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15 sierpnia obchody Dnia Patrona Miasta Rumia

Poświęcenie nowego boiska Salos
15 sierpnia był bardzo uroczystym dniem dla Rumi. Oprócz święta narodowego i kościelnego - Święta Wojska Polskiego oraz Święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Rumia celebrowała Dzień
Patrona Miasta, św. Jana Bosko.
Po złożeniu wieńców i uroczystej
mszy św. w kościele pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Rumi, nastąpiło oficjalne otwarcie i
poświęcenie boiska wielofunkcyjnego
SALOS św. Jana Bosko. Do przecięcia
wstęgi zaproszono również spośród bardzo licznie zgromadzonej publiczności,
kilku młodych piłkarzy. - Bardzo cieszę

się, że udało się zdobyć dofinansowanie
do tego obiektu – mówił Michał Pasieczny, burmistrz miasta. - To pierwsze wielowymiarowe boisko o sztucznej
nawierzchni. Infrastruktura sportowa w
Rumi jest w coraz lepszej kondycji. Można nawet powiedzieć, że jest w doskonałej formie.
Str. 6

Światowe Dni Młodzieży w Rumi
- niedzielne spotkanie z Gośćmi
W niedzielę 24 lipca 2016 r o godzinie
9.30 w kościele NMPWW odbyła się msza
św. dla uczestników Światowych Dni Młodzieży i mieszkańców naszego miasta.
Tego dnia pielgrzymi ŚDM oficjalnie przedstawili się rumianom oraz wzięli aktywny udział w
mszy świętej poprzez śpiewanie i czytanie Pisma
Świętego. Przyjechali do nas na pielgrzymkę Goście z Egiptu, Singapuru, RPA i USA. Po południu, o godz. 18.00 na polanie przed Miejskim
Domem Kultury odbyło się plenerowe spotkanie
integracyjne.
Str. 4

Spotkanie burmistrza
i radnych z mieszkańcami
podtopionych posesji
26 lipca o godz. 18.00 w gościnnych progach Stacji Kultura odbyło
się spotkanie burmistrza Rumi Michała Pasiecznego i członków Rady
Miejskiej Rumi z mieszkańcami podtopionych posesji.
Str. 3
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Przygoda pod żaglami
Lady Dany
Stowarzyszenie Nasza Rumia zorganizowało nietypowe, trzydniowe spotkanie polegające na dopłynięciu morzem i odwiedzeniu portów Puck – Jastarnia – Hel – Gdynia
pod żaglami jachtów „Lady Dana” i „VECTOR”.
Uczestnicy rejsu podzielili się na dwie załogi, które popłynęły na
jachcie „VECTOR ZHP”
i drugim jachcie „Lady
Dana”. Rejs miał dość
nietypowy
charakter,
gdyż zadaniem uczestników było odwiedzenie
wszystkich portów, bez
względu na pogodę oraz
zorganizowanie
spotkań w tych portach, a
większość uczestników
wogóle nie posiadała
żadnego
doświadczenia żeglarskiego. Załogi
zmieniały się na jachtach

podczas trwania poszczególnych rejsów do
portów Jastarni – Helu –
Gdyni i Pucka, co pozytywnie wpływało na integrację osób biorących
udział w rejsie. Podczas
odwiedzin w portach
jako mieszkańcy Rumi
oczywiście promowaliśmy nasze miasto, a największe wrażenie robił
jacht „LADY DANA”
z flagą Rumi. Trzeba
przyznać, iż polskie porty morskie są bardzo gościnne, a nocą wyglądaja
przepięknie.

Większość zaołgi po
raz pierwszy uczestniczyła w rejsie, przez co
widać było, jaką ogromną frajdę sprawiało im
żeglowanie, wpółdziałanie załogi i stawianie żagli. Niesamowite
przeżycie wyjścia w
Morze Bałtyckie, gdy
jachty kołysały się na
falach przy pełnych żaglach, musi sprawiać
„szczurom lądowym”
niesamowite wrażenie.
Jedna z uczestniczek
rejsu powiedziała: "jacht
15 metrowy – 100 m kw.

Nasza sonda

Czy uważasz,
że w Rumi będą się
jeszcze powtarzały
podtopienia?

żagla, warty 5 milionów
złotych, a ja stoję u steru
– niesamowite!".
Przygoda żeglarskanapewno na bardzo długo pozostanie w pamięci uczestników rejsu.
Organizatorzy składają podziękowania tą
drogą dla dzielnych kapitanów Lecha Romanowskiego i Andrzeja
Wegnera.
Ahoj, do następnej
przygody żeglarskiej!

BARBARA
DUMAŃSKA
TAKIE ZJAWISKA BĘDĄ
SIĘ POWTARZAŁY

JÓZEF
NADOLSKI
JESTEM PEWIEN,
ŻE SIĘ POWTÓRZĄ

Bogdan Formella
uczestnik rejsu.

KRYSTYNA
NOWIŃ
OCZYWIŚCIE NALEŻY SIĘ
SPODZIEWAĆ POWTÓREK

JOLANTA
SUWALSKA
UWAŻAM, ŻE BĘDĄ
SIĘ POWTARZAŁY
Załoga jachtu „Lady Dana”

Załoga jachtu „VECTOR ZHP”
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Pamiątkowe zdjęcie przed wyjściem z portu Gdynia

„VECTOR ZHP” wychodzi z portu

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.
„Lady Dana” w pełnej okazałości, z flagą miasta Rumia
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Spotkanie uczestników rejsu w Pucku

Spotkanie burmistrza
i radnych z mieszkańcami
podtopionych posesji
26 lipca o godz. 18.00 w gościnnych progach Stacji Kultura odbyło się spotkanie burmistrza i radnych z mieszkańcami podtopionych posesji.
Na spotkanie zostali zaproszeni w szczególności
mieszkańcy
bezpośrednio zainteresowani sytuacją po ulewie, chcący się dowiedzieć w jaki sposób
najlepiej
powetować
sobie straty powodziowe oraz jaka jest obecna sytuacja, a także co
władze zamierzają robić w przyszłości, aby
zapobiec powtórnym
tego typu zdarzeniom.
Spotkanie
prowadził
miejski radny Michał
Kryża a pomagała mu
w tym radna powiatowa
Łucja Słowikowska.
Wśród
postulatów
mieszkańców znalazły
się m. in. propozycje
przeprowadzenia kon-

troli stanu instalacji
burzowej i melioracyjnej na terenie całego
miasta, wyasygnowanie przez wojewodę
dodatkowych środków
na prace melioracyjne i
kanalizacyjne, postulowano poprawę komunikacji i powiadamiania
mieszkańców o aktualnych zagrożeniach, mobilizacja Straży Miejskiej i Straży Pożarnej
do współpracy w zakresie zapobiegania podtopieniom.
Proponowano również utworzenie w rejonie ul. Abrahama tzw.
"strefy 30" oraz udrożnienie przepływu wody
spływającej w czasie
deszczów z górek i la-

