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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W RUMI
z udziałem gości z Egiptu, Singapuru, RPA i USA
20 - 25 lipca 2016 roku
Zapraszamy mieszkańców Rumi każdego dnia do wspólnej modlitwy,
a w niedzielę na spotkania przy scenie letniej Miejskiego Domu Kultury.
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Rumia pod wodą! Rewolucja
Nad Rumią rozpadał się deszcz, którego pierwsze krople spadły na ulice miasta we czwartek około godz. 10.00. Padało praktycznie nieprzerwanie, do porannych godzin w piątek. Taka ulewa spowodowała, że w
wielu miejscach kanalizacja burzowa została zatkana już w czwartkowe
popołudnie, woda wylewała się ze studzienek na ulice i dalej przez chodniki do piwnic domów.
Str. 2

Ten samochód, jak i pozostałe w tym garażu, został poważnie uszkodzony przez wodę.

Fot.: W.H.

w rumskiej
komunikacji

Miasto podpisało umowę z firmą Znak.
Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji
technicznej i uzyskanie pozwolenia na „Budowę węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo wraz z trasami dojazdowymi”.
Str. 4
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Rumia pod wodą!
Nad Rumią rozpadał się deszcz, którego pierwsze krople spadły na ulice miasta we czwartek
około godz. 10.00. Padało praktycznie nieprzerwanie, do porannych godzin w piątek. Taka ulewa spowodowała, że w wielu miejscach kanalizacja burzowa została zatkana już w czwartkowe
popołudnie, woda wylewała się ze studzienek na ulice i dalej przez chodniki do piwnic domów.
Po ulewie zostały w całości zalane niemal wszystkie rowy melioracyjne na
terenie miasta, gdyż nie
były w stanie odprowadzić
tak dużej ilości opadów
deszczówki. W niektórych
miejscach spowodowało
to obsunięcia dróg, chodników a nawet ogrodzeń.
Zostały też zalane posesje
w centrum m.in. przy ul.
Abrahama, okolice Urzędu
Miasta (urząd z powodu
zalania najniższego piętra
został zamknięty do poniedziałku), garaże przy
ul. Morskiej oraz niektó-

re miejsca na obrzeżach
Rumi. Wyjazd z Rumi do
Kazimierza ulicą I Dywizji
Wojska Polskiego był bardzo utrudniony, droga ta
w wielu miejscach została
całkowicie zalana a domy
i siedziby zakładów pracy
zostały podtopione, w niektórych miejscach nawet
nieodwracalnie zniszczone.
Jak nam powiedział wiceburmistrz Rumi Marcin Kurkowski, wszystkie
jednostki straży pożarnej,
straży miejskiej i policji,
aktywnie uczestniczyły w
usuwaniu skutków zalania

miasta. Ekipy strażackie
zajmowały się wypompowywaniem wody w miarę
możliwości, z kolejnych
posesji na terenie Rumi.
Jak nam powiedzieli państwo Helena i Waldemar
Jankowscy mieszkający
przy ul. Abrahama, jeszcze
nigdy w tym miejscu nie
było takiej ilości wody, nie
mówiąc już o podtapianiu
domów. Państwo Jankowscy już około północy musieli zająć się ratowaniem
dobytku i zapewnieniem
bezpieczeństwa, gdyż instalacja elektryczna zalane-

Nasza sonda

Czy wyjeżdżasz
w tym roku na wakacje?
ROMAN
ŁUCZAK
BYŁEM JUŻ NA
JASNEJ GÓRZE

go domu znalazła się pod
wodą i tym samym stwarzała bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem. Tak
samo wyglądała sytuacja
w sąsiednich domostwach.
Na jednej z posesji był składowany sprzęt ratowniczy i
pływający
Powiatowego
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego,
co wymagało również specjalnych działań zabezpieczających, gdyż łodzie ratunkowe mogły po prostu
wypłynąć na ulicę i spowodować zagrożenie w ruchu
drogowym. Wojtek Hintzke

JERZY
CZERWIŃSKI
NIGDZIE NIE
WYJEŻDŻAM

ZOFIA
CZERWIŃSKA
JADĘ DO
CZĘSTOCHOWY

MIROSŁAWA
HALMAN
WYJEŻDŻAM W
BORY TUCHOLSKIE
REKLAMA

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Na powyższych zdjęciach: widoczne skutki zalania na ul. Abrahama

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.
Na powyższych zdjęciach: zalane posesje przy ul. Dywizji W.P.
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Zalane pomieszczenia w Urzędzie Miejskim (niedawno remontowane)
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REKLAMA, BEZPIECZEŃSTWO

PROMOCJA DLA KLIENTÓW OPEC
Jesteś odbiorcą ciepła OPEC?
Sprawdź stan techniczny węzła cieplnego.
Okresowy przegląd techniczny
węzła cieplnego to gwarancja:
Bezpieczeństwa
Każda instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej wraz z węzłem cieplnym wymaga
dbałości o jej stan techniczny. Okresowa kontrola
i stały serwis zapobiegają stratom cieplnym i co najważniejsze - awariom.
Optymalnej sprawności i niższych kosztów
Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet do 30 % kosztów.
Przedłużonej żywotności węzła cieplnego
Koszt węzła cieplnego jest wysoki stąd warto pomyśleć o jego jak najdłuższej pracy.
Wygody
Nie musisz znać się na obsłudze węzła cieplnego,
żeby z niego korzystać. Obsługa urządzenia przez
doświadczonych pracowników OPEC gwarantuje
właściwy sposób użytkowania.

Przygotuj węzeł
do pracy przed kolejną zimą !
Skorzystaj z oferty
posezonowego
przeglądu węzła.

Już teraz tylko

w cenie 100 zł netto!
Podpisz z nami
całoroczną umowę
eksploatacji Twojego węzła.

Kontakt:
tel.: 58 62 73 930 lub email:
marketing@opecgdy.com.pl
www.opecgdy.com.pl

W trosce o nasze bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo oraz prawa konsumenckie seniorów to tematy, jakie dominowały podczas debaty, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
W spotkaniu wzięli
udział mieszkańcy miasta
oraz przedstawiciele władz
samorządowych - Michał Pasieczny, burmistrz
Rumi wraz z Arielem Sinickim, przewodniczącym
Rady Miasta - oraz policja
i przedstawiciel Urzędu
Konsumenckiego w Gdańsku. Debatę zorganizowała
Rumska Rada Seniorów, a

swój udział zapowiedziała
również Emilia Marzejon, dyrektor MOPS-u w
Rumi, z tematem „Pomoc
społeczna a osoby starsze i
niepełnosprawne”.
Najważniejszym punktem debaty była dyskusja
o różnych obszarach życia
i funkcjonowania seniorów. Mówiono o bezpieczeństwie i przestępstwach

W sprawach bezpieczeństwa wypowiadał się równierz burmistrz Michał Pasieczny

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele rumskiej policji i władz miejskich

popełnianych wobec osób
starszych – kradzieżach
kieszonkowych, włamaniach do mieszkań, oszustwach, jak i o radzeniu
sobie w życiu miejskim:
podczas zakupów, w środkach komunikacji miejskiej, bankach i bankomatach.
Seniorzy łatwo mogą
stać się ofiarami oszustów
i naciągaczy. Osoby starsze, samotne i schorowane,
poprzez swoją ufność a cza-

Mieczysław Grzenia przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów - jeden z organizatorów

sami niepełnosprawność,
narażone są w większym
stopniu na działania ze
strony przestępców. Padają
ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego,
aby ograniczyć liczbę tego
typu zdarzeń oraz zapobiec
podobnym, przypominamy o kilku podstawowych

zasadach
postępowania.
Trzeba dzwonić jak najszybciej pod numer 997
lub 118, zgłaszać wszystkie
zagrożenia tak, aby interwencja była sprawniejsza
i skuteczniejsza. By w naszym mieście wszystkim
żyło się bezpieczniej.
Emilia Samulska
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Rewolucja w rumskiej komunikacji
Miasto podpisało umowę z firmą Znak. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na „Budowę węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo wraz z trasami dojazdowymi”.
Szykują się rewolucyjne
zmiany.
- To przełomowa inwestycja, która zdecydowanie
usprawni komunikację w
Rumi – powiedział Michał Pasieczny, burmistrz
miasta. - Bardzo cieszę się,
że udało się dzisiaj zrobić
pierwszy krok w kierunku
jej realizacji.
- To epokowa inwestycja dla komunikacji rumsko-gdyńskiej – podkreśla
rzecznik prasowy ZKM
Gdynia Marcin Gromadzki. - Umożliwi ona nawet
przedłużenie ruchu trolejbusowego również do Rumi.
Będzie to inwestycja
dwuetapowa.
Pierwszy
REKLAMA
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etap realizowany jest
przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i obejmuje budowę nowego,
zadaszonego peronu wraz
z infrastrukturą, trzech
wind, zadaszenia peronu,
schodów i kładki oraz remont istniejącej kładki
dla pieszych.
Drugi etap to inwestycja
Gminy Miejskiej Rumia (w
ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
– dofinansowana ze środków unijnych). Zakłada on
budowę dwóch parkingów
z obu stron linii kolejowej,
zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i parkingu
dla rowerów, chodników i

budowę tunelu doprowadzającego zbiorową komunikację do dworca PKP i
tworzącego funkcjonalny i
spójny system w Rumi.
Równolegle przygotowywane są dokumenty
przetargowe dotyczące modernizacji stacji SKM Rumia Janowo.
- To wpłynie na komfort
jazdy wszystkich pasażerów
SKM w Rumi – mówi prezes PKP SKM Trójmiasto
sp. z o.o. Maciej Lignowski. - Staramy się przeprowadzić wszystkie procedury
możliwie jak najszybciej,
wszystko idzie w dobrym
kierunku.
Emilia Samulska
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Podsumowanie roku szkolnego
w rumskim „Hipolicie”

Wakacyjne inspiracje
w Bibliotece!

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania wspólnej pracy
Od pierwszych dni lipca do końca sierpnia, w Stacji Kultura i Fiuczniów, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły – zdecydowanie mamy co
świętować i z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość – mówi lii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi trwać będzie akcja
„Inspiracje na wakacje”.
Elżbieta Kałuska dyrektor rumskiego „Hipolita“.
W tym roku wielu
uczniów zdobyło promocję
z wyróżnieniem - cieszymy
się z tego wspólnego dzieła i
pragniemy, aby w następnych
latach takich uczniów było
jeszcze więcej – podkreśla
dyr Elżbieta Kałuska. 24
czerwca 2016 r. podczas
oficjalnego
zakończenia
roku szkolnego najlepszych uczniów wyróżniono i nagrodzono. Ponadto
nagrody i podziękowania
otrzymali uczniowie, którzy przez cały miniony rok
angażowali się w życie szkoły. Najzdolniejsi zostaną
zgłoszeni do stypendiów:
Starosty Wejherowskiego,
Marszałka Województwa
Pomorskiego oraz Prezesa
Rady Ministrów. Do sukcesów zaliczyć należy fakt, że
po raz pierwszy uczniowie
naszej szkoły, klas o profilu gastronomicznym pod

opieką Barbary Saneckiej
i Małgorzaty Rzepy, w ramach projektu Erasmus+
pojadą latem na praktyki
zawodowe do Hiszpanii.
W przyszłym roku szkolnym, w ramach tego samego projektu, uczniowie
z klas: technik obsługi turystycznej, logistyki i usług
fryzjerskich pod kierunkim
Rafała Nowickiego pojadą
do Irlandii.
Dyrekcja szkoły zadbała też o poszerzenie listy
Partnerów ZSP nr 2 w
Rumi. Do grona dotychczasowych: Rainbow Tour
i Leroy Merlin dołączyła
znana kaszubska restautracja „NORDOWI MÔL“ z
Celbowa koło Pucka oraz
Akademia Kawy i Herbaty J. J. Darboven w Rumi.
Akademia ta działa i szkoli
baristów od 2003 roku, jej
przedstawicielem jest Pan

Dariusz Wasilewski - Trener Akademii J.J. Darboven od 2002 roku. Członek
Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) od
2003 roku. Certyfikowany
tester kawy i członek Międzynarodowego Instytutu
Testerów Kawy we Włoszech (Instituto Internazionale Assaggiatori Caffe) od
2008 roku. Wielokrotny sędzia polskich oraz międzynarodowych mistrzostw baristów, latte art, cuppingu.
Od września uczniowie
III i IV klas gastronomicznych wraz z opiekunem
Małgorzatą Więcek będą
poznawali warsztat prawdziwego baristy. Uczniowie
spędzą 6 godzin w Akademii pod czujnym okiem
Dariusza Wasilewskiego a
na zakończenie szkolenia
każdy z nich otrzyma stosowny certyfikat.

