowy osiedla.
Księgarnia, otwarta 19 marca 2016 roku, zamieściła w swej ofercie
Prawie do końca 2011 roku na budynki z 4 odrębnymi lokalami dnia 6 maja 2016 r. publ. „Plan zaatrakcyjne propozycje prezentowe w postaci specjalnie dedykoterenie ulic Gdyńskiej, Łokietka, każdy, 12 metrów wysokości, 3 gospodarowania jest poprawny”).
Zygmunta Augusta, Zygmunta kondygnacje. To wszystko w bezNSA oddalił skargę kasacyjną wanych Pism Świętych, Biblii dla dzieci, filmów DVD i ręcznie roStarego i innych obowiązywał pośrednim sąsiedztwie niskiej za- na powyższy wyrok WSA stwier- bionych pamiątek.
miejscowy plan, który pozwalał na
zabudowę typowo mieszkaniową,
jednorodzinną - budynki nie przekraczały wysokości 10 m (maksymalnie 2 kondygnacje), zabudowa
typowa jednorodzinna.
Rada Miejska w Rumi podjęła
w dniu 28 kwietnia 2011 r. uchwałę
Nr VIII/79/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską,
Dębogórską, Gdyńską i Łokietka
(Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2011 r.
Nr 64, poz. 1431 z późn. zm.), która to uchwała pozostawiła na tym
terenie przeznaczenie mieszkaniowe, jednorodzinne, ale co istotne
do zabudowy jednorodzinnej zaliczono budynki bliźniacze do czterech mieszkań (odrębnych lokali).
Innymi słowy, dom wolnostojący
w zabudowie bliźniaczej to faktycznie budynek, w którym łącznie
można wyodrębnić aż 4 mieszkania (4 odrębne lokale). De facto
budynek do czterech mieszkań
to budynek czterorodzinny, czyli
taki budynek został zgodnie z wolą
radnych uznany budynkiem jednorodzinnym. Jakby tego było mało,
podwyższono wysokość zabudowy
do 12 metrów (do 3 kondygnacji).
Jaki był tego skutek? Łatwy do
przewidzenia. Developerzy zaczęli
wykupować działki w celu wybudowania budynków z maksymalnym
wykorzystaniem w/w parametrów. Powstały budynki, które w
zasadzie nie mają nic wspólnego
z zabudową jednorodzinną, czyli
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budowy jednorodzinnej.
Z inicjatywy mieszkańców,
po ostatnich wyborach samorządowych, Rada Miejska w Rumi
podjęła w dniu 30 grudnia 2014 r.
uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzania nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych terenów.
Mieszkańcy, nie czekając na
zakończenie prac nad nowym planem, na początku 2015 r. wszczęli
procedurą sądową przewidzianą
do usunięcia z planu z 2011 r. zapisów pozwalających na zabudowę,
która nie ma charakteru jednorodzinnego. Jednak sądy administracyjne (postanowienie WSA w
Gdańsku z dnia 18 listopada 2015
r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gd
327/15 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca
2016 r. o sygn. akt II OSK 466/16)
odrzuciły skargi mieszkańców,
gdyż uznały, że nie został naruszony ich interes prawny i wobec tego
nie przystąpił do oceny poprawności (legalności) takiej zabudowy
z przepisami prawa. WSA uznał,
że mieszkańcy powinni wykazać
naruszenie ich interesu prawnego
na dzień wejścia w życie uchwały
z 2011 r. w sprawie miejscowego
planu, a w związku z tym, że tego
nie wykazali - odrzucił ich skargę.
Co istotne, odrzucił, a nie oddalił
skargę mieszkańców. W żadnym
miejscu uzasadnień wyroków nie
jest zawarte stwierdzenie, że sporny plan jest poprawny ani też, że
jest zgodny z przepisami prawa
(jak napisano w Gońcu Rumskim z

dzając, że przyszłe możliwe oddziaływania inwestycji będą realizowane w toku postępowań z
zakresu prawa budowlanego.
NSA w swoim uzasadnieniu kilkakrotnie podkreślił, że wskazane
przez mieszkańców niedozwolone
oddziaływanie na ich nieruchomości ma charakter hipotetyczny
spekulacyjny, nie wiedział bowiem
jeszcze o rozpoczętej właśnie
nowej inwestycji. Nie wiadomo,
jaki byłby werdykt NSA, gdyby
posiadał wiedzę nie tylko o nowej
inwestycji, ale również o skardze
mieszkańców na tę inwestycję i
wyroku WSA, który uchylił decyzję
wojewody o pozwoleniu na budowę budynku nr 1 i 2. Decyzja WSA
w sprawie osiedla oznacza tyle, że
prace budowlane w budynku nr 1
i 2 są wstrzymane i obecnie trwa
postępowanie sądowe.
Na najbliższej sesji Rada Miejska w Rumi będzie głosowała nad
projektem nowego miejscowego
planu dla tego terenu. W projekcie planu uwzględniono postulaty mieszkańców i przywrócono
typowo jednorodzinny charakter
zabudowy oraz obniżono wysokość
zabudowy do 10 m. Mieszkańcy z
niecierpliwością oczekują na przyjęcie nowego miejscowego planu,
w którym dopuszczalna będzie
prawdziwa jednorodzinna zabudowa, a nie zabudowa, która tylko
nazywa się taką zabudową.
Mieszkańcy ulic: Gdyńskiej,
Zygmunta Augusta
i Zygmunta Starego

Oferujemy
również
pięknie pakowane kosze,
kubki, a także cieszące
się wielką popularnością
“Boże Krówki” z cytatami świętych i błogosławionych. Srebrne obrazki
oraz ceramiczne ikony zachwycą nawet najbardziej

wymagających klientów,
a dla spóźnialskich wciąż
pozostaje bogaty wybór
wianków, pelerynek, świec
i wszelkich akcesoriów komunijnych i chrzcielnych.
W ofercie można odnaleźć także ciekawe propozycje gier rodzinnych,

koszulek i gadżetów patriotycznych. Uśmiechnięta i pełna energii obsługa
chętnie pomoże, w doborze oryginalnych i wartościowych pamiątek tych
szczególnych Sakramentów.
Marta Skelnik
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Eko-moda
Pokaz i konkurs mody ekologicznej

KULTURA, EDUKACJA

12 maja 2016 r w sali widowiskowej Domu
Kultury S.M. Janowo miał miejsce dość nietypowy pokaz mody. Tego dnia swoje prace przedstawiali młodzi projektanci z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. Były
to projekty wykonane w ramach konkursu
ekologicznego, jury oceniało je w dwóch
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Wszystkie kreacje młodych projektantów były wykonane z materiałów służących ekologii i recyklingowi jak
np. opakowania po sokach, kapsle, korki po napojach,
puste butelki, worki na śmieci itp. czyli takie, które zostały powtórnie wykorzystane. Oceniano ich dokładność
wykonania, kolorystykę i zgodność z założeniami regulaminu konkursowego tzn. projekty musiały być wykonane
z produktów podlegających recyklingowi (jeden projekt)
i ekologicznych (drugi projekt).
Widzowie i jury konkursowe zostało zaskoczone ilością doskonałych pomysłów na kreacje i jakością ich
wykonania. Modelki pomimo, że niekiedy było trudno
zaprezentować projekt bez uszczerbku dla jego trwałości,
wywiązały się z zadania pokazania konkursowych strojów z jak najlepszej strony.
Foto i tekst W. Hintzke

Wyniki konkursu:
Szkoła podstawowa:
I miejsce – Paulina Pozorska VI b
I miejsce – Martyna Jóźwiak, Adrianna Duda IV b
II miejsce – Wiktoria Broniarek, Julia Groth,
Emilia Zajączkowska IV b
II miejsce – Adrianna Gromadzka, Igor Wojewski,
Krzysztof Proskurnicki V b
III miejsce – Zofia Jenczelewska, Emilka Jakobschy,
Mateusz Rozmysłowicz V b
III miejsce – Beniamin Mielewczyk Va

Basia Kawa
Basia Kawa łączy w swojej muzyce wiele
stylów. Jazz, blues, elementy muzyki popularnej czy poezji śpiewanej - wszystko składa się
na autorską muzykę z niebanalnymi tekstami.
Chociaż różnorodna, muzyka ta jest przystępna dla każdego - pozytywna, pełna energii a zarazem skłaniająca do refleksji. Basia koncertuje ze świetnymi muzykami młodego pokolenia.
Cztery lata temu rozpoczęła działalność artystyczną pod swoim nazwiskiem.
29 maja o godz. 19.00 Basia Kawa wraz z zespołem
wystąpi w Rumskiej restauracji Tequila.
Oprócz autorskich utworów z płyty "Małe szczęście"
oraz nowszych, wykonają również piosenki m. in. takich
wykonawców jak: Mieczysław Szcześniak, Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek.
Koncert zagrają w składzie: Basia Kawa - wokal, skrzypce,
Maciej Rogoziński - altówka, Krzysztof Pawłocki - gitara,
Łukasz Łapiński - cajon, instrumenty perkusyjne.
W.H.
Dla naszych Czytelników mamy do rozdania 2 darmowe bilety na ten koncert! Wystarczy do 27 maja napisać
e-mail na adres redakcja@gazetarumska.pl i podać w nim
swoje Imię, Nazwisko i adres e-mail. Wylosowani szczęśliwcy
zostaną 28 maja powiadomieni gdzie mogą odebrać bilet.

