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Następny numer ukaże się 22 lipca
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Oficjalne rozpoczęcie ŚDM 2016 w Archidiecezji Gdańskiej
20 lipca 2016 r o godz. 18.00 nastąpi oficjalne
rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży 2016 w naszej Archidiecezji. Połączone jest ze sprawowaniem
uroczystych Eucharystii w parafiach przyjmujących
pielgrzymów, w tym również w naszym mieście.
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na
motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez
Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał
podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to
one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.
Powiązanie miejsca spotkania młodzieży w Krakowie z tematem kolejnego spotkania prowadzi pielgrzymów do Iskry
Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego
Św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały
Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe
centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia - młodzi ludzie,
którzy przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce
objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium, czyli
miejsce zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II.

RUszyli w MIAsto i zmalowali
w Rumi niezły mural
Ksiądz Waldemar Jonatowski przyjeżdża do Rumi w ramach Dni Młodzieży, z
grupą starszej młodzieży z Kenii i Tanzanii, z opiekunami w osobach trzech
księży oraz jego biskupem.

Zamierza pokazać Gościom piękno Rumi i naszego morskiego wybrzeża, pomodlić się na Kalwarii
Wejherowskiej oraz podzielić się słowem z mieszkańcami Rumi na mszach świętych. W szczególności
chce pokazać Gościom z Afryki charakter i gościnność mieszkańców Rumi.
str. 16-17

Uczniowie Salezjańskiego Gimnazjum, biorący udział w projekcie RUsz w
MIAsto, 8 czerwca sfinalizowali w plenerze pierwszą część swoich działań
realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu KULTHURRA! Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Str. 18
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SPORT, SONDA

Gortat Camp Rumia 2016
wystartował!

Nasza sonda

Czy uważasz, że Rumia
to czyste miasto?
KATARZYNA
GRZENKOWICZ

Po gorącym powitaniu Marcina Gortata przez zebraną w rumskim MOSiR-ze publiczność, rozpoczęła się rozgrzewka, a następnie trening. Treningi na hali rozpoczyna młodsza grupa.
Są sportowe emocje i
duch rywalizacji. Marcin
Gortat na bieżąco udziela
wskazówek zawodnikom.
- Jest bardzo fajnie –
mówi Aleks Łada, jeden z
uczestników Gortat campu
Rumia 2016. – Trudno było
się tu dostać, ale ten trening
to naprawdę olbrzymia
frajda. Na co dzień jestem

fanem koszykówki, kibicuję
Washington Wizzards.
Po południu, ok. godz.
15.00 rozpoczęła się Klinika dla starszych – nastoletnich zawodników. Tutaj
już wskazówek udzielał
sam Marcin Gortat.
W piatek Marcin trenował z młodzieżą w Toruniu, a następne spotkanie

RUMIA JEST CZYSTA, ALE
BRAK KOSZY DO SPRZĄTANIA
PO PUPILACH

z młodymi zawodnikami
odbędzie się już w poniedziałek, w Łodzi.
Tak samo jak w ubiegłym roku, na zakończenie
trasy, zostanie zorganizowany pokazowy mecz pomiędzy zawodnikami Gortat Team, a reprezentacją
Wojska Polskiego.

DANUTA
STAWIANOWSKA
MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ

WIOLETTA
PIŁAC

E.S.

RUMIA JEST CZYSTA

TOMASZ
BAWTRUCZUK
RUMIA TO CZYSTE MIASTO

Przygotowanie do treningu, obecny był również burmistrz M. Pasieczny

MARIA
RYBAKOWSKA

Wszyscy czekali na wejście M. Gortata i jego zaproszonych Gości

W RUMI JEST CZYSTO

REKLAMA

Przed treningiem mała rozgrzewka

Marcin Gortat przedstawia swoich Gości
OGLOSZENIE

Wyjaśnienie
UM Rumi

Jak zwykle, najpierw Marcin przedstawił zasady wspólnego treningu
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Urząd Miasta Rumi prostuje nieprawdziwą
informację podaną 14 czerwca 2016 r. przez TVP
3 Gdańsk w programie „Panorama”, dotyczącą
liczby wydanych decyzji w ramach realizacji
Programu „Rodzina 500 plus”.
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Rumi wydał 885 decyzji, a nie tylko 41. Przyjęto nie 3000, ale 3251 wniosków oraz wypłacono
świadczenia na łączną kwotę 1229386 zł.

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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PIKNIK ROWEROWY
W KAZIMIERZU

REKLAMA

W obecnym roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej świętuje Jubileusz 55-lecia działalności. Z tej okazji firma zaangażowała się ściślej we współpracę z Klubem Turystyki Rowerowej „Sama Rama” z
Rumi i zorganizowała w dniu 4 czerwca br. wycieczkę rowerową, połączoną z piknikiem w Kazimierzu.
Trasa wycieczki rowerowej: Rumia – Biała Rzeka – Reda – Moście Błota – Kazimierz – Rumia
Uczestników pikniku (blisko 100 osób) gościli
Państwo Dzięgielewscy, właściciele Muzeum pod
Dębową Górą. W trakcie imprezy odbyły się gry i
konkursy z nagrodami. Szczególną aktywnością i
zaangażowaniem wykazały się dzieci z klubu rowerowego „Bąble”, wspierane przez bardzo cierpliwe
i kreatywne panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rumi. Koordynatorem całej imprezy
był lider „Samej Ramy” Roman Łuczak.
Spotkanie wzbogacone poczęstunkiem z kiełbasek z grilla oraz chleba ze smalcem trwało kilka godzin. Dodatkową atrakcją niewątpliwie było
zwiedzanie Muzeum pod Dębową Górą, gdzie
znajdują się m.in. przedwojenne maselnice, żelazka z duszą, przyrządy do leczenia prądem i wiele
innych ciekawych eksponatów.
Zaangażowanie OPEC w inicjatywy związane z
aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia wpisuje się w długofalową strategię działań przedsiębiorstwa na rzecz lokalnych społeczności.
Patronem medialnym pikniku była Gazeta Rumska.
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Statuetka Gryfa Gospodarczego
dla rumskiej firmy Corleonis
Statuetka Gryfa to jedna z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych,
a walczą o nią liderzy pomorskiej przedsiębiorczości. Zwycięzcy wybrani zostali w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.
Ponadto, w drodze plebiscytu, wśród czytelników
gazety „Dziennika Bałtyckiego”, portalu Trójmiasto.pl,
widzów TVP Gdańsk oraz
słuchaczy Radia Gdańsk,

wyłoniony został laureat,
który otrzymał statuetkę
Gryfa Medialnego.
Kapituła konkursu przyznała także statuetkę specjalną w kategorii: „Gryf

Odpowiedzialności Społecznej 2016” oraz „Gryf
Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2016”. W kategorii
„Małe Przedsiębiorstwo”
nagrodę otrzymała firma

CORLEONIS Sp. z o.o.
S.K.A. z Rumi. Statuetkę
w imieniu firmy odbiera
jej przedstawiciel – Daniel
Gwóźdź.
W. Hintzke

Statuetkę wimieniu ﬁrmy odbiera jej przedstawiciel - Daniel Gwóźdź.

Śpiewajmy księdzu Jerzemu...
Jak co roku, 6 czerwca - w rocznicę beatyfikacji – rumianie uczcili pamięć ks. Jerzego Popiełuszki.
Z tej okazji w Kościele
p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Starej Rumi odprawiona została uroczysta
msza, na którą przybyli
mieszkańcy oraz honorowi
goście: poseł na sejm Jan

Klawiter oraz radna powiatowa Łucja Słowikowska.
Następnie odbył się
występ pod dzwonnicą,
nieopodal pomnika Jana
Pawła II. Księdzu Jerzemu
zagrał i zaśpiewał zespół

"ETTA" . Na zaproszenie w
uroczystości wzięli udział:
ks. proboszcz parafii p. w.
Podwyższenia Krzyża Św.
i przedstawiciele Fundacji
Słowo.
Emilia Samulska

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA
RUMI
O przyjęciu dokumentu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla
obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od
północy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy północnej
aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od
południa ulicą Dębogórską.
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 709/255/2016 Burmistrza Miasta
Rumi z dnia 13.06.2016 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”
ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy
północnej aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego
i od południa ulicą Dębogórską 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.
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Myślimy globalnie, segregujemy lokalnie
Segregacja odpadów jest korzystna dla ochrony naszego środowiska. Aby nasze działania przyniosły jak najwięcej pożytku, warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami.
Segregacja już na poziomie gospodarstw domowych to selektywne
zbieranie oraz recykling
poszczególnych rodzajów odpadów o tym samym charakterze, w celu
ułatwienia ich przetwarzania. W naszym mieście selektywna zbiórka
obowiązuje w odniesieniu do: papieru, metalu,
plastiku, szkła, odpadów
zielonych i popiołu.
- Segregacja to nie tylko ochrona środowiska,
ale również dbałość o
nasze portfele – zauważa
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Mieszkańcy, selekcjonując śmieci, powodują że gmina nie

będzie musiała podnosić wyznaczonym terminem
„podatku śmieciowego”.
„wystawki” raz w miesiącu sprzed posesji lub bezpośrednio do PSZOK.
OPRÓCZ WYSTAWKI
W Rumi zwiększono ilość odbieranych od ODPADY NIEBEZPIECZNE
mieszkańców nieruchoTen rodzaj śmieci
mości
zamieszkanych oddajemy do Punktu
odpadów budowlanych i Zbiórki Odpadów Nierozbiórkowych. Odpady bezpiecznych (ul. Dębotakie, w ilości 200 kg na górska 148, Rumia) lub
rok kalendarzowy (na korzystamy z Objazdolokal mieszkalny) moż- wej Zbiórki Odpadów
na przekazać bezpłatnie Niebezpiecznych
(27
bezpośrednio do Punk- sierpnia, 2-3 września
tu Selektywnej Zbiórki – więcej szczegółów na
Odpadów Komunalnych, www.kzg.pl).
który mieści się przy ul.
Zużyty sprzęt elekDębogórskiej 148. Od- tryczny i elektroniczny
pady wielkogabarytowe oddajemy także do Punkoraz zużyte opony mogą tu Zbiórki Odpadów
być przekazywane poza Niebezpiecznych (ul. Dę-

bogórska 148, Rumia) lub
przy okazji wspomnianej
Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Można też się go też pozbyć podczas comiesięcznych „wystawek”. Przyjmowany jest również
w punktach sprzedaży
detalicznej, przy zakupie
sprzętu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości
nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu. Usługę bezpłatnego
odbioru dużych elektrośmieci z domu świadczą:
Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i
Chylonki”, tel.: 58 624 66 11,
„ElektroEko”,
tel.: 22 223 33 00.
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Zmiany na urzędzie
Proboszcza Parafii
i Dyrektora
Dzieła Salezjańskiego

Lato nad Zagórską Strugą
Sezon letni przy MDK RUMIA rozpocznie się 2 lipca o godz. 20.00
galą finałową projektu Rumski Wokal 2016. 10 laureatów przygotowanych przez Marzenę Graczyk oraz Agnieszkę Skawińską wystąpi w koncercie na scenie letniej wraz z gościem specjalnym Sylwią Różycką.

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w najbliższym czasie nastąpią zmiany na
kilku urzędach kościelnych.
Dotychczasowy proboszcz parafii i przełożony domu zakonnego
ks. Kazimierz Chudzicki
odchodzi pełnić posługę
kapłańską do Dębna (k.
Myśliborza). Nowym proboszczem i dyrektorem
został mianowany ks.
Janusz Sikora SDB,
dotychczasowy ekonom
domu zakonnego i opiekun Domowego Kościoła.

Nowy ksiądz proboszcz urząd obejmie
w niedzielę 26 czerwca
podczas mszy św. o godz.
11.00.
Zapraszamy
mieszkańców naszego miasta
do wspólnej modlitwy
podczas tej mszy świętej.
Następuje też zmiana
na stanowisku dyrektora szkół salezjańskich,
dotychczasowy dyrektor

ks. Marek Zaborowski
przenosi się do Kniewa, a
jego obowiązki przejmie
ks. Stefan Makuracki,
który przyjedzie do nas
prosto ze Szczecina.
Z naszej parafii odchodzą też duszpasterze,
ks. Michał Tomczak (do
Kniewa) i kl. Rafał Chabowski (do Moskwy).

Gala finałowa to początek wakacyjnych wydarzeń
na tej scenie, bowiem już
9 lipca zobaczymy światową gwiazdę reggae Errol
Organs, a także Międzynarodowy zespół The Rockas. Tradycyjnie w sierpniu odbędzie się Jarmark
Kaszubski, gdzie gwiazdą
wieczoru będzie Zbigniew
Wodecki. Dla najmłodszych 13 sierpnia spektakl

Teatru Czwarte Miasto
„Pchła Szachrajka” zaś
na zakończenie wakacji 28
sierpnia gorące Rumskie
Rio z warsztatami samby
w tle. Oprócz wydarzeń na
scenie będzie można brać
udział w wycieczkach autokarowych i rowerowych,
niedzielnych ćwiczeniach
wraz MY GYM a przez
całe wakacje codziennie
będzie można wypożyczyć

leżak, koc lub parasol przeciwsłoneczny i odpoczywać
na polanie. W lipcu i sierpniu Dom Kultury zaprasza
również na Letnie Kino
Konesera pod dachem
sceny letniej. Wszystkie
wydarzenia dostępne są na
facebookowym fan page'u
MDK RUMIA lub stronie
internetowej www.domkulturyrumia.pl.
		

MDK

W.H.