Podpisaliśmy umowę o partnerstwie w rumskiej palarni Restauracja NORDOWI MÔL z Celbowa również jest już
kawy J.J. Darboven
naszym partnerem

„Inspiracje na wakacje”
to propozycja zagospodarowania czasu przeznaczonego na wypoczynek dzieci,
w wieku przedszkolnym i
szkolnym, w okresie wakacji letnich w 2016 roku.
W naszej bibliotece zostaną
udostępnione do wypożyczenia pakiety edukacyjne
składające się z gier planszowych z firmy TREFL,
propozycji zabaw i aktywności oraz książek.

JAK TO DZIAŁA?

Wystarczy
odwiedzić
placówkę biblioteczną, rozejrzeć się dokładnie, zajrzeć
do torby z „Inspiracjami…”
i wybrać zestaw, który najbardziej się spodoba. Dwie
książki, gra od producenta
Trefl oraz opracowany przez
Klub Mamy i Rumianki
oraz Fundację BOMALiHU scenariusz zabaw dla
dzieci, dopasowany wiekowo, to pakiet, który można
wypożyczyć z Biblioteki na
dwa tygodnie do domu. Jest
jednak jeden warunek - grę
może wypożyczyć osoba
dorosła. Czytelnika obowiązuje również taki sam regulamin, jak na wypożyczone
woluminy - pakiet należy
oddać w terminie, skompletowany i nieuszkodzony.

DLACZEGO WARTO?
Projekt zwraca uwagę
dzieci, młodzieży i ich rodziców na to, że gry planszowe to jednocześnie forma zabawy, jak i narzędzie
edukacyjne.
Uczestnicy
projektu będą doskonalić
swoje umiejętności komunikacji oraz budowania dobrych relacji z innymi. Celem projektu jest również
budowanie postaw zdrowego stylu życia, wzmocnienie
poczucia wartości i sprawności u dzieci, rozwijanie
funkcji poznawczych, intelektualnych i społecznych.

„Inspiracje na wakacje”
to promocja czytelnictwa
oraz ukazanie biblioteki
jako miejsca, w którym
nie tylko wypożycza się
książki, ale i dostarcza propozycji zagospodarowania
czasu.
Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
Zadania jest realizowane przez Fundację
Mamy Rumianki, a dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Anna Jackowska

REKLAMA

Zakończenie roku szkolnego to chwila, kiedy uczniowie są doceniani nagrodami za cały rok pracy
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„Szeregowiec Dolot”
– czyli odlotowe półkolonie w Rumi!
Pierwsze tygodnie wakacji to często w placówkach salezjańskich czas półkolonii. Nie inaczej było w rumskiej Wspomożycielce. W dniach od 27 czerwca do 8 lipca miały miejsce dwa tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci, współfinansowane przez miasto
i gminę Rumia.
Na każde z 45 dzieci w
czasie turnusu czekały różnorakie atrakcje: wycieczki na ORP „Błyskawica”,
wyjście do Muzeum Marynarki Wojennej, wyjazd
do Gdańska na Westerplatte, wycieczka do Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, smaczne obiady, liczne zabawy,
ciekawe zajęcia – a przede
wszystkim wspaniali animatorzy i wychowawcy.
Półkolonie w Rumi poka-

zują, że wspólnymi siłami
można osiągnąć naprawdę
wiele. W nasze półkolonie
zaangażowane było Oratorium, szkoła salezjańska,
siostry salezjanki czy miasto. Dzięki temu mogliśmy
zapewnić dzieciom fachową opiekę i niezłą frajdę.
Przez te dwa tygodnie
próbowaliśmy zaszczepić w
dzieciach miłość do Ojczyzny, promować zachowania
patriotyczne i budować poczucie dumy z tego, że je-

steśmy Polakami. Pomagał
nam w tym film „Szeregowiec Dolot”.
Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom Oratorium,
miastu i gminie Rumia,
wychowawcom, animatorom i księdzu kierownikowi Oratorium za wspaniały czas.
Generale, melduję wykonanie zadania „Półkolonie w Rumi – Wspomożycielce”!
Kl. Rafał Chabowski SDB

Zobaczyliśmy „Dom do góry nogami” w Szymbarku

Wycieczka na Westerplatte

Wszędzie trafialiśmy na dobrych przewodników

Dzieciom Westerplatte zapadło w pamięć

Uczestnicy byli zadowoleni z wycieczek

Dzieci podzielone były na 4 grupy

Współpraca pomagała stawiać czoła wyzwaniom

Góra Markowca nam niestraszna!

Wspólne pieczenie kiełbasek w Szymbarku

Dzięki ciekawym zajęciom dzieci się nie nudziły
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Gazetka szkolna Gimnazjum nr 4 w Rumi „Ogryzek”
wygrywa Ogólnopolski Konkurs
w ramach projektu Junior Media
Gazetka szkolna Gimnazjum nr 4 w Rumi -„Ogryzek” - wygrała 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie Junior Media. Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. To przede
wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. Gazetka nasza powstawała na
szablonach prawdziwych dzienników regionalnych, dzięki czemu młodzież mogła wczuć
się w rolę profesjonalnych dziennikarzy.
Zdobyliśmy
pierwsze
miejsce w konkursie „Lider
Wydawniczy 2016”, za publikację największej ilości gazetek w skali ogólnokrajowej.
Natomiast w rankingu
akcji #juniorlab „Ogryzek”
zdobył również 1. miejsce
w Polsce, uzyskując aż 464
punkty, za całokształt pracy
w roku szkolnym 2015/2016,
wyprzedzając zdobywcę 2.
miejsca aż o 87 punktów.
Wynik sumaryczny, który pozwolił nam na zdobycie
najwyższej nagrody w kraju,
powstał nie tylko dzięki ilości opublikowanych gazetek,
ale również dzięki braniu
udziału i częstym wygrywaniu w comiesięcznych konkursach
organizowanych
przez Junior Media.
W marcu 2016 zdobyliśmy 1. i 2. miejsce
w ogólnopolskim konkursie Junior Media pt.

Cykaj Superfoty, a w
okresie od kwietnia do
czerwca br. wysłaliśmy
do organizatorów aż 145
recenzji książek, filmów
i gier, zyskując miano lidera „Junior Krytyk”.
Nagrodą za zdobycie
1. miejsca w ogólnopolskim rankingu gazetek
szkolnych jest wyjazd
przedstawicieli „Ogryzka”
wraz z opiekunem, Dorotą
Gadomską, na LETNIĄ
SZKOŁĘ JUNIOR MEDIA 2016 do Uzdrowiska
Termalnego Uniejów, w
dniach 10-15 lipca 2016 r.
Należy nadmienić, że
zespół „Ogryzka” swojej
działalności nie ogranicza
tylko do stworzenia gazety,
ale i organizacji wielu imprez szkolnych.
Oto najważniejsze zrealizowane działania w roku
szkolnym 2015/2016:

1- Wywiad z Burmistrzem Miasta Rumi, Michałem Pasiecznym;
2- Wywiad z proboszczem parafii pw. św. Judy
i św. Tadeusza w Rumi,
Tadeuszem Gutem;
3- Wywiad z komendantem ZHP w Rumi,
Bogdanem Formellą;
4- Wywiad z dyrektorem
Biblioteki Miejskiej, filia nr
4, Małgorzatą Pelc;
5- Zorganizowanie tzw.
Kolorowych Dni Gimnazjum nr 4, dzięki którym
zebraliśmy fundusze na rehabilitację naszego ucznia
oraz na karmę dla bezdomnych zwierząt (zakupiono
karmę specjalistyczną za 270
zł, przekazano ok 60 kg. karmy, koce, kołdry, ręczniki i
zabawki dla zwierząt);
6- Wizyta w prywatnym
przedszkolu „Mądry maluch” – współorganizowa-

liśmy Dzień Kaszubski dla
przedszkolaków;
7- Promocja szkoły na
MOSIR - rozdawanie gazetki szkolnej mieszkańcom Rumi;
8- Udział w ogólnopolskiej akcji „ Jak nie czytam
jak czytam” - wizyta w
bibliotece Stacja Kultura,
pozostawienia tam ok 40
egzemplarzy „Ogryzka”;
9- Uczennica redagująca
„Ogryzka”, Róża Walaszczyk, nawiązała współpracę
z ogólnopolskim miesięcznikiem „Outro – wychodzimy poza schemat” Fundacji
Nowe Media.
Od stycznia 2012 roku
znajdziecie nas na FACEBOOK-u.
mgr Dorota Gadomska
opiekun
zespołu redakcyjnego
„OGRYZKA”

Gazetka Gimnazjum nr 4 w Rumi istnieje od
1994 roku. W 2004 roku głównym opiekunem zespołu redakcyjnego została mgr Dorota Gadomska, a gazetka od samego początku wydawana
była co miesiąc. Obecnie zespół redakcyjny tworzy 15 uczniów, z klas 1-2-3.
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KASZUBSKIE AKTUALNOŚCI

Światowy Zjazd Kaszubów 2017 w Rumi!
To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca. To są basë, to są
skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba. Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
XVIII Światowy Zjazd
Kaszubów odbył się w
ostatnią sobotę w muzeum
Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Izydora
i Teodory Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich. Po uroczystej mszy
świętej uczestnicy przeszli
barwnym korowodem do
Skansenu, gdzie zostali powitani przez Wójta Gminy Kościerzyna Grzegorza
Plechowskiego.
Podczas zjazdu Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie reprezentowała grupa dziesięciu tysięcy uczestników,
którzy zapełnili skansen
pieśniami, zabawą i kul-

tywowaniem kaszubskiej
kultury. Na dwóch scenach
wystąpiły zespoły folklorystyczne. Odbył się także
konkurs kapel, kabaretów
kaszubskich oraz koncert
Pawła Ruszkowskiego.
Dużym powodzeniem
cieszyły się pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty
rękodzieła ludowego, spotkania z kaszubskimi pisarzami oraz rejsy Stolemem
po tzw. Kaszubskim Morzu,
czyli Jeziorze Wdzydzkim.
Po południu miały miejsce
niezwykle urokliwe koncerty muzyki kaszubskiej we
współczesnym brzmieniu.
Wystąpili m.in. kaszubskie

Na zjeździe był również obecny burmistrz Rumi Michał Pasieczny

Rumia była reprezentowana na imprezie przez członków rumskiego koła ZK-P
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piosenkarki Damroka, Weronika Korthals i Natalia
Szroeder oraz Almost Jazz
Group, która zagrała materiał z płyty „Na Kaszebach”,
zawierający melodie ludowe
w jazzowych aranżacjach.
Zjazd to największa
impreza plenerowa, promująca kulturę i dorobek
Kaszubów organizowana
co roku w innym mieście
województwa Pomorskiego. XIX Światowy Zjazd
Kaszubów w 2017 roku odbędzie się w Rumi!
Serdecznie zapraszamy
do wspólnej zabawy i integracji w duchu przyjaźni.
U.M.
Do zobaczenia!