Gimnazjum:
I miejsce – Kornelia Krauze II a
I miejsce – Zofia Świątek II b
II miejsce – Anastazja Kołakowska, Zuzanna Pyziak,
Oliwia Miotke I b
II miejsce – Zofia Klawonn IIIa -Marta Mierzejewska
i Marta Wachowska IIIb
III miejsce – Weronika Wegner II
III miejsce - Katarzyna Rumanowska II b
III miejsce – Justyna Formella III a
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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Rumscy harcerze na InterCamp

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego

Ku czci Patronki powiatu

Dziesięcioosobowy partol z Hufca ZHP Rumia w terminie
13.05 – 16.05.2016r. wyjechał na międzynarodowy zlot skautów InterCamp. Tegoroczna impreza odbywała się w Czechach,
W dniach 6-8 maja br podczas Odpustu Wniebowstąpienia Pańw mieście Jaroměř na terenie twierdzy Josefov.
skiego odprawiona została msza św. w intencji zawierzenia Powiatu
Wejherowskiego Matce Bożej Wejherowskiej.
Mottem InterCampu podczas którego harcerze Na zlocie było obecnych

było hasło „Be a Hero!”.
W sobotę uczestnicy brali
udział w urozmaiconych
zajęciach przygotowywanych przez prawdziwych
superbohaterów.
Harcerze zostali podzieleni na grupy, w których byli skauci z różnych
krajów. Musieli między
innymi grać w scrabble po
angielsku, uczestniczyć w
niecodziennym wyścigu,
układać skomplikowane
puzzle. Wieczorem przygotowany był Food Festival

częstowali skautów bigosem, a sami próbowali
przygotowanych przez innych przysmaków narodowych.
W niedzielę natomiast
wraz z patrolem ze Słowacji nasi harcerze poszli na
wędrówkę po miasteczku.
Podczas trasy czekały na
nich fantastycznie przygotowane punkty, gdzie
musieli się wykazać zręcznością, siłą oraz intelektem.
Całość zakończyła piękna ceremonia zamknięcia.

ponad 3000 skautów z
takich krajów jak m.in.:
Polska, Czechy, Słowacja,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia.
Podczas InterCampu nasi
harcerze mogli zobaczyć
jak wygląda skauting w
innych krajach, nawiązać
międzynarodowe przyjaźnie, ale także spróbować
lokalnych
przysmaków
i poznać kulturę innych
krajów.
phm Patrycja Jabłońska

W mszy czestniczyli
liczni pielgrzymi i wierni z Wejherowa, Rumi
i okolic, a także m.in.
przedstawiciele
władz
powiatu wejherowskiego
i samorządów gminnych
m.in. poseł Jan Klawiter,
starosta Gabriela Lisius,
radna powiatowa Łucja
Słowikowska oraz Ryszard Czarnecki, przewodniczący Rady Powiatu wejherowskiego.
Dekretem Metropolity
Gdańskiego ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z dniem 1 marca br.

Matka Boża Wejherowska
została Patronką Powiatu
Wejherowskiego. Świętem
patronalnym ks. arcybiskup ustanowił właśnie

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w dniu
odpustu sprawowanego na
Kalwarii Wejherowskiej.
Ł.S.

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW
W niedzielę 24 kwietnia na centralnych ulicach Rumi odbył się bieg Kaszubski. Ulice
Dębogórska, Gdańska, Dąbrowskiego, Starowiejska w godzinach 10.30-14.00 były na
poszczególnych odcinkach wyłączone z ruchu. Komunikacja miejska, ruch samochodów uległy przez to poważnym zakłóceniom, ograniczone zostały prawa obywateli
do swobodnego przemieszczania się. Niefortunnie wybrany dzień i godziny utrudniły
mieszkańcom udział w niedzielnej mszy św. lub też inne wykorzystanie dnia wolnego.
Pytania czytelników sprowadzające się do jednego, czy głównym kryterium organizatorów jest utrudnienie życia w dniu biegu największej liczbie ludzi, których bieganie
nie interesuje?
To pokazuje, że to co dla jednych jest modą, zabawą, dla innych może być udręką.
Na str. 23 publikujemy komentarz Organizatora dotyczący w.w. biegu.
Pisaliśmy już o potrzebie niezależnego wjazdu i wyjazdu z ronda J. P. II w ul. I Dywizji W.P. ale ogromnym problemem kierowców jest też skrzyżowanie ul. Dębogórskiej
z ul. Kościelną i Mickiewicza. Aby przejazd przez Rumię odbywał się płynnie istnieje pilna potrzeba modernizacji tego skrzyżowania i wykonanie dodatkowych pasów tzn. lewoskrętów.
Musimy też za naszymi czytelnikami powtórzyć, że w Rumi mają miejsce wiosenne prace porządkowe, sadzi się też kwiaty, jest coraz ładniej i kolorowo, co cieszy czytelników i nas.
REKLAMA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 671 08 81, (58) 671 15 11, (58) 679 41 00
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47
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Rumski sport – 40 lat MOSiR-u cz. II
Jesienią 1975 roku na mocy zarządzenia Naczelnika Mista Rumi powołany został do
życia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Działalnośc MOSiR rozpoczął 1 stycznia 1976 r,
przejmując obiekty zarządzane do tej chwili przez TKKF „Orzeł”.
Statut określał zadania
ośrodka do których należało m.in. administrowanie obiektem, organizacja imprez, prowadzenie
campingów, pól biwakowych, zimą przygotowanie lodowisk, torów
saneczkowych, tras narciarskich – w latach 70tych na stoku Góry Markówca czynny był wyciąg.
MOSiR dysponował
stadionem, który do użytku oddano w 1964 roku
i był on wyposażony w
bieżnię, miejsce do skoku
w dal i rzutu kulą, trybuny, gdzie mogło usiąść
800 kibiców. Było także
nieduże asfaltowe boisko,
gdzie grano w siatkówkę
lub tenisa, a zimą urządzano na nim lodowisko.
Na stadionie rozgrywano mecze drużyny
piłkarzy TKKF „Orzeł”,

korzystały z obiektu szkoły i
odbywały się imprezy.
Pierwszym dyrektorem
MOSiR-u był Witold Sieg,
a pierwszym gospodarzem
obiektu był wspomniany w
poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” Edmund
Dębski.

Na początku lat 80tych powstał Miejski Klub
Sportowy „Orkan” i nastąpiła też zmiana nazwy zespołu piłkarskiego z TKKF
„Orzeł” na MKS „Orkan”.
Z każdym rokiem oferta
MOSiR-u była bogatsza i
ciekawsza, a stadion zyskał

nowe ogrodzenie, oświetlenie i nagłośnienie, a także
dobrą trawiastą płytę boiska. W późniejszym czasie
otrzymał też nowe trybuny
i zadaszenie. W 1997 roku
Rada Miejska przyjęła
uchwałę o budowie Hali
Widowiskowo - Sportowej

Tak wyglądało miejsce w którym obecnie znajduje się płyta boiska. Fot. z archiwum MOSiR

Pieczątka i podpis pierwszego dyrektora MOSiR-u

a także krytej pływalni,
którą do użytku oddano
we wrześniu 2006 roku.
Budowę hali rozpoczęto w 1998 roku a uroczyste otwarcie nastąpiło w
pażdzierniku 2000 roku z
udziałem ówczesnego Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego.
Powstanie tego obiektu dało możliwość - poza
szeroką gamą lokalnych organizacji imprez o skali
ogólnopolskiej czy międzynarodowej. W ostatnim czasie na hali MOSiR-u odbyła
się prestiżowa, o dużym znaczeniu, impreza w siłowaniu
się na ręce, Puchar Świata
Zawodowców w Armwrestlingu z udziałem światowych gwiazd, tu też w ub. r.
miała miejsce I edycja Mar-

cin Gortat Camp. Treningi
Marcina Gortata z dziećmi
i młodzieżą zgromadziły
tłumy fanów koszykówki.
MOSiR administruje także
innymi obiektami: zespołem
rekreacyjnym na lotnisku,
boiskiem piłkarskim, skateboard parkiem w Janowie, a
także całym zespołem sportowym miedzy ulicami ul.
Świętopełka i Chełmińską
w skład którego wchodzi
najnowszy obiekt – boisko
wielofunkcyjne przy ul. Bukowej z piękną murawą i kolorowymi ławeczkami. Bez
stadionu bez hali, pływalni i
innych obiektów usytuowanych w różnych dzielnicach
Rumi, a co za tym idzie bogatej oferty, życie sportowe
i kulturalne Rumi było by
wiele uboższe.
Ryszard Hinc

Spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami Rumi
Okazją do dyskusji o problemach i przyszłości Rumi były dwa spotkania mieszkańców
z burmistrzem Rumi oraz radnymi miasta.
Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie rumskiego
„Caritasu”, na zaproszenie
burmistrza Michała Pasiecznego i radnego Michała
Kryży.
Zebranie otworzył główny prowadzący - Michał
Kryża. Potem został przedstawiony plan budżetu miasta oraz wszystkie najbliższe
inwestycje, jak i również te,
które zostały już ukończone.
Na spotkaniu padało
dużo pytań w związku z
powstaniem placu zabaw
dzieci oraz interwencjami
w sprawie bezpieczeństwa.
Mieszkańcy chcieli wiedzieć
m. in., kiedy zostanie poprawiony stan ul. Dąbrowskiego. Na padające pytania odpowiadał burmistrz.
Michał Pasieczny zapewnił
mieszkańców o chęci szybkiego poprawienia jakości

życia oraz wykluczenia wszelkich niedogodności na terenie
miasta.
Drugie spotkanie odbyło
się w Szkole Podstawowej nr
6. Tym razem prowadzącym
był Piotr Bartelke, przewodniczący Komisji Samorządowej
Rady Miejskiej Rumi. Na początek Michał Pasieczny złożył
obszerne sprawozdanie dotyczące działalności władz miasta.
Następnie rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańców interesowała m. in. kwestia dojazdu do
apteki całodobowej, naprawy
nawierzchni ul. Chodkiewicza
oraz porannych korków przy
SP nr 6. Mówiono również o
kwestii bezpieczeństwa dzieci.
Roman Świrski, komendant
rumskiej Straży Miejskiej, zachęcał do zgłaszania wszelkich
niepokojących sytuacji i nieprawidłowości odpowiednim służbom.
Emilia Samulska

Spotkanie w siedzibie „Caritas”