Kto czyta, nie błądzi
Z udziałem pedagogów oraz młodzieży szkolnej, odbyła się w
naszym mieście akcja czytania pod hasłami: „Kto czyta, nie błądzi” i „Czytam, więc jestem”.
Akcja odbyła się 10
czerwca, z inicjatywy I
LO im. Książąt Pomorskich. Pod opieką nauczycieli młodzi ludzie
zorganizowali przemarsz
ze szkoły do Stacji Kultura. Tam czytali książki na
miejskich ławeczkach, w
pobliżu przystanków autobusowych. W ten sposób

zachęcali przechodniów
do wspólnej inicjatywy.
Całemu
wydarzeniu
towarzyszyły
wspaniałe
humory, a akcja miała na
celu pokazanie, jak cenne
jest pogłębianie wiedzy poprzez czytanie książek. Pod
opieką nauczyciela języka
polskiego, pana Tomasza
Jurkiewicza, grupa hu-

Wszyscy wyruszyli razem ze szkoły do Stacji Kultura
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manistyczna przygotowała
krótkie scenki z „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego.
To, co robiło największe
wrażenie, to fakt, że Rumia
może poszczycić się wspaniałą młodzieżą, która w
ciekawej formie pokazała,
że zawsze warto czytać.
Emilia Samulska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników akcji

Każdy siedział, gdzie mógł, nawet na krawężniku przystanku autobusowego

Przed wejściem do holu dworca młodzież odgrywała scenki rodzajowe
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„HIPOLIT“ NA SPORTOWO!
W maju młodzi sportowcy z ZSP nr 2 w Rumi osiągnęli wyjątkowe sukcesy. Mateusz Rzepa, uczeń klasy III G w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych, został zwycięzcą Powiatowych Mistrzostw LA oraz laureatem srebrnego medalu w skoku wzwyż w Mistrzostwach Wojewódzkiej Licealiady Lekkoatletycznej w Chojnicach. Natomiast uczniowie i nauczyciele 25 maja 2016 roku, spotkali się i rywalizowali ze sobą podczas
Powiatowego Dnia Rekreacji, który związany był z zakończeniem okresu
operacyjności projektu „PL0046 Promocja zdrowia, opieki i wychowania
poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkół”.
W tym dniu przed sportowymi atrakcjami naszą
szkołę odwiedzili goście
ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie w osobach:
Wojciecha Rybakowskiego
– Etatowego Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego,
Ludwika Zegzuły – Przewodniczącego Komisji Edukacji oraz pracownicy Starostwa, którzy czuwali nad
realizacją projektu: Mirosław
Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji, Anna Gojka, Agnieszka Bąkowska,
Krystyna Kohsin i Elżbieta
Kalisz z Wydziału Edukacji.
W Dniu Rekreacji na boisku
przy ZSP nr 2 zorganizowano

festyn sportowy. Uczniowie,
wzięli udział m.in. w sztafecie
sprawnościowej i zawodach w
przeciąganiu liny. Poszczególne klasy wyznaczyły swoich
reprezentantów, którzy strzelali gole do bramki, biegli
w slalomie z piłką oraz brali
udział w biegu siodełkowym
z pałeczką sztafetową. Około południa rozegrano mecz
piłki siatkowej Mistrzowie
Szkoły kontra Absolwenci.
Swoje umiejętności potwierdzili dotychczasowi Mistrzowie Szkoły - klasa II E.
Po sportowych emocjach
i rozdaniu nagród oraz wyróżnień - był czas na wspólnego
grilla. Wszystkim uczestnikom

dopisywały: adrenalina związana z współzawodnictwem oraz
świetna pogoda i dobre humory. Organizatorami spotkania
byli: Dyrektor i nauczyciele
z „Hipolita” we współpracy
ze Starostwem Powiatowym
w Wejherowie, które wybiło
specjalnie na tę okoliczność
medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników. Ponadto
Starostwo ufundowało puchary
i produkty na grilla. Sponsorami nagród natomiast byli
partnerzy szkoły: Leroy Merlin
i sklep „Żabka” z Rumi oraz
Rada Rodziców „Hipolita”.
p.o. Dyrektora
ZSP nr 2 w Rumi
Elżbieta Kałuska

Rumia daje pieniądze
dla wejherowskiego szpitala
Kolejne 50 tys. zł trafi do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z kieszeni rumskiego samorządu.

Prezes szpitala i burmistrz miasta podpisuja umowę o dotacji.

Za tę dotację zostanie
wyremontowana część oddziału Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej.
- Przyda się każda pomoc
- mówi Andrzej Zieleniewski, prezes szpitala. – Tym
razem odnowimy odcinek,
gdzie znajdują się sale poope-

racyjne. Szacujemy, że prace
zakończą się w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Rumia wspiera finansowo strażaków, strażników
miejskich i służbę zdrowia.
- W zeszłym roku daliśmy
dotację Straży Pożarnej –
dodaje Michał Pasieczny,

Fot.: E. Samulska

burmistrz Rumi. – W tym
roku dwa razy wspomogliśmy wejherowski szpital.
Raz – na defibrylator, raz
– na remont. W przyszłym
roku zamierzamy pomóc policji w jej potrzebach finansowych.
Emilia Samulska

Historia rumskiej strzelnicy
Prawdopodobnie nie wszyscy mieszkańcy Rumi wiedzą, że przed
wojną działała w pobliskim lesie strzelnica, z której korzystały
organizacje paramilitarne działające w Rumi jak np. harcerze czy
Bractwo Kurkowe.

Czekamy na Ciebie! Dołącz do drużyny Hipolita!

Uroczyste otwarcie strzelnicy, pierwszy z lewej stoi Komendant Bractwa Kurkowego Franciszek Masztalerz.
Fotograﬁa pochodzi z prywatnego archiwum Marka Opajdowskiego.
REKLAMA

Przypominamy, że trwa rekrutacja. Deklarując naukę w „Hipolicie” zyskasz:
1. dodatkowe kursy specjalistyczne w zawodzie technik logistyk i spedytor
2. staże w najlepszych ﬁrmach oraz praktyki zawodowe w Irlandii
3. stypendium Prezesa Rady Ministrów
4. unijne stypendium naukowe za wyniki z przedmiotów zawodowych

W następnym numerze Gazety Rumskiej postaramy się zaprezenować Państwu
historię tego miejsca i ludzi z nim związanych. Podczas tegorocznej edycji budżetu

obywatelskiego, znalazła się grupa zapaleńców chcących przywrócić świetność
temu miejscu i jeśli to możliwe, znowu
otworzyć tam historyczną strzelnicę.
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AKTUALNOŚCI, HISTORIA

Zjazd okręgowy Żołnierze już nie

Wyklęci
a
Niezłomni
Prawa i Sprawiedliwości

Na ogrodzeniu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomo4 czerwca br. w rumskiej hali MOSiR rozpoczął się Zjazd Okręgo- żenia Wiernych przez kilka miesięcy wisiały banery będące częścią
wy Prawa i Sprawiedliwości okręgu 26 – Gdynia. Na zjazd przybyło wystawy pt. „Żołnierze Wyklęci”. Autorem i właścicielem wystawy
około 350 Delegatów i Gości z terenu całego okręgu. Przy ponad jest stowarzyszenie „Narodowa Rumia”.
			
red.
50 procentowej frekwencji odbyły się wybory Delegatów pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości na V Kongres Partii, który będzie
miał miejsce 2 lipca w Warszawie.
Przyjęto również 6 projektów uchwał, które dotyczyły m.in.: pozostawienia
siedziby Polskiej Agencji
Kosmicznej w Trójmieście,
budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej wraz z łącznikiem
do gdyńskiego portu, modernizacji linii kolejowej
201 Bydgoszcz – Gdynia,

upowszechnienia wiedzy
o działalności konspiracyjnej na Pomorzu w okresie
II wojny światowej i po jej
zakończeniu,
wspierania
zrównoważonego rozwoju
gospodarczego całego terenu województwa pomorskiego oraz w sprawie udzielenia poparcia dla działań
rządu RP i Prezydenta RP.

Delegatem na V Kongres
Prawa i Sprawiedliwości
z powiatu wejherowskiego została wybrana Violetta
MACKIEWICZ-SASIAK z Redy. Kolejny
Zjazd Okręgowy PiS, podczas którego Delegaci wybiorą władze Okręgu na
kolejną kadencję, odbędzie
się jesienią tego roku. Ł.S.

Na kongresie obecna była grupa delegatów z rumskiego koła PiS, m.in. (od prawej) radny miejski M. Kryża, radna
powiatowa Ł. Słowikowska, wicestarosta W. Reclaf.				
Fot.: Mateusz Łęgowski

APEL O POMOC
Mam na imię Stanisław.
22 lata temu uległem wypadkowi samochodowemu i od
tamtego czasu poruszam się
na wózku. Mimo tych przeciwności losu nie poddałem
się i staram się prowadzić
aktywny tryb życia. Regularnie ćwiczę, chciałbym
pokonywać dłuższe trasy na
zewnątrz. Niestety mój stary wózek nie daje mi takich
możliwości. Abym mógł się
bardziej rozwijać ruchowo i
pokonywać większe odległości, jak i również podjazdy
pod górę, potrzebny jest do-
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stosowany do tego aktywny wózek inwalidzki marki
Kuschall. Niestety mój stan
finansowy nie pozwala mi na
zakup takiego wózka z własnych środków. Zwracam się
do wszystkich ludzi dobrej
woli o wsparcie i pomoc w
realizacji mojego marzenia!
Od lat zbieram na ten wózek
z pomocą Fundacji Tacy Sami
wwww.tacysami.org.pl
jednak do celu brakuje mi jeszcze
bardzo dużo. Dlatego bardzo
proszę o pomoc czytelników
gazety, mieszkańców miasta,
w którym mieszkam od lat.

Numer konta Fundacji na które można wpłacać
darowizny na mój wózek:
89 2030 0045 1110 0000
0394 4560 z dopiskiem:
Stanisław Damps - zbiórka
na wózek.
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KULTURA

Akcja Czysta Rumia
Akcja Czysta Rumia, do udziału w której zapraszał wszystkich
mieszkańców burmistrz Rumi, odbyła się 11 czerwca na terenie
całego miasta.
Głównym
punktem
programu była zbiórka o
godz. 10.00 ochotników w
sektorach w wyznaczonych
punktach miasta.
Dla chętnych odbyła
się zbiórka przed MOSIR-em, gdzie była możliwość
pozowania do wspólnego,
pamiątkowego zdjęcia.
Następnie, do godz.
14.00, wszyscy ochoczo
zbierali śmieci w poszczególnych sektorach. Na miejscu
można było spotkać bardzo
dużo dzieci, które zaangażowały się wraz z rodzicami
w sprzątanie miasta.
O godz 17.00 odbyła się
najprzyjemniejsza strona
imprezy, czyli festyn dla
wszystkich
uczestników

wielkiego sprzątania. Miejscem zabawy był Park Żelewskiego w Janowie.
Do
najciekawszych
atrakcji zaliczały się konkursy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, harcerska grochówka, ognisko z
kiełbaską, loteria fantowa,
bus edukacyjny. Nie zabrakło muzyki na żywo
(wystąpił zespół Ritmo
Latino), spektaklu „Śmieciowisko” oraz wspólnego
zdjęcia "z lotu ptaka".
Jak widać, mieszkańcy
Rumi poparli inicjatywę,
która przyniosła wiele pożytku i sprzyjała zabawie w dobrych nastrojach po wspólnej akcji Czysta Rumia.
Tekst i foto: Emilia Samulska

Dzieci i młodzież interesowały się tym, co dzieje się na scenie

Harcerze rozdawali wodę

Na festynie bawiły się wszystkie pokolenia

W konkursach startowali wszyscy chętni, nawet burmistrz M. Pasieczny

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchane zamki

Mieszkańcy Rumi zjawili się całymi rodzinami

Przy ognisku można było upiec kiełbaski

Teatr przy stole – Stacja Kultura
zaprasza na głośne czytanie sztuki Malwina
Stacja Kultura – Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi zaprasza w dniu 24 czerwca (piątek) o godz. 18:00 na głośne czytanie sztuki pt. „W kolejce po serce” w wykonaniu Malwiny Tkaczyk. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Teatr Przy
Stole. Wstęp wolny.
Teatr Przy stole to
forma teatralna, w której aktor/aktorka próbuje zmierzyć się z historią zawartą w tekście
literackim.
Dramat nie jest kolejną sztuką o banalnej,
romantycznej miłości,
która trwa do końca

życia. Autorka dramatu
zadaje pytania o sens
miłości – czym ona jest?
Co się dzieje z człowiekiem, który jej nigdy nie
zaznał? Albo otrzymał
jej namiastki, które w
żaden sposób nie zaspokoiły potrzeby kochania. Dramat intryguje

formą, ponieważ cały
tekst jest monologiem
młodej kobiety, która
zadaje pytania o sens
miłości.
Czym jest owe serce w
dramacie? Czy jest tylko
sercem w ciele? Czy sercem (po które) na które
trzeba czekać?