sów dookoła Rumi, aby
nie zalewały kanalizacji
burzowej spływającym
błotem.
Mieszkańcy
byli także ciekawi jak
wygląda sprawa zbiorników retencyjnych w
mieście i na obrzeżach,
dopytywali się też z jakiego powodu zaprzestano systematycznego
oczyszczania
koryta
Zagórskiej Strugi?
Okazało się również
zdaniem mieszkańców,
że przejście pod torami koło urzędu miasta
kompletnie nie spełnia
wymagań bezpieczeństwa i należy je wyremontować lub nawet
przerobić.
Na zakończenie spotkania burmistrz Mi-

chał Pasieczny obiecał
zwiększyć ilość patroli
Straży Miejskiej które
będą zwracały baczniejszą uwagę na anomalie
pogodowe i możliwości
tworzenia się zalewisk,
ponadto po zalaniu miasta przyznał, że należy
zbadać wodę z wszelkich zbiorników pod
kątem bezpieczeństwa
epidemiologicznego
(wylęgarnie komarów
na podmokłych terenach) i obiecał zapewnić więcej worków z
piaskiem na wypadek
kolejnych
podtopień,
aby można było odpowiednio wcześniej blokować rozlewanie się
wody na ulice miasta.
Wojtek Hintzke
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WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999, z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997, z komórki 112
Komisariat w Rumi, ul. Derdowskiego 43
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
Plac Kaszubski 1
tel. 58 671 01 98, 679 47 12
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73, 679 35 55, 679 65 73
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
ul. Morska 118C
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel.: 58 6776300
Biuro paszportowe Wejherowo,
ul. Wałowa 50
tel.: 58 672 45 56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
tel.: 58 572 70 00

Spotkanie z burmistrzem i radnymi cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców.

Fot.: Emilia Samulska

NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 727 24 01, 727 24 01, 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 58 671 05 56, 671 31 72
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30, 677 12 40
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
Pogotowie ciepłownicze
telefon alarmowy 993
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Światowe Dni Młodzieży w Rumi
- niedzielne spotkanie z Gośćmi
W niedzielę 24 lipca 2016 r o godzinie 9.30 w kościele NMPWW
odbyła się msza św. dla uczestników Światowych Dni Młodzieży
i mieszkańców naszego miasta.
Tego dnia pielgrzymi
ŚDM oficjalnie przedstawili się rumianom
oraz wzięli aktywny
udział w mszy świętej poprzez śpiewanie i
czytanie Pisma Świętego. Przyjechali do nas
na pielgrzymkę Goście
z Egiptu, Singapuru,
RPA i USA. Po połu-

dniu, o godz. 18.00 na
polanie przed Miejskim
Domem Kultury odbyło
się plenerowe spotkanie
integracyjne.
Mieszkańcy Rumi bawili się na polanie wraz z
pielgrzymami, a o godz.
19.00 miała miejsce prezentacja części zdjęć z
wystawy fotograficznej

Tomasza Modzelewskiego pt. "Najstarsze
kapliczki Powiatu Wejherowskiego".
O godz. 20.00 zgromadzonej publiczności zaprezentowali się uczestnicy muzycznego projektu
"Rumski Wokal".
Wojtek Hintzke

REKLAMA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 727 24 01
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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XXIII Jarmark
Kaszubski

W ostatnia niedzielę, 6 sierpnia 2016 r przy scenie letniej Miejskiego Domu Kultury odbył się XXIII Jarmark Kaszubski. Największa impreza plenerowa w Rumi w tym roku obfitowała w
wiele atrakcji oraz koncertów muzycznych.

Coraz częściej pracodawcy oczekują od zatrudnianych osób, wchodzących dopiero na rynek pracy,
nie tylko rzetelnej wiedzy, ale też
praktyki zawodowej i doświadczenia. Możliwości uzyskania takich
kwalifikacji mają uczniowie ZSP
nr 2 - rumskiego „Hipolita”. Dzięki programowi Erasmus+ w tym
roku uczniowie odbędą praktyki
zawodowe w Hiszpanii, a w latach
2017-18 w Irlandii.
Za kilka dni grupa 18 uczniów
z klas II i III Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych, pod
opieką nauczycieli: Barbary Saneckiej i Małgorzaty Rzepy, wyjedzie na miesięczną praktykę na
południe Hiszpanii, do Martos w
Andaluzji. Dzięki unijnemu projektowi Erasmus+ uczniowie będą tu
mieli możliwość pracować w regionalnych restauracjach zgodnie
ze swoimi predyspozycjami, które
określili w specjalnych ankietach.
Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu muszą znać
język angielski. Ponadto przez kilka miesięcy uczestniczyli w bezpłatnym kursie języka hiszpańskie-

go. W czasie pobytu w Hiszpanii,
oprócz pracy, młodzi ludzie będą
mieli możliwość zwiedzenia Andaluzji i poznania bogatej historii
tego regionu.
W przyszłym roku szkolnym,
dzięki kolejnemu projektowi Erasmus+, grupa uczniów, tym razem
z klas o profilu turystycznym, logistycznym i fryzjerskim pojedzie
na praktyki zawodowe do Mallow
koło Cork w Irlandii. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za
przygotowanie projektu jest nauczyciel przedmiotów turystycznych, Rafał Nowicki. Dzięki praktykom uczniowie zdobędą nowe
umiejętności, wykorzystają w praktyce język angielski oraz poznają
nowoczesne rozwiązania stosowane w ich zawodach. Wymiana doświadczeń zawsze sprzyja tolerancji oraz otwartości na inne kultury.
Po zakończeniu praktyk uczniowie
otrzymają unijne certyfikaty, które
zdecydowanie przydadzą się podczas poszukiwania pracy w Polsce i
innych krajach europejskich.
Elżbieta Kałuska
Dyrektor ZSP nr 2 w Rumi

Uczniowie podczas nauki języka hiszpańskiego

Uczniowie klas turystycznych (na zdj. podczas warsztatów w Ćmielowie) w przyszłym roku mają szansę
na praktyki w Irlandii

Całość
rozpoczął
występ rodowitego chóru Rumianie. Następnie
dla licznie zgromadzonej publiczności zagrała Janowska Orkiestra
Promenadowa,
chór
polonijny z Białorusi
„Czerwone Maki”, a
także z głośników rozbrzmiały klimatyczne
szanty przygotowane
przez zespół „Siebie
Warci”.

Dodatkowo imprezę
urozmaiciły turniej karciany „Baśka”, pokaz
gołębi ozdobnych oraz
zjeżdżalnie i dmuchańce dla dzieci.
Zgromadzeni mieszkańcy mogli skorzystać
również ze specjalnie
przygotowanych punktów małej gastronomi,
skosztować przekąsek z
grilla czy tradycyjnych
pajd ze smalcem.