Spotkanie w SP nr 6
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Powiat Wejherowski
pozyska 27 mln zł
na szkolnictwo zawodowe
Powiat Wejherowski otrzyma prawie 27 mln zł na wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na
rozbudowę szkół ponadgimnazjalnych, wyposażenie pracowni zawodowych oraz tworzenie nowych kierunków kształcenia. To efekt projektu
realizowanego przez pomorski samorząd, który ma na celu wzmocnienie
kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej
z potrzebami rynku pracy oraz poprawę jakości tego segmentu edukacji.
Zauważalny w ciągu
ostatnich lat problem szkolnictwa zawodowego dał
początek realizacji przedsięwzięcia strategicznego zainicjowanego przez władze
Województwa Pomorskiego
pn. „Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku
pracy”. W przedłożonej na
konkurs koncepcji rozwoju
szkolnictwa zawodowego i
kształcenia ustawicznego,
powiat wejherowski postawił
na wzrost jakości edukacji
zawodowej i rozbudowę infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Podczas zorganizowanej
z tej okazji uroczystości w
Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem
Rybakowskim odebrali z
rąk marszałka Mieczysława
Struka uchwałę Zarządu
Województwa Pomorskiego zatwierdzającą wyniki
uzgodnień w sprawie realizacji tego projektu.
– To strategiczne przedsięwzięcie, wymagające współpracy organów prowadzących,
którymi głównie są starostwa
powiatowe oraz pracodawcy,
wpłynie na zwiększenie zatrudnienia absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
doskonalenie kompetencji kadry kształcenia zawodowego,
a także na kompleksową modernizację infrastruktury szkół
zawodowych – mówił podczas
uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Projekt zakłada wspieranie tych branż gospodarki
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powiatu
wejherowskiego,
które są priorytetowe dla
jego rozwoju, tj. elektroniki,
teleinformatyki, transportu,
logistyki, motoryzacji, zdrowia, turystyki, sportu czy
rekreacji.
Dzięki pozyskaniu rekordowej kwoty w wysokości
26.579.012 zł sześć szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego
przejdzie gruntowne zmiany: Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 3 i nr 4
w Wejherowie, Powiatowy
Zespół Szkól Policealnych
w Wejherowie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Rumi oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.
Łączna wartość projektu to
ok. 33 mln zł.
– Dotację finansową w dużej mierze chcemy przeznaczyć
na modernizację szkół ponadgimnazjalnych oraz kompleksowe wyposażenie szkolnych
pracowni praktycznej nauki
zawodu – mówi Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius.
– Środki przeznaczymy na rozbudowę szkół, zagospodarowanie pracowni zawodowych
oraz wsparcie dla uczniów i
nauczycieli, głównie w postaci
dofinansowania staży, praktyk
i kursów doskonalących.
Pula środków na inwestycje w szkolnictwie zawodowym posłuży w dużej
części na doposażenie i unowocześnienie
warsztatów
szkolnych. Powstaną nowe
pracownie zawodowe, m.in.
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
symulacji
nowoczesnych
usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich, energetyki
źródeł odnawialnych, zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych,

kosmetyki czy pomiarów i
rysunku technicznego. W
sumie planuje się powstanie
trzydziestu czterech nowych
pracowni oraz doposażenie
dwunastu istniejących. Zaplanowano także rozbudowy w szkołach włączonych
do projektu o kompleksy
pracowni zawodowych, a w
ZSP nr 3 w Wejherowie budowę jednego piętra wraz z
klatką schodową oraz budowę pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem
sanitarno-socjalnym i klatką
schodową w PZSP w Wejherowie. Ponadto środki unijne
posłużą wsparciu kształcenia
w 21 zawodach oraz umożliwią wprowadzenie kolejnych
dwunastu, w tym m.in.
montera – elektronika, kelnera czy technika spedytora.
– To bardzo ważne, aby
szkolnictwo zawodowe w pełni odpowiadało na potrzeby
rynku pracy i gospodarki regionu – mówił prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców
NORDA w Wejherowie Jacek Pomieczyński.
Projekt zakłada także dofinansowanie nauczycieli i
instruktorów, którzy będą
mogli podnieść umiejętności
oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez
kursy, szkolenia oraz praktyki
i staże w przedsiębiorstwach.
Wartość wszystkich projektów w województwie
wynosi blisko 333 mln zł, z
czego 294 mln zł pochodzi
z RPO (85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 209 mln zł
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego).

Jacek Thiel
Etatowy Członek
Zarządu Powiatu

Wystawa nadal trwa

Żołnierze już nie Wyklęci
a Niezłomni
Na ogrodzeniu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych od ubiegłego miesiąca wiszą banery będące częścią
wystawy pt. „Zołnierze Wyklęci”. Zapraszamy do jej zwiedzenia, a
dla zachęty publikujemy część materiałów wystawowych.
red.
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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
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
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 671 08 81, 58 671 58 88
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
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

MEDIA

Do kogo należą „polskie” media?
Media w Polsce obracają ogromnymi pieniędzmi. To pieniądze powstałe z opłat ponoszonych przez polskich widzów, czytelników, słuchaczy, internautów. Wartość rynku
prasy to około półtora miliarda złotych. Rynek płatnej telewizji to około 5,5 mld zł, a
reklama telewizyjna przynosi 3 mld złotych.
W przypadku radia z reklamy uzyskuje się
około 0,5 mld złotych. Reklama internetowa
osiąga 2 mld złotych i jej wartość ciągle rośnie. Łącznie cały polski rynek rozrywki i mediów, wraz z opłatami za dostęp do internetu
oraz grami wideo i filmami, szacowany jest na
około 30 mld zł.
O tym, że w Polsce me- mówienie w tych mediach
dia przeważnie są niemiec- o „polskim antysemitykie, najczęściej słyszy się w zmie”, polskim udziale w
środowiskach „radioma- zbrodni Niemców w trakryjnych”. Trąci to teoriami cie II wojny światowej i
spiskowymi i fobiami, bo „polskich obozach śmierprzecież jedynie racjonal- ci” nie ma związku z nienymi głosami wydają się miecką polityką szukania
być media te najbardziej w współwinnego wojnie (to
Polsce znane. Skoro są tak przecież nie Niemcy ją wypowszechne, każdy stam- wołali, tylko jacyć naziści)?
tąd czerpie informacje, to
Zadziwiające jest też to,
chyba mówią prawdę?
że w porównaniu z innymi
Ringer Axel Springer zagranicznymi mediami,
Polska to jeden z najwięk- głównie te niemieckie tak
szych wydawców prasy w bardzo starają się wejść na
Polsce, który istnieje od polski rynek i utrzymać się
1994 roku. W 2010 roku na nim z wiodącą pozyspółka została częścią mię- cją. Rynek prasy lokalnej
dzynarodowej spółki me- został praktycznie zdomidiowej Ringier Axel Sprin- nowany przez wydawców
ger Media AG z siedzibą z niemieckich (lub od nich
Zurychu. Właścicielami zależnych). Tygodniki czy
koncernu są niemiecki miesięczniki są już mniej
koncern mediowy Axel łakomym kąskiem i prawSpringer SE oraz szwajcar- dopodobnie z tego powodu
ska spółka mediowa Rin- tu już niemieckie koncerny
gier AG.
nie mają tak silnej pozycji.
Nie chcę wskazywać
Jednak prasa lokalna jest
tego, co i gdzie powinni- w rzeczywistości najbarście czytać, oglądać czy dziej opiniotwórcza, zdesłuchać. Chciałbym jedy- cydowanie więcej czytelninie skłonić do refleksji nad ków kupuje swoje ulubione
tym, czyje interesy (np. po- „gazety z programem tv”
lityczno-biznesowe) mogą niż tygodniki czy miesięczrealizować media stero- niki sprofilowane na konwane zza granicy. Czy np. kretnego czytelnika (np.
gromka krytyka opodatko- interesującego się telefonią
wania sklepów wielkopo- GSM, gospodarką lokalwierzchniowych i banków ną, podróżami czy prasą
ma podłoże w interesie hobbystyczną). Wpływu
polskich konsumentów? na sposób myślenia polaCzy kiedykolwiek te media ków nie da się przeliczyć
poparły polski rząd, jeśli na pieniądze, to wartość
sprzeciwił się np. kanclerz bezcenna.
Merkel lub Brukseli? Czy
W. Hintzke

RINGER AXEL
SPRINGER:

(Niemcy)
On i Styl, Ona i Styl ,
Auto Świat,
Auto Świat 4×4,
Auto Świat Classic,
Auto Świat Poradnik,
CKM,
Co słychać?,
Cosmopolitan,
Esquire,
Fakt,
Fakt Gwiazdy,
Fakt TV,
Fakt zdrowie,
Forbes,
Joy,
Komputer Świat,
Newsweek,
Newsweek Historia,
Pierwszy Milion,
Playboy Polska,
Przegląd Sportowy,
Puls Intercity,
Shape,
Skarb,
Sport,
Szerokiej Drogi,
Dolce Vita,
Tanie Leki,
T-Mobile-trendy.pl,
TopGear,
Voyage,
Portale:
kozaczek.pl,
milionkobiet.pl,
Nk.pl,
Onet.pl,
Skapiec.pl

POLSKA PRESS:

(Niemcy)
Dzienniki:
Autogiełda Wielkopolska,
Dziennik Bałtycki,
Dziennik Łódzki,
Dziennik Polski,
Echo Dnia,
Express Ilustrowany,
Fakty Jasielskie,
Fakty Nyskie,
Fakty Ostrowieckie,
Gazeta Codzienna Nowiny: Rzeszów, Krosno,
Mielec, Przemyśl, Stalowa
Wola, Tarnobrzeg,
Gazeta Lubuska,
Gazeta Pomorska,
Głos Dziennik Pomorza,
Kurier Gdyński,
Kurier Lubelski,
Kurier Poranny,
Moto Express,

Moto Jarmark,
Moto Salon,
Nasza Historia,
Nowa Trybuna Opolska,
Nowiny Goleniowa,
Panorama Kłodzka, Legnicka, Świdnicka, Wałbrzyska, Zgierska,
Tygodnik motoryzacyjny.
Portale:
alegratka.pl,
coigdzie.pl,
dom.gratka.pl,
ekstraklasa.pl,
gratka.pl,
motofakty.pl,
motogratka.pl,
naszemiasto.pl,
natablicy.pl.