Tkaczyk:
dyplomowana animatorka kultury, pedagog teatru, aktorka
scen
niezależnych.
Zdobyte
doświadczenie oraz wiedzę
przekazuje podczas
prowadzenia szkoleń
oraz zajęć teatralnych
dla różnych grup dzieci,
młodzieży,
seniorów, działa w
szeroko rozumianej
animacji teatralnej.
Stacja Kultura

9

Gazeta Rumska, nr 6 (108), czerwiec 2016

AKTUALNOŚCI

Inwestytura Bożogrobców
w Pelplinie i Gniewie
Sięgająca Średniowiecza i wypraw krzyżowych wspólnota zakonna Świętego Grobu
Bożego w Jerozolimie w głównej mierze obejmuje dziś osoby świeckie. A ich charakterystyczne białe płaszcze z krzyżem jerozolimskim na stałe wpisały się, w krajobraz Małego
Trójmiasta Kaszubskiego.
Ich charyzmatem jest
dziś przede wszystkim
modlitwa o pokój w ziemskiej ojczyźnie Pana Jezusa, a także działalność
charytatywna wspierająca
chrześcijan mieszkających
w Ziemi Św. i utrzymanie
miejsc kultu upamiętniających tamte zbawcze wydarzenia.
11 czerwca br. pod przewodnictwem
Wielkiego
Mistrza – kardynała Edwina Frederica O’Briena z
Watykanu do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu

bożogrobców,
kandydatów, duchownych i przybyłych gości. Wśród nich
obecni byli: kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor
Zwierzchnictwa Polskiego,
abp Henryk Muszyński,
abp Józef Kowalczyk,
bp Ryszard Kasyna i bp
Piotr Skucha.
Inwestytura nowych
kawalerów, dam i duchownych do Zakonu odbyła się pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza
kard. O’Briena w asyście
Zwierzchnika Karola Szlen-

w Polsce ofiarował seminarium pelplińskiemu relikwie
bł. Jerzego Popiełuszki i dokonał dekoracji medalem
Glorii Polskiego Zwierzchnictwa zasłużonych dla
Zakonu osób. Wśród nich

tych uczestniczyli także
przedstawiciele władz samorządowych: starosta wejherowski Gabriela Lisius,
radna powiatu Łucja Słowikowska i prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

Rumianin, Mirosław Słowikowski, odbiera swoją nominację.
		
Fot.: JANUSZ KAMIŃSKI, STUDIOKAMYK - KIELCE

członków Zakonu podkreślił, że „jeśli Zakon nie dąży
do świętości, to przybliżanie
się do Chrystusa jest bezużytczne”. Dodał, że podstawą przynależności do
Zakonu jest „osobisty wzrost
życia”. Spotkanie to zakończyła msza św. sprawowana
przez biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasynę. W
homilii powiedział: „życzę
każdemu z was spojrzenia w
górę, w stronę nieba, a także
nieustannej nadziei zmar-

Przez służbę innym dajecie
przykład miłości i wiary.
Liturgię zakończyły obrzędy przygotowujące do
sobotniej, głównej uroczystości, a więc złożenie
przysięgi przez kandydatów i poświęcenie strojów
zakonnych.
Inwestytura
nowych
członków Zakonu, której
dokonano w Pelplinie połączona była z obchodami
20. rocznicy utworzenia,
na nowo, przez Stolicę

Starosta wejherowski Gabriela Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt również uczestniczyli w uroczystościach.
		
Fot.: JANUSZ KAMIŃSKI, STUDIOKAMYK - KIELCE

Inwestytura nowych członków Zakonu. 		
		
Fot.: JANUSZ KAMIŃSKI, STUDIOKAMYK - KIELCE

Bożego zostało włączonych
24 kandydatów, a wśród
nich: Sabina Grzenkowicz
z Wejherowa, Józef Mikulski z Gdyni i Grażyna
Drapikowska z Gdańska.
Sobotnią
uroczystość
rozpoczęła procesja i ingres
do bazyliki katedralnej

kiera przed Mszą św.
W homilii kard. Nycz
przypomniał, że bożogrobcy mają być ludźmi sumienia i rozszerzać Kościół Jezusa na całej ziemi, słowem
i przykładem swojego życia.
Na zakończenie uroczystości Zwierzchnik Zakonu

znalazł się o. Daniel Szustak, kustosz Sanktuarium
Pasyjno – Maryjnego razem
z całą wejherowską wspólnotą franciszkanów.
Kończąc obrzęd inwestytury Wielki Mistrz Zakonu promował na stopnie
komandorskie: Mirosława
Słowikowskiego z Rumi,
Bartłomieja Muńskiego z
Wejherowa i Mariusza Drapikowskiego z Gdańska.
Na zaproszenie Zwierzchnika w uroczystościach

Zawieś w swoim domu kropielniczkę!
„Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją Mękę i
Zmartwychwstanie” to słowa zaczerpnięte z ceremoniału błogosławieństw, które kapłan może dodać po obrzędzie poświęcenia wody.
Te słowa wyjaśniają i
przybliżają sens każdego obrzędu pokropienia
wodą święconą, również
tego, kiedy czynimy
znak krzyża zamaczając wcześniej palce w
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wodzie święconej w naszych kropielniczkach
domowych.:
- jest to przypomnienie
momentu przyjęcia Chrztu
i zobowiązań z niego płynących,

- jest to moment troski, aby wybór Chrystusa
umocnić, rozwinąć i wydoskonalić, uczynić wyborem
życia i tego konkretnego
dnia lub chwili,
- używanie wody świę-

brandt, który skierował do
uczestników słowo podziękowań za stałą obecność
pomorskich bożogrobców
nie tylko w życiu wejherowskiego sanktuarium, ale i
w życiu miasta. W imieniu
własnym i starosty zaprosił
do Wejherowa Kardynała
Wielkiego Mistrza.
Dzień wcześniej, w czasie modlitewnego spotkania w kaplicy zamkowej
w Gniewie, kard. Wielki
Mistrz zwracając się do

twychwstania, dzięki stałemu odniesieniu do Chrystusa każdej sprawy, każdego
projektu waszego życia osobistego i wspólnotowego (…)

conej (pobłogosławionej
przez kapłana, a więc wyłączonej z codziennego, powszechnego użytku i oddanie na własność Bogu) staje
się szczególnym znakiem
obecności Boga, który
chroni dom i osoby w nim
mieszkające przed działaniem złego ducha,
- jest zewnętrznym wyznaniem wiary i widzialnym opowiedzeniem się
za Bogiem, a odrzuceniem
szatana.

Kropielniczki do nabycia w Anielskiej Księgarni, znajdującej się
przy ul. Dąbrowskiego 25c.

Przed mszą św., trzeci od prawej Mirosław Lademann.
		
Fot.: JANUSZ KAMIŃSKI, STUDIOKAMYK - KIELCE

Apostolską Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu
Bożego w Jerozolimie.
Justyna Muńska
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SPORT, EDUKACJA

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lekkiej Atletyce
W dniu 23.05.2016 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnej Lekkoatletyce.
Zawody te były eliminacją do Finałów Wojewódzkiej Licealiady, która odbędzie się 31.05.2016 roku w
Chojnicach. W rywalizacji
wzięło udział ponad 120
zawodników i zawodniczek
z całego Powiatu Wejherowskiego. Pogoda dopisała, a poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki i
wyrównany. Na zakończenie zawodów najlepsi za-

wodnicy i zawodniczki zostali nagrodzeni medalami
i dyplomami które wręczali: dyrektor Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wejherowie – Andrzej
Byczkowski oraz referent
ds. sportu i imprez sportowych w Powiatowym
Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w
Wejherowie – Bartłomiej

Woźniak. Sędzią głównym
zawodów był: trener reprezentacji Polski w biegach
średnich – pan Zbigniew
Rolbiecki.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Redzie.
Bartłomiej Woźniak
Andrzej Byczkowski

Wyniki mistrzostw osiągnięte
przez uczniów rumskich szkół
Chłopcy

Bieg na 200 metrów
1. Konrad Piotrowski – ZSP 1 Rumia
3. Dawid Wałdowski - ZSP 1 Rumia
Bieg na 400 metrów:
1. Konrad Piotrowski – ZSP 1 Rumia

Skok wzwyż:
1. Mateusz Rzepa – ZSP 2 Rumia
3. Jakub Gruba – ZSP 1 Rumia
Pchnięcie kulą:
1. Rafał Rendaszka – ZSP 1 Rumia

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

Rzut dyskiem:
1. Rafał Rendaszka – ZSP 1 Rumia

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

Bieg na 4x100 metrów:
3. ZSP nr 1 w Rumi

Dziewczęta

Pchnięcie kulą:
1. Viktoria Dombrowska – ZSP 1 Rumia
Rzut dyskiem:
1. Viktoria Dombrowska – ZSP 1 Rumia
3. Paulina Kielińska – ZSP 1 Rumia
Bieg na 800 metrów;
1. Daria Kohnke– SLO Rumia

Liceum Salezjańskie będzie współpracować
z Wydziałem Biotechnologii UG
23 maja szkoła podpisała umowę o współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
W ramach podpisanego
porozumienia
uczniowie
SLO:
1/ mogą uczestniczyć w
zajęciach objętych programem kształcenia na Wydziale i uzyskiwać wpisy
zaliczeniowe do indeksu z
określonych przedmiotów;
2/ mogą uczestniczyć
w organizowanych we
współpracy z Wydziałem
Programach
Edukacyjnych (wykłady, ćwiczenia,
pokazy), korzystając z bazy
naukowo - technicznej (laboratoria) Wydziału pod
kontrolą kadry naukowej
uczelni.

9 czerwca odbyły się
pierwsze warsztaty dla naszej
młodzieży z zakresu biochemii, a dokładniej o izolacji świecącego białka GFP
z transgenicznych bakterii
Escherichia coli oraz bioinformatyki -modelowanie struktury białek i wypływające z
niego wnioski ewolucyjne.
Zajęcia poprowadził dr Szymon Ziętkiewicz z Katedry
Biologii Molekularnej i Komórkowej -Pracowni Białek,
wraz z doktorantami tej Pracowni, w tym absolwentami
Salezjańskiego Liceum, mgr
Agnieszki Jurczyk oraz mgr
Artura Piroga. D. Radzka

Policja
telefon alarmowy 997, z komórki 112
Komisariat w Rumi, ul. Derdowskiego 43
tel.: 58 679 67 22

Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73

Rzut oszczepem:
1. Paulina Kielińska – ZSP 1 Rumia

Fot.: B.W.

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999, z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02

Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
Plac Kaszubski 1
tel. 58 671 01 98

Bieg na 800 metrów:
1. Michał Hajduk – ZSP 1 Rumia

Skok wzwyż
2. Karolina Hewelt – ZSP 1 Rumia

Bieg na 800 m.								

WAŻNE TELEFONY

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
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

Pierwsze zajęcia z biochemii. 					

Fot.: D.R.

Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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SPORT, HISTORIA

Rumski sport – 40 lat MOSiR-u cz. III
Na łamach naszej gazety przedstawiliśmy pokrótce historię
rumskiego sportu, datowaną na początek lat 20-tych XX w. Ważną częścią tej historii było powołanie MOSiR-u, który działalność
rozpoczął 1 stycznia 1976 roku.
W roku bieżącym,
roku 40 -lecia działalności MOSiR-u, pisaliśmy
o obiektach, o rozwoju, o
zmianach, o szerokiej gamie propozycji Ośrodka
dla młodych i starszych
mieszkańców Rumi, a także osób spoza naszego miasta. Tego wszystkiego by
nie było bez pracowników,
bez kadry zarządzającej,
bez dyrektora. Wszyscy oni
doskonale przygotowani,
zaangażowani, pełni pasji,
doskonale znający swoje
miejsce pracy, troszczą się
o obiekty, ich prawidłowe
funkcjonowanie i wykorzystanie. Są wśród nich pracownicy o wieloletnim stażu i tu należy je wymienić:
Jolanta Król, Katarzyna
Małachowska, Urszula
Kamińska, Elżbieta Kry-

ża, Jan Cząstka, Witold
Prena, Danuta Kaleta.
W początkowym okresie
działania MOSiR-u jego dyrektorami byli: Witold Sieg,
Wiesław Kubicki, Edward
Śledź, Wiesław Skrzynecki,
Elżbieta Formella, Marek
Kowalczyk. Obecnie stanowisko to, już od wielu lat,
zajmuje dyr Jan Nowicki,
który zapisał się także dobrze w historii samorządu
rumskiego i powiatu wejherowskiego. Był radnym
i przewodniczącym Rady
Miejskiej Rumi, był też
radnym, przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Wejherowskiego.
Sam będąc aktywnym sportowcem, miał wizję rozwoju
rumskiego sportu i dążył do
wprowadzenia jej w życie,
co zaowocowało pięknymi,

Robert Korzeniowski w Rumi promuje chód sportowy

nowoczesnymi obiektami
które są ozdobą rumskiego
krajobrazu. Dyrektor Jan
Nowicki to profesjonalista,
człowiek konkretny, zdecydowany, uporządkowany,
stanowczy, współpracuje z
instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi,
mediami. Ja sam z ogromną
przyjemnością współpracowałem z dyr. Nowickim i
całym zespołem MOSiR-u,
gdy wielokrotnie z ramienia
ZK-P byłem organizatorem
Jarmarków
Kaszubskich,
czy na forum Rady Powiatu
Wejherowskiego lub z okazji rocznic powstania „Solidarności”. Dzięki aktywnej działalności dyrektora i
pracowników MOSiR-u w
Rumi odbywały się imprezy o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym np.:

Międzynarodowe Turnieje
w Gimnastyce Artystycznej,
Mistrzostwa Polski w Chodzie Sportowym, etap wyścigu kolarskiego „Tour de
Pologne”. Koncerty muzyczne na stadionie z udziałem
największych, najpopularniejszych polskich solistów
czy zespołów muzycznych
przyciągały zawsze ogromne
rzesze słuchaczy, podobnie
dzieje się podczas koncertów
na Hali Widowiskowo Sportowej. Ta sportowa, samorządowa, także kulturalna
działalność dyr. Nowickiego
była zauważana i doceniana,
wielokrotnie był nagradzany
odznaczeniami państwowymi i branżowymi.
W roku jubileuszowym
40 - lecia MOSiR-u życzymy dyrektorowi i pracownikom dalszych sukcesów
i owocnej pracy na rzecz
mieszkańców
naszego
miasta.
Ryszard Hinc.