Zdecydowanie największym zainteresowanie cieszył się występ Gwiazdy Jarmarku
Zbigniewa Wodeckiego.
Szacuje się, że jego koncert przyciągnął nawet
do dwóch tysięcy osób.
Bardzo cieszy wysoka frekwencja tego wydarzenia. Pogoda była
wspaniała, a organizatorzy zadbali o atrakcje.
U.M.

Jak widać na powyższych zdjęciach, frekwencja była bardzo duża, występowali artyści z Kaszub i z Białorusi.
Można też było zakupić mnóstwo pamiątkowych wyrobów regionalnych.
Fot.: U.M. i E. Samulska

Grupa z „Hipolita” podczas warsztatów turystycznych w Górach Świętokrzyskich
- pałac H. Sienkiewicza w Oblęgorku

REKLAMA

REKLAMA
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15 sierpnia obchody Dnia Patrona Miasta Rumia

Poświęcenie nowego boiska Salos
15 sierpnia był bardzo uroczystym dniem dla Rumi. Oprócz
święta narodowego i kościelnego - Święta Wojska Polskiego
oraz Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Rumia
celebrowała Dzień Patrona Miasta, św. Jana Bosko.
Po złożeniu wieńców i uroczystej mszy
św. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w
Starej Rumi, nastąpiło
oficjalne otwarcie i poświęcenie boiska wielofunkcyjnego SALOS
św. Jana Bosko. Do
przecięcia wstęgi zaproszono również spośród
bardzo licznie zgromadzonej
publiczności,
kilku młodych piłkarzy.
- Bardzo cieszę się,
że udało się zdobyć dofinansowanie do tego
obiektu – mówił Michał
Pasieczny, burmistrz
miasta. - To pierwsze
wielowymiarowe boisko
o sztucznej nawierzchni.
Infrastruktura sportowa
w Rumi jest w coraz lepszej kondycji. Można nawet powiedzieć, że jest w
doskonałej formie.
- Dzięki takim inwestycjom nasze dzieci
odejdą od komputera
i będą aktywnie spędzać swój wolny czas

REKLAMA
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– dodał Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady
Miasta. Ze swoimi
przedmówcami
zgodził się również poseł
Jan Klawiter mówiąc,
że cieszy go powstanie
tego obiektu i wbrew
obiegowym opiniom,
należy budować jak najwięcej takich obiektów,
ponieważ sport jest tym
co powoduje, że młodzi
ludzie mężnieją i uczą
się współpracy z innymi, sportowej rywalizacji i hartu ducha.
Po przecięciu wstęgi, burmistrz wraz z
przewodniczącym zaprosili mieszkańców na
tort oraz poczęstunek w
postaci harcerskiej grochówki. Chwilę później
swój występ rozpoczęła
główna gwiazda imprezy, Arka Noego. Młodzi
artyści przyciągnęli tłumy. Dla najmłodszych
były również inne atrakcje: dmuchańce, wata
cukrowa,
konkursy
plastyczne, malowanie

twarzy, a także pokaz
iluzjonisty.
Ostatnim punktem
festynu był mecz piłki
nożnej pomiędzy księżmi salezjanami i samorządowcami z Rumi.
Po zaciętej pierwszej
połowie, w drugiej zdecydowanie lepsi okazali
się salezjanie. Ich zwycięstwo nie podlegało
dyskusji. Po meczu zawodnicy w sportowym
duchu walki stanęli do
wspólnego zdjęcia.
- To boisko to świetna sprawa, na pewno
będziemy zachęcać naszego syna do gry w piłkę nożną - podkreślało
młode małżeństwo na
zakończenie imprezy.
Nowe boisko, piękna pogoda i mnóstwo
atrakcji przyciągnęło
w poniedziałkowe popołudnie bardzo liczną rzeszę rumian. Ten
dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkańców.
U.M.

Przy pomniku żołnierzy A.K. złożono kwiaty i wiązanki w pierwszej kolejności (dwa górne zdjęcia), następnie
delegacje udały się na cmentarz w Starej Rumi, aby oddać hołd żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej, oraz złożyć kwiaty na grobach Hipolita Roszczynialskiego i Tadeusza Zleśnego (zdjęcia poniżej). Fot.: W.H.
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Na mszy św. obecni byli członkowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie

Obecne były też poczty sztandarowe organizacji miejskich

Mszę uświetnił Chór Św. Cecylii pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego

Uroczysty przemarsz ulicami miasta wprost na nowe boisko

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonało wielu Gości i przedstawicieli mieszkańców

Boisko zostało uroczyście poświęcone

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Sinicki uroczyście podzielił okolicznościowy tort

Takiego tłumu na tym obiekcie jeszcze nigdy nie było!

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie meczu Księża kontra Samorządowcy
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Dni sierpniowe 1980-2016
Sierpień jest na trwale zapisany w naszej historii i pamięci, dziedzictwo pierwszej
„Solidarności” jest naszym wielkim bogactwem, ważna w nim była rola tradycji, rodziny, kultury, religii. Można się w nim oprzeć, czerpać z niego jeszcze długo i dążyć do
Polski bardziej sprawiedliwej, nastawionej na dobro szerokich warstw społecznych,
przejmować się życiem normalnego obywatela.
Strajkujące załogi zakładów Pomorza i całej
Polski walkę o lepszy byt
materialny łączyły z wołaniem o poszanowanie
dla człowieka i jego praw
do swobód i wolności.
Wielu wtedy w sierpniu
1980 r poświęciło bezpieczeństwo własne i
rodzin, czas, sen, znosiło
niewygody, utraciło nagrody i awanse ale „nie
płynęli z prądem”.
„Solidarność”
w
pierwszej połowie lat
80-tych była związkiem
zawodowym, ruchem
społecznym i przede
wszystkim zrywem niepodległościowym.

8

Po 1989 roku nie
wszyscy pozostali wierni ideałom, wielu dla
osobistych
korzyści
wyprzedawało ideały
„Solidarności” i dobrze
na tym zarabiali.
W czerwcu tego roku
prezydent
Andrzej
Duda odznaczył orderami 30 zasłużonych
działaczy opozycji demokratycznej, prezydent dostrzegł zasługi
tych, których przez długie lata z premedytacją
pomijano, pomniejszano ich rolę, często także
szykanowano jako niewygodnych dla pseudoelit III RP.