BAUER MEDIA
GROUP:

(Niemcy)
Auto Moto,
Bravo,
CD-Action,
Chwila dla Ciebie,
Kobieta i Życie,
Kurier TV,
Motor,
Na Żywo,
NAJ,
Olivia,
Pani,
PC Format,
Rewia,
SHOW,
Super TV,
Świat i ludzie,
Tele Świat,
Tele Tydzień,
Tina,
To & Owo,
Twist,
Twoje Imperium,
Twój Styl,
Życie na Gorąco
Radiostacje:
RMF
Portale:
Interia

HUBERT BURDA
MEDIA:

(Niemcy)
Chip,
Claudia,
Elle,
Gala,
Glamour,
Horoskop,
National Geographic.
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Boliwia – złoto dżungli
Ludzie dżungli – południowoamerykańskie plemię Mbya Guarani wierzy, że bóg Tupa
mieszkający na słońcu miał dwóch synów. Zesłał ich na Ziemię by rządzili dwoma żywiołami. El tigre, czyli jaguar stał się Panem lasu deszczowego. Drugi z braci - el dorado został władcą rzek. Jako synowie Tupy oboje naznaczeni są złotem pochodzącym od słońca i
czarnym pigmentem wprost z Matki Ziemi. Indianie wierzą, że będą Oni rządzić na Ziemi po
wsze czasy. Kilka lat temu ruszyłem śladami El tire by zmierzyć się z jego świętym bratem.
TIERRA INCOGNITA
Głęboki, boliwijski las deszczowy nieopodal miejscowości
San Borja. Miejsce jak z Jurrasic Park, King-Konga i Avatara razem wziętych! Miejsce
fantastycznie piękne, niewiarygodnie tajemnicze, prastare,
nieruszone - sprawiające, że
indiańskie legendy ożywały co
noc z chwilą gdy tylko ognisko
rozświetlało mrok. To tam niegdyś miałem przywilej stanąć
nad nieznaną zewnętrznemu
światu rzeką i z ekipą szczęśliwych wybrańców losu ruszyć
wraz z Indianami Tsimane w
kierunku źródeł. Ogromne mariposa (hipnotyzująco błękitne
morpho menelaus), kilkunastokilogramowe glonojady na dnie
przejrzystej, andyjskiej rzeki, nocne pomruki jaguarów,
skrzeczące ary i zbawczy cień

przejrzystej toni, oczka na
wodzie, wystające z wody
ogony ryb konsumujących niewidoczny glon na
podwodnych otoczakach.
Cachuele (bystrzyny) szumiały napełniając tajemnicą głębokie, mieniące się
turkusem remansa (doły),
w których nie raz widywaliśmy płaszczki i ogromne
sumy. Od czasu do czasu
gwałtowne targnięcie na ten
harmonijny, cichy krajobraz
– nienaturalna, wysoka fala
na rzece, rozdzierające jakby
słońcem łomoty i wszystko
w popłochu uciekające w
powietrze… na skały, kamienie! Na brzeg nawet!
„Złoci gangsterzy ruszyli
na miasto”. Atak złotych dorado. Złotych jak obrączki
na palcach niektórych z nas.

Czółna na Rio Maniqui

drzew verdolago, bibosi i mahoniu wprost przeniosły nas do
innego świata. Parcie czółnami
ku źródłom w ciszy, na singach
(tyczkach) i eksploracja nieznanego dorzecza z Indianami
polującymi z łukami na tapiry
i małpy cofnęły czas. Do tego
panamski rum Abuelo z wyciskanymi dzikimi toronchami
(grejpfruty) i dziwne, skręcane przez Miguel’a papierosy o
gryzącym dymie – musiało być
wybornie (także śmieszno, a
później trochę głodno).
Rzeka żyła. Tysiące sabalo lusterkujące srebrem w
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PODRÓŻ
Stosunkowo przyjemny
lot do Madrytu a potem już
bezpośrednio do Santa Cruz
w Boliwii. Ogromny Boeing
747, zabierający na pokład
pół tysiąca osób po prostu
musiał pochodzić z Ameryki Południowej. Świadczył
o tym namalowany na kadłubie buchający, żółty byk
wprost z krainy muchachos
i pięknych senoritas – stewardes o lśniących kruczoczarnych włosach, ponętnych figurach i aksamitnej
cerze. Jako śniady gringo o

Przeciąganie czółen w górę

naturalnej, pseudolatynoskiej
urodzie przy konkurencji słowiańskich,
niebieskookich
blondynów - mych kompanów, nie miałem szans! Bariera językowa jak później miało
się okazać w kontaktach z Boliwijczykami, także Indianami nie stanowiła żadnej przeszkody. Choć kalambury były
wielokrotnie uskuteczniane.
W Santa Cruz wylądowaliśmy o trzeciej w nocy
i po kolejnym dniu, jakże
pełnym wrażeń siedzieliśmy
w ciasnym samolociku do
Trinidadu. Tam już pierwsze
papugi, jastrzębie kara-kara,
kraby na płycie lotniska, kolibry przy kwiatach. Niestety
okazało się, że dalszy lot nie
jest możliwy bo zabrakło autoryzacji kolejnego lotniska z
uwagi na pogodę i rozmiękłe
od deszczu lądowisko. Dopiero kolejnego dnia przed
południem, wynajętą Cessną
402 (ulubiony model karteli
narkotykowych) wylądowaliśmy w ostatnim przyczółku
cywilizacyjnym przed rzeką –
San Borja, skąd po godzinnej
jeździe autami dotarliśmy do
portu. „Port” to wielkie słowo – po prostu miejsce, gdzie
można dojechać, z leżącą stertą zielonych bananów gotowych do dalszego transportu
i małymi świniakami, które
gdy zobaczyły jak chwytamy za aparaty natychmiast
czmychnęły w krzaki. Garść

liści koki, szczypta sody i tak
ożywieni mogliśmy przystąpić do załadunku naszych
bagaży na dwie dwunastometrowe łodzie. Reszta sprzętu
obozowego jak namioty, fotele, stoły, podobnie jak prowiant wraz z wodą mineralną
były już załadowane. Magiczny tytoń Miguela także.
Ruszyliśmy w górę mętnej
rzeki o gliniastym zabarwieniu patrząc na umykające z
brzegu kajmany i przyjaźnie
machających Indian Tsimane,
których to plemię zamieszkuje
brzegi Rio Maniqui. Kwitnące
bananowce nie zdołały jednak
zrobić na nas takiego wrażenia
jak majaczące na horyzoncie
góry, z których spływała złotonośna rzeka. Mieliśmy tam
dotrzeć dwie doby później.
Po dotarciu do ostatniej na
rzece indiańskiej wioski rzeka gwałtownie się oczyściła.
Właściwie nie wiem kiedy. W
ciągu kilku godzin zmieniła
się z nizinnego wijącego węża
w klasyczny, górski potok.
Od tego miejsca płynęliśmy
już na chybotliwych aczkolwiek jak miało się okazać całkiem bezpiecznych czółnach,
wydłubanych z pojedynczych
pni drzew. Siłą napędową nie
były już silniki lecz indiańskie mięśnie odpychające singi. W końcu – cisza. W końcu
– prawdziwa przygoda. I nade
wszystko, w końcu - wędka w
dłoni.

POKONAĆ SYNA BOGA SŁOŃCA
„Pamiętajcie! Gdy zobaczycie szarżę dorad w amoku
natychmiast musicie rzucać.
Najlepiej tuż obok, nie w
środek – tam ryby rozszarpią
wszystko jak piranie. Stosujcie długie metalowe przypony, które nie pozwolą rybim
zębom przeciąć miękkiej gdyż
dorado gdy zobaczy Twoją
przynętę w pysku innej natychmiast próbuje ją wyszarpać! Ryby nieraz atakują w
stadzie po kilkanaście sztuk.”
Słowa tych co mieli do czynienia z tą rybą często miały
wracać w myślach. Wiedzieliśmy, że z naszymi wędkami
porywamy się jak z motykami
na słońce. Dorado walczy więcej w powietrzu niż w wodzie
a wynik wędkarskiego pojedynku najczęściej z góry jest
spisany na porażkę. Potrafią
wyskoczyć na półtora metra
nad wodę! Odgłos twardego
trzepoczącego pyska z blachą

mnie, zatapiając zęby w bucie
na wodzie sięgającej kostek!
Musiała się pomylić – brązowy but mógł jej przypominać
jakieś zwierzę.
Mój niezastąpiony kompan wojaży – Krzysiu Szerszenowicz, dwukrotnie po
gwałtownym holu i niezapomnianych wyskokach ryby
wyciągał z wody sam, drżący
łeb 3-kilogramowej dorado.
„Dwudziestki” (20kg ryby)
też tam pływały i nie pozwalały o sobie zapomnieć. Uaktywniały się jednak rzadko i
interesowały się tylko holowanymi rybami. Liczyć mogliśmy na brania ryb do 15kg.
Zakola rzeki ze stojącą
wodą obiecywały pacu – spore ryby wielokrotnie przez laików mylone z dużą piranią.
Bardzo gwałtowny i równie
trudny przeciwnik co dorado.
Drapieżca polujący na ryby
ale potrafiący i przegryźć spadające do wody orzechy, które

Królestwo złotych dorado

w pysku dźwięczącą niczym
dzwoniące kajdany przyprawiać miał nas nie raz o ciarki
na plecach. W rybie drzemała
taka agresja i … zło, że nieraz
łapałem się na strachu.
Któregoś dnia obławiając
obiecujące remanso (pool) z
szumiącej cachueli (bystrzyna), 7-kilowa dorado wyskoczyła z dołka niżej i uderzyła