Sztandary oddziałów ZK-P

Gazeta Rumska, nr 7 (109), lipiec 2016

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W RUMI
z udziałem gości z Egiptu, Singapuru, RPA i USA
20 - 25 lipca 2016 roku
19/20 LIPCA (wtorek/środa)
- przyjazd pielgrzymów i przyjęcie ich w domach (odbiór w Oratorium)
20 LIPCA (środa)
- 20.00 powitanie i msza św. w Sanktuarium na rozpoczęcie ŚDM w Rumi
21 LIPCA (czwartek)
- 9.00 msza św. w kościele i wyjazd na Kaszuby (Szymbark i Wdzydze)
- 20.30 spotkanie wieczorne w kościele
22 LIPCA (piątek)
- 9.00 msza św. w kościele i wyjazd do Gdańska (katedra, Stare Miasto,
Europejskie Centrum Solidarności) i na Westerplatte
- 20.30 spotkanie wieczorne w kościele
23 LIPCA (sobota)
- 7.30 wyjazd na diecezjalne obchody ŚDM do Gdańska
24 LIPCA (niedziela)
- 9.30 msza św. w kościele
- czas dla pielgrzymów z rodzinami
- 18.00 spotkanie z mieszkańcami przy scenie letniej MDK
(prowadzący Kuba Kornacki z zespołu Kanaan)
25 LIPCA (poniedziałek)
- 9.00 msza św. w kościele na zakończenie pobytu w Rumi
Zapraszamy mieszkańców Rumi każdego dnia do wspólnej modlitwy,
a w niedzielę na spotkania
przy scenie letniej Miejskiego Domu Kultury
Salezjanie z sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych
i wolontariusze Światowych Dni Młodzieży w Rumi
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WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Kiedy deszcz w namioty stuka…
Podczas obozów harcerskich organizowanych w Harcerskim Ośrodku Centrum Przygody w Potęgowie spotkało się ponad 200 zuchów, harcerzy i instruktorów podzielonych
na 5 różnych obozów.
Zuchy utworzyły kolonię zuchową „Śladami
Tomka Wilmowskiego”,
której fabułą były przygody młodego bohatera
książek A. Szklarskiego.
Harcerze przeżywali obóz
survivalowy pod nazwą
TRAPER CAMP, co w
tym roku i przy takiej pogodzie tematycznie zgrało
się na 100 %. Obóz Przygodowy został zorganizowany dla 50 uczestników
którzy realizowali program
turystyczno- krajobrazowy. Obóz Czerwonych
Beretów przygotował kilka atrakcji nie tylko dla

swoich uczestników, ale też
dla wszystkich chętnych:
strzelnicę na której można
było postrzelać z wiatrówek, pistoletów oraz łuków, plac zabaw na którym
chłopcy mogli rozgrywać
mecze piłki nożnej, boisko
do siatkówki, a największą
popularność i tak miała
profesjonalna trampolina.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się też Wioska
indiańska gdzie nocleg
można było spędzić w wigwamach, przy palącym się
całą noc ognisku. Bardzo
dużym powodzeniem cieszył się też namiot rozbity

na drzewie gdzie noc można było spędzić w 6 osobowym zastępie.
Obozy wyjeżdżały na wycieczki do Łeby, Szymbarka,
Wierzycy, Zamkowej Góry,
do Bunkra Gryfa Pomorskiego, na Diabelski Kamień,
zwiedzali również szlak Jezior
Potęgowskich (11 jezior położonych blisko siebie).
Dla wszystkich uczestników przygotowana była
Przystań Żeglarska ze
sprzętem wodnym: łodzie
żaglowe, kajaki, łodzie
wiosłowe, a obok przystani miejsce wyznaczone do
kąpieli pod czujnym okiem

ratownika WOPR.
Nocne podchody, wieczorne ogniska, poszukiwanie skarbów ukrytych
w lesie, tropienie zwierzyny
po śladach, budowa szałasów i wiele innych atrakcji na obozach harcerskich
stwarza wspaniały klimat
i nie przeszkadza, kiedy
deszcz w namioty stuka, a
słońce chowa swoją twarz.
Składamy tą drogą serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy pomogli
nam zorganizować obozy
w Potęgowie – do zobaczenia na harcerskim szlaku.
Hm Bogdan Formella

Ognisko wszystkich obozów

Wycieczka na Wieżycę

Obóz Czerwonych Beretów przed swoją bramą

Msza polowa

Indianie czyli nasze zuchy

Wikingowie ruszają na wyprawę

Obóz Czerwonych Beretów

Indianie w łodziach „kanu”

Obozowa strzelnica

Nocleg w namiocie na drzewie

Przyrzeczenie harcerskie
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ZDROWIE

Profesjonalne modelowanie

Studio Figura w Rumi
Otwarcie profesjonalnego studia modelowania sylwetki odbyło
się na Osiedlu Królewskim, przy ul. Dębogórskiej w Rumi.
Oferta jest na tyle bogata, że każda pani znajdzie
dla siebie coś, co pomoże
jej odzyskać doskonałą formę i wymarzoną sylwetkę.
Ponadto kobiety w miłej
atmosferze oraz w pożyteczny sposób będą mogły spędzić aktywnie czas.
Podczas otwarcia studia

odbyło się losowanie. Każda pani otrzymała pakiet
usług, z których będzie
mogła skorzystać bezpłatnie w ramach kampanii
promocyjnej. Całemu wydarzeniu towarzyszyły dobre nastroje, uśmiech oraz
przygotowany na tę okoliczność zdrowy catering.

Salon odwiedziły kobiety
w różnym wieku. Były pod
dużym wrażeniem studia oraz wysokiej jakości,
profesjonalnej obsługi. Z
chęcią potwierdziły swój
udział w kolejnych zajęciach.

ROLL SHAPER - to masaż relaksacyjny, który łagodzi stres
i napięcie mięśni. Doskonale
ujędrnia ciało, poprawia krążenie, usuwa toksyny z organizmu, a przede wszystkim skutecznie redukuje cellulit.

Swan Shaper - to urządzenie
będące połączeniem czterech
bardzo ważnych składników:
lamp podczerwonych i kolagenowych, skrętnego ekliptyka,
systemu jonizacji.

Emilia Samulska

VACU SHAPER - to specjalistyczne urządzenie łączące
zalety wysiłku fizycznego i
działania podciśnienia. Dzięki
ćwiczeniom na tym urządzeniu pracujemy na problematyczne partie: brzuch, uda,
pośladki.
Na otwarciu zjawiły się tłumy chętnych do zapoznania się z ofertą studia. 			

Fot.: E.S.

Urządzenia którymi dysponuje Studio Figura
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ SCULPTER - kompleksowo działa na ciało, owal twarzy i oczy.Posiada laser biostymulujący, fale RF+IR, liposukcję kawitacyjną. Jest to bezinwazyjna metoda na redukcję tkanki tłuszczowej i cellulitu.

DIETETYKA
Oferujemy doradztwo w zakresie diety, indywidualnie
dobranej do potrzeb każdej
klientki.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 679 69 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
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
tel.: 58 679 65 00

Suplementy diety
ELEKTROSTYMULACJA - to zabieg elektroleczniczy. Dzięki
licznym elektrodom, które stymulują mięśnie do pracy przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, poprawia elastyczność
skóry i jest skuteczna w walce z cellulitem.

Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 671 08 81, 58 671 58 88

LIMFODRENAŻ - jest to zabieg wpływający bardzo głęboko
na problematyczne partie ciała. Dzięki temu zapobiegamy
chorobom wynikających z obrzęków zastoinowych, zapalnych, chłonnych. Leczy cellulit. Dzięki specjalnej konstrukcji
mankietów i płynności przepływu powietrza Limfodrenaż
zapewnia subtelny i efektywny drenaż, który w odczuciu jest
bardzo naturalny.

Sauna infrared - wytwarza energię, która ogrzeje ciało i wywoła pożądane reakcje bez konieczności osiągania bardzo wysokich (a tym samym nieprzyjemnych) temperatur wewnątrz
kabiny. W wyniku działania wytworzonych promieni podczerwonych, proces pocenia się wywołany zostanie przy znacznie
niższych temperaturach niż w normalnych warunkach.

Bieżnia

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

Kosmetyki do ciała

Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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AKTYWNOŚC LOKALNA

Nasza wspólnota
Liturgiczne Służby Ołtarza
Wspólnota Liturgiczne Służby Ołtarza (nie kółko ministranckie, to błędna nazwa) przy
parafii pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Antoniego Padewskiego w Rumi. (w skrócie
LSO) Wspólnota składa się z 24 ministrantów, 4 lektorów, 3 ceremoniarzy. Wspólnotą
opiekuje się ksiądz opiekun, do końca czerwca był nim ks. Mariusz Świerczyński, od lipca
jest nim ks. Piotr Weigelt. Księdzu pomaga zarząd złożony z prezesa (Kacper Walkusch),
wice prezesa (Maciej Jankowski) i skarbnika (Szymon Łata).
W ciągu roku szkolnego
ministranci są zobowiązani
chodzić na dyżury służenia przy ołtarzu 2 razy w
tygodniu, raz w niedzielę.
Raz w tygodniu spotykają się na zbiórkach prowadzonych przez księdza
lub lektora, który pomaga
księdzu. Zbiórki te odbywają się w podziale na grupy wiekowe: kandydaci na
ministrantów, ministranci
młodsi, ministranci starsi,
lektorzy. W tym czasie ministranci nabywają wiedzę
z zakresu służenia, katechizmu, wspólnie się modlą
oraz bawią.

Raz w miesiącu (pierwszy czwartek) odbywa się
wspólna zbiórka dla wszystkich członków po Mszy
Św. W intencji LSO i ich
rodzin. Miejscem spotkań
jest salka ministrancka na
której znajduje się bilard,
piłkarzyki, ping-pong, gry
video i komputer.
Ministranci
często
wspólnie wyjeżdżają, w
tym roku był 3-dniowy
wyjazd do Jastarni, w poprzednich latach były to
wyjazdy do Wygonina i
Nadola. Odbywają się także jednodniowe wycieczki
na przykład jednodniowy

wyjazd rowerowy przez
rezerwat Beka. Odbywały
się także wyjścia na kręgle i łyżwy. W te wakacje
planujemy również kilka
wspólnych jednodniowych
wyjazdów.
Ministranci biorą udział
w przedsięwzięciach diecezjalnych:turniej
tenisa stołowego(nasz kolega
zdobył srebro w kategorii
gimnazjum), diecezjalny
turniej piłki nożnej (zajęliśmy 8 miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii
gimnazjum), oraz Rumski
turniej piłki nożnej, organizowany podczas festynu

w parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego (w kategorii szkoła podstawowa
zdobyliśmy brąz).
We wrześniu zapraszamy wszystkich chłopaków
z parafii po I Komuni
Świętej, którzy chcieliby
wstąpić w szeregi LSO.
Na stronie naszej parafii
ebrumia.pl można znaleźć
zdjęcia z różnych wyjazdów ministrantów, oraz
dodatkowe informacje o
naszej wspólnocie w zakładce duszpasterstwo - liturgiczna służba ołtarza.
Kacper Walkusch

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW
Mieszkańcy Rumi załatwiający sprawy w Urzędzie
Miasta często mają problemy z zaparkowaniem auta.
Z ogólnodostępnego parkingu korzystają także pracownicy i klienci znajdujących się w pobliżu placówek. Pracownicy urzędu mają do dyspozycji parking
przed i za budynkiem U. M., a także za budynkiem
dawnego Domu Kultury. Na tym ostatnim jest zawsze
kilka wolnych miejsc, gdzie interesanci mogliby na
czas załatwienia spraw zostawić samochód. Jest to
prośba do władz miejskich o wzięcie pod rozwagę tej
propozycji.
Wzdłuż ulicy I Dywizji Wojska Polskiego biegnie trasa przejazdu autobusu linii 173, na jej odcinku od ul.
Partyzantów do zjazdu do wsi Kazimierz postawiono
przystanki autobusowe „na żądanie”. Niestety, właściwie nie ma miejsca, gdzie pasażerowie oczekujący na
autobus mogliby się schronić, nawet w razie deszczu.
Słupki przystanków są umieszczone na poboczu drogi i nie ma właściwie gdzie stanąć, albo na drodze,
albo w przydrożnych krzakach. W odległości ok. 300
m przed Domem Bankietowym Grinholc postawiono
niewielką wiatę przystankową, czy nie można takich
samych wiat ustawić na pozostałych przystankach?