W roku 2015, roku
wyborów
parlamentarnych stała się rzecz
ważna, posłem zostaje pan Kornel Morawiecki i to on jako
Marszałek Senior rozpoczął w welkim stylu
VIII kadencję Sejmu.
Takich pozytywnych i
prawdziwych bohaterów jak Kornrel Morawiecki jest niewielu,
człowiek legenda, założyciel, generał „Solidarności Walczącej”,
która w manifeście
programowym za podstawowy cel wskazała
„walkę o niepodległość i budowę Rzecz-

pospolitej solidarnej na
wszystkich poziomach
i różnymi metodami”.
Jest
taki
piękny
wiersz, którego autorem
jest wybitny eseista, nowelista i poeta Jerzy
Narbutt
(1925-2011),
autor hymnu „Solidarno-

Kimkolwiek jesteś, Ty, który tu stoisz
Jakkolwiek życie układa się Tobie
Pamiętaj - żyjesz póki się nie boisz
Bo gdy się lękasz, to jakbyś był w grobie.
To, co chcesz zyskać, czego nie chcesz stracić,
Wszystko cokolwiek los Ci z czasem sprzeda
Ma swoją cenę i będziesz ją płacić
Lecz wolnej myśli - tej już za nic nie daj.

ści” („Solidarni, nasz jest
ten dzień !”). Ten wiersz
często drukowany w
latach 80-tych w podziemnych biuletynach,

zawsze był i jest ważnym
i ulubionym wierszem
pana Marszałka Kornela
Morawieckiego.
Ryszard Hinc

Biskup Konstantyn Dominik
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Konstantyn Dominik urodził się 7 listopada 1870 roku w Gnieżdżewie, na terenie
parafii swarzewskiej w powiecie puckim na Kaszubach, jego rodzice to Michał i Anna z
domu Derc. I tu właśnie, w rodzinnym domu zaczęła kształtować się jego osobowość,
jego żywa i głęboka wiara.
Po nauce w szkółce
wiejskiej, jego droga
wiodła do Collegium
Marianum w Pelplinie,
gimnazjum w Chełmie, Seminarium Duchownego w Pelplinie
i pierwszej placówki
duszpasterskiej w kościele św. Ignacego w
Starych Szkotach (Oruni) dzielnicy Gdańska.
Maturę zdał w 1893 r i
wstąpił do Seminarium
Duchownego, święcenia kapłańskie przyjął
25 marca 1897 r. W
kwietniu roku 1911 zostaje powołany na stanowisko wicedyrektora
i ojca duchownego Seminarium Duchownego
w Pelplinie. I pozostaje na tym stanowisku
do roku 1920. Ten czas
obejmuje też okres I
Wojny Światowej, gdy
wiele rzeczy uległo
przewartościowaniu,
poglądy na świat uległy
zmianie, trwały spory i
dyskusje, ks. rektor K.
Dominik swoją osobowością, wiedzą, mądrością umiał to wszystko godzić, uspokajać,
wyciszać. Pierwszego

października 1920 roku
zostaje rektorem Seminarium Duchownego w
Pelplinie, jest nim do
roku 1932.
Sakrę biskupią otrzymał z rąk ks. biskupa
Stanisława
Wojciecha Okoniewskiego w
rocznicę swych święceń kapłańskich dnia
25 marca 1928 roku.
Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 7 marca 1942
roku, pochowany na
cmentarzu parafii św.
Ignacego w Gdańsku
Oruni, gdzie z całą ofiarnością rozpoczął swoją
służbę Bogu i ludziom.
W dniu 4 marca 1949 r
nastąpiła ekshumacja,
powtórny jego pogrzeb
odbył się 7 marca 1949
roku w Pelplinie. Podczas tych uroczystości
przemawiał ks. Franciszek Sawicki i m.
in. powiedział: „Przed
siedmiu laty odbył się
pierwszy pogrzeb ks.
Biskupa w Gdańsku.
Pomimo wojny i okupacji pogrzeb ten był
wielką
manifestacją.

Nie był to właściwie
pochód żałobny, lecz
raczej tryumfalny. Nam
wszystkim się zdawało, że nie prowadzimy
zmarłego do grobu, lecz
wprost do bramy niebieskiej, by oddać tę duszę
świętą w ręce aniołów.
Nie było właściwie
nic nadzwyczajnego w
jego cnocie i pobożności, ale wszystko było
w nim zrównoważone,
nie było przesadnego,
nic sztucznego, wszystko nadprzyrodzone, a
jednak wszystko równocześnie czystym wyrazem najgłębszej jego
duszy, jego drugą naturą. Był wzorem dla
kapłanów i wiernych.
Poważali go wszyscy,
ponieważ był świątobliwym, a kochali go
ponieważ miał tyle serca dla wszystkich i dla
każdego z osobna.”
Proces
beatyfikacji toczy się od 1961
roku, a ukończono go
na szczeblu diecezjalnym w roku 1965. Perspektywa beatyfikacji i
ciągle odległa kanonizacji, to oporna materia

i wielu pragnących być
świadkami wyniesienia
na ołtarze Sługi Bożego
Ks. Biskupa Konstantyna Dominika nie doczekało tej chwili. Ale
biskup Dominik, Syn i
chluba Kaszubskiej Ziemi, która go ukształtowała, był i jest wzorem
wychowawcy, nauczyciela, kapłana, w swej
łagodności, prostocie,
życzliwości i dobroci jest z nami i między
nami. Droga z kaszubskiej chaty do biskupstwa, do świętości jest
drogą niezwykłą, dwie
cnoty - cichość i pokora – były jego ważnymi
przymiotami, a także
wyniesiona z rodzinnego domu i swarzewskiego kościoła ciągle
pogłębiana religijność.
Są książki, opracowania, obszerna dokumentacja dotycząca życia
bp. Dominika i wszystkich jego okoliczności, umiłowania Boga
i wiernej jemu służbie.
W działaniach na rzecz
pamięci i beatyfikacji
Konstantyna Dominika, brało udział bardzo

dużo osób, wśród nich
był wychowanek Collegium Marianum, gdynianin Henryk Łukowicz i ks. prałat Hilary
Jastak. Maleńką cząstkę
do starań o beatyfikację
dołożyła Rumia, przez
msze, modlitwy, prezentowanie postaci ks.
biskupa K. Dominika,
udział grupy rumian,
przez długi okres w comiesięcznych mszach
w kościele p. w. Matki
Boskiej Licheńskiej i
Św. Jerzego w Babich
Dołach w tej intencji.
Były też podobne msze
w Swarzewie i innych

miejscowościach, a także wyjazdy do Pelplina, by modlić się przy
grobie Biskupa, zapalić
znicze i złożyć kwiaty.
W Gdańsku, Pelplinie
i innych miejscowościach gdzie żył i pracował są tablice pamiątkowe poświęcone ks.
Biskupowi Konstantynowi Dominikowi.
I na koniec zacytuję
słowa ks. Janusza St.
Pasierba, odnoszące się
do Biskupa Dominika:
„Nadzwyczajna w tym
życiu była właśnie zwyczajność.”.
Ryszard Hinc