M. Gortat z NBA szkoli dzieci na hali MOSiR w ramach „Marcin Gortat Camp”

Mecze APS Rumia zawsze gromadzą komplet widzów.

Baltic Rhythmic Gymnastics Cup to wielka międzynarodowa impreza gimnastyczna, również gości w Rumi od wielu lat.

Tu też odbywają się koncerty wielu gwiazd, występował tu np. „Piasek”

Nowe boisko i remisowy mecz
Wielkim sukcesem ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej
nr 10. By uczcić otwarcie obiektu, burmistrz, radni miasta i
uczniowie rozegrali towarzyski mecz.
Oficjalnemu udostępnieniu boiska do użytku
towarzyszyły uroczystości z
bogatym programem artystycznym. Można było zobaczyć uczniów, prezentujących rozmaite umiejętności:
śpiew, taniec czy dyscypliny
sportowe, jak rugby czy karate.
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Miłym akcentem była
przemowa Lucyny Oglęckiej, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego pod
adresem
Mirosławy
Grzymkowskiej, dyrektor
SP nr 10. Po niej nastąpiło wręczenie podarunków
przez dyrekcje zaprzyjaźnionych szkół.

Gwoździem programu
był wspomniany mecz towarzyski, zakończony remisem
6:6.
- Emocje trwały do
ostatniej minuty! – zapewnia Marcin Kaczmarek,
członek Komisji Sportu
Rady Miejskiej Rumi. – I
dobrze, bo wszystko zaczy-

Boisko natychmiast po otwarciu było szczelnie oblegane przez młodzież i dzieci.

na się od sportu, który pozwala kształtować charakter młodych ludzi.
– Teraz mamy piękną
salę gimnastyczną oraz kompleks boisk z bieżnią oraz

skocznią – powiedziała dyrektor Grzymkowska. – To
jest naprawdę super zaplecze
sportowe.
- Gratuluję nowego boiska
– powiedział burmistrz Mi-

Fot. E. Samulska

chał Pasieczny. – Dziękuję
radnym, którzy zwiększyli dofinansowanie do tego obiektu.
Jest to sukces Budżetu Obywatelskiego.
Emilia Samulska
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EDUKACJA

Rok pracy w Oratorium - jak minął?
Na początku tego roku szkolnego, kiedy przyjechałem do Rumi, aby służyć Bogu i społeczności lokalnej, angażując się w wymagający proces wychowania młodzieży, prosiłem
o pomoc i zapowiadałem pewne zmiany w Oratorium Salezjańskim im. św. Dominika Savio w Rumi. Dziś, gdy dobiega końca rok szkolny, chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim osobom prywatnym oraz instytucjom i firmom, które poprzez różnorodne działania
wspierały przez cały rok nasze Oratorium.
Skromne „dziękuję” nie
wystarczy, aby zawrzeć w
nim całą wdzięczność i podziękowanie za pomoc, jaką
uzyskaliśmy od Państwa.
Kończy się kolejny rok
szkolny, podczas którego
staraliśmy się zorganizować
czas dzieciom i młodzieży
głównie z terenu naszego

miasta – Rumi. Organizowaliśmy wiele wydarzeń,
w których licznie uczestniczyli rumianie. Chciałbym
wspomnieć Marsz Świętych „Holy Wins” z okazji
uroczystości Wszystkich
Świętych, oratoryjną zabawę andrzejkową, półkolonie zimowe, festyn parafii
Odnowiona sala bilardowa

Sala komputerowa została wyposażona w nowoczesny sprzęt

NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Przed nami
półkolonie letnie: „Szeregowiec Dolot”, które są
współfinansowane przez
Urząd Miasta i Gminy
Rumia.
Organizujemy
dwa
tygodniowe turnusy w
dniach: 27 czerwca – 1 lipca 2016 r. oraz 4 lipca – 8
lipca 2016 r. Chcemy w

tym czasie zorganizować
dla dzieci zajęcia, aby aktywnie i radośnie mogły
spędzić czas. W tym czasie
będziemy realizować program profilaktyczny, aby
uwrażliwiać dzieci na pewne tematy, aby mogły one
unikać różnego rodzaju zagrożeń.
Dzięki wsparciu i życzliwości osób prywatnych i

instytucji udało się wzbogacić ofertę wychowawczą
naszego Oratorium. Powstała sala multimedialna,
dobrze wyposażona i wyciszona sala muzyczna, została odnowiona sala bilardowa. Otrzymaliśmy nowe
siedzenia, dzięki którym
zwiększyliśmy komfort w
Oratorium.
Dostaliśmy mapy i globusy, które zostały rozwieszone w większości pomieszczeń, aby młodzież
mogła poszerzać swoje horyzonty. Komputery i monitory, które zostały nam
dane, pozwalają dzieciom
korzystać z Internetu i rozwijać ich intelekt. Przed
nami stoją kolejne wyzwania, dlatego w przyszłym
roku szkolnym także będę
prosił o wsparcie.

Nadal prowadzimy prace remontowe w części Oratorium

Salezjanów Współpracowników – zawsze życzliwi,
zawsze gotowi do pomocy,
zawsze służący ogromnym
wsparciem. Dziękuję także
współbraciom Salezjanom,
którzy poprzez różne formy zaangażowania wspierali proces wychowawczy.
Dziękuję też ogromnie
siostrom Salezjankom, za

Profesjonalnie wyposażona sala muzyczna, mamy instrumenty i nagłośnienie

Otrzymaliśmy nowe i aktualne mapy świata, wiszą w większości naszych pomieszczeń

Dzięki darom mogliśmy odnowić i wyposażyć większość pomieszczeń

Na koniec chcę podkreślić, że największym bogactwem naszego Oratorium
są animatorzy: osoby, które
przychodzą i bezinteresownie ofiarowują swój czas
na rzecz innych. To im w
pierwszej kolejności dziękuję. Wspierają nas wolontariusze ze Stowarzyszenia

pomoc i współpracę w tym
dziele Bożym.
Od września zapraszamy wszystkich chętnych
na zajęcia do Oratorium.
Będziemy na bieżąco informować o naszej ofercie wychowawczej i edukacyjnej.
Ks. Łukasz Pawłowski SDB

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW
Krótki odcinek ul. Włókienniczej dobiegający do ul.
Kombatantów jest drogą jednokierunkową. Są jednak
tacy kierowcy, którzy skracając sobie drogę, pokonują ten
odcinek "pod prąd".
Drugi sygnał dotyczy przepełnionych ulicznych koszy
na śmieci. Czytelnicy twierdzą, że nie są to jednorazowe
przypadki i wskazują konkretne miejsca, np. skrzyżowanie
ulic Starowiejskiej i Abrahama lub ulicę Dąbrowskiego na
odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Piłsudskiego. Jest to
szczególnie irytujące, gdy śmieci leżą obok koszy na śmieci, szczególnie w soboty i niedziele.
W mieście brakuje też chyba pomysłu na sprzątanie
odchodów po naszych pupilach. W kilku miejscach stoją
co prawda odpowiednie kosze, ale jest tylko kilka takich

miejsc w okolicach centrów obecności mieszkańców (np.
parki miejskie) albo gdzieś na obrzeżach (np. samotny
kosz przy drodze łączącej Rumię z Redą przy C.H. Auchan).
W sąsiednich miastach (Reda, Wejherowo, Gdynia) takie
kosze są spotykane niemal tak samo często, jak zwykłe kosze na śmieci. Co równie ważne, jeśli już nawet znajdziemy
taki kosz w Rumi, to właściciele zwierząt muszą te odchody zbierać dosłownie "gołymi rękoma" ponieważ nigdzie
nie ma papierowych torebek do ich zbierania. Nie można
ich też zakupić w sklepach zoologicznych we własnym
zakresie, w sąsiednich gminach przy każdym koszu natomiast jest sukcesywnie uzupełniany pojemnik z torebkami na zwierzęce odchody, dzięki takiemu rozwiązaniu, nie
trzeba tego robić „ręcznie”.		
Redakcja
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE, SPORT

Osada słowiańska Sławutowo,
przenieś się w czasie o 1000 lat
Niedaleko Trójmiasta i kurortów wypoczynkowych w małej miejscowości Sławutowo,
która leży na obrzeżach Puszczy Darżlubskiej jest miejsce szczególne „Osada Sławutowo”. Jest to rekonstrukcja Osady Średniowiecznej z przełomu IX-X w.
Przekraczając jej bramy
przenosimy się w świat naszych praojców. Miejsce to
pokaże Wam jak dawniej
rozwinięte było rzemiosło.
Poznasz garncarza, tkaczkę, piekarza, kowala, czy
zielarza, w towarzystwie
których zwiedzisz 8 chat,
zobaczysz jak żyli i pracowali nasi przodkowie.
„Osada Sławutowo” pełni funkcję kulturową, edu-

kacyjną jak i turystyczną.
Jedną z form popularyzacji
tego miejsca są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, jak również dorosłych.
Organizujemy dla Was
żywe lekcje historii tj.
warsztaty
rzemieślnicze
(garncarstwo, tkactwo kowalstwo, pieczenie podpłomyków, filcowanie), a
także pokazy kuchni śre-

dniowiecznej. Kultywujemy dawne tradycje i obrzędy, aby w jak najbardziej
namacalny sposób przybliżyć życie z przed 1000 lat.
Zapraszamy
Państwa
również do organizacji
oryginalnych imprez firmowych, pikników, biesiad
itp. a 25 czerwca br w osadzie odbędzie się słowiańska noc kupały, na którą
również zapraszamy miesz-

kańców Rumi. Szczególną
atrakcją osady jest wystawa
„Miecze Europy”. Można
na niej zobaczyć ponad 60
wiernych kopii mieczy od
epoki brązu przez Rzym,
Barbarzyńców, Wikingów
aż do późnego średniowiecza. W ekspozycji jest też
„szczerbiec”, miecz którym
koronowano Królów co nawiązuje do chrztu Polski.
Marcin Selonke

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Piłce Nożnej 11 - osobowej
W dniu 16.06.2016 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi, odbył się Finał Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej 11 - osobowej.
W rywalizacji wzięły udział 4 najlepsze drużyny, spośród 8 zespołów, które wzięły udział w eliminacjach.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 z Rumi, która
po raz trzeci z rzędu wywalczyła tytuł Mistrzów
Powiatu. Na uwagę zasługuje fakt, że nasz powiat
jako jedyny w województwie pomorskim organizuje taki turniej piłki nożnej
dla szkół ponadgimnazjalnych.

Na zakończenie zawodów zespoły zostały
nagrodzone
pucharami
oraz dyplomami które
wręczali:
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
– Monika Pranczke,
Dyrektor
Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych
w Wejherowie – Andrzej
Byczkowski oraz refe-

rent ds. sportu i imprez
sportowych w PZPOW w
Wejherowie – Bartłomiej
Woźniak.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Rumi.
Bartłomiej Woźniak
Andrzej Byczkowski

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
14

Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny.

Wyniki uzyskane w
dniu zawodów:
I miejsce – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi
II miejsce – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Wejherowie
III miejsce – Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rumi
IV miejsce – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie
V miejsce – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Wejherowie
VI miejsce – Zespół

Fot.: B.W.

Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Wejherowie
VII miejsce – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Wejherowie
VIII miejsce - Zespół
Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI

Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego
W dniu 04.06.2016 roku na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie
odbył się turniej koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego” organizowany przez UKS Basket
Ósemka Wejherowo, a konkretnie przez Kordiana Zabrockiego
oraz Bartłomieja Woźniaka. Była to druga edycja tej imprezy.
Pierwsza odbyła się we wrześniu ubiegłego roku na parkingu przy
Centrum Handlowym Auchan w Rumi.
Turniej będzie cyklicznie
organizowany na terenie
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Kolejny streetball
odbędzie się już we wrześniu, ponownie w Rumi.
Jedną z głównych atrakcji podczas sobotnich zmagań była obecność Piotrka
Szczotki – kapitana wielokrotnego Mistrza Polski
Asseco Gdynia.
W turnieju wystartowało w sumie 25 zespołów, co
daje liczbę ok. 100 uczestników. W najciekawszej
kategorii, czyli w kategorii
Open Mężczyzn wystartowało 8 zespołów. Wśród
nich znalazła się ekipa
Mistrzów Polski w Streetballu 3x3 – Urban City
Pl, która na wejherowskim
rynku pokazała klasę wygrywając wszystkie swoje
spotkania. Niespodzianką
i nie lada gratką dla fanów
koszykówki, była obecność w zwycięskiej ekipie
Michaela Hicksa, na co
dzień zawodnika i najlepszego strzelca ekstraklasowej Polpharmy Starograd
Gdański. Oprócz Michaela w zwycięzcach zagrał
Paweł Pawłowski oraz
Marcin Chudy. Obecność

takich zawodników na naszym turnieju podnosi rangę
zawodów i daje możliwość
innym zespołom rywalizacji

czyliśmy je z kategorią Gimnazjum Dziewcząt. Należy
w tym miejscu jednak zaznaczyć, że dziewczyny ry-

Rozgrywki meczowe były prowadzone na Placu Jakuba Wejhera. Fot.: Organizator

na najwyższym koszykarskim
poziomie.
W kategorii Open Kobiet
do turnieju przystąpiły dwie
ekipy. Z racji tak małej liczby
drużyn w tej kategorii, połą-

walizowały razem, ale były
prowadzone dwie odrębne
klasyfikacje. I tak w Open
Kobiet najlepszym teamem
zostały Dzikie Koty, natomiast w rywalizacji dziew-