Tsimane

wydają się błahostką dla jej
potężnych szczęk. Można je
zobaczyć w gdyńskim oceanarium na piętrze amazońskim. Tamtejsze płaszczki z
jadowitymi kolcami to też
ten sam gatunek, który wielokrotnie kazał nam wyskakiwać z wody na brzeg. Nie-

ciąg dalszy na str. 19
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Dorado - boski syn

ciąg dalszy ze str. 18
opatrzne stąpnięcie na tą rybę
przez jednego z moich przyjaciół w zeszłym roku o mały
włos nie skończyło się amputacją trzech palców u stopy w
Gdyńskim Instytucie Chorób Tropikalnych. Notabene
wszyscy polscy podróżnicy
mają wiele szczęścia mając tą
placówkę w swoim kraju.
Znacznie spokojniejsze na
Maniqui wydaje się łowienie
sumów – o ile nie weźmie
taki powyżej 50kg! Nocne
zasiadki na suma porzuciliśmy jednak dość szybko, po
zaplątaniu się w żyłkę nietoperza wampira. Indianie co
prawda sprawnie zwierzaka
wyplątali ale widoku jego
wyszczerzonych zębów woleliśmy już więcej nie oglądać.
Bezpieczniej spać w namiocie albo przynajmniej pod
szczelną mocną moskitierą.
Poza wampirami (nie są takie
straszne ale trzeba pamiętać,
że przenoszą wściekliznę) nieuważnemu śpiochowi grożą
mrówki „24-ki” (dotkliwie
gryzące mrówki o długości
2 i pół centymetra), okryte
złą sławą żararaki lancetowate (ukąszenie tych węży jest
śmiertelne), skorpiony i znów
niebezpieczne pająki. Nigdy
nie zapomnę spotkania z jed-

nym z nich. Indianie, którzy
z nami płynęli na jego widok
na kiści bananów aż odskoczyli. Zapytani czy jest niebezpieczny zgodnie krzyknęli
„muy peligroso!” Problem w
tym, że wcześniej nieprzyzwoicie z nas, mieszczuchów
się nabijali strasząc wszystkim
co popadnie, a że pająk był
jakiś taki niepozorny więc im
nie uwierzyliśmy. Po pełnej
śmiechu sesji fotograficznej,
kiedy to wyciągałem język w
stronę pająka, powrocie do
domu i przesłaniu zdjęć do
specjalistów w celu identyfikacji okazało się, że mieliśmy
do czynienia wałęsakiem brazylijskim (Phoneutria Nigriventer), który nie dość że daleko skacze to jeszcze w 2007
roku został wpisany do księgi
Guinessa, jako najbardziej
jadowity na świecie! Z resztą „phoneutria” z greckiego
oznacza „morderczynię”!
Największym zagrożeniem
jednak są moskity, roznoszące
gorączkę krwotoczną i leiszmaniozę, przy których malaria wypada najłagodniej!

DALEJ NIŻ INDIANIE
W górę Maniqui a właściwie dalej jej dopływu brnęliśmy kilka dni. Wysokie ściany
dżungli a właściwie piętrzący
się tropikalny las deszczowy

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ
ściskał rzekę jak zielone imadło. By rozłożyć obóz trzeba
było karczować las i wykopywać w burtach rzeki półki na namioty. Codziennie
rano wilgoć skraplała się na
liściach drzew i padał deszcz,
wręcz lało – stąd nazwa lasu
deszczowego. Dużo dzikich
pszczół i żaby, które nie daj
Bóg by weszły pod tropik namiotu. Echo ich kumkania
roznosiło się i tak po okolicy a
co dopiero gdy płaz wielkości
paznokcia od kciuka wdawał
się w serenady przy samym

te były. Dziennie notowało
się kilkadziesiąt brań, z czego kilka ryb trafiało na ruszt.
Indianie zaś zapuszczali się
w las by polować na tapiry i
małpy – oczywiście strzelając
tylko z łuku. Nieraz byli lepsi
od nas uzbrojonych po zęby
w polowaniu nim i na ryby.
Z czasem rzeka zamieniła się
bardziej w wielki potok, cachuele stawały się coraz częstsze przez co i czółna przyszło
nam przepychać coraz częściej o czym dotkliwie przypominały nam i pęcherze na

W górze Rio Maniqui

uchu. Latające wokół świetliki dodawały niepowtarzanego uroku. Jeszcze bardziej
egzotyczne były pomruki
jaguarów, które trzymały się
z dala od ognia a o poranku
kilkukrotnie mieliśmy odnajdywać w lesie wydeptaną
wręcz ścieżkę. Wyglądało na
to, że koty całą noc krążyły
wokół nie mogąc wygrać ze
strachem przed ogniem. Indianie wiedzieli co robili, że
czuwali nocami dorzucając
drwa do paleniska. Rzeka
była tajemnicza. Rzadkie i
niepozorne cachuele oddzielały głębokie, pełne nieznanego remansa. Ciemne dno nie
zdradzało obecności ryb ale

dłoniach. W końcu cachuele
zaczęły przypominać wodospady, pod którymi owszem
– mieszkało wiele ryb ale dalsza wędrówka w końcu stała
się nie do wytrzymania, do
tego przekupywani Indianie
też nie chcieli przeć wiecznie.
W końcu nie starczyło czasu i
trzeba było wracać.
Główna rzeka jak później
przyglądaliśmy się mapom
została zbadana przez nas w
1/3 swojego górskiego odcinka. Indianie zgodnie stwierdzili, że nikt z nich jeszcze tak
wysoko w te cieki nigdy się nie
zapuszczał. Choć wspominali, że w wiosce starszyzna opowiadała o Hente del Monte

(ludziach z gór), którzy w górze Maniqui mają mieć osadę.
Ale są „loco” (zwariowani) bo
nie noszą ubrań i albo uciekają przed Tsimane albo bez
ostrzeżenia sieją strzałami.
Rzeka okazała się królestwem
gór – ogromne skarpy, jaskinie pomrukujących jaguarów
z których wyrastają palmy i
kilkusetmetrowe wodospady
małych strumieni zasilające
główne koryto złotonośnej
rzeki na zawsze pozostaną
nam w pamięci. Piękna, jedna z bardziej egzotycznych
przygód. Do tego tyle bodźców z każdej strony – obrazów, dźwięków i zdarzeń, że
w końcu zdawały się odbijać
od znużonego, przytępionego
zielonym czarem podróżnika.
Dopiero po powrocie człowiek zdawał sobie sprawę jak
wiele przeżył i ileż egzotyki
doświadczył.
Którejś nocy po rozbiciu
obozu z wysokiej skarpy spadł
kamyczek, jakiś czas później
drugi. Skarpa oglądana w
świetle dnia nie wyglądała na
lawinonośną czy nawet sypką
dlatego też zdecydowaliśmy
się na obóz u jej podnóża.
Pośród Indian wybuchła
zagorzała dyskusja i chwilę
później do naszego ogniska
podszedł Indianin Patricio
i przejęty zaczął opowiadać
o ludziach jaguarach. Ponoć
żyją w tamtych stronach ludzie, którzy by chodzić swobodnie po dżungli zdolni są
przemieniać się w dzikie koty.
Stwierdził, że teraz rzucają w
nas kamieniami bo nie życzą
sobie tam naszej obecności.
Tłumaczenie, że zwijanie
obozu po nocy i przenoszenie
z uwagi na bajki nie wchodzi w rachubę nie przynosiło
skutku. Indianin kilkukrot-

Autor z pięknym morpho

nie przychodził nalegając na
odwrót. Tsimane byli wyraźnie pobudzeni i co róż wybuchała między nimi zagorzała
dyskusja. W końcu jeden
z kolegów nie wytrzymał i
rzekł, że przed chwilą widział
jednego z hente. Indianin wytrzeszczył oczy i krzyknął:
- „I coo?”
- „Nic. Dałem mu papierosa
o którego poprosił.”
- „I coo?” zapytał Patricio
z jeszcze większym wytrzeszczem.
- „Zapytał o ogień więc też
mu dałem” odparł Paweł.
-„I coo?”
-„Poszedł sobie.”
Indianin zbladł. Usiadł na
kamieniu podobnie jak reszta
Indian, która przysłuchiwała się rozmowie. Po minucie
doszedł do siebie i zrywając
się gwałtownie na równe nogi
wrzasnął
-„A nie mówiłem Ci, że tu
są ludzie jaguary!”
Tekst: Rafał Słowikowski
Zdjęcia: Rafał Słowikowski,
Krzysztof Szerszenowicz,
Paweł Korczyk
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PRAWO

Prawa konsumenta

Wyróżnienie
rumskiej firmy

Każdy z nas w swoim życiu dokonuje zakupu różnych towarów, od żywności po sprzęt
elektroniczny. W momencie zakupu danego towaru zawieramy ze sprzedawcą umowę:
Samochód z ogniem olimpijskim zabezkonsument płaci za towar, sprzedawca wydaje towar. Co jednak w sytuacji kiedy zakupieczony
przez urządzenie z rumskiej firmy
piona rzecz się zepsuje?
Digital Systems.

Żeby lepiej zobrazować
przysługujące nam prawa
posłużę się przykładem
zakupionego towaru: telefon komórkowy (przykład
własny). W momencie
zakupu telefonu jak już
wspomniałem zawieram
umowę ze sprzedawcą, a
ponadto często zdarza się,
że sam producent z własnej
woli udziela gwarancji na
dany sprzęt. Tutaj należy
podkreślić pierwszą ważną
kwestie: różnica pomiędzy
gwarancją, a rękojmią.