Zdrowo bo sportowo, czyli wakacje z MDK RUMIA
Lato to doskonała okazja aby aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Miejski Dom Kultury w Rumi umożliwił miłośnikom sportowego trybu życia atrakcje, dzięki którym sprawność
fizyczną poprawić mogli mali i duzi. W każdą niedzielę aż do
końca sierpnia przy scenie letniej coś dla poprawienia zarówno
sylwetki jak i samopoczucia.
Zajęcia z cross fitu
na zmianę z odprężającym pilatesem przyciągają głównie kobiety, które pod okiem
instruktorów z MY
GYM dbają o swoje
ciało. Dla tych którzy
lubią nieco bardziej
intensywny
trening
sobotnie
wycieczki
rowerowe okazały się
doskonałym rozwiązaniem. Przy okazji
rowerowej
podróży
uczestnicy mają okazję
również poznać piękne zakątki okalające
nasze miasto. Rewa,

Mechelinki, Bieszkowice czy Mrzezino to
zaledwie kilka miejscowości, przez które
przejeżdżają. Wycieczce towarzyszy zawsze
krótka przerwa na zregenerowanie sił i pieczenie kiełbasek. Rowerzyści spotykają się
aż do ostatniej wrześniowej (17.09.2016)
wycieczki w soboty
(20.08, 3.09) o godz.
10.00 przed MDK.
Najmłodsi podczas
tegorocznych wakacji
również mieli okazję
do spędzenia czasu

na ćwiczeniach, grach
sprawnościowych
i
grupowych.
Między 25 lipca a
12 sierpnia dzieci i
młodzież
spotykały
się na boisku Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.
Akcja Lato w mieście
rokrocznie cieszy się
dużym zainteresowaniem, a dzieciaki odpoczywają od zajęć
szkolnych rozwijając
jednocześnie
swoją
sprawność.
Amber

W wycieczkach rowerowych może brać udział każdy, niezależnie od wieku czy płci.

Fot.: Amber

Zajęcia rozwojowe dla chętnych pań odbywają się na świeżym powietrzu.

Fot.: Amber
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MASAŻ DŹWIĘKIEM

Dofinansowanie
do instalacji
fotowoltaicznych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje
w najbliższym czasie uruchomić nabór wniosków na wsparcie
dotacyjne dla odnawialnych źródeł energii. W związku z dużym
zainteresowaniem mieszkańców Rumi instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz licznymi pytaniami w tym
temacie, Gmina Miejska Rumia chce przystąpić do organizowanego konkursu i pozyskać na ten cel środki dla mieszkańców.
Zgodnie z założeniami, maksymalny poziom dofinansowania
inwestycji dla mieszkańców będzie wynosił
ok. 60% wartości projektu brutto. Zachęcamy
więc wszystkie osoby
zainteresowane otrzymaniem dofinansowa-

nia do budowy instalacji fotowoltaicznych o
wypełnienie specjalnej
ankiety, która jest dostępna do pobrania na
stronie
internetowej
Urzędu Miasta. Po wypełnieniu należy ją dostarczyć do magistratu
(pokój nr 114). Więcej

informacji można też
uzyskać kontaktując się
drogą mailową z osobą
zajmującą się projektem
pod adresem: d.drews@
um.rumia.pl.
Termin
składania
wniosków
upływa dnia 26 sierpnia
2016 r. o godz. 15.30.

W zaciszu XVIII wiecznego Dworku pod lipami raz w miesiącu
odbywają się koncerty, które leczą nas od wewnątrz. Muzykoterapia jest już dość rozpowszechnioną formą relaksu i przywrócenia równowagi sił witalnych w dzisiejszych czasach. Udział w
koncercie jest dość niezwykły, gdyż zainteresowani przychodzą
w wygodnych ciuchach z karimatą lub kocem i kładą się w wolnym miejscu na dużej sali Miejskiego Domu Kultury.

Gdy wszyscy są
już wygodnie ułożeni
rozpoczyna się masaż
dźwiękiem
wydobywającym się z mis i
gongów. To masaż w e w n ą t r z k o m ó r k o w y,
„łagodzi bóle, a przede
wszystkim usuwa blokady energetyczne, które
są przyczyną wielu chorób. W seansie nie mogą
uczestniczyć osoby z
rozrusznikiem serca”dodaje Lucyna BierutMazurek prowadząca

spotkania. Warto zatrzymać się na chwilę,
zrobić coś dla siebie,
złapać tę chwilę relaksu, którą zapewnia ten
nadzwyczajny koncert.
Atmosfera
zawsze
jest przyjazna a na koniec wszyscy uśmiechają się błogo, bywa że
niektórzy zasypiają na
moment by potem zostać obudzonym przez
delikatne i przyjemne
dźwięki. Taki rodzaj
spędzania czasu może

być też świetnym urozmaiceniem w wyborze
imprez kulturalnych.
Spotkania odbywają
się zazwyczaj w trzecie czwartki miesiąca
o godz. 19.00 w MDK
RUMIA przy ul. Mickiewicza 19, najbliższe
to 18.08, 29.09, 20.10,
koszt udziału wynosi
30 zł. Na tych którzy nie
posiadają karimaty czy
koca, na miejscu przygotowane są niezbędne
Amber
atrybuty.

W.H.

OGŁOSZENIE

Tak wyglądają instrumenty relaksujące nas muzyką, pani Lucyna zaczyna od małego wprowadzenia.
Fot.: Amber

Tutaj
POWINNA BYĆ
Twoja reklama!
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Serdecznie zapraszamy mieszkańców Rumi na turniej koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Będzie to już trzecia edycja tej imprezy.
Spotykamy się tym
razem ponownie na parkingu przy „Port Rumia Centrum Handlowe Auchan” w Rumi.
Planowany termin to
03.09.2016 roku (sobota). Turniej rozpocznie
się o godz. 10.00. i organizowany jest przez
UKS Basket Ósemka
Wejherowo. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są Bartłomiej
Woźniak oraz Kordian Zabrocki.
Organizatorzy zapowiadają dla wszystkich
zwycięzców ciekawe
i atrakcyjne nagrody,
m. in. w kategorii Open
chłopców zwycięzcy

otrzymają 1000 zł w
gotówce.
Zapisy mailowe rozpoczęły się 5 sierpnia i
potrwają do 2 września
do godziny 20:00. Zgłoszenie drużyn (nazwę
wraz z kategorią wiekową) należy przesłać
na adres e-mail: streetball_mtk@wp.pl. Będzie istniała również
możliwość zapisów w
dniu turnieju do godziny 9.50. Wpisowe – 50
zł od drużyny (3+1).
Maluchy i maluszki
udział w turnieju mają
bezpłatny.
W każdej kategorii
może zagrać maksymalnie 20 ekip. Mecze

będą rozgrywane na 4
boiskach o wymiarach
9m x 9m.
Dodatkową atrakcją
będzie konkurs rzutów
za 3 punkty dla kobiet
oraz mężczyzn. Nagrody w tym konkursie
ufundował sklep Leroy
Merlin.
Turniej skierowany
jest do wszystkich miłośników koszykówki
a jego głównym celem jest propagowanie
zdrowego stylu życia
poprzez sport oraz spędzenie wolnego czasu w
gronie osób, które kochają koszykówkę.
Bartłomiej Woźniak

Nowy pojazd Straży Miejskiej

Miasto Rumia zakupiło trzy nowe samochody osobowo-dostawcze na potrzeby Straży Miejskiej. Dwa z nich zostały odebrane w piątek 12 sierpnia 2016 r. a trzeci, specjalistycznie wyposażony samochód zostanie odebrany w listopadzie.
Auta Ford Tourneo
Courier są w pełni profesjonalnie przygotowane
do służby porządkowej
na terenie miasta Rumia.
„Nowe auta poprawią
komfort służby Strażników Miejskich i tym
samym zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców.
Dodatkowo, będą dużo
tańsze w utrzymaniu niż
stare pojazdy” – mówi
Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny.
U.M.