Zdjęcie zwycięzkiego zespołu, drugi od lewej Jacek Thiel. Fot.: Organizator

cząt ze szkół gimnazjalnych,
czyli rocznika 2000-2002,
najlepsze okazały się Szybkie i Wściekłe, które grały
w składzie: Dominika Mudlaf, Julia Zimniewicz,
Rozalia Zabrocka oraz
Anastazja Kinas.
W kategorii Gimnazjum Chłopców, czyli
rocznika 2000-2002 najlepszym teamem została
ekipa Drużyna Asseco.
A najmłodszej kategorii,
czyli chłopców z rocznika
2003 i młodszych zwyciężył Wejherowski Pakiet
Junior. W zawodach został
rozegrany także konkurs
rzutów, w którym nagrodę ufundował Salon Play
w Wejherowie. Zwycięzcą
został Robert Milczewski, na co dzień zawodnik
UKS Basket Ósemka Wejherowo. Najlepsze ekipy
otrzymały
pamiątkowe
puchary ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w
Wejherowie. Najlepsze trzy
ekipy w każdej kategorii
otrzymały również nagrody rzeczowe, a zwycięzcy
w kategorii open mężczyzn dodatkowo wygrali
czek. Nagrody wręczali:
Arkadiusz Kraszkiewicz
– Skarbnik Miasta Wejherowa oraz Jacek Thiel –
Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Wejherowskiego,
a głównym organizatorem
streetballa był klub UKS
Basket Ósemka Wejherowo.
Bartłomiej Woźniak

REKLAMA

Rumia, ul. Wileńska 33
tel.: 58 671 91 83
tel. kom.: 504 447 478

www.pizzeriawenecja .pl
ZAMAWIANIE ONLINE

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ PIZZERII

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

Dla firm i stałych klientów rabaty

ORGANIZUJEMY:

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

Harcerze i Czysta Rumia
Rumscy harcerze brali udział w akcji
Czysta Rumia 11.06.2016 r. Ich udział to
nie tylko wspólne sprzątanie, ale też i
współorganizowanie festynu w Parku
Żelewskiego.
Przygotowaliśmy dla wszystkich 600 porcji Harcerskiej
Grochówki - 600 porcji kiełbasek z grilla i pieczonej na ognisku - 600 butelek wody. Nasza 50 osobowa reprezentacja
hufca spisała się na medal i wykonała wszystkie obowiązki,
od najmłodszych harcerzy 7 lat do najstarszych 50 parę lat.
DZIĘKUJĘ wszystkim za pomoc harcerskim C Z U W A J
hm.Bogdan Formella

Zdjęcie powyżej: drużyna harcerska ze śmieciami zebranymi na sąsiednich ulicach.
Zdjęcie po lewej: stanowisko wydawania kiełbasek z grila na festynie w Parku Żelewskiego,

Fot.: B.F.
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MISJE

Uganda, Tanzania, Kenia

- misyjna podróż księdza Waldemara Jonatowskiego

Już niedługo odbędą się Światowe Dni Młodzieży, także i w Rumi będziemy je uroczyście obchodzić, przyjedzie do naszego miasta bardzo wielu Gości. Wśród nich zapowiedział się z wizytą pochodzący z Rumi salezjanin, ks. Waldemar Jonatowski. Korzystając z
okazji, chcielibyśmy przybliżyć naszym Czytelnikom jego pracę misjonarską w Afryce. Z
księdzem Waldemarem Jonatowskim rozmawia Wojtek Hintzke.
Wojtek Hintzke - Już
niedługo bedziemy mogli
zobaczyć Księdza ponownie w Rumi wraz z młodzieżą z Kenii i Tanzanii,
ale jak to się stało, że znalazł
się ksiądz tak daleko? Dlaczego zdecydował się ksiądz
na wyjazd do Afryki?

gnienie „ciepła” 40 stopniowego, a tutaj perspektywa
minus 40 stopni. Brrr...
dzięki Bogu, Duch Święty
albo inny święty od dokumentów pomógł mi uzyskać
upragnioną wizę do Kenii.
Głównym
motywem
wyjazdu oczywiście nie był

zaznaczę, że pojechałem do
Nairobi, aby poduczyć się angielskiego, tam byłem 3 miesiące, a dopiero potem dotarłem do miejsca przeznaczenia
– Ugandy. Tak więc nie ma co
mówić jeszcze o Nairobi, ale
zacznę od Ugandy.
Zaskoczenie
kolorem
kraju, wszędzie zielono,
praktycznie gdybym się zazielenił jak piękne miejscowe kameleony, to zniknąłbym z widoku. Następnie
biedota w tym kraju i skala

W. H. - Jaka jest tamtejsza społeczność, ich obyczaje? Jak księdza przyjęto
i jak układają się księdza
relacje ze społecznością lokalną?
Ks. W. J. - Nasz salezjański styl zaadaptowania
się do miejscowych warunków w Ugandzie polegał
na tym, że przez rok byliśmy przydzieleni do jednej
z miejscowych parafiii. Ja
otrzymałem przydział do
wioski zwanej Naggalama,

Tak wyglądają drogi w Kenii, bardzo często trzeba na drodze „wykopać” samochód z takiego rozlewiska.

Msza otwarcia w Marsabit (Kenia).

inaczej, nie tyle do zaakceptowania, ale do przyzwyczajenia.
Język, raczej skomplikowany, a z moją „zdolnością”
do języków obcych… była
to mała droga krzyżowa
dla mnie i dla moich nauczycieli. Zresztą mój proboszcz dał mi czas... 3 dni
na nauczenie się czytania w
języku Luganda, napisał mi
kazanie i w najbliższą niedzielę wysłał mnie samego
samochodem (sam prowadziłem) do 2 filii w buszu,
dając mi kartkę z narysowaną odręcznie drogą, gdzie
znakami drogowymi były:

wanymi, parzonymi bananami, trującą kaswą i całkiem nieźle smakującymi
mrówkami. Oczywiście nie
wspomnę (tutaj młodzież
proszę nie czytać) całkiem
dobrego miejscowego piwa
z bananów.
Długo by można pisać
o pięknie Ugandy i różnych wspomnieniach z tego
terenu. Pracowałem tam
przecież 10 lat. Nie mogę
nie wspomnieć wspaniałej
postawy mojej mamy, która dojechała do nas na dwa
tygodnie i została przez następne… 6 miesięcy poma-

Wizyta w North Horr - fragment pustyni... to również okręg wyborczy w Kenii.

Tak wyglądamy my po tej nieudanej podróży.

Ks. Waldemar Jonatowski - Wyjazd do Afryki byl dość długim marzeniem i po ponownych
prośbach wreszcie w 1990
roku przełożeni pozwolili
mi na wyjazd. Zresztą sama
procedura uzyskania wizy
trwała bardzo długo, dużo
nie brakowało, żebym wylądował… w Nowosybirsku
(przełożeni stracili prawie
nadzieję, że uda się dostać
odpowiednie dokumenty).
Ufff, lekka różnica… pra-
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ciepły klimat (choć teraz
po 26 latach, nie wiem, czy
tęsknię za zimą), ale odpowiedź na apel naszego
Przełożonego Generalnego, aby pomóc w ewangelizacji Afryki, a w naszym
przypadku
szczególnie
wschodniej Afryki.
W. H. - Co księdza na
miejscu najbardziej zaskoczyło? Zarówno pozytywnie jak i negatywnie?
Ks. W. J. - Co mnie zaskoczyło? Może najpierw

zniszczeń po wojnie, która
skończyła się w Ugandzie
parę lat przed moim przyjazdem. Kolejne zaskoczenie to niesamowicie pozytywne nastawienie ludzi do
nas, białych. Niewątpliwie
jest różnica w tym względzie pomiędzy Ugandą i
Kenią. Prawdopodobnie
wynikało to również z tego,
że kraj ten nie był skolonizowany, ale miał przywileje
Protektoratu Angielskiego.
Oczywiscie historia zgromadziła Ojców Białych i
Mill Hill Fathers, ich trud
ewangelizacji i pomocy w
budowaniu szkolnictwa,
służby zdrowia, wpłynął
na taki, a nie inny stosunek
do białych.

około 120 km od stolicy
Ugandy, Kampala. Fakt,
że zameldowałem się tam
raczej z drżącym sercem.
Potem pozytywne zaskoczenie miłym przyjęciem
i autentyczną checią pomocy w mojej specyficznej
edukacji. Miejscowa społeczność tego regionu to w
większości biedni ludzie z
poletkami bananów, yam,
kukurydzy oraz kasawy,
życzliwi, otwarci i niesamowicie gościnni. W tym
względzie mogą być porównywalni do polaków.
W. H. - Co dla księdza
było lub nadal jest najtrudniejsze do zaakceptowania?
Ks. W. J. - Trudne do
zaakceptowania: hm... Może

Ksiądz Bosko na tablicy wita przychodzących Gości.

mniejsze drzewo bananowe,
większe drzewo bananowe,
średnie drzewo bananowe :)
Jakoś się udało i żywy przyjechałem z powrotem.
Następny „problem” to
jedzenie, trochę to trwało, zanim mój żołądek dał
się przekonać do różnych
nowości w tym względzie,
łącznie z pieczonymi, goto-

gając nam w założeniu szkoły technicznej w Kamulii.
W. H. - Na czym polega
księdza praca misyjna? Jakie są
księdza obowiązki na miejscu?
Jak wygląda księdza dzień?
Ks. W. J. - Praca misyjna w moim przypadku
to dość spore zestawienie
obowiązków:
dokończenie na str. 17
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dokończenie ze str. 16

Uganda to parafia, centrum młodzieżowe, praca z
młodzieżą zarażoną HIV,
budowa szkoły i jej prowadzenie, odpowiedzialność
jako prezydent związku
piłki nożnej w moim regionie i praca trenerska,
organizacja i prowadzenie
orkiestry dętej (ponad 120
młodych ludzi) itd.
Tanzania przez następne
10 lat, gdzie pracowałem
głównie w centrum młodzieżowym z całą gamą
działalności edukacyjnej,
kuturalnej, religijnej i sportowej; ponowne prowadzenie szkoły technicznej.
Kenia od ostatnich 6 lat:
szkoła techniczna, parafia, no

czuć się wszędzie jak u siebie
i jednocześnie przezwyciężyć różne kłopoty.
W. H. - Jakie trudności
formalne ksiądz napotyka
na miejscu?
Ks. W. J. - Trudnosci
formalne? Uganda – zagrożenia powojenne, rebelianci
itd... Kenia to aktualnie
ogromne terytorium tej diecezji, gdzie 13 parafii jest
rozrzuconych w promieniu
250 km, pustynie naokoło i cały czas perspektywa
spędzenia nocy zakopany w
błocie albo piasku.
W. H. - Jakie cechy powinien posiadać misjonarz?
Ks. W. J. - Oh… można
by powiedzieć, że wszystkie, których ja nie mam ;),

Młodzież z naszego ośrodka.

i teraz duży projekt budowy
szkoły oraz praca w miejscowej diecezji jako dziennikarz,
radiowiec, organizator akcji
młodzieżowy i mnóstwo różnych innych zajęć.
W. H. - Jak radził sobie
ksiądz od początku z aklimatyzacją
(zwyczajami,
językiem, itd.) i jak radzi
sobie dzisiaj?
Ks. W. J. - Aklimatyzacja
to jak już wspominałem, język był zawsze problemem,
do angielskiego (z tym jedynym nie mam problemów)
doszedł język Luganda, potem Lusoga, potem Swahili,
a teraz Rendille i Samburu.
Ufff... Na tym polu poległem i nie ma szans na…
„zmartwychwstanie”. Natomiast aklimatyzacja kulturowa nigdy nie była przyczyną jakichkolwiek trudności.
Zresztą kieruję się własnym
mottem: „z każdego miejsca
gdzie jesteś, zrób sobie własny dom”, to pomogło po-

a tak na serio, żadne specjalnie nie predestynują
do misji, jeśli chodzi o wykształcenie i tak dalej, natomiast jestem przekonany,
że te ludzkie cechy, jakie
są potrzebne, to: otwartość na innych „to nie JA,
ale moj bliźni“, wiara, że
Bóg wspiera nawet w momentach
największych
zwątpień,
umiejętność
aklimatyzacji kulturowej i
dostrzeganie piękna w tym
co „inne”, od MOJEGO,
umiejętność ciągłego dążenia do uzupełniania swojej
wiedzy tak religijnej, jak
i zawodowej i społecznej.
Aha, w Afryce jedna
cecha jest niewątpliwie
potrzebna: zaakceptowanie, że... ludzie traktują
CZAS raczej umownie i
na wszystko jest czas i jeśli wierni przyjdą na niedzielną mszę tylko godzinę
później, to i tak trzeba się
cieszyć!!!

