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Następny numer ukaże się 21 października
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Licealiści z I LO
im. Książąt Pomorskich
wkroczyli w nowy rok nauki

W rumskich szkołach nauka ruszyła pełną parą.
Uczniowie z uśmiechem powrócili z wakacji, a w
szkolnych ławach pojawili się z pozytywnym nastawieniem do nauki w nowym roku szkolnym.
Str. 8

Miejskie uroczystości rocznicy wybuchu

II Wojny Światowej
1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. 1 września br. w Rumi, tak jak we wszystkich polskich miastach i wsiach odbyły się uroczystości upamiętniające tamten dzień.
Już o godzinie 13.00
miało miejsce spotkanie
władz miasta z mieszkającymi w Rumi kombatantami. Natomiast o godzinie 17.00 przedstawiciele
władz miejskich i powia-

towych oraz kombatantów złożyli kwiaty i znicze na cmentarzu w Starej
Rumi, następnie wszyscy
udali się pod obelisk przy
ul. Chełmińskiej.
Str. 2

Spektakularny sukces Rumi!
Ponad 4500 dzieci i młodzieży uczestniczyło
w koncertach muzyki klasycznej i filmowej.
Ogromnym sukce- bardzo cenna i fanta- tościowego, co otwiera
sem okazała się ini- styczna – mówi Igor nas i uwrażliwia na nacjatywa tenora Mar- Michalski, dyrektor sze człowieczeństwo.
ka Gerwatowskiego Teatru Muzycznego w
To fantastyczna ini(pochodzącego z Rumi Gdyni. - Pozostaje mi cjatywa, która pozwoli
artysty Opery Krakow- pogratulować i cieszyć zapoznać się tysiącom
skiej) oraz burmistrza się z tego, że udało się uczniów z muzyką klaMichała Pasiecznego, przygotować coś war- syczną.
U.M.
którzy tym przedsięwzięciem zainicjowali
projekt zapoznawania
dzieci i młodzieży z
Rumi z muzyką klasyczną.
W pięciu koncertach
udział wzięli uczniowie
ze szkół podstawowych
i gimnazjów z Rumi.
- Każda inicjatywa,
która gromadzi młodzież i dzieci - kulturalnie czy muzycznie - jest Hala sportowa MOSiR zamieniła się w scenę koncertową
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XXVIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego
w Rumi

Festiwal odbywa się corocznie w październiku w Rumi, w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych salezjanów św. Jana Bosko. Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była
postać pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.

W tym roku festiwal
rozpocznie się 20 a zakończy 22 października.
W ramach Festiwalu przeprowadzane są
cztery konkursy: Konkurs muzyki organowej, Konkurs Zespołów
Chóralnych i Konkurs
na najlepsze wykonanie
pieśni religijnej w języku kaszubskim. Ponadto
odbywa sie też Konkurs
Kompozytorski p.t. „Don
Bosco”.
Festiwal daje możliwość porównania dorobku
artystycznego
chórów i organistów, jest
płaszczyzną wymiany

doświadczeń
między
uczestnikami w zakresie
prezentowanych utworów, szczególnie ich
interpretacji, jak również poprzez założenia
regulaminowe, jest skutecznym
promotorem
muzyki kompozytorów
polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.
Doświadczenia
z
poprzednich
edycji
Festiwalu,
wskazują jednoznacznie na
charakter promocyjny
imprezy, również w
stosunku do występu-

jących zespołów chóralnych oraz młodych
organistów, dla których laury rumskiego
Festiwalu, stały się
przepustką do zaistnienia w szeroko rozumianym
świecie
muzycznym.
Corocznie w ramach
Festiwalu odbywa się
seminarium dla dyrygentów na temat związany z problemami wykonawczymi
muzyki
chóralnej oraz kurs mistrzowski dla młodych
organistów, prowadzone przez wybitne autorytety muzyczne.