FitDay Rumia 2016

Zapraszamy mieszkańców
Rumi do udziału w pierwszej
edycji cyklicznej imprezy sportowej organizowanej w Rumi.
Zaprszamy do aktywnie spędzonej niedzieli pod hasłem
”Fit Day”.

Mnóstwo spalonych kalorii podczas
ćwiczeń i dobrą zabawę zapewnią nam
instruktorzy klubu Citygym. Ponad 4
godziny zróżnicowanych zajęć, prowadzonych przez 4 instruktorów. Dla
najmłodszych zorganizowana zostanie
specjalna strefa zabaw, z dmuchanymi
zamkami i zjeżdżalniami. W przypadku niekorzystnej pogody Fit Day
zostanie przeniesiony na halę MOSIR
znajdująca sie w sasiedztwie parku.

WSTĘP WOLNY !

REKLAMA
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Obrazy z kalendarza zakupione
przez prywatną firmę z Rumi
W Rumi miało miejsce wydarzenie bez precedensu, właściciel Firmy Prywatnej VEGA pan Grzegorz Partyka zakupił kolekcję obrazów,
które znalazły się w rumskim kalendarzu na 2016 rok. Tych obrazw jest trzynaście (12 miesięcy + tytułowy), a ich autorami są artyści
malarze skupieni w Stowarzyszeniu Artystów „Pasjonat”.
Rumscy „Pasjonaci” działają już pięć lat,
dzięki ich pracowitości,
aktywności i kunsztowi
poznaliśmy poprzez ich
obrazy Rumię, rumskie
tematy były poddawane
obróbce artystycznej,
przetwarzaniu
artystycznemu z innej ciekawej strony.
Kolekcja kilkunastu
obrazów jest bardzo
interesująca i od pierwszych dni jej publicznej
prezentacji cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Pan Grzegorz
Partyka pokazał, że nie
skupia się, nie zamyka
się tylko na sprawach
zawodowych, ale jest
też wrażliwy na piekno, na sztukę, zauważa

rumskich artystów, docenia wartość ich osiągnięć
artystycznych.
Taki mecenat, patronat,
opiekuństwo nad sztuką oraz nad twórcami
pracującymi w tej dziedzinie ma swoją bardzo
długą, wielowiekową
tradycję.
Obrazy rumskich artystów starannie wykonane, piękne, kolorowe
mogą być początkiem
kolekcji, ozdobą każdego wnętrza: firmowych
biur, sal konferencyjnych, gabinetów czy też
prywatnych posiadłości.
Firma VEGA, jej
właściciel,
zrobiła
pierwszy krok, to piękny, szlachetny gest,

wart naśladownictwa i
oby odegrał rolę pozytywnego bodźca. Mamy
nadzieję, że szybko
znajdą się kolejne firmy,
kolejne osoby chcące
wspomagać artystó poprzez inwestowanie w
ich sztukę.
Firma
Prywatna
VEGA zajmuje się
dostarczaniem części
do cystern, stacji paliw i LPG. Dysponuje
pełnym asortymentem
wyposażenia niezbędnego przy przewozie
materiałów
niebezpiecznych. Posiada też
specjalistyczne, wysokiej jakości produkty
wiodących polskich i
światowych firm.
Ryszard Hinc

Na poniższym zdjęciu prezentujemy obraz który zdobi okładkę kalendarza, na pozostałych w kolejności chronologicznej, patrząc od
lewej strony poszczególne miesiące.

Dworek pod Lipami - autor Maria Michalska - okładka

Urząd Miasta - autor Gabryela Grygo - styczeń

Ruiny kościoła Św. Krzyża i Św. Michała - autor Czesława Kaczmarczyk - luty

Dworzec kolejowy - autor Michał Owczarz - marzec

Plac Kaszubski - autor Bronisław Melzer - kwiecień
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Pomnik Jana Pawła II - autor Maria Sułkowska - maj

Kościół Św. Jana z Kęt - autor Jadwiga Jackowska - czerwiec

Ulica Dąbrowskiego - autor Leszek Kilkowski - lipiec

Młyn wodny nad Zagórską Strugą - autor Ryszard Goryszewski - sierpień

Urząd Pocztowy - autor Jolanta Kitowska - wrzesień

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - autor Mariusz Kitowski - październik

Wiadukt nad torami - ulica Sobieskiego - autor Alicja Siuchnińska - listopad

Galeria Rumia - autor Karina Wiśniewska - grudzień
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Remont dworca kolejowego
w Wejherowie coraz bliżej
Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na realizację jednej z najbardziej
oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji, jaką niewątpliwie jest modernizacja dworca kolejowego. Do 4 sierpnia 2016 r. można składać oferty projektu odnowy
150- letniego obiektu.
Polskie dworce kolejowe pięknieją. Grupa PKP S.A. inwestuje nie tylko w nowe
pociągi, ale także w
remonty budynków.
Jeszcze do niedawna dworce kolejowe,
stare i zaniedbane,
straszyły podróżnych,
a ich powierzchnie
użytkowe nie były w
pełni wykorzystane.
Na szczęście, to się
szybko zmienia.
Mamy już kilkadziesiąt nowych albo
zmodernizowanych
dworców, prawdziwe perełki architektoniczne
lub
wielofunkcyjne nowoczesne
obiekty,
prawdziwe ozdoby
miast i ich centralne punkty. Program
modernizacji
pomorskich dworców

kolejowych również
przynosi zamierzone
efekty: te stają się coraz bardziej przyjazne dla podróżnych.
Dzięki współpracy
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych Starosty Wejherowskiego
Gabrieli Lisius oraz
Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta wkrótce
dołączy do nich wejherowski dworzec
kolejowy, który ma
stać się prawdziwą
wizytówką kulturalno-edukacyjną powiatu wejherowskiego.
Od wielu lat lokalne władze samorządowe zabiegały o remont
zabytkowego dworca,
mając na względzie
dążenie do tworzenia