SKUTECZNA
R E K L A M A T Y L KO

W GAZECIE
RUMSKIEJ
ZADZWOŃ!

tel. kom.: 693 051 090
tel.: 58 679 30 50
MUJ - półkolonie ćwierćmajówkowe.

III miejsce w ministranckim turnieju w piłkę nożną.

Docenieni artyści

ze Stowarzyszenia „Pasjonat”
W dniu 15 lipca 2016 r w siedzibie Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi odbyło się przekazanie Firmie Prywatnej Vega z
Rumi, 13 obrazów namalowanych przez jego członków.
Obrazy te zostały opublikowane w okolicznościowym kalendarzu na
2016 rok, a jego druk był
dofinansowany ze środków
gminy Rumia. Dzięki promocji tego wydawnictwa,
obrazy
przedstawiające
miasto zostały spopularyzowane wśród mieszkańców.
Spodobały się one wielu
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mieszkańcom naszego miasta, do tego stopnia, że jeden z mieszkańców Rumi,
właściciel Firmy Prywatnej
Vega, Grzegorz Partyka,
postanowił wspomóc pracę artystów i zakupić całą
kolekcję obrazów wykorzystanych do tego kalendarza.
Płótna te będą eksponowane na stałe w siedzibie

firmy, w Rumi przy ul. I
Dywizji Wojska Polskiego.
Zdaniem przedsiębiorcy, to
dobra promocja miasta i artystów je zamieszkujących.
Zakup tej kolekcji będzie
wsparciem działalności stowarzyszenia i pozwoli na
rozwijanie talentów naszych
plastyków i tworzenie kolejW.H.
nych dzieł.

Zarząd stowarzyszenia „Pasjonat” przekazuje obrazy naszemu koledze redakcyjnemu. Od lewej sekretarz
Jolanta Kitowska, prezes Maria Sułkowska, Ryszard Hinc, wiceprezes Karina Wiśniewska. Fot.: W.H.
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SPORT

Turniej Zelmer 3x3 Quest Rumia
W Rumi przy zmiennej aurze w dniach 9 – 10 lipca 2016 roku rozegrano turniej ZELMER 3X3 QUEST. To trzeci w tym roku turniej
w tej edycji. W Rumi do turnieju zgłosiło się ponad 20 drużyn.
Pierwsze mecze rozegrano na parkingu Port Rumia – C. H. AUCHAN.
Jednakże z powodu opadów
deszczu część meczów przeniesiono na halę MOSiR.
W kategorii kobiet U-15
najlepszy okazał się zespół
AGWEMADA, który po
zaciętym boju pokonał w
finale DRUŻYNĘ ASÓW
13-11. O trzecie miejsce walczyły Wild Blinds – MUKS
Poznań. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 15-7.
W sobotę kibice mogli
dopingować uczestników
imprezy w dwóch dodatkowych konkursach o charakterze indywidualnym.
Do pościgowego konkursu
rzutów wolnych zgłosiła się
rekordowa liczba zawodników, których skusiła nagroda ufundowana przez
Burmistrza Rumi Michała
Pasiecznego. Po pasjonującej walce zwyciężył
Szymon Rduch z drużyny
Cieniasy Kołobrzeg.
W konkursie wsadów
najlepszy okazał się Piotr
Grabowski.
Nagrody
ufundowane przez miasto Rumia, wagę od firmy
ZELMER oraz pamiątkową statuetkę wręczała w
imieniu Burmistrza Rumi
Jolanta Król radna powiatowa i manager sportu
z MOSiR w Rumi. Piotr
Grabowski nie brał udziału w rozgrywkach drużynowych. Specjalnie trenuje
wsady aby były coraz bardziej widowiskowe. Tym razem zaprosił do współpracy
zawodników uczestniczących w turnieju i widzów.
W niedzielę rozegrano
najważniejsze spotkania w
kategorii OPEN mężczyzn

oraz wszystkie w kategorii
OPEN kobiet. I tym razem
opady deszczy zmusiły organizatorów do przeniesienia rozgrywek do hali
MOSIR.
Zespół Cieniasy Kołobrzeg okazał się najlepszy
w kategorii OPEN mężczyzn. Podczas całego turnieju nie przegrali żadnego
meczu. Cieniasy pokonali
także drużynę kadry narodowej U18.
Do wielkiego finału
ZELMER 3×3 QUEST w
Łodzi, który odbędzie się
30 i 31 lipca, oprócz Cieniasów Kołobrzeg i 3×3
Play Hard awansowała
drużyna Sokoły Ostrów
Mazowiecka, która zajęła
trzecie miejsce.
W kategorii OPEN
kobiet zwyciężyła ekipa
Księżniczki. Rywalizacja
kobiet była bardzo zacięta.
Ku zaskoczeniu organizatorów turnieju oraz wiernych kibiców tej dyscypliny, do finału nie dostała
się drużyna DAMODA.pl,
która bardzo często wygrywała podczas turniejów w
zeszłym roku.
Panie nie grają w żadnych klubach w przeciwieństwie do kolegów. Do
Rumi na turniej przyjechały aby pograć dla przyjemności i przypomnieć sobie
szkolne czasy.
W niedzielę odbył się
indywidualny
konkurs
rzutów z dystansu. Najlepszym rezultatem – siedem
punktów – popisał się Szymon Rduch i dzięki temu
po raz drugi zgarnął nagrodę ufundowana przez Burmistrza Rumi oraz sprzęt
AGD marki ZELMER.

Podczas trwania turnieju organizatorzy zadbali
o najmłodszych kibiców.
Zarówno na parkingu C.H
Auchan jak i później w hali
MOSIR
funkcjonowała
strefa dla dzieci. Profesjonalni trenerzy przygotowali wiele sportowych atrakcji
dla najmłodszych. W tym
czasie rodzice rozgrywali
mecze lub kibicowali swoim faworytom.
Przedstawiciele Polskiego Związku Koszykówki

Drużyna „Księżniczki” z odebranymi nagrodami.

Fot. U.M.
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Zwycięzca konkursu rzutów wolnych Szymon Rduch.

Fot.: U.M.

Zwycięzka drużyna „Cieniasy Kołobrzeg”.

Fot.: U.M.

skierowali na zakończenie turnieju podziękowania dla miasta Rumia za
ufundowanie nagród oraz
pomoc w zorganizowaniu
turnieju. Szczególne wyrazy wdzięczności przekazali
pracownikom Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekre-
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POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

NATO w Warszawie
Dwudniowy szczyt NATO w Warszawie był jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych nie tylko tego roku, ale i też całego
okresu działalności aktualnego rządu. Podczas szczytu światowi
przywódcy podjęli decyzje istotne zarówno dla Polski, jak i pozostałych państw tzw. byłego bloku wschodniego.
Było to największe spotkanie szefów rządów,
ministrów i szefów sił
zbrojnych, jakie odbyło sie
w naszym kraju w ciagu
ostatniej dekady. Pomimo, że szczyt trwał tylko 2
dni, były na nim wszystkie
ważne osoby decydujące
o kształcie sojuszu, dzięki temu podjęto mnóstwo
ważnych decyzji dotyczących przyszłości naszego
kraju w ramach NATO.
Oto krótkie podsumowanie szczytu.
1. Najważniejszą decyzją
jest rozmieszczenie batalionów NATO w krajach
bałtyckich, w celu wzmocnienia wschodniej flanki
Sojuszu. USA będzie państwem ramowym batalionu w Polsce.

2. W Polsce oprócz
1000-osobowego batalionu stacjonować będzie dowództwo amerykańskiej
brygady pancernej.
3. Zdecydowano o
przedłużeniu
programu
pomocowego dla Ukrainy, NATO potwierdziło
wsparcie dla Ukrainy.
4. Cyberprzestrzeń została uznana za nową sferę działań operacyjnych. Oznacza
to, że będzie mocniej chroniona i kontrolowana.
5. NATO i Unia Europejska podpisały pierwsze w
historii porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa m.in.
w kwestii ataków cybernetycznych ze strony Rosji.
6. W walce z Państwem
Islamskim NATO udo-

stępni krajom sojusniczym
dane z samolotów rozpoznania AWACS.
7. NATO uruchomi
nową misję na Morzu Śródziemnym w celu walki z
przemytnikami ludzi i broni z krajów afrykańskich.
8. Przedłużona zostanie
misja w Afganistanie. Będzie
misją niebojową, zapewniającą wsparcie, szkolenie i doradztwo sił bezpieczeństwa
w tym kraju. Afganistan
do 2020 roku będzie wspierany finansowo przez kraje
NATO.
9. Przywódcy NATO
uznali, że Gruzja poczyniła
„wielki postęp” na drodze
ku członkostwu w NATO.
10. NATO zapewniło,
że nie chce wojny z Rosją.
Wojtek Hintzke

REKLAMA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 671 08 81, (58) 671 15 11, (58) 679 41 00
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47
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Na górnym zdjęciu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, na dolnym pamiątkowe zdjęcie uczestników szczytu w Warszawie. Prezydent Polski w dolnym rzędzie, dziewiąty od lewej.
Fot.: Serwis prasowy NATO
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Aquapark Reda lada dzień przyjmie pierwszych gości!
Prawdziwe rekiny, prawdziwe palmy, prawdziwe emocje – Aquapark Reda otwiera się
dla amatorów wodnej zabawy. Oficjalne otwarcie już 29 lipca, natomiast kilka dni temu
świętowano zakończenie prac budowlanych na wewnętrznym bankiecie, podczas którego wystąpiła Natalia Capelik-Muianga oraz Ania Wyszkoni. Ogromnych emocji dostarczyli również artyści Mira Art za sprawą niezwykłych pokazów akrobatycznych.
Wakacje nad morzem
będą jeszcze ciekawsze!
Wszystko za sprawą redzkiego Aquaparku! Wyczekiwany przez wszystkich
mieszkańców
Pomorza
obiekt za niewiele ponad
tydzień przyjmie swoich
pierwszych gości. To bez
wątpienia najciekawszy
park wodny w tej części
Europy. Bo czy gdzieś jesz-

cze można kąpać się wspólnie
z prawdziwymi rekinami?
- Naszym celem było stworzenie unikatowego miejsca. A
jako pasjonaci morskiej akwarystyki postanowiliśmy połączyć
Aquapark z oceanarium, dlatego właśnie powstał „Zjazd do
rekina”, czyli zjeżdżalnia prowadząca przez wnętrze akwarium z 15 rekinami. Oszklony
w tym miejscu tunel gwarantu-

Spacer po Parku uatrakcyjnił akrobatyczno-muzyczny spektakl artystów Mira Art.

je niezapomniane przeżycie,
czyli spotkanie oko w oko ze
słynnym drapieżnikiem –
mówi Aneta Mirończuk z
Aquapark Reda.
Aquapark Reda powstał
dla mieszkańców Pomorza
oraz turystów, którzy poszukują ciekawej rozrywki, dostępnej bez względu na aurę.
Świetna lokalizacja sprawia,
że każdy może wzbogacić

podróż na Półwysep Helski
o wizytę na basenach i szaleństwo na zjeżdżalniach.
A na pewno każdy znajdzie
atrakcje dla siebie, bo jest w
czym wybierać: przestronne
jacuzzi, basen z falą czy niecka dla dzieci. Szczegółowy
opis atrakcji oraz cennik dostępne są na stronie internetowej aquaparku.
Mat. prasowe.

Przemawiali zaproszeni oficjele, na górnym zdjęciu Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński, na dolnym Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk.

Otwarcie uświetniły śpiewem Natalia Capelik-Muianga oraz Ania Wyszkoni.