GWARANCJA:
Gwarancja
zawsze
udzielana jest przez gwaranta (producenta) dobrowolnie. Oznacza to, że
producent nie ma żadnego „przymusu” prawnego
aby zagwarantować nam
wolne od wad działania
sprzętu przez określony
czas. Ponadto skorzystanie
z gwarancji oznacza, iż zgadzamy się z OWG (ogólne
warunki gwarancji).
Przed skorzystaniem z
tego uprawnienia warto
wpierw wnikliwie zapoznać się z warunkami stawianymi przez producenta.
Może być np. tak, że producent w OWG na naprawienie wady wyznaczył
sobie termin 30 dni. Jest
dość długi okres, w którym
będziemy pozbawieni telefonu jednakże nic z tym
faktem nie zrobimy gdyż
zgodziliśmy się z warunkami gwaranta.

RĘKOJMIA:
Rękojmia jest drugą z
opcji złożenia reklamacji.
Różni się jednak bardzo
istotnie od gwarancji, gdyż
reklamację na podstawie
rękojmi składa się do sprze-
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dawcy dostarczając mu dowód zakupu (niekoniecznie
paragon) i towar. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od
przedsiębiorcy w związku
z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego
towaru konsumpcyjnego
(źródło: UOKiK).

Uprawnienia
konsumenta z tytułu rękojmi są
opisane i zagwarantowane
ustawą (Kodeks Cywilny
od art. 556). Zgłoszenie
do sprzedawcy wady musi
nastąpić terminie 1 roku
od dnia zauważenia wady.
Ustawa m.in. mówi, że
sprzedawca na rozpatrzenie
reklamacji ma zawsze 14
dni kalendarzowych. Przy
tym warto zaznaczyć, że
konsument musi znać odpowiedź sprzedawcy w tym
terminie.
Termin upłynie w sytuacji kiedy np. sprzedawca
wyśle 14 dnia list polecony
pocztą. Nie ma znaczenia
tutaj data stempla pocztowego lecz faktycznie poinformowanie konsumenta.
Ponadto dochodząc swoich praw taką drogą, jako
konsument, mamy prawo
do wystosowania żądania
w jaki sposób ma być rozpatrzona nasza reklamacja.
W opcji gwarancji to gwarant decyduje o sposobie
rozwiązania sprawy. Jako
konsument, w przypadku złożenia reklamacji na
podstawie rękojmi mamy
do wyboru 4 opcje:
- naprawa towaru
- wymiana towaru
- obniżenie ceny
- odstąpienie od umowy (zwrot kwoty zakupu
towaru).

Sprzedawca może oczywiście odmówić np. wymiany towaru na nowy i
zaproponować chociażby
naprawę, argumentując to
mniejszym kosztem lecz
w świetle opinii UOKiK
sprzedawca ma obowiązek
w takiej sytuacji przedstawić faktyczną kalkulację
tych kosztów. Nie ma możliwości takiej, aby sprzedawca napisał w odpowiedzi na reklamację: opłaca
mi się naprawić Twój telefon bo tak”. Na poparcie
takiego stanowiska należy
dołączyć realne rozpisanie
kosztów opcji naprawy oraz
wymiany towaru na nowy.

Osobiście miałem taką
sytuację, że oddałem telefon do sprzedawcy i skorzystałem z opcji reklamacji na podstawie rękojmi
oraz zażądałem wymiany
towaru na nowy. Sprzedawca mylnie zinterpretował moje pismo sądząc, że
jest to zgłoszenie na podstawie gwarancji i naprawił
telefon bez mojej zgody.
Gdy dostałem wiadomość z propozycją odbioru
telefonu po naprawie zapytałem tylko kto dał pozwolenie na naprawę mojej
własności. Sprzedawca nie
potrafił odpowiedzieć na
to pytanie, mylnie próbował powoływać się na artykuły Kodeksu Cywilnego,
a na samym końcu „groził”
przekazaniem sprawy kancelarii adwokackiej w razie
nie odebrania przeze mnie
sprzętu. Jednakże po dalszej dyskusji, w momencie
uświadomienia sprzedawcy
jaki błąd popełnił (naprawił sprzęt bez zgody konsumenta) telefon został wymieniony na nowy. Gdyby

ta reklamacja odbyła się na
podstawie gwarancji nie
byłoby w ogóle takiej opcji
rozwiązania sytuacji.
Warto jeszcze dodać na
sam koniec informację, że
zgodnie zgodnie z KC, jeżeli wada wystąpi w czasie
1 roku od chwili zakupu
to przyjmuje się domniemanie, że występowała już
właśnie w tej chwili (obowiązek udowodnienia, że
tak nie było spoczywa na
sprzedawcy).
Zawsze i w każdej sytuacji jeżeli zawiedzie Państwa zakupiony produkt
(w szczególności w czasie
1 roku od chwili zakupu)
warto oddać towar sprzedawcy i dochodzić swoich
praw na podstawie rękojmi.
Reżim ustawowy zastosowany w tej procedurze
daje o wiele więcej praw niż
niejednokrotnie to wynika
z warunków ustalonych
przez producenta w OWG.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji
warto zajrzeć na stronę:
www.Prawakonsumenta.
uokik.gov.pl lub skontaktować się ze swoim Miejskim Rzecznikiem Praw
Konsumenta.

W greckiej Olimpii na
Peloponezie 21 kwietnia
zapłonął znicz XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Sztafeta z ogniem olimpijskim, zanim trafi na
stadion Maracana w Rio
de Janeiro, przemierzy 20
tys. kilometrów i będzie w
niej uczestniczyło ponad
12.000 biegaczy.
Mało osób zdaje sobie
sprawę, że ogień olimpijski
płonie nie tylko w zniczu
niesionym przez biegaczy.
Przez całą trasę za peletonem biegaczy porusza się
pojazd, który na specjalnej
platformie przewozi ten
sam ogień olimpijski.
Niejednokrotnie w historii zdarzało się, że w niesionym zniczu olimpijskim
ogień zgasł. Wtedy ogień
jest powtórnie zapalany
od kopii znajdującej się w

samochodzie podążającym
na końcu peletonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
zachowana jest ciągłość
płomienia od chwili zapalenia w greckiej Olimpii do
chwili jego dotarcia na arenę olimpijską.
W roku 2016 na XXXI
Letnie Igrzyska Olimpijskie na trasie lądowej specjalny samochód do przewozu ognia olimpijskiego
dostarczyła firma Nissan,
będąca oficjalnym sponsorem Igrzysk.
Ciekawostką jest fakt, że
do zabezpieczenia i monitoringu satelitarnego GPS
samochodu,
wiozącego
ogień olimpijski, specjalne
urządzenie DS512 GSM/
GPS dostarczyła polska firma Digital Systems, mająca swoją siedzibę w Rumi
www.tytangps.com.
Krzysztof Baluta

Michał Kowalik

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
Biuro rzecznika znajduje
się w starostwie powiatowym w Wejherowie,
przy ul. 3 Maja 4, p. 104.
Przyjmuje interesantów
we wtorki i w czwartki
w godz. od 9.00 do 15.00,
w środy w godz. od 9.00
do 12.00 (przerwa w godz.
od 10.30 do 10.45).
Informacja telefoniczna:
(58) 572 94 15.

Samochód wiozoący ogień zapasowy dla znicza olimpijskiego

Tak wygląda urządzenie do monitoringu satelitarnego GPS samochodu
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V Plener Malarski
Stowarzyszenia „Pasjonat”
Miło było spotkać się w piękne, sobotnie popołudnie 14 maja
z artystami ze Stowarzyszenia „Pasjonat”, ich przyjaciółmi i ich
twórczością.
Wśród 23 uczestników
V Rumskiego Pleneru Malarskiego, który odbył się
w dniach 6-8 maja byli
także artyści spoza Rumi.
Plener ten i następujący
po nim wernisaż poplenerowy, były wysokiej rangi,
kolejnymi już wydarzeniami zainicjowanymi przez
„Pasjonatów”.
Plenery
organizowane przez Stowarzyszenie, stały się już
rumską tradycją - odkryto,
pokazano, utrwalono wiele
ciekawych miejsc, nieodkrytych wcześniej zakątków, pejzaże ulotne zależne
od oświetlenia, pory dnia,
uroku rumskiej przyrody,
ulice, domy, ludzi. Następnie prace te docierały do
szerokiej rzeszy miłośników podczas wernisaży i
wystaw.
Świetnym pomysłem był
tytuł V Pleneru: „Inspirowane pamięcią - dawne

zwyczaje, zawody, miejsca”,
co niosło za sobą możliwość pokazania historycznej Rumi, jaka była, jaką
po części jeszcze jest.
Na obrazach widzimy
stary dworzec, sceny z
lotniska, Plac Kaszubski,
Zajazd Sobieskiego, stare
młyny, kościół św. Krzyża widziany z sąsiednich
podwórek, starą plebanię
- siedzibę sióstr Zmartwychwstanek i wiele
innych ciekawych prac,
które dzięki kunsztowi
„Pasjonatów” oddają stare klimaty, dawny blask
i świetność przedstawianych obiektów, znanych
często tylko z czarno białych zdjęć. Były także obrazy pokazujące kaszubską tradycję, rzemiosło
(zażywanie tabaki, kowalstwo, prządka). „Pasjonaci” wzbogacają kulturalnie Rumię, ich prace

Prace plenerowe powstawały w rumskiej Pracowni Malarskiej „AKT”

mają walor promocyjny i
edukacyjny, pokazana na
obrazach historia miasta,
kolorowa, atrakcyjna i
przyjazna zasługuje aby ją
szeroko prezentować, także w szkołach.
Pani Maria Sułkowska, prezes stowarzyszenia
otworzyła wystawę, o pracy artystów mówiła pani
Jolanta Kitowska, była
prezentacja i podziękowania dla twórców - uczestników pleneru. Słowa jednej
z piosenek zaprezentowanej podczas spotkania, też
wpisały się w klimat wernisażu:”powróćmy jak za
dawnych lat...”.
V Plener i wernisaż poplenerowy już za nami,
ale pracowici, aktywni i
pomysłowi
członkowie
Stowarzyszenia „Pasjonat”
jeszcze wiele razy pozytywnie nas zaskoczą.
Ryszard Hinc, fot.: W. Hintzke