Już niedługo zmieni się wygląd tego 150 - letniego budynku

jak najlepszych warunków dla rozwoju
środowisk twórczych,
upatrując w tym
przedsięwzięciu szansę na promocję powiatu wejherowskiego.
Podwaliny przedsięwzięcia zainicjowało podpisane w dniu
24.06.2015 r. porozumienie między władzami Powiatu Wejherowskiego, Wejherowa
oraz PKP S.A. dotyczące deklaracji podję-

cia wspólnej realizacji
projektu przebudowy
dworca kolejowego w
Wejherowie.
- Zgodnie z treścią
listu
intencyjnego,
PKP S.A. w ramach
planowanych
inwestycji
zmodernizuje
dworzec
kolejowy,
dostosowując go do
obowiązujących przepisów i standardów
europejskich,
natomiast Powiat Wejherowski w ramach re-

alizacji swoich zadań
własnych zagospodaruje I piętro i poddasze
dworca (łącznie ponad
400 m2) z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne, w tym
na sale wystaw czasowych, miejsce spotkań,
konferencji, w ramach
projektu o roboczej
nazwie ,,Kolej na Kulturę'' – mówi Jacek
Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu.
Wyższe kondygnacje zostaną prawie w
całości
przekazane
władzom
samorządowym. Samorządy
postanowiły zaadoptować część budynku
dworca kolejowego w
Wejherowie na potrzeby dwóch oddziałów
Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej:
Działu Historii Miasta Wejherowa oraz
Działu Antropologii
Kultury Kaszub. Co
więcej, z myślą o młodzieży licealnej, ocze-

kującej na przyjazd
swojego autobusu lub
pociągu, w budynku
dworca planuje się organizację przestrzeni
wolnego czasu przed
zajęciami szkolnymi
i po zajęciach szkolnych, którą młodzież
zwłaszcza
dorosła,
może zagospodarować w sposób dowolny, poprzez utworzenie tzw. ,,Poczytalni’’.
Warto dodać, iż gruntownej przebudowie
ma zostać poddany
parter, gdzie nadal
będzie można kupić
bilety PKP i SKM.
Do
wyremontowanego dworca PKP
swoje kasy zamierza
przenieść
również
Wejherowski
PKS.
Ponadto wraz z modernizacją
dworca
kolejowego planowana jest szersza rewitalizacja terenu oraz
zmiana organizacji
ruchu w rejonie dworca kolejowego.
Jacek Thiel

– Usługowa „WIKI”, ul.
Wileńska 66,
4) sklep odzieżowoobuwniczy „AGUSIA”, ul.
Dąbrowskiego 6 B/I piętro
- zakup książek i pomocy
naukowych niezbędnych
do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych zgodnych
z wydaną decyzją.
Zwrot
poniesionych
przez wnioskodawcę wydatków nastąpi po przedstawieniu odpowiednich
faktur, rachunków lub
innych dowodów zakupu,
poprzez wypłatę gotówkową w kasie banku w
Urzędzie Miasta Rumi lub
przelewem na wskazany
bankowy rachunek bankowy.
Faktury bądź rachunki
imienne muszą być wystawione na wnioskodawcę z
podaniem dokładnego adresu zamieszkania. Istotne
jest także, by obuwie lub
strój sportowy, posiadały
w treści pozycji adnotację

„sportowy/e”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego
przymiotnika w nazwie
umieszczonej na fakturze
lub nie posiada identyfikatora upoważniony sprzedawca może potwierdzić
fakt zakupu artykułu
sportowego na odwrocie
rachunku lub faktury
wraz z pieczątką sklepu,
pieczątką imienną (jeżeli
posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze
nieedukacyjnym, np.: rajstopy, skarpety, bielizna
osobista, swetry czapki,
wkładki
ortopedyczne,
kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt
rehabilitacyjny, strój na
studniówkę, strój pierwszokomunijny,
obozy,
zimowiska rekreacyjne,
regały na książki, stojaki
na płyty, odzież i obuwie
codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.
W.H.

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej
Jak co roku przez Urząd Miasta prowadzona jest akcja dofinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów szkół zamieszkujących Rumię, których
rodzice nie posiadają wystarczających środków na zakup podręczników i
przyborów szkolnych. Uczniowie ci muszą spełniać określone kryteria,
szczegółowa ich lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego jest udzielana
uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
f) z niepełnosprawnością
ruchową, w tym afazją,
g) z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wy14

mieniona wyżej, – posiadającym
orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym
2016/2017 do: klasy VI
szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.
Kiedy przysługuje stypendium szkolne?
Stypendium
szkolne
może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
nie więcej niż 514,00 zł
(kryterium dochodowe),
w szczególności gdy w rodzinie występuje:

-bezrobocie (aktualne
zaświadczenie z P.U.P.);
- niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności);
- ciężka lub długotrwała
choroba (potwierdzona stosownym zaświadczeniem);
- wielodzietność;
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
- alkoholizm;
- narkomania;
- rodzina niepełna;
- zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne
nie przysługuje:
- dzieciom, które realizują
roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
- uczniom/słuchaczom,
którzy nie zamieszkują na
terenie miasta Rumi;
- studentom.

Kto może złożyć wniosek?
- rodzic lub opiekun
prawny niepełnoletniego
ucznia;
- pełnoletni uczeń.
W jaki sposób będzie
realizowane stypendium
szkolne w roku szkolnym
2016/2017 ?
Osoby, które nabędą
uprawnienia do stypendium szkolnego są zobowiązane do wydatkowania
przyznanego świadczenia
zgodnie z jego przeznaczeniem i może być realizowane poprzez:
- odbiór książek i pomocy naukowych niezbędnych do udziału w
obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach
szkolnych w sklepach
wskazanych w decyzji administracyjnej:
1) Księgarnia „EPOS”,
ul. Starowiejska 8,
2) Księgarnia „LITERKA”, ul. Gdańska 22,
3) Firma Handlowo

Skarby wujka Bronka
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Z CYKLU WYWIADY Z CIEKAWYMI LUDŹMI PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU DZISIAJ WYWIAD Z PANEM EUGENIUSZEM
KLASĄ, CZŁOWIEKIEM KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE TWÓRCĄ I KOLEKCJONEREM BRELOCZKÓW.