Ważnym elementem
Festiwalu są koncerty
gościnne,
odbywające się na zakończenie
każdego konkursu w
wykonaniu wybitnych
artystów i zespołów
profesjonalnych.
Ponadto w tym roku,
w piątek 21 października o godz. 19.00 wystąpi Grzegorz Turnau
(wstęp wolny).
Festiwal organizuje
Stowarzyszenie „Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej
im. Ks. Stanisława Ormińskiego”.
W.H.

Miejskie uroczystości rocznicy wybuchu

II Wojny Światowej

Nasza sonda

Czy uważasz,
że hipermarkety
w niedziele powinny
być nieczynne?
NIKOLETTA
WILKOWSKA
POWINNY
BYĆ ZAMKNIĘTE

KAROLINA
POTOCZNY
POWINNY
BYĆ ZAMKNIĘTE

PATRYCJA
GIBAS
POWINNY
BYĆ OTWARTE

ZUZANNA
WIŚNIEWSKA
POWINNY
BYĆ OTWARTE

1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. 1 września br w Rumi, tak jak we
wszystkich polskich miastach i wsiach odbyły się uroczystości upamiętniające tamten dzień.
Już o godzinie 13.00
miało miejsce spotkanie władz miasta z
mieszkającymi w Rumi
kombatantami. Natomiast o godzinie 17.00
przedstawiciele władz
miejskich i powiatowych oraz kombatantów złożyli kwiaty ze
zniczami na cmentarzu
w Starej Rumi, następnie wszyscy udali się
pod obelisk przy ul.
Chełmińskiej oraz pod
pomnik żołnierzy AK
przy ul. Żwirki i Wigury, aby i w tych miejscach uroczyście uczcić
pamięć poległych.
Podczas składania
kwiatów przy tych pomnikach cały czas była
obecna Asysta Honorowa Marynarki Wojennej, była też obecna
grupa przedstawicieli
Stowarzyszenia Narodowa Rumia.
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O godzinie 18.00 w
kościele p.w. św. Józefa
i św. Judy Tadeusza w
Zagórzu odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Oprócz
mieszkańców
Rumi,
przedstawicieli władz
miejskich i powiatowych we mszy brały
udział poczty sztandarowe rumskich organizacji i szkół oraz kombatanci i harcerze.
Obecni byli m.in.
burmistrz Michał Pasieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel
Sinicki, wicestarosta
Witold Reclaf, radni
Karolina Rydzewska,
Teresa Mirela Jałocha, Beata Ławrukajtis, Maria Bochniak,
Hanna Cegielska, Michał Kryża, Florian
Mosa, Marek Chodnicki, Leszek Grzeszczyk.
W. Hintzke

Zarówno pod pomnikami, jak i w kościele, byli obecni nie tylko przedstawiciele władz miejskich, ale i delegacje młodzieży, harcerzy i mieszkańcy

Gazeta Rumska nr 9 (111), wrzesień 2016

ZALETY CIEPŁA SIECIOWEGO OPEC
Ciepło sieciowe to gorąca woda (produkowana w ciepłowni lub elektrociepłowni), która za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej trafia do
kranów w naszych domach, szkołach, zakładach pracy. Ogrzewa także fabryki, sklepy, urzędy, centra sportowe, baseny i stadiony.
Niskie, stabilne ceny
Ceny za przesył i wytwarzanie ciepła sieciowego podlegają
akceptacji Urzędu Regulacji Energetyki.

Brak ukrytych opłat
Odbiorca rozliczany jest za zużycie ciepła wg taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Rozliczanie według rzeczywistego zużycia

JAK OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO?
Z budynku, różnymi drogami, może „uciec” nawet do 40%
energii. Problem ten, w różnym stopniu, dotyczy praktycznie
wszystkich budynków zbudowanych przed 1998 rokiem, które
nie podlegały termomodernizacji. Straty te może jeszcze powiększyć nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych
wewnątrz mieszkań. Ciepło tracimy m.in. z powodu nieszczelnych okien i drzwi. Kolejne straty to efekt nieocieplonych
ścian i dachu oraz starej, niesprawnej instalacji grzewczej.

Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość
indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury
tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. Odbiorca płaci za
zużycie ciepła na podstawie wskazań wodomierza.

Ekologia i czystość
Korzystając z miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji
ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki
temu dotrzymywane są bardzo surowe normy środowiskowe.

Komfort użytkowania
Korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani
zanieczyszczeń atmosferycznych.

Niezawodność
Ciepło sieciowe dostarczane jest niezawodnie, przez 24 godziny na dobę. Gwarantuje to stały monitoring temperatur i
przepływu w sieci ciepłowniczej.

Straty ciepła w budynku

Oszczędzimy ciepło i pieniądze w swoim domu poprzez
prawidłową eksploatację instalacji cieplnej. W szczególności powinniśmy zastosować się do następujących zaleceń:
• Grzejniki nie powinny być obudowane ani zasłonięte.
• Wchodząc do klatki schodowej pamiętajmy o zamykaniu
wszystkich drzwi.
• Zanim zaczniemy wietrzyć mieszkanie należy zakręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach. Odkręcamy je dopiero
około 10 minut po zamknięciu okien i drzwi. Czas ten pozwoli
na wyrównanie temperatury w pomieszczeniu. Pomieszczenia wietrzymy szybko i intensywnie.
• Obniżamy temperaturę w pomieszczeniach, z których nie
korzystamy, a na noc zmniejszamy temperaturę w naszych
sypialniach, co również wpłynie korzystnie na nasze zdrowie.
• Zmniejszamy zużycie ciepłej wody – np. stosując natrysk zamiast napełniania wanny.
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Wywiad z Ewą Grzymkowską, nowym dyrektorem
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Ormińskiego w Rumi
Z dniem 1 września 2016 r rumskie Gimnazjum nr 1 im.
Stanisława Ormińskiego zyskało nowego pedagoga, osobę
będącą jednocześnie nowym dyrektorem tej szkoły, panią
Ewę Grzymkowską. W związku z objęciem przez nią tego
nowego, bardzo odpowiedzialnego stanowiska, postanowiliśmy przeprowadzić z Nią rozmowę i zaprezentować ją
naszym Czytelnikom. Z nową panią dyrektor Gimnazjum
nr 1 rozmawia Emilia Samulska.

Emila
Samulska
- Gimnazjum nr 1
- jaka to szkoła?
Ewa
Grzymkowska - To szkoła przede
wszystkim wspierająca
ucznia, przyjazna, w
której uczniowie czują
się bezpiecznie.
Pragnę rozwijać i
doskonalić wieloletnie
osiągnięcia i tradycje
przyjaznej dla ucznia
szkoły, szkoły talentów
oraz wprowadzać niezbędne zmiany dosto-

sowując ofertę placówki
do szybko zmieniającej
się rzeczywistości i podejmując zadania zorientowane na podniesienie
efektywności nauczania.
Szkoła musi odpowiadać
na nowe wyzwania, na
szybko zmieniającą się
rzeczywistość. Jestem
otwarta na zmiany służące dobru uczniów naszej szkoły.
Zamierzam dzielić się
przywództwem w szkole
i delegować zadania. Pa-

trzę na szkołę z perspektywy jakości procesu
kształcenia i motywowania swojego zespołu
do efektywnej pracy.
Emila Samulska Jaką ma Pani wizję
rozwoju szkoły?
Ewa Grzymkowska
- W mojej wizji :
- szkoła uzyskuje
lepsze efekty kształcenia czego dowodem są
wyniki egzaminów zewnętrznych
- dba o wszechstronny rozwój osobowości
ucznia, uwzględnia jego
potrzeby
- wyposaża wychowanków w sprawności i
kompetencje niezbędne
w dorosłym życiu.
- atmosfera szkoły
prowadzi do dobrych
relacji miedzy rodzicami i nauczycielami
cechuje wzajemny szacunek, życzliwość i
partnerstwo
- rodzice są partnerami w podejmowanych
przez szkołę działaniach, natomiast szkoła
wspiera działania wychowawcze rodziców
- szkoła aktywnie
współpracuje ze środowiskiem lokalnym i
wspiera je we wszystkich działaniach.