Bronisław Melzer maluje swój obraz

Pamiątkowe zdjęcie prawie wszystkich artystów biorących udział w plenerze, niestety kilku nie mogło być obecnych
								
Fot. W. Hintzke

Publiczność jak zwykle dopisała, niektórzy nawet w największej sali MDK się nie zmieścili

E. Bieńko-Kornacka odbiera pamiątkowy dyplom od M. Sułkowskiej i J. Kitowskiej
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Majówka w Rumi

71. rocznica zakończenia
II wojny światowej

Po raz kolejny mieszkańcy Rumi mieli okazję wziąć udział w Festynie Rodzinnym organizowanym z okazji 3 maja. Podobnie, jak
przed rokiem, i tym razem nie zabrakło emocji sportowych i atrakMieszkańcy Rumi uroczyście obchodzili 71. rocznicę zakończecji kulturalnych.
nia II wojny światowej w Europie. Odbyło się także okolicznościo- Przed południem odwe spotkanie kombatantów – uczestników walk.

była się msza św. w intencji
Ojczyzny w Sanktuarium
NMP Wspomożenia Wiernych, z udziałem pocztów
sztandarowych.
Kolejna część obchodów
to uroczystości pod pomnikiem J. Wybickiego i H.
Derdowskiego, z programem przygotowanym przez
Szkołę Podstawową nr 6.
Od godziny 14:00 przy
bocznym boisku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
trwały zabawy i konkursy
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Trochę magii do tegorocznej rodzinnej majówki
w Rumi wprowadzili iluzjoniści, którzy najpierw
zaprezentowali swoje umiejętności na scenie, a później zapraszali do wspólnej
zabawy zebranych gości.
Bardzo dużą popularnością

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. z udziałem władz miejskich i powiatowych

Prawdziwe
piłkarskie
emocje czekały na zebraną publiczność przy płycie
głównej boiska. Coroczny pojedynek Oldbojów i
Dziennikarzy Trójmiasta
z Reprezentacją Małego
Trójmiasta Kaszubskiego
miał nietypowy przebieg.
Tym razem to goście wzięli rewanż za ubiegłoroczne
porażki i pokonali reprezentantów Rumi, Redy i

Przedstawieniom na scenie przyglądały się dzieci i dorośli

cieszył się występ uczniów
Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi "Calineczka".
Uzdolnioną aktorsko młodzież oklaskiwała licznie
zebrana grupa rumian.

Wejherowa 8-1. Zwieńczeniem dnia pełnego atrakcji
i dobrej zabawy były koncerty muzyczne.
O godzinie 17:00 na
głównej scenie zagrał po-

pularny zespół Rezerwat.
Ballady rockowe, ale i
mocniejsze brzmienia bardzo przypadły do gustu
zgromadzonej
publiczności. Wisienką na torcie
okazał się występ zespołu
Brathanki. Autorzy takich
hitów jak: "Czerwone korale", "W kinie, w Lublinie
- kochaj mnie", czy "Mamo,
ja nie chcę za mąż" bardzo
skutecznie rozgrzali licznie
zgromadzonych mieszkańców.
Swoją ofertę przygotowały także gimnazja oraz
szkoły ponadgimnazjalne,
które zachęcały przybyłych gości do skorzystania
z ich usługi edukacyjnej.
Wszystko to sprawiło, że
mieszkańcy
zakończyli
długi weekend majowy w
bardzo dobrych nastrojach.
Władze miasta zapowiadają, że tradycja majówkowego festynu będzie kontynuowana w następnych
latach i już dziś serdecznie
zapraszają na przyszłoroczną imprezę.

Msza św. w intencji Ojczyzny odbyła się w niedzielę
w kościele pw. św. Jana z Kęt
z udziałem kombatantów,
władz miasta oraz licznie zgromadzonych
mieszkańców.
Organizacje kombatanckie
oraz rumskie szkoły wystawiły
poczty sztandarowe.
Po mszy złożono kwiaty na grobie poległych w
czasie II wojny światowej
żołnierzy, a także na grobie
Hipolita Roszczynialskiego, zamordowanego w 1939
roku w Piaśnicy wójta gminy Rumia. Złożono także
kwiaty pod obeliskiem poświęconym bohaterom walk
z faszyzmem niemieckim w
latach 1939–1945, ofiarom
hitlerowskiego terroru zamęczonym w więzieniach,
obozach koncentracyjnych
i miejscach kaźni na ziemi
gdańskiej.

– Wszyscy się cieszyli, że
będzie wolność, że będzie
dobrze, skończy się gehenna,
wysiedlenie i rozstrzeliwania
- opowiadał Edward Kisielewski, kombatant II Wojny
Światowej. – 8 maja byłam
w okolicach Wiednia, na terenie ówczesnych Niemiec i
tam nastąpiło wyzwolenie,
tam ogarnęła nas ta radość wspominała Józefa Obszyńska, obecnie członek zarządu
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych, była nauczycielka i
wieloletnia dyrektor szkoły.
- Spotykamy się tutaj z okazji 71. rocznicy ważnego zwycięstwa – powiedziała Józefa
Obszyńska. – To był dzień,
którego wyczekiwały miliony
ludzi, nie tylko na frontach.
My pamiętamy wojnę i zależy nam, by dla młodych ludzi
hasło „Nigdy więcej wojny”

nie było tylko pustymi słowami. By Wolność, Honor i Ojczyzna były bliskie każdemu
młodemu człowiekowi.
Przedstawiciele
władz
miasta oddali także hołd
zmarłemu kilka dni temu
Tadeuszowi Zleśnemu, wieloletniemu prezesowi rumskiego oddziału Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, którego we wrześniu 2014 roku
rada miasta uhonorowała
Medalem za Zasługi dla Miasta Rumi, za jego pracę na
rzecz lokalnej społeczności.
Z kolei we wtorek kombatanci spotkali się z Michałem Pasiecznym, burmistrzem Rumi, w Miejskim
Domu Kultury.
Zebrani
odśpiewali rotę i minutą ciszy uczcili pamięć Tadeusza
Zleśnego.

Delegacje kombatantów i władz miejskich składają kwiaty pod obeliskiem poświęconym bohaterom walk z faszyzmem

U.M. Fot.: W. Hintzke
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Uczczono pamięć T. Zleśnego składając kwiaty i zapalając znicze na jego grobie
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MIASTO

Kulisy organizacji
Biegu Kaszubskiego

Matematyka to wspólny język
ludzi i przyrody

W dniu 23 kwietnia w ZSO Szkole podstawowej Nr 9 odbyła się
W odpowiedzi na sygnały od naszych Czytelników, dotyczące uroczystość zwieńczająca Rok Matematyki na Pomorzu pod hautrudnienia poruszania się po mieście w dniu kiedy odbywał się słem „Matematyka to wspólny język ludzi i przyrody”.
Bieg Kaszubski, prezentujemy komentarz Organizatora imprezy.
Wśród
zaproszonych ilustracją piękna świata, przestrzennymi o tematyce
Organizacja
biegów
ulicznych w centrum miast
w Europie i na świecie jest
dziś standardem społecznym a nie wymysłem grupki
ludzi. Idea czynnego uprawiania sportu oraz organizacja imprez sportowych,
także biegów ulicznych,
niesie mnóstwo pozytywów,
które na pewno przeważają
w bilansie nad problemami
dla innych. Te pozytywy
zaczynają się promocji aktywnego stylu życia od najmłodszych uczestników poprzez prewencję dbałości o
zdrowie, sylwetkę i odporność psychiczną, po dobrze
spędzony czas wolny i zbudowanie więzi społecznej
przy wspólnych działaniu i
uczestniczeniu w tego typu
inicjatywach. Organizacja
biegu to ciężka praca, dużo
odpowiedzialności i poświęcenie wielu ludzi dla dobra
wspólnego.
Bieg Kaszubski w Rumi
składał się z serii biegów
dla dzieci i młodzieży,
rozgrywany tylko na ul.
Dębogórskiej i tylko przy
zamknięciu, krótkiego odcinka ulicy tj. od Ronda
Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Skrzyżowania z ul.
Gdyńską/Chełmińska (bez
zajętości Ronda Jana Pawła
oraz wspomnianego skrzyżowania). Ten ledwie 350
m odcinek był zamknięty
w godzinach 10:30-14:00 i
rozegrano na nim biegi dla
dzieci i młodzieży na dystansie 500, 1000 i 1500.
Wystartowało ponad 200
dzieci i młodzieży.
Bieg główny na dystansie 10 km składał się z 2
pętli po 5 km przebiegających ulicami: Dębogórską,
Gdańską, Dąbrowskiego i
Starowiejską. Zamknięcie
trasy trwało w godzinach
11:45-13:30, ale przez każ-

dą z ulic możliwy był przejazd poprzeczny. Dzięki
czemu można było wszędzie
się dostać, oczywiście ze
startą czasu kilku, kilkunastu minut. W TRAKCIE
ZAMKNIĘCIA RUCHU
ULICZNEGO W RUMI
POD NADZOREM POLICJI UMOŻLIWIONY
BYŁ RUCH POPRZECZNY W NASTĘPUJĄCYCH
MIEJSCACH:
przez ul. Dębogórską –
przejazd poprzeczny możliwy przez ul. Chełmińską,
Gdyńską; przez ul. Gdańską – przejazd poprzeczny
możliwy przez ul. Katowicką; przez ul. Dąbrowskiego – przejazd możliwy przez ul. Piłsudskiego;
przez ul. Starowiejską
– przejazd możliwy przez
ul. Wybickiego, Roszczynialskiego.
Aby
zminimalizować
dalej skutki związane z zamknięciem ruchu drogowego organizator zrealizował
szereg działań w wyniku
zarządzeń
odpowiedzialnych instytucji oraz dobrego obyczaju. Opracowano
szczegółową informację o
utrudnieniach wraz z naniesieniem wspomnianych
czterech poprzecznych śluz,
tym samym zmniejszono
utrudnienia do minimum.
Ponadto zrealizowano następujące działania:
- na 10 dni przed imprezą
została opracowana informacja o utrudnieniach ruchu i wysłana do wydziału
promocji UM Rumi. Stamtąd w formie informacji prasowej materiał został rozpowszechniony dalej.
- na 7 dni przed imprezą powieszono 40 żółtych
tablic wzdłuż trasy, informujących o wyłączonym
ruchu ulicznym w dniu
24.04.2016 w godzinach