MISJE

W. H. - Czy zwykły
człowiek też może pojechać
na taką misję – jeśli tak, to
co trzeba zrobić?
Ks. W. J. - Zwykly człowiek?!?!? Ja też jestemzwykłym
człowiekiem,
więc chyba nie tak trzeba
patrzeć na sprawę. Raczej
chciałbym potwierdzić, że
ktokolwiek ma chęć podzielenia się swoim życiem,
czasem, zdolnościami z
potrzebującymi, to zawsze
znajdzie swoje miejsce na
Misjach. Zresztą doświadczenie polskich wolontariuszy salezjańskich wysyłanych z naszego ośrodka
misyjnego w Warszawie
i Krakowie potwierdza,
że Polacy są wspaniałymi
„misjonarzami” niezależnie od wieku i innych warunków.
W. H. - W jaki sposób
można wspomóc misje,
jeśli ktoś nie może sam w
nich uczestniczyć?
Ks. W. J. - Każda pomoc jest potrzebna: ta modlitewna i tutaj chciałbym
podziękować wszystkim w
Rumi, którzy się modlą za
nas i za mnie, szczególnie
w formie Margaretki i różnych grupach.
Oczywiście jest też spora możliwość pomocy materialnej w różnej formie:
można wspomóc Ośrodek
Misyjny darowiznami, przeznaczeniem odpisu podatko-

towców ze Szwajcarii – dzięki
bratu Andrzejowi, pomoc w
innych projektach małych i
tych dużych. Zresztą nawet
zbiórka do puszki w niedzielę,
gdy jestem na wakacjach, jest
niesamowitą pomocą, którą
mogę skutecznie i natychmiast przeznaczać na bieżące
potrzeby. Za to już dziś serdecznie dziękuję wszystkim
rumskim darczyńcom.
W. H. - Czego uczy taki
wyjazd na misję?
Ks. W. J. - Czego uczy?
POKORY wobec ludzi,
przyrody i Pana Boga.
W. H. - Jakie jest oblicze
kościoła tam? Co w tym
kościele zastanawia, a co
budzi nadzieje?
Ks. W. J. - Może skupię
się na kościele, w którym
obecnie pracuję, świętowaliśmy 50 - lecie ewangelizacji
dwa lata temu. Kościół ludzi
rozproszonych na ogromnym pustynnym terenie,
niesamowicie ubogi, niestety
zacofany edukacyjnie, choć
bogaty kulturowo, nomadzi
i wędrowcy, kościół oparty
na pracy katechetów (a nie
księży), kościół ciągle misyjny w sensie ewangelizacji,
kościół zagrożony codziennie islamizacją i atakami,
kościół ludzi otwartych na
Słowo Boże.
W. H. - Czy planuje
ksiądz tę misję kiedyś zakończyć i wrócić, czy też może
jest to decyzja na całe życie?

Nasi przyjaciele z okolic.

wego, adopcji na odległość;
można też pomagać bezpośrednio: jak na przykład pomóc jak moja wspaniała siostra z jej grupą modlitewną
wspierają kilka osób w edukacji; oraz bezpośrednio do
misjonarzy: otrzymywałem
pomoc sportową od spor-

Ks. W. J. - Łoł, to pytanie
zostawiam bez odpowiedzi,
bo po prostu nie wiem!!!
W. H. - Po tak długim
pobycie na misjach przychodzi czas na podsumowanie. Z czego ksiądz cieszy się
najbardziej, może co jeszcze
chciałby zrealizować?

Ksiądz Waldemar Jonatowski przyjeżdża do Rumi w ramach
Dni Młodzieży, z grupą starszej młodzieży z Kenii i Tanzanii,
z opiekunami w osobach trzech księży oraz jego biskupem.
Zamierza pokazać Gościom piękno Rumi i naszego
morskiego wybrzeża, pomodlić się na Kalwarii Wejherowskiej oraz podzielić się słowem z mieszkańcami
Rumi na mszach świętych. W szczególności chce pokazać Gościom z Afryki charakter i gościnność mieszkańców Rumi. Już dziś za wszystko to, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże!

Ks. W. J. - Cieszę się
z tego, że w każdym kraju coś pozostawiłem i
przyczyniłem się razem
z moimi współbraćmi
salezjanami do wzrostu
każdej ze wspólnot ludzi miejscowych. Cieszę
się, że młodzież pamięta
i dzięki społecznościowym, internetowym możliwościom kontaktują się
ze mną. Cieszę się, że w
głosowaniu inernetowym
zostałem najlepszym dyrektorem szkoły w Nairobii, (według uczniów) ;).
Cieszę się też z uśmiechu
każdego dziecka, które
przychodzi do naszego
oratorium; cieszę się, że
nasza młodzież tak w
szkole, jak i na boisku
może współpracować pomimo różnic religijnych,
rasowych, szczepowych.
Cieszę się, że pomimo
wieku i trzeszczenia w kolanach i kregosłupie, pamięci
przypominającej raczej sitko, to ciągle dzięki Bożej
pomocy mogę coś zrobić!
A przyszłość!?! … zobaczymy. Na dziś chciałbym

pomyślnie zakończyć realizację szkoły i zobaczyć
w najbliższym czasie dyplomy moich uczniów!
Zapraszam każdego rumianina do odwiedzenia
nas; niech Pan Bóg Błogosławi każdemu z Was !
W. H. - W imieniu
mieszkańców Rumi dziękujemy za księdza słowa,
mamy nadzieję, że kiedy
odwiedzi nas ksiądz razem
ze swoimi podopiecznymi,
spodoba im się w naszym
mieście i nad morzem, a
wsparcie w modlitwie i w
prowadzeniu dzieła misyjnego, pozwoli księdzu na
dalszą owocną pracę i głoszenie Słowa Bożego.
Zapraszamy też do polubienia naszej strony na
facebooku:
www.facebook.com/Don-Bosco-Technical-Institute-Marsabit-652324281536779/
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RUszyli w MIAsto i zmalowali w Rumi niezły mural
Uczniowie Salezjańskiego Gimnazjum, biorący udział w projekcie
RUsz w MIAsto, 08 czerwca sfinalizowali w plenerze pierwszą część
swoich działań realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu KULTHURRA! Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Prawie 6 godzin pracy,
40 litrów farby i ponad 70
m2. Do tego 16 gimnazjalistów pełnych zapału do malowania po ścianie. Dzięki
wsparciu opiekunów – p.
Beaty
Wysockiej-Turek
oraz p. Jarosława Affelt a
także OPEC Gdynia, firmy
Flugger i gdyńskiego Stowarzyszenia Traffic Design
gimnazjaliści stworzyli w
mieście pierwszy tak duży
mural, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności
malarskie.
- To bardzo kreatywna i
zdolna młodzież, widać że z
entuzjazmem realizują swój
projekt – komentuje Jacek
Wielebski z Traffic Design –
Mam nadzieję, że dzieciaki rozwiną się w swych działaniach
i bardziej świadomie będą postrzegały przestrzeń publiczną.

Chciałbym, żeby edukacja
wyglądała tak w całym kraju, także wielki szacunek i
uznanie za podejmowane
działania i ich efekt.
Na zachodniej ścianie
budynku OPECu przy
ulicy
Częstochowskiej
przy skateparku pojawiła
się wielka szafa, z której
wysypują się buty. Dlaczego buty?
- Bo one określają nasz
indywidualny charakter
i są wyrazem naszej osobowości, a jednocześnie
to pierwsza rzecz, po którą sięgamy wychodząc z
domu. – wyjaśnia Vanessa Beńska.
Każdy uczestnik projektu namalował na ścianie swoje buty i wyraził w
ten sposób siebie. Możliwość wykonania muralu

niezwykle
zintegrowała
młodzież a jednocześnie
dała poczucie satysfakcji z
tworzenia przestrzeni miejskiej. Efekty tej pracy można obejrzeć na szkolnym
kanale You Tube.
- Dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli nasze działania przez ten rok i pomogli
stworzyć w Rumi coś tak
wyjątkowego – mówi Beata
Wysocka – Turek wicedyrektor SG i autorka RUsz w
MIAsto – Projekt się jeszcze
nie skończył. Mamy kilka
interesujących pomysłów na
jesień i liczymy, że spodobają się mieszkańcom Rumi
podobnie jak mural.
Gratulujemy ciekawej
inicjatywy i życzymy dalszych sukcesów uczestnikom projektu RUsz w
sg
MIAsto.

Młodzi artyści podczas pracy. 							

Fot.: S.G.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończonej pracy.						

Fot.: S.G.

Zaproszenie na „Impresje czerwieni”

Natalia Klawikowska
zwyciężyła w konkursie
„Morze i my”

Stacja Kultura wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczelnią Slippery Rock
University of Pennsylvania z USA zapraszają do Stacji Kultura w Rumi na międzynarodową wystawę „IMPRESJE CZERWIENI”. Zaprezentowane zostaną prace studentów z
dwóch współpracujących ze sobą od kilku lat Pracowni Sztuki Włókna z uczelni Slippery
Uczennica Salezjańskiego Gimnazjum,
Rock University of Pennsylvania z USA i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w ramach Natalia Klawikowska, zajęła I miejsce w
realizacji projektu naukowo badawczego „Eksperyment”.
Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym
Prezentowane prace są nie cja o tytule "DWA SEWernisaż wystawy „IM- ca w godzinach otwarcia "Morze i my" pod patronatem Pomorskietylko małymi dziełami sztu- MESTRY"- prezentacja PRESJE CZERWIENI” placówki. Stacja Kultura- go Kuratora Oświaty.

ki, ale również formalnymi
rozwiązaniami zagadnień
plastycznych, które zostały
postawione przed studentami na początku roku akademickiego, jako jedno z wielu
zadań.
Pracownię Sztuki Włókna z USA reprezentuje Pani
prof. Barbara Westman,
pracownię Sztuki Włókna z
ASP w Gdańsku reprezentuje dr Agata Zielińska-Głowacka i prof. Aleksander
Widyński.
Wystawie „IMPRESJE
CZERWIENI” będzie towarzyszyć druga ekspozy-
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prac studentów Pracowni
Sztuki Włókna ASP w
Gdańsku z dwóch semestrów roku akademickiego 2015/2016.
Wystawa to swego rodzaju przegląd różnorodności i bogactwa form
wypowiedzi
artystycznych w obrębie szeroko
pojmowanej sztuki włókna i tkaniny artystycznej (wykonanie – jedna
z trzech Pracowni Specjalizacji Artystycznych
na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku).

oraz „DWA SEMESTRY”
22 czerwca godz. 18.00.
Wystawę będzie można
oglądać od 17 do 30 czerw-

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi, ul. Starowiejska
2, Rumia dworzec PKP.
Stacja Kultura

Zdjęcia ilustrowały życie ludzi nad morzem- ich pracę i
odpoczynek- a wszystko skąpane w słońcu i ciepłych, miękkich barwach. Prace konkursowe zobaczyć można tutaj:
http://www.gimnazjum.salezjanskie.pl/galeria-pokaz/1027

D. Radzka
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Uroczystość święceń kapłańskich
W pocysterskim kościele pw. N.M.P. i św. Mikołaja w Lądzie nad Wartą, w sobotę 21
maja br miała miejsce podniosła uroczystość święceń kapłańskich diakonów przynależących do Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile.
Uroczystości tej przewodniczył, wygłosił homilię oraz udzielił święceń
kapłańskich pięciu salezjanom ks. bp Krzysztof Wętkowski.
Wśród nich był rumianin dk. Krzysztof Tomeczkowski.
Obrzędowego
przedstawienia i polecenia
diakonów dokonał ks. Roman Jachimowicz, prowincjał salezjanów Inspektorii
Pilskiej. Wśród gości z całego świata byli profesorowie,
dyrektorzy, wykładowcy
diakonów, proboszczowie,
księża rodzimych parafii,
wśród nich m.in. ks. prof.
Henryk Skorowski, ks. Jerzy Worek. Z rumskiej parafii św. Krzyża autokarem
na uroczystość wyruszyła
50 osobowa grupa z ks.
Michałem Kwiatkowskim,
wiele osób dotarło też do
Lądu samochodami osobowymi.
Obecna była najbliższa
rodzina z mamą ks. Krzysz-

Ksiądz Tomeczkowski podczas święceń kapłańskich.

tofa, Urszulą Tomeczkowską, krewni, sąsiedzi,
znajomi, koledzy szkolni,
ministranci, przedstawiciele wspólnot parafialnych.
Rumianin ks. Krzysztof
Tomeczkowski,
rocznik
1988, wychowywał się,
dorastał w kaszubskiej rodzinie Urszuli i Romana

Grant dla Rumi
Rumia pokonała kilkanaście samorządów
z całej Polski, zdobywając grant na innowacyjny projekt zaopatrzenia części miasta w
energię elektryczną, ciepło i chłód. W jego
realizacji pomogą partnerzy z Norwegii.
- Nasz projekt zajął 4
pozycję na 20 zgłoszonych
wniosków na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – wyjaśnia Michał Pasieczny, burmistrz
Rumi. – Celem projektu jest
zaopatrzenie w ciepło, la-

tem w chłód oraz produkcja
energii. Dzięki temu znacząco możemy zmniejszyć
emisję gazów, sprawiając, że
powietrze w naszym mieście
będzie czystsze.
- W ramach projektu
zostanie
przeprowadzona szczegółowa analiza
możliwości wykorzystania
innowacyjnych
układów

(ś.p.) Tomeczkowskich, zakorzenionej od dziesięcioleci w Starej Rumi, uczył
się w SP 1 i rumskim LO.
Ten dzień – dzień przyjęcia sakramentu święceń
kapłańskich – był dniem
szczególnym, pełnym radości dla ks. Krzysztofa
Tomeczkowskiego, Mamy

księdza, rodziny i wszystkich obecnych na uroczystości. To także radość dla
parafian i mieszkańców
naszego miasta, bo do grona księży rumian dołączył
ks. Krzysztof. Niezależnie
od dalszych dróg posługi
kapłańskiej, Rumia pozostanie na pewno na zawsze

trigeneracyjnych dla części
miasta – tłumaczy Marcin Lackowski, kierownik
Zakładu Wymiany Ciepła
Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. - Uwzględnione zostaną elementy
innowacyjne, zarówno po
stronie wytwórczej, jak i po
stronie dystrybucji. Projekt
dotyczy sporządzenia analizy budowy siłowni poligeneracyjnej, która obsługiwałaby tereny położone
od Karczmy Zochlina aż
do Galerii Rumia. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w ramach projektu
„Polsko-norweska platfor-

ma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”,
którego liderem jest Związek Miast Polskich.
Planowana siłownia ma
być wyposażona w rozwiązania zapewniające wysoką
sprawność oraz produkcję
energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Lokalizacja
instalacji została wstępnie
zaplanowana na terenie
Zakładu Remontowa LNG
Systems Sp. z o.o., którego
przedstawiciele
wyrazili
chęć współpracy w ramach
projektu. Ma zastąpić istniejącą obecnie ciepłownię
zakładową.