Prof. Edmund Wittbrodt odznaczony Wielkim
Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
Ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, były rektor Politechniki Gdańskiej i senator RP, prof. Edmund Wittbrodt, został odznaczony przez Prezydenta Federalnego
Joachima Gaucka Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec. To najwyższe niemieckie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom. Uroczystość wręczenia Krzyża odbyła się 30 czerwca 2016 r. w Sali Czerwonej Ratusza
Głównego Miasta Gdańska. Dekoracji dokonała konsul generalna Cornelia Pieper.

Prof. E. Wittbrodt odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
Fot.: Polska Agencja Kosmiczna.
REKLAMA

Dnia 30 czerwca
2016 roku w Sali Czerwonej gdańskiego Ratusza Głównego Miasta odznaczenie zostało
przekazane przez konsul generalną Cornelię
Pieper, która wygłosiła
ponadto także laudację.
Wystąpiła również była
przewodnicząca Bundestagu, prof. Rita Süssmuth, która w swojej
karierze wielokrotnie
miała okazję współ-

pracować z prof. Wittbrodtem. W uroczystości wzięli również udział
przedstawiciele Polskiej
Agencji Kosmicznej, w
tym jej prezes prof. Marek Banaszkiewicz oraz
Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław
Struk, Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski.
Wielki Krzyż Zasługi
przyznano Panu Profesorowi za wieloletnie i wyjątkowe zaangażowanie na

rzecz relacji polsko-niemieckich, zarówno na
płaszczyźnie akademickiej, jak i politycznej.
Wielki Krzyż Zasługi
Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
to jedyny order Republiki Federalnej Niemiec
nadawany przez władze
federalne.
Otrzymali go m.in. Elżbieta II,
Benedykt XVI, Charles
de Gaulle, a z Polaków
Adam Hanuszkiewicz i

ks. Stanisław Bogdanowicz. Krzyż przyznawany jest od roku 1951. W
uroczystości wręczenia
Krzyża prof. Edmundowi Wittbrodtowi udział
wzięło wielu znamienitych gości. Począwszy od
rodziny Profesora, poprzez władze i profesorów
Politechniki Gdańskiej,
ministrów,
parlamentarzów oraz prezesów
znanych firm i instytucji
z Pomorza.
W. H.
15
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Pieniądze od marszałka województwa
na książnicę prof. Gerarda Labudy
Milion czterysta tysięcy złotych przekazał samorząd województwa na projekt pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy
jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”.
Stosowną umowę, podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady
wejherowskiego muzeum,
podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel.
W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta kulturalna z
unikatowym zbiorem prof.
Gerarda Labudy przy wykorzystaniu nowoczesnych
interaktywnych technologii audiowizualnych. Nowa
książnica przyczyni się do
zapoznania z dorobkiem
profesora i historią regionu
Kaszub oraz do wzrostu
atrakcyjności turystycznej
Pomorza, dzięki wykorzy-

staniu
zaadaptowanych
budynków znajdujących się
na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Całkowita
wartość projektu wyniesie
ponad 3,8 miliona złotych.
W ramach konkursu
ogłoszonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działania 8.3 - Materialne
i niematerialne dziedzictwo kulturowe, złożonych
zostało 58 wniosków. Po
rozpatrzeniu przez Zarząd
Województwa Pomorskiego do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, w tym zgłoszony
przez Powiat Wejherowski,
których całkowita wartość
dotacji wyniosła ponad 94
miliony.

Podczas
spotkania
Przewodniczący
Rady
Powiatu Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki wręczył także akty nominacyjne nowym członkom
Rady Muzeum.
Na czteroletnią kadencję powołani zostali: Gabriela Lisius, Jacek Thiel, Mieczysław
Struk, Witosława Frankowska, Dorota Muża-Szlas, Grzegorz Gaszta, Bogdan Tokłowicz,
Tomasz
Rembalski,
Danuta Pioch, Andrzej
Romanow oraz prof. Edmund Wittbrodt, który
wybrany został przewodniczącym rady. Wiceprzewodniczącym został Jacek Thiel.
Starostwo Powiatowe

Moment podpisania umowy, od lewej: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Fot.: Starostwo

Pomnik

prof. Gerarda

Labudy

Jeszcze w tym
roku w Luzinie stanie
pomnik Profesora.
Uroczyste odsłonięcie planowane
jest w październiku. Pieniadze na
budowę pomnika
możnawpłacać na
nr. konta bankowego: BS Krokowa
o/Luzino 36 8349
0002 0015 8482
2000 0030 z dopiskiem: „Darowizna
na budowę pomnika prof. Gerarda
Labudy”.
Starosta Gabriela Lisius przedstawiła zebranym wizualizację powstającego projektu książnicy.
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Fot.: Starostwo

Fragmenty wizualizacji
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Absolutorium dla urzędującego

Burmistrza Miasta Rumi POŻEGNANIE SIŁACZKI
Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podczas XXV sesji
Rady Miejskiej Rumi w dniu 30. czerwca 2016 roku otrzymał absolutorium za 2015 rok.
Radni Miasta Rumi jednogłośnie zagłosowali za
przyjęciem absolutorium.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez
R.I.O., a Komisja Rewizyjna potwierdziła realizowanie przez Burmistrza
Miasta zasady celowości,

legalności, rzetelności oraz
oszczędności w dysponowaniu mieniem publicznym.
Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Grzeszczyk.
Absolutorium udzielone
przez Radę Miejską jedno-

myślnie, i to już po raz drugi
w mojej kadencji, to efekt
bardzo dobrze układającej
się współpracy w naszym samorządzie. Bardzo dziękuję
radnym Rumi za jednogłośne poparcie tej uchwały
– podsumował burmistrz
Michał Pasieczny.
U.M.

Rumska Straż Miejska
sprzedaje swój samochód
Od niedawna można przeczytać komunikat na stronie internetowej naszej Straży Miejskiej mówiący o tym, że dotychczas używany przez strażników miejskich pojazd marki Renault Trafic FL
jest na sprzedaż. Został wystawiony na licytację za cenę wywoławczą 7.400 zł brutto.
Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin określający szczegółowe
zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na
sprzedaż samochodu Renault Trafic – 1 szt.”.
Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego
na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie
do 22 lipca 2016 r. godz. 15.00 w siedzibie Straży
Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży
Miejskiej).
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 22 lipca 2016 r. godz. 15.10 w siedzibie
Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i dokonaniu wpłaty na konto Banku
Rumia Spółdzielczy. Samochód marki Renault można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 17 po
wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama
17 w pok. nr 1 (parter).
Wszelkich informacji udziela komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski,
tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

8 lipca na witominskim cmentarzu pożegnaliśmy Ś.P.
Elżbietę Różycką, osobę niezwykle prawą i aktywną w rumskiej społeczności. Stosunkowo niewielu jest ludzi tak wytrwałych w pracy społecznej, zdolnych uczynić dla bliźnich
tak wiele. Ta filigranowa Dama o niespożytej sile imponowała klasą i kulturą osobistą.

Elżbieta Różycka
została pochowana w
Gdyni, gdzie w 1937
roku się urodziła. We
wrześniu 1939 roku
doświadczyła tragedii
wysiedlenia, stąd jej
aktywna działalność w
Stowarzyszeniu Wysiedlonych Gdynian. Niewiele wiem o jej życiu
przed zamieszkaniem w
Rumi w 1988 roku, ale
wiem, że bardzo aktywnie włączyła się w organizowanie Solidarności
i aktywnie wspierała
podziemie niepodległościowe w stanie wojennym. W okresie rumskim dała się poznać z
niezwykłej aktywności
w każdym ważnym
projekcie społecznym,
patriotycznym. Zawsze
była obecna na ważnych uroczystościach,
miała wrodzoną potrzebę uczestnictwa, współudziału dla dobra ojczyzny i lokalnej rumskiej
społeczności.
Najwięcej
energii
poświęciła
organizowaniu życia w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”. Odokąd pamiętam, czyli od 1990
roku - początków ruchu reformatorskiego,
należała do najaktywniejszych uczestników
wszystkich zebrań w
spółdzielni mieszkaniowej. Na każdym zebraniu była zawsze dobrze
przygotowana w wiedzę
prawniczą i merytoryczną. Chociaż nigdy nie
zasiadała we władzach
spółdzielni, zawsze w

wewnętrznych wyborach uzyskiwała wyniki świadczące o dużym
uznaniu.
Niewielu członków
spółdzielni jest świadomych, jak wiele Jej
zawdzięcza. Elżbieta
Różycka jest dla Rumi
kimś takim, jak Lidia
Staroń dla Olsztyna.
Ona bowiem spowodowała, że zarząd spółdzielni nie ustanowił
tak zwanej 51 -budynkowej nieruchomości
(tzn. wszystkie bloki w
jednej nieruchomości
i w jednej księdze wieczystej). Nie sposób w
tym miejscu szerzej o
tym mówić, ale tylko
upór Elżbiety spowodował
zablokowanie
tej sprawy w sądzie do
czasu aż Sejm znowelizował ustawę na zgodną
ze zdrowym rozsąd-

kiem. Nie trzeba mieć
wielkiej wyobraźni, aby
sobie zdać sprawę, jak ta
wada prawna dotycząca
aspektu własnościowego obniżyłaby wartość
mieszkań w całym zasobie SM „Janowo”.
Upór, pracowitość
i szlachetność nasuwa
wprost porównanie z literacką Siłaczką. Spółdzielnia Mieszkaniowa,
jak i cała Rumia, ma
powód do smutku. Być
może Elżbieta nie doświadczyła spektakularnego triumfu, ale trzeba
dodać, że nigdy o to nie
zbiegała. Zostawiła za
to po sobie piękny ślad
w konkretnym owocnym działaniu, pamięci
przyjaciół i tych, którzy
mieli przyjemność ją
poznać.
Kazimierz Klawiter

Roman Świrski
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HISTORIA

Strzelectwo
w Rumi
Rumia na tle innych miast jest bogata w zabytki militarne. Położenie Rumi, ukształtowanie terenu i ówczesne geopolityczne stanowisko Niemiec skłoniło władze do uczynienia z Rumi ważnego
miejsca na militarnej mapie Polski.
Wiele reliktów przeszłości,
w lepszym lub w gorszym stanie przetrwało do dziś. Niektóre przedwojenne budowle
służyły niezawodnie jeszcze
w latach 90-tych XX wieku.
Tu na myśli mam znajdującą
się w lesie, na przedłużeniu
ul. Strzeleckiej, strzelnicę. To
piękne położony obiekt, wybór tego miejsca na pewno
nie był przypadkowy. Położony na uboczu, a jednak z
łatwym dojazdem i sprzyjającym ukształtowaniem terenu,
po niezbędnych pracach ziemnych i następnie budowlanych
stał się strzelnicą wykorzystywaną przez dziesiątki lat, a
było to około 1936 roku.
I tu właśnie cofnijmy się
do lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Na
przełomie lat 1924/25 w
Rumi powołano do życia organizację o nazwie Towarzystwo Powstańców i Wojaków,
której patronem był Jan III
Sobieski.
Organizacja skupiała byłych żołnierzy, prowadziła
także działalność paramilitarną, organizując naukę
strzelania, musztry oraz prelekcje i wykłady o tematyce wojskowej. Działalność
ta była bardzo popularna

wśród młodych, ale skierowana przede wszystkim
do młodzieży skupionej w
Towarzystwie Młodzieży
Wojackiej, które podlegało
T.P. i W. Kolejnymi organizacjami o tym charakterze były: powstały nieco
później Związek Strzelecki (1929), Koło Przyjaciół
„Strzelca”, Związek Rezerwistów i inne.
W połowie 1925 roku
powstało w Rumi lotnisko, które po rozbudowie
w latach 30-tych zaczęło
obsługiwać linie krajowe
i zagraniczne. Lotnisko
w początkowym okresie
służyło wyłącznie celom
wojskowym, stacjonowali
tu żołnierze i kilka samolotów Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, któremu taką nazwę
nadano rozkazem M. S.
Wojsk. z dnia 16.03.1923
roku. Jednak wcześniej 1
lipca 1920 r. powołano do
życia pierwszą jednostkę
Polskiego Lotnictwa Morskiego (BLM)w Pucku.
W Rumi działał Ośrodek
Przysposobienia Wojskowego Lotniczego MDLot,
jak również Pluton Samolotów Towarzyszących i