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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Te cele są realne i
osiągnę je tylko w wyniku zgodnej współpracy wszystkich nauczycieli, wychowawców,
rodziców oraz innych
ludzi i instytucji wspomagających szkołę. W
takiej przestrzeni możliwe jest partnerstwo,
dialog oraz wspólna
praca.
Emila Samulska Jakie Pani widzi zadania dla siebie w tej
szkole?
Ewa Grzymkowska
- Do moich podstawowych zadań będą należały:
- troska o rozwój zawodowy podległych mi
nauczycieli
- kreowanie atmosfery szkoły i utrzymywanie dobrych relacji w
środowisku szkolnym
- dbanie o utrzymanie dobrego poziomu
dydaktycznego
- stała troska o bezpieczeństwo w szkole
- podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i zagrożeń społecznych
- rozwijanie współpracy z rodzicami,
większe zaangażowanie
rodziców w działalność
szkoły
- zatrudnianie nauczycieli nie tylko
zgodnie z wymaganiami, ale przede wszystkim z najwyższymi
kwalifikacjami,
- stwarzanie możliwości
realizowania
przez nauczycieli planów i ambicji zawodowych wypowiadać się
we wszystkich kwe-

stiach związanych ze
szkołą. Głos doradczy
rodziców ma być słyszalny i ważny.
Emila Samulska Jak chce Pani promować szkołę w mieście?
Ewa Grzymkowska
- Swoje działania skieruję w stronę promocji
szkoły poprzez m.in.:
- szeroką współpracę ze
środowiskiem lokalnym
- dokumentowanie
osiągnięć uczniów i wydarzeń szkoły
- prowadzenie konta
szkoły na portalu społecznościowym Facebook.com
- współpracę z lokalnymi mediami
- nawiązywanie kontaktów przez nauczycieli
naszej szkoły z nauczycielami innych szkół, w
celu wymiany doświadczeń, udziału w przedsięwzięciach organizacyjnych i imprezach
- organizację konkursów międzyszkolnych i
udziału uczniów szkoły w konkursach zewnętrznych
Emila Samulska Jakie największe wyzwanie stoi przed nowym dyrektorem?

Ewa Grzymkowska
- Główne wyzwanie to
moim zdaniem wypracowanie umiejętności
godzenia najlepszych
wieloletnich tradycji i
osiągnięć pedagogicznych tej szkoły z potrzebą zmiany wynikającej
z dynamicznych przekształceń w otaczającej
szkołę rzeczywistości
ekonomicznej, ustawowej i cywilizacyjnej.
Naczelnym dążeniem
szkoły będzie tworzenie klimatu sprzyjającego pracy nauczycieli i
uczniów oraz utrzymanie
wysokiej pozycji szkoły
w odbiorze społecznym.
Hasło które będzie nam
w tej pracy przyświecało
to "Szkoła będzie wrażliwa na potrzeby dzieci,
rodziców i nauczycieli".
Emila Samulska Dziękuję bardzo za
rozmowę i mam nadzieję, że uda się Pani
zrealizować wszystkie plany i zamierzenia w nadchodzącym
roku szkolnym. Obiecujemy na bieżąco
informować naszych
Czytelników o tym co
dobrego dzieje się w
Gimnazjum.