Około 20 lat temu wujek Bronek robiąc porządki w swojej szafie odnalazł kilka kolorowych breloczków. Będąc człowiekiem wiekowym pragnął przekazać je w dobre
ręce. Spośród kilku siostrzeńców a równocześnie sąsiadów zza miedzy wybrał mnie,
Eugeniusza, jako osobę budzącą największe zaufanie.
Tak stałem się właścicielem owych breloków, które zawiesiłem
w widocznym miejscu
w szafce na przedpokoju. Za każdym otwarciem drzwi nie sposób
było ich nie zauważyć.
Wisiały tam długo,
dopóki nie postanowiłem wyeksponować ich
na tablicy korkowej w
moim pokoju, dotrzymując obietnicy wujkowi o ich zachowaniu.
REKLAMA

Stało się to w grudniu
2013 roku, kiedy byłem
już wolny od codziennej pracy zarobkowej w
stoczni i miałem więcej
wolnego czasu. I tak to
się zaczęło.
Na stole w moim
pokoju powstał mały
warsztat wyposażony w
odpowiednie narzędzia,
w którym zacząłem wykonywać własnoręcznie
breloczki.
Wykonuję je najczę-

ściej pod koniec dnia,
wieczorami. Materiały
które używam do produkcji pozyskuję na bazarach, w sklepach, na
imprezach okolicznościowych i w rodzinie.
Są to różnego rodzaju
łańcuszki, koraliki, cekiny, ozdoby, taśmy,
sznurki,
numizmaty,
ryngrafy, muszle, muszelki, części raf koralowych, blaszki wytłaczane, moletowane,

wyroby gipsowe, wyroby z kości słoniowej,
perełki, druty, ogniwka
metalowe i wiele innych
materiałów. Aby wykonać breloczek trzeba
mieć przede wszystkim
materiał a następnie pomysł co z niego zrobić.
Podstawą jest ogniwo do którego dobieram
łańcuszek
(długość,
rodzaj, wielkość ogniwka) i następnie część
główna. Do breloków

Na górnym zdjęciu pan Eugeniusz, na dolnych zdjęciach fragmenty
jego kolekcji.
Fot.: Emilia Samulska.

wykonanych w moim
warsztacie musiałem
wykonać wiele czynności takich jak:
- metaloplastyka ręczna
- oczyszczanie
- klejenie
- malowanie nitro
i zwykłe
- malowanie kredkami
- gradowanie
- łączenie metaliczne
- nitowanie
- zgrzewanie plastyczne
- wypalanie w drewnie
wypalarką elektryczną…
Każdy breloczek jest
dokładnie dopracowany
i po wykończeniu zawieszany na tablicach
korkowych pinezkami
tablicowymi.
W chwili obecnej
mam zawieszone 17 tablic wg asortymentu,
na dwóch ścianach pokoju. I tak np. tablica nr
5 – breloczki zwierzęta,
tablica nr 9 breloczki
numizmaty, tablica nr
17 – breloczki muszle,
tablica nr 1 – breloczki
serca, tablica nr 7 – breloczki budowlane itd…

Breloczki które wykonałem własnoręcznie
stanowią około 2/3 całej kolekcji a 1/3 to egzemplarze oryginalne,
kupione w kioskach, na
bazarach itp. Na każdej
tablicy jest policzona
ilość sztuk, które zgadzają się ze stanem w
zeszycie prowadzonym
na bieżąco. Na dzień dzisiejszy posiadam 1200
breloczków.
Co pewien czas moja
10-letnia wnuczka Julka
dokonuje inwentaryzacji
tzn. liczy ilość egzemplarzy na danej tablicy i
porównuje ze stanem w
zeszycie. Zainteresowała się wykonywaniem
podstawowych czynności i angażuje się w pracę. Obecnie przebywa
na wakacjach na Śląsku
i obiecała, że przywiezie dziadkowi kilka
sztuk z tamtych miast, z
czego bardzo się cieszę.
W przyszłości prawdopodobnie przejmie całą
moją kolekcję.
Emilia Samulska
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Mikrodermabrazja diamentowa
- SKUTECZNE OCZYSZCZANIE SKÓRY
Mikrodermabrazja to zabieg polecany w przypadku skóry zanieczyszczonej, wiotkiej, poszarzałej, z drobnymi zmarszczkami
i przebarwieniami. Zabieg wykonuje się również u osób cierpiących na trądzik zaskórnikowy.
Efektem zabiegu jest oczyszczona, odświeżona, pełna blasku
i wygładzona skóra o ujednoliconym kolorycie!
Urządzenie do mikrodermabrazji w Salonie ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka wyposażone jest w głowicę diamentową, która umożliwia stopniowe usuwanie wierzchnich warstw naskórka.
Wskutek tego do warstwy podstawnej naskórka -najgłębiej położonej dochodzi impuls, który indukuje przyśpieszenie podziałów
komórkowych i tworzenie nowych, zdrowych komórek.

Zmiana cen biletów
komunikacji miejskiej
od 1 września

Ceny biletów jednorazowych w Trójmieście (nie licząc SKM) pozostają na tym samym poziomie od 2012 roku, ale w tym okresie
zmieniała się proporcja wydatków na komunikację miejską. Jej
finansowanie w coraz większym stopniu pochodzi z budżetów
gmin, a w mniejszym z przychodów ze sprzedaży biletów. Gminy
natomiast dążą do tego, by ta proporcja wynosiła 50 do 50 %.

W wyniku ustaleń podjętych na zgromadzeniu
MZKZG, gdzie rekomendowano wprowadzenie
wyższych cen w komunikacji miejskiej na terenie
wszystkich gmin wchodzących w skład związku,
w tym także Rumi, Rada
Miejska ustaliła nowe
stawki opłat za bilety komunikacji miejskiej.

Kolejnym powodem
podwyżki cen biletów
są koszty integracji
systemowej. W styczniu na obszarze Trójmiasta wprowadzono
nowe bilety i taryfy
umożliwiające pasażerom podróż na liniach
organizatorów komunalnych i kolejowych
przy użyciu wspólnego

biletu. Z oferty zostały wycofane niektóre
pozycje taryfowe, a w
ich miejsce powstały
nowe, uwzględniające
poruszanie się różnymi
środkami komunikacji,
z zachowaniem wszelkich ulg stosowanych
przez danego przewoźnika czy gminę.
Wojtek Hintzke

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
%LOHW
1RUPDOQ\8OJRZ\

5RG]DMELOHWX

Podczas zabiegu z powierzchni skóry usuwane są obumarłe komórki. Oczyszczone zostają pory znajdujące się w obrębie skóry.
Wokół tkanki podskórnej dochodzi do pobudzenia krążenia skórnego,wskutek czego następuje poprawa ogólnego ukrwienia skóry. W efekcie cera jest gładka, dobrze napięta, a jej barwa nabiera
zdrowego kolorytu.

Ceny biletów jednoprzejazdowych:
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Ceny biletów czasowych:
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Zabieg mikrodermabrazji wykonany w Salonie ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka przynosi skórze tak wiele korzyści, że każdy
z nas powinien skusić się na jego wykonanie przynajmniej kilka
razy w roku. Po wykonanym zabiegu skóra będzie niezwykle gładka, a wszelkie procesy jej starzenia zostaną spowolnione.
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Zapraszamy
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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
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