Koło Szybowcowe oraz Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Jak wynika z nazewnictwa organizacji kombatanckich i paramilitarnych,
zakresu ich działania (szkolenia strzeleckie), musiały
one, a także wojsko – zanim
powstała ta profesjonalna strzelnica - korzystać ze
strzelnic polowych. W 1938
roku utworzono w Rumi
Bractwo Kurkowe, a w składzie jego zarządu byli:
Stefan Madyński – prezes, Alfons Retur – sekretarz, Franciszek Masztalerz – komendant, Stefan
Bartelke, Faustyn Dąbrowski, Jan Madyński,
Edmund
Wołdomirski,
Bronisław Czarnecki, Hipolit Roszczynialski (wójt
Rumi), W. Marczyński.
Bractwo Kurkowe w 1939
roku zamierzało wybudować własną strzelnicę, jednak wybuch wojny pokrzyżował te plany, członkowie
bractwa ginęli w Piaśnicy i
w czasie działań wojennych,
po wojnie bractwo już się
nie odrodziło. Komendant
Franciszek Masztalerz został w listopadzie 1939 roku
aresztowany i zamordowany

Prowadzący na strzelanie Franciszek Masztalerz. Zdjęcie ze zbiorów Marka Opajdowskiego.
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w Piaśnicy, należące do niego przedmioty rodzina rozpoznała w 1945 roku, gdy
odkopano masowe groby,
jednak jego szczątki spoczywają w Piaśnicy.
Po zakończeniu II wojny działały w Rumi różne
organizacje paramilitarne,
strzeleckie i korzystały z kilku strzelnic. Według moich
informacji i z tego co sam
później widziałem było ich
co najmniej siedem. Wały po
nich i inne fragmenty strzelnic były jeszcze długo dobrze
zachowane i do dziś można
natrafić na ich wyraźne pozostałości.
Strzelali na nich członkowie O.T., żołnierze rezerwy,
licealiści, harcerze, zorganizowane grupy strzeleckie.
Dzisiaj to wszystko zamarło, każdy miłośnik broni,
strzelectwa musi wyjeżdżać
poza miasto aby realizować
swoje pasje. Została opracowana i następnie podpisana
przez ministra A. Macierewicza koncepcja obrony terytorialnej. W systemie O.T.

uczestniczyć mają organizacje społeczne i stowarzyszenia promujące postawy
obronne i patriotyczne.
Prawdopodobnie edukacja
obronna w zabawowo – sportowej formie wejdzie do szkół
podstawowych i także średnich w formie zajęć strzeleckich czy nauki sztuk walki.
W Rumi, mieście o
ogromnych
tradycjach
strzeleckich, proobronnych,
gdzie rozwijało się też strzelnictwo sportowe, działały

Literatura:
- Historia Rumi t. 1 - B. Breza
- Morski Dywizjon Lotniczy - A. Olejkko
Powyższe zdjęcia ze zbiorów Jurka Romla.

organizacje z odpowiednimi
programami szkoleń dzieci
i młodzieży, strzelnica byłaby pożądanym obiektem.
I tak właśnie myśli organizacja „Narodowa Rumia”,
której członkowie złożyli do
Budżetu Obywatelskiego
Rumi wniosek o reaktywację lub budowę nowej strzelnicy. Rumia nowoczesna
– tak , ale z szacunkiem dla
historii i tradycji.
Ryszard Hinc
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Stacja rowerowa MNIAM MNIAM

AKTUALNOŚCI

„Życie jest podróżą”- opowieść o Chinach

Stacja Kultura zaprasza 22 lipca, o godz. 18:00 na spotkanie „ŻyOd niedawna przy drodze rowerowej prowadzącej przez pola
cie jest podróżą”- opowieść o Chinach.
w kierunku rezerwatu Beka, możemy trafić na stację rowerową
Bohaterem wieczoru będzie Grzegorz Dopart, pasjonat podróży i języków obcych,
MNIAM MNIAM. To bardzo ciekawa inicjatywa młodego człowiektóry od dwóch lat mieszka i pracuje w Pekinie. Podczas swojej prezentacji podzieli się
ka, pana Radka Robakowskiego.
opowieściami o codziennym życiu w kraju środka i swojej pasji odkrywania świata.
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Stację śmiało można porównać do Punktu Obsługi
Podróżnego przy naszych
autostradach. Można tu się
zatrzymać aby odpocząć,
napić się czegoś ciepłego
lub zimnego, w zależności
od potrzeby, czy też dokonać małej naprawy roweru. Stacja serwuje również
dania z grilla, które można
skonsumować przy stojących nieopodal ławkach.
Zachęcamy miłośników
wycieczek rowerowych do
odwiedzenia Stacji, warto
się tam zatrzymać chociażby na chwilkę, aby w spokoju odsapnąć i przekąsić
coś smacznego, popijając to
napojem chłodzącym.
E. Samulska, W. Hintzke
OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA
RUMI
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778.), oraz art. 21 ust. 2, pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt
2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 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)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Rumi znajdującego się między ulicami Gdańską,
Obrońców Westerplatte, Kolejową i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

w dniach od 29.07.2016 r. do 29.08.2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy
urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przeprowadzona
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut.
Urzędu w dniu 10.08.2016 r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do dnia
12 września 2016 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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KULTURA, SPORT

Gala finałowa - Projekt Rumski Wokal 2016
Drogą castingu zostali wybrani laureaci, którzy wystąpili na
Gali Finałowej Projektu Rumski Wokal 2016 na scenie letniej MDK
RUMIA w dniu 2 lipca. Każdy Finalista otrzymał nagrody rzeczowe
oraz wziął udział w warsztatach wokalnych, a także z interpretacji
piosenki. Jedna osoba otrzymała zaproszenie do studia nagrań,
aby stworzyć dla siebie profesjonalne demo wokalne.
Gościem
specjalnym
Projektu była Sylwia Różycka - aktorka i wokalistka, związana z Teatrem
Polskim w Szczecinie, absolwentka PPSWA przy
Teatrze Muzycznym w
Gdyni.
Opiekę
artystyczną
sprawowała
Agnieszka

Skawińska - aktorka występująca na deskach wielu
teatrów m.in.: Teatru Muzycznego w Gdyni (jako
studentka PPSWA), Teatru
Polskiego w Szczecinie, Teatru Gdynia Główna, Teatru Rozmaitości Gdańsk,
Teatru 4 Miasto Gdynia, a
także poza granicami Pol-

ski w Niemczech, Szwecji,
Kanadzie i Rumuni.
Zajęcia wokalne prowadziła Marzena Graczyk
- Absolwentka Akademii
Muzycznej w Gdańsku,
wieloletni pedagog sekcji
wokalnej MDK i Dyrygent
Chóru Kaszubskiego RuAmber
mianie.

Otwarte Mistrzostwa
Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym 2016

Letni jarmark produktów regionalnych

Szukasz inspiracji do stworzenia przepisów na lekkie letnie dania? Niezbędne składniki znajdziesz podczas wakacyjnego jarmarku w Porcie Rumia CH Auchan. Od najbliższego czwartku goście
galerii będą również podziwiać ręcznie wytwarzane dekoracje, a
W niedzielę, 26 czerwca 2016 r zakończyły się na kortach rum- w sobotę maluchy wezmą udział w kreatywnych warsztatach ekoskiego TKKF „Orzeł”, Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Ziem- logicznych.
nym Amatorów 2016. W finale mistrzostw Ignacy Szyca z Gdańska
Tłoczone na zimno oleje,
pokonał Roberta Marszałka również z Gdańska 6/2, 6/2.

Finaliści turnieju z nagrodami, po prawej Mistrz Rumi Ignacy Szyca. 		
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Fot. Organizator

pachnące zioła czy wegetariańskie i bezglutenowe produkty – te oraz wiele innych
zdrowych produktów będą
dostępne podczas czterodniowego jarmarku, jaki
w czwartek 21 lipca rozpocznie się w pasażu Portu
Rumia Auchan. Na specjalnych stanowiskach będzie
również można skosztować
i zakupić słodkie miody
czy świeżo wyciskane soki.
Na amatorów tradycyjnych
smaków czekać zaś będą
naturalne wędliny, sery oraz
pieczywo na zakwasie.
Jarmark będzie także
okazją do nabycia ręcznie
wytwarzanych dekoracji
do domu czy artystycznej
biżuterii, a także atrakcyjnych zabawek i gier dla najmłodszych.
Wyjątkowa atrakcja czeka również na najmłodszych gości galerii handlowej. W sobotę 23 lipca
maluchy wezmą bowiem
udział w kreatywnych
warsztatach ekologicznych.
Podczas zajęć maluchy

Tak wygląda artystyczna biżuteria i ręcznie wykonywane ozdoby.

Zabawki używane podczas warsztatów kreatywnych dla maluchów.

wspólnie zbudują z surowców wtórnych miasteczko.
W ruch pójdą kartony,
plastikowe butelki i inne

skarby. Powstałe miasteczko uczestnicy zabawy będą
mogli również dowolnie
udekorować.
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EKOLOGIA

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV I AGD Z DOMÓW
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin
należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”, tj. Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i
gmin Kosakowo, Wejherowo i Szemud, Związek wprowadził usługę BEZPŁATNEGO odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań dużego sprzętu RTV oraz AGD takiego
jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki itp.
Będzie to uzupełnienie obecnie funkcjonującego systemu zbierania ZSEE opartego na stacjonarnych punktach
zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON, zlokalizowanych m.in. w Rumi, objazdowych zbiórkach odpadów
niebezpiecznych.
UWAGA!

Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny, o masie powyżej 20 kg i pochodzący z
gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO ODBIORU

Zgłoszenia zużytego sprzętu do odbioru są przyjmowane telefonicznie pod numerem
telefonu 58 624 66 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Przy zgłoszeniu wymagane będzie podanie rodzaju sprzętu, adresu skąd ma zostać on
odebrany, preferowane godziny odbioru oraz numeru telefonu w celu przekazania informacji zwrotnej o planowanym terminie odbioru.

ODBIÓR SPRZĘTU

Odbiór sprzętu odbywać się będzie od wtorku do soboty włącznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.
Mieszkańcy będą poinformowani telefonicznie z wyprzedzeniem o terminie przyjazdu
kierowców po zgłoszony sprzęt.
Przekazanie sprzętu potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie zlecenia.
Sprzęt musi znajdować się w mieszkaniu, domu, piwnicy, garażu itp. czyli w miejscu dozorowanym, bez możliwości dostępu osób postronnych. Sprzęt wystawiony przed dom/
blok może ulec nielegalnemu demontażowi przez osoby trzecie i w takiej sytuacji nie zostanie odebrany.

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU

Urządzenie należy wcześniej odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona, pralka i zmywarka bez wody). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuﬂady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.
Kierowcy przyjeżdżający po sprzęty nie świadczą usług jego demontażu z zabudowy.
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami na www.kzg.pl

KONTAKT:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
Dział Gospodarki Odpadami - Tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl

REKLAMA
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KĄCIK KULTURALNY

Z kulturą na „TY”!
W kąciku kulturalnym prezentujemy dziś twórczość dwojga
młodych osób, poetki Zosi i krytyka filmowego Doriana.
Jednocześnie zapraszamy innych twórców do przesyłania do naszej redakcji swoich prac. To szansa na zaprezentowanie swojego
dorobku szerszej publiczności.