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
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NIP: 586-020-79-67 ISSN: 2081-609X

Pamiątkowe, rodzinne zdjęcie po święceniach diakonatu.

w jego serdecznej i dobrej
pamięci.
W niedzielę 26 czerwca
2016 r. o godz. 12.30 w
kościele pw. Podwyższenia

Krzyża Św. w Starej Rumi
ks. Krzysztof Tomeczkowski odprawi Mszę Prymicyjną.
Ryszard Hinc

Burmistrz M. Pasieczny odebrał nagrodę w postaci grantu na budowę siłowni

- Jesteśmy zainteresowani
działaniami na rzecz lokalnej
społeczności, w szczególności
poprzez rozwój nowoczesnych
technologii – podkreśla Piotr
Dowżenko, prezes zarządu

Remontowa LNG Systems
Sp. z o.o. Krajowym partnerem w projekcie jest Instytut
Maszyn
Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk.
U.M.
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Ogólnopolska akcja
masowego czytania
„Jak nie czytam, jak czytam”
W dniu 10.06.2016 roku miłośnicy czytania z Gimnazjum nr 4 w
Rumi, a mamy ich w szkole sporo, wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji masowego czytania „Jak nie czytam jak czytam”, akcji promującej czytanie książek wśród młodzieży, inicjowanie mody na
czytanie a także pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to
powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.
O godz. 9.30 spotkaliśmy się na boisku szkolnym,
każdy ze swoją ulubioną
książką „pod pachą”, w celu
wspólnego czytania i wykonania pamiątkowego zdjęcia, po czym członkowie
gazetki szkolnej „Ogryzek”
wraz z opiekunem p. Dorotą Gadomską i nauczycielem bibliotekarzem p. Joanną Richert, wyruszyli w
kierunku dworca PKP Rumia, gdzie przyłączyliśmy
się do happeningu "Jak nie
czytam, jak czytam" zainicjowanego przez I Liceum
Ogólnokształcące w Rumi.

O godz. 10.00 rozpoczęło
się publiczne czytanie książek, uczniowie ułożyli "wieżę" z książek przed wejściem
do Stacji Kultura, po czym
wszyscy udaliśmy się do
biblioteki Stacja Kultura.
Tam uczniowie czytali, zabrane przez siebie specjalnie
na tę okazję, książki, zwiedziliśmy bibliotekę a także
zostawiliśmy
egzemplarze naszej szkolnej gazetki
„Ogryzek”.
Dodać należy, że biblioteka szkolna Gimnazjum
nr 4, w ramach popularyzacji czytelnictwa zorgani-

zowała także dwa konkursy: „Z lekturą jest mi po
drodze” oraz „Moja ulubiona książka”. Pierwszy
z nich skierowany był do
uczniów klas II, jego celem
było sprawdzenie znajomości lektur omawianych
w klasie I i II. W drugim
konkursie
uczestniczyć
mógł każdy gimnazjalista
wykonując plakat reklamujący jego ulubiona książkę.
Wszystkie zgłoszone prace
ozdobiły wnętrze szkolnej
biblioteki.
Dorota Gadomska
Joanna Richert

Kolejne medale
Grzegorza Grinholca
Grzegorz Grinholc wraca z Portugalii ze srebrnym oraz dwoma
brązowymi medalami Mistrzostw Europy Masters.
W Vila Real de Santo
Antonio (Portugalia) od 20
do 22 maja 2016r. odbywały się Mistrzostwa Europy
Masters. W Reprezentacji
Polski znalazł się mieszkaniec Rumi Grzegorz
Grinholc, zawodnik Rumskiego Klubu Sportowego,
a na co dzień nauczyciel
wychowania fizycznego w
Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Do rywalizacji przystąpił
na dwóch dystansach, w
chodzie sportowym na 10
km oraz na 30 km w kategorii M35. Pierwszy dystans ukończył na 3. miejscu z brązowym medalem
indywidualnie oraz drugim brązowym medalem
w drużynie wspólnie z Mirosławem Łuniewskim z
Redy i Zbigniewem Kwitą z Przeźmierowa. Dzień
później na dłuższym dystansie, 30 km, wywalczył
tytuł Wicemistrza Europy
Masters.
20 maja zmierzyłem się
z dystansem 10 km. Portugalskie słońce dawało się we
znaki. Walka na trasie kosztowała mnie dużo sił, a wiedziałem, że następnego dnia
czeka na mnie kolejny start.
Ostatecznie przekroczyłem
linię mety na 3. miejscu w

Grzegorz Grinholc ze zdobytym medalem. 		

kategorii M35 bardzo szczęśliwy z wywalczonego medalu. Już następnego dnia
przystąpiliśmy do rywalizacji na znacznie dłuższym,
30 km, dystansie. Rozpocząłem spokojnie na dalszej
pozycji, ponieważ czułem
jeszcze skutki zmagań z
poprzedniego dnia. Systematycznie wyprzedzałem
kolejnych rywali i na 25 km

Fot.: M. Łuniewski

wyszedłem na drugą pozycję,
którą konsekwentnie umacniałem aż do mety. Tytuł
Wicemistrza Europy Masters
w chodzie sportowym na dystansie 30 km wywalczyłem
z bardzo dobrym rezultatem
2:35:58 – relacjonuje Grzegorz Grinholc.
Panu
Grzegorzowi
gratulujemy i życzymy
kolejnych medali. Red.

Pierwszy Zlot Motocyklowy w Rumi
W dniach 17-19
czerwca w Rumi, na
łąkach przy ul. Torfowej odbył się I Zlot
Pirates MC Gdynia.

Pamiątkowe zdjęcia z wizyty w Stacji Kultury
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W programie imprezy były
koncerty, licytacje gadżetów
(w tym licytacja motocykla
Suzuki GSX 1100), parada
motocyklowa ulicami Rumi
i Redy, aukcje charytatywne
konkursy dla uczestników itp.
Uczestnicy bawili się doskonale, pomimo deszczu. W.H.

W zlocie uczestniczyli sympatycy motocykli w różnym wieku, dorośli, młodzież a nawet bardzo małe dzieci. 		
Fot.: W. H.
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Dzień Sportu i Rekreacji XI edycja spotkań
z mamami w ciąży, rodzicami
w I LO w Rumi

Przyszła mamo, zadbaj o siebie! Fundacja Szczęsliwe Macierzyń5 maja 2016 na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej stwo i Port Rumia CH Auchan zapraszają na darmowe badania i
„Starowiejska” przy I LO w Rumi odbył się Dzień Sportu i Rekreacji. konsultacje medyczne.
Przybyli przedstawiciele
władz powiatowych: m.in.
Witold Reclaf - wicestarosta powiatowy, Wojciech
Rybakowski - etatowy
członek Zarządu, Mirosław Lademann – naczelnik Wydziału Edukacji.

Uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli
wzięli udział w grach i zabawach sportowych, odbyły się też zawody w różnych
dyscyplinach (m.in. siatkówka, koszykówka, piłka
nożna). Ponadto odbył się

Turniej Wiedzy o Sporcie.
Wszystko to odbywało się
w miłej atmosferze przy
muzyce
wykonywanej
przez szkolnych artystów.
Po zmaganiach sportowych
można było posilić się przy
Tekst i foto: J.P.
grillu.

Drużyny startujące w meczach siatkówki otrzymywały medale za uczestnictwo

Skok w dal cieszył się ogromnym powodzeniem

Odwiedziły nas też przedszkolaki

Bezpłatne USG i USG
4D, konsultacje medyczne,
praktyczne porady i konkursy – to aktywności, które
czekają na wszystkie mamy,
które w dniach 25 i 26
czerwca odwiedzą Port Rumia CH Auchan w ramach
akcji „Szczęśliwe Dziecko,
Szczęśliwa Mama 2016”.
Ciąża to wyjątkowy moment w życiu kobiety, a my
jesteśmy po to, aby pokazać jak świadomie czerpać z
niego jak najwięcej radości.
Chcemy edukować mamy
aby mogły podejmować rozważne decyzje, dające im
poczucie bezpieczeństwa.
Na naszych bezpłatnych
corocznych spotkaniach poszerzamy wiedzę kobiet o ciąży
i macierzyństwie. Propagujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do regularnych badań.
Mamy w ciąży będą
mogły wykonać bezpłatne

badanie USG, które umożliwia ocenę rozwoju płodu,
pomaga w wykryciu ewentualnych nieprawidłowości.
Niezwykłym przeżyciem będzie możliwość wykonania
USG 4D. Badanie daje mozliwość „podglądania“ dziecka w brzuchu mamy. Widok
poruszającego się dziecka to
niezpomniane emocje dla
rodziców, które budują więź
z dzieckiem jeszcze w okresie
prenatalnym.
W Porcie Rumia CH Auchan, na potrzeby badań,
powstaną dwa gabinety wyposażone w aparaty USG i
niezbędny sprzęt. – Z chwilą rozpoczęcia akcji będzie
obowiązywała
kolejność
zgłoszeń.
Rodzice będą mogli liczyć na konsultacje ekspertów m.in. w zakresie:
przygotowania do porodu,
karmienia piersią, właściwej

diety mamy w ciąży i mamy
karmiącej, pielęgnacji niemowląt czy noszenia w chustach. Uczestnicy poznają
praktyczne porady jak wrócić do formy po porodzie, a
także dowiedzą się, jak - w
przypadku zagrożenia życia
– udzielić maluchowi pierwszej pomocy.
Aktywne mamy zapraszamy do udziału w organizowanych konkursach. Nagrodą główną będzie fotelik
samochodowy.
Rumska edycja ogólnopolskiej akcji ,,Szczęśliwe
dziecko, Szczęśliwa mama
2016” odbędzie się w sobotę
i niedzielę, 25/26 czerwca w
Porcie Rumia CH Auchan
ul. Grunwaldzka 108 w godzinach: 11.00-16.30.
Dodatkowe informacje o
akcji na stronie internetowej
www.szczesliwemacierzynstwo.pl

REKLAMA
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25-lecie Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Rumi
Działalność harcerek i harcerzy ZHR-u w Rumia sięga 1991 roku. Kiedy to ustępujący
proboszcz parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych ks. hm. Kazimierz Chudzicki, jeszcze jako kleryk, zakłada 9 Rumską Drużynę Harcerską. Drużyna ta swój początek miała
w innej organizacji harcerskiej (ZHP-1918), która rok później połączyła się z ZHRem.
Ćwierćwiecze to niekrótki okres. W tym czasie
w szeregach harcerskich
były różne drużyny, również takie, które dzisiaj już
nie działają. Warto jednak
wspomnieć, że na chwilę
obecną ZHR w Rumi to
ponad 120 osób! Ta niemała grupa osób, w przekroju
wiekowym od najmłodszych klas podstawówki aż
po osoby dorosłe, zrzeszone
są w następujących jednostkach: 12 Rumska Gromada Zuchenek „Strażniczki
Lilii Wodnej”, 8 Rumska
Gromada Zuchów „Włóczykije”, 6 Rumska Drużyna Harcerek „Jawia”,
7 Rumska Drużyna Harcerzy „Duszochwaty”, 9
Rumska Drużyna Harcerzy „Krzemień”(tak, to ta z
1991r.), 11 Rumska Druży-

na Harcerzy „Norda” oraz
Krąg Harcerstwa Starszego
„Czarny Szlak”.
Związek
Harcerstwa
Rzeczypospolitej niewątpliwie bardzo dużo zawdzięcza księżom Salezjanom. Z
resztą niejeden z nich założył i/lub prowadził niektóre
z powyżej wypisanych drużyn. W tym miejscu warto
podkreślić, że początek „salezjańskiego harcerstwa” w
Rumi się aż czasów przedwojennych! Dokładnie 4
maja 1939 roku ks. Ignacy
Błażewski rozpoczyna pracę harcerską „przy kapliczce”. Niestety czas wojny
przeszkodził działalności
harcerskiej salezjanów aż
do 1946 roku kiedy zaczyna
istnieć jednostka o pełnej
nazwie: „Związek Harcerstwa Polskiego. 6 Drużyna

Harcerzy im Ks. Ignacego
Błażewskiego w Rumi”.
Drużyna ta działała przy
Zakładzie Wychowawczym
Salezjanów, którego budynek stał na terenie gdzie dziś
stoi kościół i szkoła.
Życie gromad zuchowych
i drużyn harcerskich to
przede wszystkim wspólnota, przyjaźń oraz przyświecające ideały harcerskie zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu
Harcerskim, do których
każdy z nas stara się dążyć.
W harcerstwo wpisują się
cotygodniowe zbiórki, rajdy,
biwaki, czy dłuższe wyjazdy
zimą i obozy latem. Oczywiście praca harcerska ma
w swojej naturze rywalizację, a tutaj jest czym się
pochwalić. Harcerze ZHR
z Rumi są wśród najlepszych! W tegorocznym

Siatkarska klasa sportowa
w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi

turnieju dla najlepszych drużyn z Pomorza – Harcach
Drużyn Leśnych (odbywających się co roku jesienią)
11 RDH „Norda” na 13
dopuszczonych drużyn zajęła 6. Miejsce. Natomiast
7 RDH „Duszochwaty” zajęła 1. miejsce i jest na rok
2015/2016 Drużyną Orlą
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.
Dzięki dużemu wsparciu rodziców oraz wspaniałej młodzieży z naszych
drużyn (zawsze chętnie
zapraszamy nowych) nasze środowisko jest bardzo
aktywne. Mamy nadzieję,
że pozwoli to jesienią tego
roku wziąć udział w Turnieju Drużyn Puszczańskich – najlepszych nie tylko na Pomorzu, ale w całej
Polsce! pwd. Piotr Łukowicz

Zdjęcie rumskiego ZHR z 1992 r. 		