11:45-13:30
- na 7 dni przed imprezą, w niedzielę 17.04.2016
we wszystkich kościołach
w Rumi odczytano komunikat o utrudnieniach w
ruchu ulicznym w dniu
24.04.2016
- na 2 dni przed imprezą ukazała się informacja w
Gońcu Rumskim o utrudnieniach w ruchu ulicznym
w dniu 24.04.2016
- na 2 dni przed imprezą
wolontariusze biegu roznieśli wśród mieszkańców
1000 ulotek o utrudnieniach w ruchu ulicznym w
dniu 24.04.2016
- Informacje o biegu zamieszczone były na stronie
zawodów (www.biegkszubski.pl), stronie współorganizatora MOSiR Rumia,
na stronie Urzędu Miasta
Rumi)
- informacja o zmianie
organizacji autobusów na
swojej stronie i przystankach
umieścił ZKM Gdynia.
- 15 kwietnia ukazał się
komunikat na stronie Gazety Rumskiej (dop. red.).
Organizatorzy
Biegu
Kaszubskiego dziękują za
wszystkie uwagi, nawet krytyczne, które wykorzystają
w przyszłości aby jeszcze
bardziej
minimalizować
skutki wynikające z organizacji biegu i tym samym
czasowego wyłączenia ulic.
Na pewno będzie to lepsze wykorzystanie mediów
i lepsze rozpowszechnienie informacji o imprezie i
związanych z nią utrudnieniach ruchu.
Przy okazji organizatorzy
dziękują za wzorową pracę
i zabezpieczenie biegu: dla
Policji i Straży Miejskiej
oraz 100 wolontariuszom
fundacji Miasta Sportu.

gości obecny był przewodniczący Rady Miejskiej
miasta Rumi Pan Ariel Sinicki.
Uczniowie
edukacji
wczesnoszkolnej
zaprezentowali się w atrakcyjnych, kolorowych strojach
przygotowanych
przy współudziale rodziców. Ich występy były

który nas otacza, zjawisk
przyrody i cudów natury. Przygotowana przez
uczniów część artystyczna
ukazywała wszechobecność matematyki w życiu
codziennym. Występom
towarzyszyła szkolna orkiestra.
Szkoła w tym dniu była
udekorowana
pracami

matematyczno – przyrodniczej uczniów a w małej
sali gimnastycznej odbywały się pokazy przyrodniczych eksperymentów.
Dzień ten udowodnił
iż matematyka to królowa
nauk i spędziliśmy go iście
po królewsku.
Iwona Bielińska
Krystyna Wrotniak

Matematyka królowała na scenie jak i w salach lekcyjnych podczas doświadczeń i prezentacji

Kolejna nagroda dla Stacji Kultura
„Stacja Kultura w Rumi” wygrała 1 nagrodę w międzynarodowym konkursie LIBRARY INTERIOR DESIGN AWARDS organizowanym w USA!
Według decyzji jury,
które reprezentowało Amerykańskie Stowarzyszenie
Bibliotek i Światowe Stowarzyszenie Architektów
Wnętrz została uznana najpiękniejszą biblioteką świa-

ta w kategorii "Single Space
Design", wśród projektów z
Kanady, Chin i USA.
Wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca podczas
ALA Annual Conference w
Orlando na Florydzie.

Nagrodzone prace prezentowane są na stronie
internetowej organizatora i będą publikowane w
amerykańskiej prasie m.in.
American Libraries Magazines i Contract.

Dyrektor Biegu Kaszubskiego
Piotr Netter
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UJĘDRNIJ SIĘ NA LATO - MODENTE
Salon ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka zaprasza na zabiegi wyszczuplające i ujędrniajace dzięki, którym nawet najbardziej upalne dni nie będą nam straszne. Hitem ostatnich
miesiecy jest urządzenie o nazwie MODENTE, dzięki któremu zniwelujemy niedoskonałości naszego ciała m.in. celulit oraz nadmiar tkanki tłuszczowej.
Urządzenie kosmetyczne MODENTE wyposażone jest w 4 specjalnie skonstruowane
głowice zawierające wszystkie wymienione technologie, które działając w odpowiedniej
kolejności głęboko oddziałują na wszystkie warstwy skóry przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, umożliwiając osiągniecie rewelacyjnych i długotrwałych efektów.
Skuteczność zabiegów MODENTE osiągana jest dzięki wykorzystaniu działania czterech źródeł energii:
Podczerwień - podgrzewanie płytkich warstw tkanki
				
tłuszczowej oraz skóry (do 3 mm)
Podciśnienie - zwiększenie głębokości działania podczerwieni
			
i prądu RF, zwiększenie lokalnego krążenia krwi
Masaż mechaniczmny - poprawa drenażu limfatycznego
						
i rozrywanie zwłóknień
Prąd RF - podgrzewanie tkanki tłuszczowej
		
do 2 cm głębokości oraz ujędrnianie skóry

Mechaniczna stymulacja poprzez zassanie i masaż fałdu skóry usuwa zrosty w tkance
tłuszczowej redukując cellulit. Rozszerza naczynia krwionośne, czym usprawnia przepływ
krwi i odprowadzanie zbędnych produktów przemiany materii,masaż dodatkowo usprawnia penetracje prądu RF i światła w głębsze warstwy skóry.
Światło podczerwieni i fale radiowe zwiększają perfuzję krwi i dysocjację tlenu z oksyhemoglobiny pobudzając aktywność fibroblastów,przyspiesza spalanie kwasów tłuszczowych w efekcie ujędrnia skórę.

Po przeprowadzeniu serii zabiegów tkanka tłuszczowa w sposób widoczny zostaje zredukowana. Wiele klinicznych przypadków potwierdza natychmiastowy skutek po ukończeniu pełnego zabiegu.
Wskazania:
• zwalczanie cellulitu
• silne ujędrnienie i modelowanie sylwetki
• intensywne wyszczuplanie
• zwiększenie napięcia powłok brzusznych i innych partii ciała
• pobudzenie układu krwionośnego i limfatycznego
• wygładzenie skóry
• podniesienie pośladków i innych partii ciała
• zmniejszanie obrzęków nóg, odprowadzanie zastojów limfatycznych
• redukcja tkanki tłuszczowej
• lift skóry
Jak wiadomo najlepsze efekty przynosi terapia skojarzona. Wyżej wymienione technologie skupione są w jednej głowicy tak, że podczas zabiegu działamy na problem wielopłaszczyznowo intensyfikując tym samym osiągane efekty.
Tylko do końca czerwca Bon rabatowy do zrealizowania w
Salonie ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka. Zapraszamy na zabiegi.
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Urodzinowe Dni Dawcy Szpiku
już 21-22 maja 2016 r
Już 21 - 22 maja, w 56 hipermarketach Auchan w całej Polsce, podczas
20 Urodzin Auchan odbędą się akcje rejestracji potencjalnych Dawców
komórek macierzystych krwi i szpiku zorganizowane przez Fundację
DKMS Polska przy olbrzymim i nieustającym wsparciu Auchan Polska,
w godzinach 10:00 - 18:00 na terenie całej Polski będzie można zarejestrować się, jako potencjalny Dawca szpiku oraz wesprzeć Fundację
DKMS Polska poprzez darowiznę pieniężną do puszki.
Rejestrację potencjalnych
Dawców będą wspierać pracownicy – wolontariusze
Auchan. Urodzinowe Dni
Dawcy Szpiku w Auchan
dedykowane są malutkiej
Gabrysi z Krakowa i innym
pacjentom dotkniętym nowotworem krwi.
„To właśnie poprzez akcję rejestracji potencjalnych
Dawców szukamy bliźniaka genetycznego dla Gabrysi
oraz innych chorych potrzebujących
przeszczepienia
krwiotwórczych
komórek
macierzystych. Dlatego apeluję o poinformowanie najbliższych, przyjście, wsparcie
i zarejestrowanie się jako
potencjalny Dawca już 21
– 22 maja 2016 r. w najbliższym hipermarkecie Auchan.” – zachęca Wojciech
Niewinowski, pracownik
Fundacji DKMS Polska.
Fundacja DKMS Polska wraz z Auchan Polska
od ponad 4 lat łączą swoje
siły zwiększając szansę na
znalezienie Dawców dla
każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia.
Podczas poprzednich Dni
Dawcy Szpiku w Auchan
do grona nowych potencjalnych Dawców dołączyło ponad 32 700 osób, a
67 z nich zostało realnymi
Dawcami dając szansę na
nowe życie potrzebującym
przeszczepienia pacjentom.
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go wywiadu medycznego,
wypełnieniu formularza z
danymi osobowymi oraz
pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną
określone cechy zgodności
antygenowej, a jeśli okaże
się, że kod genetyczny Dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy
dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się
zarejestrować, powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Rejestracja i przebadanie jednego Dawcy to koszt
250 zł. Od początku istnienia Fundacji DKMS Polska
rozwijamy naszą bazę rejestrując kolejnych Dawców
m.in. dzięki darowiznom od
osób indywidualnych i finansowemu wsparciu firm.
Każda, nawet najmniejsza
darowizna pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych
Dawców. Rejestracja w bazie jest bezpłatna.
Dziękujemy. Liczy się
każde wsparcie.
DKMS
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Rumia, ul. Wileńska 33
tel.: 58 671 91 83
tel. kom.: 504 447 478

www.pizzeriawenecja .pl
ZAMAWIANIE ONLINE