NOWY
ROK SZKOLNY
W RUMSKIM
„HIPOLICIE”
Nowy rok szkolny 2016/2017 w ZSP nr 2 w Rumi, popularnie zwanym
„Hipolitem” rozpoczęło ponad 600 uczniów, z czego 216 to młodzież
rozpoczynająca naukę w klasach pierwszych. Wykształcenie ogólne na
bardzo dobrym poziomie oraz 100 % zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie to atuty tej szkoły, którą od lat wybierają uczniowie pragnący wystartować na rynku pracy z konkretnymi
umiejętnościami. Coraz większa liczba firm współpracujących ze szkołą,
praktyki w Hiszpanii i Irlandii w ramach projektu Erasmus + to kierunki
realizowane w rumskiej szkole w ostatnich latach. Nowa dyrektor placówki mgr Halina Filińska zamierza je kontynuować oraz rozwijać szkołę
na coraz wyższym poziomie. „Naszym celem jest wykształcenie wysokiej
klasy specjalistów, rozwijających swą wiedzę i doskonalących umiejętności
na uczelniach wyższych oraz cieszących się uznaniem pracodawców. Chcemy
aby nasza szkoła była przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy nauczycieli,
uczniów i rodziców. Chcemy aby była to szkoła kreatywna. Naszym priorytetem jest stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju uczniom i nauczycielom, a
co za tym idzie i szkole …”.
W tym roku stoi przed szkołą nowe wyzwanie. Placówkę czeka rozbudowa w ramach projektu zawodowego. Do grona dołączyło kilku nowych
nauczycieli a wicedyrektorami zostały mgr Joanna Brakowska i mgr
Katarzyna Lisowska.
„Wiedzę możemy zdobywać od innych , ale mądrości musimy nauczyć się
sami”– tym przesłaniem nowa dyrektor mgr Halina Filińska uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu inspiracji i sukcesów!
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Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim!
Ruszyło głosowanie na projekty do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jest w czym wybierać, bowiem projektów inwestycyjnych
jest aż 31, zaś prospołecznych – 11. Głosowanie jest bardzo proste.
W Rumi ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Potrwa do 25 września
tego roku. Dodać należy,
że jest to budżet i głosowanie „metropolitalne”.
Podobnie, jak poprzednio, wszystko odbywa
się we współpracy z
Gdańskiem, Gdynią i
Sopotem – wspólny jest
harmonogram oraz elementy promocji.
Dotychczas w ramach
dwóch edycji BO wyłoniono 26 projektów. Na
ich realizację przeznaczono ponad 3,5 mln zł.
Projekty mają charakter inwestycyjny lub prospołeczny. W pierwszym
przypadku dotyczą powstania nowej inwestycji
w mieście lub remontu
już istniejącej - takiej,
jak jezdnie, chodniki,
parkingi, parki, skwery,
place zabaw, siłownie
zewnętrzne i inne. Natomiast projekty prospołeczne dotyczą wydarzeń
takich, jak koncerty, festyny, pikniki, zajęcia dla
dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów.
Gorąco zachęcam do
głosowania w Budżecie
Obywatelskim – mówi
Michał Pasieczny, bur-

Głosowanie w BO promowały rumskie smerfy z MDK.

mistrz Rumi. - Wspólnie
zdecydujemy, jakie inicjatywy będziemy realizować w 2017 roku.
Możemy jako mieszkańcy mieć wpływ na to,
jakie zmiany zachodzą w
naszym mieście – mówi
pan Maciej, który oddał głos w MDK. - Tym
samym władze miasta
mają dane i dokładnie
wiedzą, co w pierwszej
kolejności zrobić.
Kwota przeznaczona
na realizację wszystkich projektów wynosi
1,5 mln zł (1,3 mln zł na
projekty inwestycyjne
i 200 tys. zł na projekty prospołeczne). Żeby
zagłosować, wystarczy
wejść na stronę internetową: budzetobywatelski.rumia.eu, podać pesel, imię ojca oraz matki
potwierdzić, że jest się
mieszkańcem Rumi. Następnie należy wybrać po
jednym projekcie z listy
inwestycyjnej i prospołecznej (czyli w sumie

Fot.: U.M.

dwa) i kliknąć „Głosuj”.
Głosowanie odbywa
się przez internet. Brak
komputera, czy dostępu do internetu nie jest
przeszkodą. Głos można
bowiem oddać w Stacji
Kultura, filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej,
Urzędzie Miasta Rumi,
czy mobilnych punktach
do głosowania. Punkty
te pojawiają się w różnych częściach miasta,
np. podczas wydarzeń
gromadzących mieszkańców. Urzędników z
przenośnymi komputerami można się spodziewać
m. in. w MDK, na dworcu, targowisku, czy w
Porcie Rumia.
Wyniki ogłoszone
zostaną podczas II Gali
Budżetu Obywatelskiego, która odbędzie się
13 października w rumskim Multikinie. Wówczas poznamy zwycięzców i dowiemy się,
które projekty trafią do
realizacji.
U.M., E.S.