Fot. archiwum

Zdjęcie rumskiego ZHR z 2015 r. 		

Fot. archiwum

ANIELSKA.PL POLECA!

“Świadectwo” to niezwykły dziennik relacjonujący widzenia i
Sukcesy jakie odnosi Akademia Piłki Siatkowej Rumia nie był- rozmowy Alicji Lenczewskiej z Panem Jezusem…
by możliwe bez szkolenia rozpoczynającego się już wśród najMistyczka zmarła w 2012 roku
młodszych rumianek. Klub ściśle współpracuje z SP nr 9 w Jano- w Szczecinie pozostawiając po sobie
wie. Prowadzona tam siatkarska klasa sportowa jest dla młodych przekaz płynący z ust samego Zbadziewcząt pierwszym etapem siatkarskiego rozwoju.
wiciela. W swoim świadectwie przeAktualnie
prowadzony
jest nabór na rok szkolny
2016/2017 do klas czwartych
z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego o
profilu piłka siatkowa.
Dlaczego warto:
-wielokrotne
Mistrzostwo Pomorza w kategoriach
klas czwartych, piątych i
szóstych w mini piłce siatkowej.
-tytuł Mistrza Polski
Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt wywalczony w 2013 r.
-bardzo wysoka średnia ocen
w nauce „klas „siatkarskich”.
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- współpraca z Akademią Piłki Siatkowej Rumia - Mistrzem Polski
Młodziczek 2015 i 2016
Czego można się spodziewać:
-zajęcia prowadzone są w
obiektach sportowych na terenie szkoły przez doświadczoną kadrę trenerską.
-udział w turniejach na
szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim (Zabrze, Kołobrzeg, Wałcz, Drzonków,
Szczecin, Częstochowa)
-możliwość udziału w
letnich obozach sportowych
organizowanych we współ-

pracy z Akademią Piłki Siatkowej Rumia.
Zapraszamy do udziału w testach sprawnościowych
przeprowadzonych
w sali sportowej szkoły w
dniach: 06.06.2016 (poniedziałek) o godz. 17.00
08.06.2016 (środa) o godz.
17.00.
Dodatkowe
informacje można uzyskać u trenera: Robert Sawicki tel.
602593562
Zapraszamy na przygodę
życia z siatkówką- dziewczyny kolejne złote medale czekają właśnie na Was!

kazuje Boże nauki dla każdego z nas.
Jej obawy, problemy i zawahania dają
ludzki pierwiastek, w którym każdy z
nas może odnaleźć siebie i własne rozterki.
Pan Jezus z miłością, cierpliwością
i pokorą prowadzi mistyczkę poprzez
jej życie dając jasne wskazówki co do
życia, jakie powinien prowadzić każdy z nas. Zapis ten jest wołaniem do
współczesnych chrześcijan przywołującym na myśl idee płynące z Dzienniczka Siostry Faustyny. Warto także
zaznaczyć, że książka posiada imprimatur.
Bestseller ten można odnaleźć na
półkach Anielskiej Księgarni, znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 25c.
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Pasja do sportu
Z Karolem Gębskim, mistrzem Polski w kulturystyce w wadze
ponad 100 kg, rozmawia Emilia Samulska.
- Skąd wzięła się w
Pana życiu pasja do sportu? W którym momencie
nastąpił przełom?
- Już od wczesnego okresu
dorastania uwielbiałem sport.
Jestem absolwentem Szkoły
Podstawowej nr 9 oraz II LO
w Rumi. Tam pod okiem
trenerów i nauczycieli rozwijałem swój potencjał sportowy w wielu kierunkach. Byłem bardzo wszechstronny.
Uprawiałem podnoszenie
ciężarów, uczestniczyłem w
zawodach szkolnych i międzyszkolnych, w biegach
krótko dystansowych, grałem w piłkę nożną w OKS
Janowo i siatkówkę przez
cały okres szkoły średniej.
Treningiem siłowym ukierunkowanym na rozbudowę
sylwetki zająłem się podczas

mojego pobytu za granicą.
Momentem przełomowym
był powrót z Anglii w 2010
roku. On zmotywował mnie
do ciężkiej pracy, zgodnie z
powiedzeniem: „Sam jestem
sobie sterem, żeglarzem,
okrętem”.
- Debiutował Pan na
scenie kulturystycznej w
2012 roku…
- Zająłem 3. miejsce w
Debiutach Kulturystycznych w Ostrowii Mazowieckiej, 2. miejsce w Pucharze Ziemi Puckiej i w
mistrzostwach Pomorza w
Bytowie. W najważniejszym starcie jednak, czyli
mistrzostwach Polski w
Katowicach, zająłem 4.
miejsce. Po tym pozostał
niedosyt. Pomimo, że był
to bardzo udany sezon (na

4 starty 3-krotnie podium),
brak medalu mistrzostw
Polski pozostawił u mnie
duży niedosyt i zmotywował do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Efektem tego
było zdobycie mistrzostwa
Polski w roku obecnym.
- Jakie osiągnięcia w
sporcie uważa Pan za najważniejsze?
- Zdecydowanie są to
Mistrzostwa Polski z 22
kwietnia 2016 r. w Kielcach. Radość, która przyszła po morderczych treningach, przekuła się w mój
osobisty sukces.
- Co zamierza Pan osiągnąć w obranym przez siebie kierunku?
- Odkąd aktywnie uprawiam sport, czynność ta
daje mi na co dzień wiele

MIASTO

satysfakcji oraz spełnienia.
Staram się każdy dzień wykorzystać i wypełnić na tyle
dobrze, by moja rodzina
była ze mnie zadowolona
oraz dumna. Jeżeli uda mi
się, chciałbym jeszcze zrealizować się i mieć osiągnięcia na arenie zagranicznej.
Wszystko przede mną.
- A co chciałby Pan robić po zakończeniu kariery sportowej?
- Przede wszystkim pomóc młodzieży. Chciałbym
zająć się prowadzeniem
warsztatów i
przekazać
młodym wiedzę, która jest
niezbędna do uprawienia
tej dyscypliny sportu. Chcę
dawać im wskazówki, które
pomogą im uniknąć błędów,
jakie niegdyś ja popełniłem.
- Dziękuję za interesującą rozmowę. Życzę Panu
jeszcze wielu sukcesów
oraz powodzenia w pracy w
przyszłości z młodzieżą w
naszym mieście. Rumia powinna być dumna z takiego
niezłomnego sportowca.

I Konkurs wiedzy oraz konkurs multimedialny
o życiu i dziele św. Jana Bosko

REKLAMA

Konkurs odbył się w oparciu o regulamin konkursu który był przedstawiony
na stronach internetowych: www.fundacjaslowo.pl oraz www.boskarumia.pl
Ponadto do każdej szkoły został dostarczony plakat informujący o konkursie.
Konkurs odbył się w trzech etapach: etap klasowy, etap
szkolny oraz finał.
Finał konkursu odbył się 23 maja br. o godz. 9.00 w Gimnazjum
Salezjańskim im. św. Dominika Savio przy ul. Świętojańskiej 1.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy. Laureaci I - III
miejsca oraz osoby wyróżnione, a także katecheci przygotowujący uczniów do konkursu, otrzymali dyplomy oraz nagrody. Dyplomy oraz nagrody przekazała Fundacja Słowo.
LISTA LAUREATÓW KONKURSU:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce - Marek Muchewicz SP nr 10 (katechetka –
Krystyna Klawikowska)
II miejsce - Marek Tomaszewski SP nr 9 (katechetka
– Benigna Matusiak)
III miejsce - Stanisław Czech SP Św. Rodzina (katechetka s. Małgorzata Kowalczyk)
Wyróżnienie - Paweł Cichy SP Św. Rodzina (katechetka s. Michalina Bujalska)
GIMNAZJUM:
I miejsce – Patrycja Guziak Gimnazjum Nr 1 (Katechetka Izabela Miotke)

II miejsce- Michał Skowroński Gimnazjum Nr 1 (katecheta ks. Lech Idźkowski)
SZKOŁA ŚREDNIA (Konkurs multimedialny)
I miejsce – Domnika Bielaszewska - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi (katechetka Sylwia Tomaszewska).
PODZIĘKOWANIE:
Serdeczne podziękowanie:
- za patronat nad konkursem dla Burmistrza Rumi
pana Michała Pasiecznego, Posła do Sejmu R.P. – pana
Jana Klawitera, Dziekana Księdza Prałata Włodzimierza Kozłowskiego oraz Komitetu Inicjatywy ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.
- Fundacji Słowo - za organizację konkursu oraz przekazanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu.
- Salezjanom oraz salezjanom współpracownikom
z Sanktuarium N. M. P. Wspomożenia Wiernych – za
współorganizację konkursu.
Szczęść Boże!
W imieniu organizatorów
Helena Jankowska - Salezjanka Współpracownica
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Rumianie na OMTTK

Międzynarodowe
Święto Reggae
na scenie letniej MDK

W dniach 2 – 5 czerwca 2016 w Rybniku woj. śląskie odbył się
finał centralny XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowwego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Zespoły 3-osobowe z 16 województw, w 3 kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zmagały się w 12 konkurencjach. Nasze woW Rumi 9 lipca zawita gwiazda muzyki reggae ERROL ORGANS,
jewództwo reprezentowały 3 drużyny z Rumi.
jego muzyka to przykład tradycyjnego Jamajskiego brzmienia. ZaV miejsce w kategorii
Uczniowie sprawdzili lasu na marsz na orientację.
czął śpiewać w wieku 9 lat. Jego dziadek, Vincent „Tawta” Ford to
gimnazjów
drużyna w skłaswoją
wiedzę
w
5
testach
Różnorodność
konkurenautor między innymi „No Woman No Cry”, „Rastaman Vibration”,
obejmujących zagadnienia: cji wymagała od uczniów dzie Aleksandra Bielecka,
„Roots Rock Reggae” i „Crazy Baldhead”.

W jego głosie rozkochała
się między innymi Cedella
Booker, matka Boba Marley'a, która wzięła go pod
swoje skrzydła jako swojego
protegowanego,
mówiąc

że to najbardziej podobna
barwa do głosu jej syna.
Później nagrywał i koncertował między innymi z synem Króla Reggae, Stephenem. Występuje z zespołem
"Trenchtown Experience"
grając autorską muzykę, w
którą wplecione są przeboje
Boba Marleya. Przed nim
na scenie pojawi się grupa
The Rockas międzynarodowa formacja reggae, której członkowie pochodzą
z Afryki, wyspy Mauritius
oraz Polski. Dzięki obecności w zespole charyzma-

tycznych wokalistów: Ras
Paddy (Nigeria), Goó Ba
(Senegal) i Rasta Nation
(Mauritius), repertuar grupy stanowi jedyny w swoim
rodzaju muzyczny konglomerat. Podczas koncertów
formacji, obok stylowego,
„korzennego” reggae, możemy usłyszeć utwory inspirowane transową rytmiką
afrobeatu czy żywiołowego sega. Całe wydarzenie
trawć będzie na scenie letniej MDK 9 lipca w godz.
17.00-22.00. Wstęp wolny
MDK

krajoznawcze, turystyczne,
topograficzne, dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz udzielania
pierwszej pomocy.
Umiejętności praktyczne wykorzystali na samarytance, torze rowerowym.
Rozpoznawali
atrakcje
turystyczne województwa
śląskiego, musieli wykazać
się znajomością gwary śląskiej. Wzięli udział w grze
azymutowej.
Sprawdzili
swoje siły na ściance wspinaczkowej. Na zakończenie uczniowie udali się do

zarówno ogromnej wiedzy
jak i dużych umiejętności
sprawnościowych, a znaczna ich budziła wielkie
emocje. Ostateczny wynik
do końca pozostawał wielką niewiadomą.
Nasi uczniowie zajęli
następujące miejsca:
III miejsce w kategorii szkół podstawowych drużyna w składzie Julia Konarzewska,
Zuzanna Lipka, Oliwia
Włodarczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 6 opiekun
Aleksandra Brunat.

Jakub Kuźba, Zofia Melzer z Gimnazjum nr 4, opiekune Kornelia Bielecka.
VIII miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych
zdobyła, mimo osłabionego
składu, drużyna z SKKT
Wagant działającego przy
Zespole
Szkół Salezjańskich w składzie Natalia
Dawidowska i Marcin
Węsierski opiekuni Hanna
Topolska, Jacek Pałubicki.
Ponadto zespoły ze szkoły podstawowej i gimnazjum uzyskały I miejsce w
marszach na orientację. A.B.
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OXYBRAZJA ZABIEG NA LATO

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do naszego salonu ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka. W tym miesiącu przygotowaliśmy dla Państwa lukratywną ofertę na zabieg
Oxybrazji. Zabieg ten w innowacyjny sposób rewitalizuje skórę naszej twarzy, pobudza
odbudowę włókien kolagenowych, zahamowuje rozwój trądziku oraz doskonale nawilża i
działa kojąco. Efekty widoczne są od razu po zabiegu. Zapraszamy.

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

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

Drużyna ze szkoły nr 6, od lewej A. Brunat, Julia Konarzewska, Zuzanna Lipka, Oliwia Włodarczyk, obok stoją Michał
Wieczorek, Prezes Zarządu Oddziału PTTK Rybnik, Roman Bargieł Prezes Z.G. PTTK.
Fot.: Hanna Topolska.

Na początku czerwca 2016 roku uczennica Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu
w Gdyni zgubiła legitymację szkolną
wystawioną na nazwisko: Luiza Styn.
Znalazców prosimy o kontakt z redakcją.
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