Perypetie autobusowe
- moja droga do szkoły
Magiczne sformułowanie jak "savoir-vivre" dla niejednego (nie
uogólniając oczywiście) autobusowicza brzmi zapewne jak jakieś
zaklęcie z Harrego Pottera. Podróżując tym jakże wdzięcznym
środkiem lokomocji (autobusem nie Harrym Potterem) od niemal
dwóch lat, dwa razy dziennie widziałam takie rzeczy, które wcześniej nawet mi się nie śniły...
Ogólnie autobusowiczów można moim zdaniem podzielić na klany:
Klan rasowych mówców -tak o niczym tak o 7 rano nie marzę, jak usłyszeć
najnowsze newsy rodzinne. Synek pani Mariolki ma problemy żołądkowe! -dobrze wiedzieć. Jutro na obiad pan Zdzisiek ma bigos! -oj wpadam. Mój biedny
Kacperek wszy, wyobraża pani to sobie?! -spróbuję... Nie wgłębiając się dalej
w przykłady, osoby z tego klanu na cały głos rozmawiają przez telefony i chyba
odczuwają swoistą potrzebę podzielenia się osobistymi sprawami z całym autobusem.
Klan wściekła nutka -tak o niczym, tak o 7 rano nie marzę, jak o słuchaniu
najnowszych przebojów pana Popka czy innych wściekłych gangów. Rozumiem,
nikomu nie każę słuchać Mozarta, chodzi jedynie o poziom decybeli jakie się z
tych słuchawek wydobywają. Aż dziw bierze, że ktokolwiek w tym autobusie
jeszcze coś słyszy nie mówiąc już o samym słuchającym!
Klan moherowego bereta -mój ukochany! Starsze panie, które potrafią
zdzielić cię torebką za to, że chciałam pomóc skasować bilet bo nie mogła trafić
do dziurki w kasowniku. Gwałtu rety! „Umięśniona, wytatuowana” nastolatka
napadła starszą panią i próbowała ukraść jej bilet! Nie wiedziałam, że ze mnie
taki typ spod ciemnej gwiazdy... A kiedy wiedząc, że z beretem "nija" nie warto
zadzierać grzecznie ustępujesz pani miejsca, w zamian słyszysz - „Dopiero teraz
zauważyłaś?!” Ach no i zmęczone siatki. Ale tu się chyba rozpisywać nie muszę,
bo każdy wie o co chodzi. Dwa siedzenia zajęte przez zdyszane reklamówki a
właścicielka i tak stoi...
Klan choleryka -należący do niego najczęściej przedstawiciele to młodociani
licealiści itd. Rozmawiają -wróć..., drą się na cały autobus, a ich rozmowy wyglądają mnie więcej tak: #$@**@# @#$&*. Mój repertuar przekleństw ograniczający się do tej pory do kurka wodna bardzo się poszerzył przez jazdę autobusem. No widzicie, podróże rzeczywiście kształcą! Przytoczona przeze mnie
rozmowa była naj... hmm jedną z mniej, wulgarnych jakie sobie przypomniałam.
I o ile dwa poprzednie klany jestem w stanie znieść, tego nienawidzę. Przerażające jest to, że młodzi ludzie tak się wyrażają, czy to są rozmowy? Taaa, mówię
teraz już jak moja babcia, jeszcze tylko dodam: za moich czasów...
Klan NNWNNS (Nic Nie Widzę, Nic Nie Słyszę) -osobniki umyślnie ignorujące
osoby starsze, niepełnosprawne czy nawet kobiety w ciąży, byle tylko nie musieć podnosić siedzenia z jakże wygodnego miejsca. Nie wspomnę już nawet o
sytuacji ustąpienia z samej racji bycia kobietą. Zazwyczaj gdy radar NNWNNS
wyłapie na horyzoncie osobę, której wypadałoby ustąpić miejsca, nagle coś
niesamowicie ciekawego dzieje się za oknem albo robią się straszne senni... To
naprawdę smutne...
Klan czyścioszka -bywa i tak, że jedziesz sobie spokojnie i nagle dosiada się
osoba przy której marzysz tylko żeby wysiąść lub otworzyć okno (albo zaśpiewać "mydło, piana, gąbka ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda”)... Swoją drogą, w autobusach mogli by zainwestować w choineczki, naprawdę. Albo
nie, choineczki mogły by nie starczyć... W baobaby.
Klan logistyki stosowanej -mówię tu o osobie, która wchodzi pierwszym wejściem od strony kierowcy a potem przepycha się (najczęściej jeszcze z siatkami
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Szukam świata...
Szukam świata, w którym jedna jaskółka czyni wiosnę,
gdzie nikt pod nikim dołków nie kopie,
gdzie szewc chodzi w butach,
gdzie co złe naprawdę wyjdzie nam na dobre,
gdzie nikt nie śmieje się ostatni, a wszyscy razem,
gdzie atak wcale nie jest najlepszą obroną, bo nie trzeba się przed niczym bronić,
gdzie rzeczywiście gdy coś nas nie zabiję to wzmocni,
gdzie co wisi i o czym chcielibyśmy zapomnieć jednak utonie,
gdzie nikt się nigdzie nie spieszy czas, bo to nie pieniądz,
gdzie gdy wejdziemy między wrony nie musimy krakać tak jak one,
gdzie darowanemu koniowi nie zaglądamy w zęby,
gdzie się lubi co się ma i ma się co by się chciało,
gdzie kogut myślał o niedzieli i mu łebka nie ucieli,
gdzie dzieci i ryby głos mają,
gdzie nikt nie czułby się jak 5 koło,
gdzie kłamstwo w ogóle nie ma nóg, bo nikt nie kłamie,
gdzie żadna miłość nie rdzewieje,
gdzie niezgoda nie rujnuje,
gdzie kot harcuje razem z myszami,
gdzie nikt nie boi się milczenia, bo jest złotem,
gdzie nadzieja umiera ostatnia,
gdzie ani jeden ani drugi się nie bije, a trzeci nie korzysta,
gdzie nikt nie czyni drugiemu co jemu niemiłe,
gdzie człowiek człowiekowi nie wilkiem!
Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.

itd) przez cały zatłoczony autobus... na sam koniec. Pomimo szczerych chęci
praktykującemu logikę stosowaną, często nie ma po prostu jak ustąpić, by mógł
się dopchać do upragnionego celu. Nie ma jak zostać rozpłaszczonym na szybie.
Jeszcze parę razy i mi tak zostanie.
Klan wiecznie spragnionych -panowie pijący alkohol w autobusie. Naprawdę
nie mogą poczekać na przystanek?
I na koniec Klan nie znający magicznych słów (nie tylko o savoir-vivre chodzi) -Wracam ze szkoły późnym autobusem więc ludzi jest mało. Wchodzi starsza już w sumie kobieta z taką torbą na kółkach. Stawia ją obok siebie i kiedy
kierowca hamuje wszystko się z niej wysypuje. Albo obrabowała sklep albo jej
dzieci to wilkołaki. Z 10 opakowań szynki, jeszcze więcej sera. Wszystko się rozsypuje a kierowca jedzie dalej. Więc latam jak głupia po tym autobusie za serem
i tymi wszystkimi szynkami i kiedy w końcu wszystko jej pozbierałam nie usłyszałam nic. Psyklo. W sumie to się nawet dobrze skończyło bo mogła rabanu
narobić, że jej ser kradnę czy coś...
Marzę o dniu, kiedy wsiądę do swojego ślicznego nowiutkiego (białego!) garbuska (oczywiście nie miałabym też nic przeciwko ślicznemu białemu rumakowi) i odjadę w stronę zachodzącego słońca a wszyscy "klanowicze" będą mogli
mi ewentualnie pokiwać z przystanku!
Zosia L.

Zosia L. - uczennica Gimnazjum Salezjańskiego, miłośniczka przyrody, zakochana w koniach, hoduje także i
opiekuje się różnymi zwierzętami. Osoba wrażliwa, uczuciowa, spostrzegawcza - pasjami czyta książki. Pisze
własnego bloga pod adresem: http://najlepszeistotynaswiecie.piszecomysle.pl
Redakcja

Gazeta Rumska, nr 7 (109), lipiec 2016

KĄCIK KULTURALNY

Recenzja filmu

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
W grudniu 2015 roku odbyła się premiera Gwiezdnych Wojen: Przebudzenia Mocy, poszedłem na ten film z wielkimi oczekiwaniami, które zostały co prawda spełnione, jednak
sam film nie jest pozbawiony paru poważnych wad.
Ale po kolei, Gwiezdne Wojny: Przebudzenie
Mocy zostało wyreżyserowane przez J. J. Abramsa,
twórcę takich obrazów jak
Star Trek, Star Trek: Into
Darkness, serial LOST czy
Mission Impossible III a za
scenariusz odpowiada Lawrence Kasdan (Imperium
Kontratakuje, Poszukiwacze
Zaginionej Arki) wraz Michaelem Arndtem (Mała
Miss, Niepamięć czy Toy
Story 3) i J. J. Abramsem.
W głównych rolach
występują aktorzy odtwarzający swoje postacie z
oryginalnej trylogii czyli
Harrison Ford, Carrie
Fisher, Anthony Daniels,
Peter Mayhew i Mark
Hammil oraz nowa obsada - Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac,
Adam Driver, Domhnall
Gleeson czy Gwendoline
Christie.
Teraz trochę o fabule:
akcja Przebudzenia Mocy
zaczyna się 30 lat po wydarzeniach z Epizodu VI (Powrotu Jedi), po upadku złowrogiego Imperium powoli
odbudowuje się Nowa Republika która wciąż nie ma
lekko, z gruzów dawnego
Imperium powstaje nowa
frakcja zwana Nowym
Porządkiem dowodzoną
przez Główodowodzącego
Snoke’a które chce podobnej władzy co poprzednicy
a nawet większej.
Mimo, że oficjalnie obowiązuje traktat pokojowy
między Nową Republiką a
Nowym Porządkiem, a sam
traktat pomijając pakt o nie
agresji, podzielił galaktykę
na dwie strefy wpływów –
jedna dla Republiki a druga
dla Nowego Porządku, to
ten drugi dalej ma złe zamiary wobec tego pierwszego budując Starkiller Base

– bazę bojową zdolną pochłaniać energię słoneczną i
wystrzelić potężny promień
zdolny zniszczyć kilka planet na raz.
By zapobiec złym planom Nowego Porządku na
zlecenie Republiki powstaje
Ruch Oporu – Organizacja
bojowa finansowana przez
Republikę by ci walczyli z
Nowym Porządkiem.
Okej, opisałem tło dla historii Przebudzenia Mocy,
ale co z nią samą ?
Zacznijmy od bohaterów starej trylogii – po Bitwie o Endor i upadku Imperatora, Luke zaginął bez
wieści, Han Solo powrócił
do zawodu przemytnika a
Leia na zlecenie Nowej Republiki objęła dowództwo
nad Ruchem Oporu.
Na pustynnej planecie
Jakku zbieraczka złomu
imieniem Rey (Daisy Ridley) wchodzi w posiadanie
droida BB-8 z bardzo ważną
informacją dla Ruchu Oporu, na której też bardzo zależy Nowemu Porządkowi,
spotyka także Finna (John
Boyega) – Szturmowca Dezertera z Nowego Porządku
który ucieka z pomocą Pilota z Ruchu Oporu – Poe
Damerona (Oscar Isaac),
tak więc zaczyna się ich
przygoda.
Na początku bardzo
chciałem pochwalić reżysera za to, jak umiejętnie
wprowadził do tego Uniwersum nowych bohaterów,
każdy z nich był idealnie
dopasowany do tego świata
i ma swoją historię, (oprócz
paru innych ale po tym
wspomnę przy wadach) a
całość ich misji, ich problemów, skąd pochodzą, na
co czekają i co ich w życiu
zawiodło przekonało mnie
wystarczająco by uwierzyć
w tych bohaterów.

Świetnie zostały też powtórzone role Hana Solo
przez Harrisona Forda i
Cheewbaci przez Petera
Mayhew, pewnie dlatego
że mieli oni najwięcej czasu ekranowego niż Carrie
Fisher jako Leia czy Mark
Hammil jako Luke, widać
że dali z siebie wszystko.
Kapitalny jest też główny Złoczyńca, czyli Kylo
Ren (Adam Driver). Przygotujcie się na głównego
przeciwnika ZUPEŁNIE
innego niż ktokolwiek z
jego poprzedników, to bardziej skomplikowany, niejednoznaczny i nieoczywi-

idealnie pasująca do scen
muzyka Johna Williamsa.
Scenografia również została przygotowana z należytą starannością, nie ma tu
wiele bluescreenów lub greenscreenów, wiele scen zostało nakręcone w plenerach
lub w wybudowanych scenografiach przez co nie rażą
sztucznością czy tandetą.
Praca kamery, zdjęcia,
choreografia pojedynków
czy innych scen akcji to
najwyższa półka, podobała
mi się też choreografia pojedynków na miecze świetlne głównie dlatego że była
prosta i nie było żadnych

sty złoczyńca jaki zawitał w
tym uniwersum.
Sam film przedstawia
bardzo interesujące status
quo, które daje szerokie pole
do popisu dla kolejnych
twórców. Jestem autentycznie ciekaw gdzie zabiorą oni
kolejne filmy. A mając do
dyspozycji grono nowych naprawdę udanych - postaci,
wspartych doświadczonymi,
jestem raczej spokojny o kolejne produkcje.
Teraz trochę o realizacji:
efekty specjalne są (prawie) idealnie wyważone – z
jednej strony mamy wiele praktycznych efektów
(animatronika, charakteryzacja), a z drugiej piękne
efekty komputerowe które
nie są ani trochę przesadzone przez co tworzą (prawie)
idealną, wizualną całość,
całość uzupełnia świetna i

znanych z Nowej Trylogii
(Epizody I-III) skoków,
salt, piruetów i innych
„cyrkowych” sztuczek, a
zastąpiono je potężnym
ładunkiem emocjonalnym
płynącym z dobywania
mieczy świetlnych.
Dobra, czas przejść do
wad: na pierwszy ogień
chciałbym wymienić w
pewnym sensie powtarzalność filmu, film bowiem
zapożycza wiele motywów,
elementów a nawet scen z
Epizodu IV (Nowa nadzieja) mamy przykładowo:
- droida z ważnymi informacjami (R2D2 – BB-8)
- wielką i potężną broń
masowego rażenia (Gwiazda Śmierci – Starkiller Base)
a także parę innych, pomniejszych zapożyczonych
elementów i przerobionych
scen z Epizodu IV.

Na początku byłem w
stanie przymknąc na to
oko, bo umiejętnie przykryto to paroma autorskimi pomysłami, ale w
drugiej połowie zaczęło
mnie to uwierać, ja rozumiem że pewne schematy
w gwiezdnych wojnach to
święta rzecz, ale czy nie
dało się podobnie jak w
pierwszej połowie filmu
przykryć tych wszystkich
podobieństw pod jakimiś
nowymi pomysłami?
I to chyba największy
problem tego filmu, jasne, że trzeba było zrobić
jak najbardziej bezpieczny
film opierając go o stare i
sprawdzone schematy, ale
tym ruchem film naraża się
na zbyt wielką krytykę o
nieoryginalność a wręcz o
plagiat, dlatego mam osobiście nadzieję że kolejne
filmy pójdą inną drogą.
Kolejną wadą jest coś co
powtarza się ostatnio w kinie
- mianowicie przedstawia się
albo rekamuje się jakąś postać lub wątek a w samym
filmie okazuje się że nie mają
one żadnej racji bytu bo są
niedokończone bądź potraktowane po macoszemu.
Przykładem jest Poe Dameron grany przez Oscara
Isaaca, początek filmu dawał nadzieję że będzie to
całkiem ciekawa postać ale
koniec końców okazuje się,
że ta postać nie ma nic do
zaoferowania, jest pozbawiona głębi, charakteru a przede
wszystkim jest jej za mało.
Jeszcze inny przykład
– kapitan Phasma grana
przez Gwendoline Christie,
była ona promowana jako
silna, bezgwlędna postać
która namiesza w fabule
filmu, ale okazuje się że ta
postać również niewiele w
tym filmie robi.
I w Przebudzeniu
Mocy nie mówi się widzom
naprawdę wielu rzeczy,
wszystkiego fani muszą się
albo domyślać sami, albo
tworzyć teorię, do tego
mamy masę dziwnych sytauacji które biorą się znikąd, kompletnie nie mają
sensu i na razie nie ma na to

żadnych odpowiedzi, poza
czekaniem na kontynuację
i tutaj chciałbym wymienić
parę przykładów, są jednak
przeznaczone dla tych co
film już widzieli
- dlaczego Kylo Ren tak
bardzo chce naśladować
Vadera skoro przecież wiadomo że Vader pod koniec
swojego życia się nawrócił i
zdradził ciemną stronę ?
- jak Poe Dameron wydostał się z Jakku ?
- skąd postać zwana
Maz Kanata miała miecz
świetlny Luka ?
- jak po ucieczce Finna i
Rey z Jakku Han Solo zlokalizował Sokoła Milenium?
- jakim cudem R2D2
sam siebie obudził? Było
powiedziane, że miał się
obudzić, jak Luke powróci,
ale Luke nie wrócił.
Zazwyczaj wtedy pojawia się argument w stylu
„przecież będzie kontynuacja i ona wszystko dopowie”, niestety ja osobiście
nie kupuję tego argumentu, widz wydaje pieniądze
na film który chce obejrzeć
dzisiaj i chce żeby był dokończony, spójny i satysfakcjonujący.
Kolejna i ostatnia recz
którą chciałbym przytoczyć, jest CGI a konkretnie
Motion Capture, doceniam
to, że wiele rzeczy zostało
stworzone praktycznymi
efektami, ale są dwie postacie zrobione w komputerze
i one się trochę wybijały,
a mianowicie wcześniej
wspomniani Maz Kanata i
głównodowodzący Snoke.
Obie te postacie moim
zdaniem mocno się wybijały głównie przez to, jak lekko nienaturalnie i sztucznie
wyglądały.
Mimo tych wszystkim
wad, film oglądało mi się
przyjemnie, a szczególnie
przyjemniej niż Epizody I-III które mimo swoich
ambicji nie zachwycały wykonaniem, dla mnie Przebudzenie Mocy to powrót
do dobrej formy tej franczyzy i udany wstęp do kolejnych odsłon gwiezdnej sagi.
Dorian Rathenow
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zaﬃro – PRZEŁOM W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
To, że kobiety chcą być piękne i wiecznie młode wiadomo nie od dziś.
W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się medycyna estetyczna, która proponuje nam szeroki wachlarz rozwiązań pomagających
kobietom być pięknymi . Jednym z najbardziej innowacyjnych takich
rozwiązań bez wątpienia jest Zaﬃro. Specjaliści zapewniają, że zabieg
ten może odmłodzić kobietę nawet o 10 lat.

Plan imprez na lato
Miejski Dom Kultury
Organizatorem imprez letnich jest Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19
Codziennie do wypożyczenia leżaki, koce,
parasole na polanie przy scenie letniej MDK

Lipiec:

Miło nam poinformować, że Salon ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka wzbogacił swoją ofertę o zabiegi Zaﬃro.
Zaﬃro jest najnowszym osiągnięciem w zakresie termoliftingu obecnie dostępnym na rynku. Jest to urządzenie nowoczesne i innowacyjne. Zabiegi nim
wykonywane dają natychmiastowe i długotrwałe efekty ujędrnienia skóry.
•
•
•
•
•

Wskazaniem do wykonania zabiegu jest:
Utrata jędrności skóry twarzy, szyi, brzucha, wewnętrznej części ud
i ramion oraz obszary nad kolanami, wszystkie te miejsca charakteryzuje
utrata jędrności wynikająca z procesu starzenia się lub utraty wagi
Chęć podniesienia piersi lub poprawy wyglądu dekoltu
Poprawa jędrności skóry brzucha i podbrzusza po okresie ciąży
Bruzdy i zmarszczki
Chęć poprawy owalu twarzy, opadające policzki

REDUKCJA ZMARSZCZEK I UJĘDRNIENIE SKÓRY Z ZAFFIRO
Błyskawiczne efekty widoczne już po pierwszym zabiegu są zdecydowanie
najważniejszym atutem termoliftingu Zaﬃro. To w pełni bezpieczna i bezbolesna metoda odmładzania skóry. Wykorzystuje się tutaj urządzenie emitujące
promieniowanie podczerwone IR o długości fali (750-1800 nm). Dochodzi wówczas do kontrolowanego podgrzania głębokich warstw skóry właściwej, do ok.
65° C. Jednocześnie wierzchnie warstwy skóry są chłodzone, aby zabieg był w
pełni komfortowy. Efekt termiczny w warstwach dolnych powoduje nagłe podrażnienie włókien kolagenowych, które kurczą się do pierwotnej długości. Skóra natychmiast zagęszcza się, zostaje ujędrniona, owal twarzy lub inny obszar
ciała nabiera pożądanego kształtu. Zabieg zwiększa napięcie i elastyczność, a
tym samym powoduje usuwanie zmarszczek. Efekty terapeutyczne widoczne
są już w trakcie wykonywania zabiegu, a ich pełnia ukazuję się bezpośrednio
po nim . Drugim skutkiem pozytywnym jest zwiększenie produkcji naturalnego
kolagenu w skórze aż o 30%. Dlatego ostateczne efekty odmładzania można
zauważyć w czasie od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu termoliftingu Zaﬃro.

UL. DĄBROWSKIEGO 24A/4
84-230 RUMIA
+48 570-111-690
SALON@ARKESIA.PL
WWW.ARKESIA.PL
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GODZINY
OTWARCIA:
PN-PT: 10-20
SB: 10-14

23 lipca 10.00
- wycieczka rowerowa, trasa: Szmelta-Stara Piła, Piekiełko, Koleczkowo,
Młyn - Marchowo
24 lipca 11.30
- aktywna niedziela z My Gym - scena letnia MDK RUMIA
25 lipca - 12 sierpnia 10.00-14.00
- Akcja Lato w mieście, gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży
miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazajalnych nr 2 ul. Grunwaldzka 57
27 lipca 19.00
- Koncert organowy w Sanktuarium NMPWW ul. Dąbrowskiego 26
29 lipca 20.00
- Letnie Kino Konesera – scena letnia MDK RUMIA
31 lipca 11.30
- Aktywna niedziela z My Gym przy scenie letniej MDK

Sierpień:
3 sierpnia 19.00
- Koncert Organowy w Sanktuarium NMPWW ul. Dąbrowskiego 26
6 sierpnia 10.00
- Wycieczka rowerowa, trasa: Kazimierz - Rewa - Mechelinki - Mosty - Rumia
7 sierpnia 15.55
- JARMARK KASZUBSKI gwiazda wieczoru ZBIGNIEW WODECKI
10 sierpnia 19.00
- Koncert Organowy w Sanktuarium NMPWW ul. Dąbrowskiego 26
12 sierpnia 20.00
- Letnie Kino Konesera – scena letnia MDK RUMIA
13 sierpnia 17.00
- Spektakl dla dzieci „Pchła Szachrajka” Teatr Czwarte Miasto Gdynia
- scena letnia MDK RUMIA
14 sierpnia 11.30
- Aktywna niedziela z My Gym - scena letnia MDK RUMIA
19 sierpnia 20.00
- Letnie Kino Konesera - scena letnia
20 sierpnia 10.00
- Wycieczka rowerowa, trasa: Szmelta - Piekiełko - Bieszkowice - Nowy Dwór Wejherowski - Zbychowo
21 sierpnia 11.30
- Aktywna niedziela z My Gym - scena letnia MDK RUMIA
25 sierpnia 9.00
- Wycieczka autokarowa do Łeby - Park Dinozaurów - zbiórka pod MDK RUMIA
26 sierpnia 20.00
- Letnie Kino Konesera - scena letnia MDK RUMIA
28 sierpnia 12.00 -14.00
- RUMSKIE RIO – gorące pokazy tańca i warsztaty samby z Ars Dance
- scena letnia MDK RUMIA.