REKLAMA

Dyrektor Halina Filińska

Wicedyrektor Katarzyna Lisowska

Wicedyrektor Joanna Brakowska

Żółty Domek
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Kawa i konie – tylko w Rumi!
Za nami otwarcie Akademii Jeździeckiej J.J. Darboven. Z tej okazji organizatorzy przygotowali cały szereg atrakcji.
Wystarczy
powiedzieć, że nożyczki do
przecięcia wstęgi dosłownie spadły z nieba
– zostały dostarczone
przez
paralotniarza.
Przecięcia dokonał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi oraz przedstawiciele firmy J. J.
Darboven. Potem można
było zwiedzać pomieszczenia Akademii, w tym
stajnię, w której znajdują
się boksy z końmi.

Nie zabrakło także
pokazów skoków i ujeżdżania. Uwagę widzów
przyciągnął brawurowy występ dżygitów,
czyli jeźdźców w stylu
kaukaskim. Cały dzień
można było wspólnie
grillować,
degustować kawę i herbatę, a
wszystko to przy akompaniamencie muzyki na
żywo.

Na uroczyste otwarcie akademii przybył również burmistrz Michał Pasieczny oraz radna Beata Ławrukajtis

Tekst i foto:
Emilia Samulska
Podczas imprezy goście mogli wypic dobrą kawę i coś przekąsić w warunkach polowych, ale bardzo przyzwoitych

Pokazy jazdy konnej budziły największe zainteresowanie
Konie mają tu warunki idealne, dzięki temu są zawsze zdrowe, wypoczęte i chętne do jazdy

Najmłodsi mogli osobiście zapoznać się z końmi, a nawet przejechać się na nich pod okiem wyspecjalizowanych opiekunów
REKLAMA
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Harcerski Start

Ruszyli! Harcerski start już za nami! 150 Zuchów i Harcerzy z Hufca ZHP Rumia spotkało się w sobotę 10.09.2016 r. o godz. 10.00 w Domu Harcerza przy ul. Włókienniczej
14 A, na wspólnych grach, zabawach i śpiewankach.
Wybraliśmy mistrzów
gry w czołgi i pif- paf,
odkurzyliśmy obozowe
pląsy, a także przywitaliśmy nowe twarze w
naszym gronie! Z taką
energią wkroczyliśmy w
nowy rok harcerski ! Aby
przeżyć harcerską przygodę wystarczy wybrać
sobie drużynę – przyjść
na zbiórkę i zdecydować
„Czy ja to lubię”?
Zapraszamy na naszą
harcerska przygodę. Informacje można znaleźć
na naszych stronach
ZHP Rumia lub w biurze komendy tel.: 58 671
08 44 od godz. 8.00 do
16.00 codziennie.
Czas na przygodę rajdy, biwaki, obozy i niezapomniane atrakcje,
one czekają na ciebie na
wyciągnięcie ręki!!!
hm Bogdan Formella

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

Pląsom, grom i zabawom nie było końca.

Fot. B.F.

Godziny pracy aptek w Rumi
Bardzo często zdarza się, że poszukujemy jakiejś apteki na terenie naszego miasta, szczególnie wieczorami czy w dni wolne od pracy i okazuje się, że właściwie nie można znaleźć nigdzie
pełnej informacji na temat godzin pracy tak ważnych placówek. W związku z tym, postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o udostępnienie takiej informacji do publicznej wiadomości przez
osobę, która z racji swoich obowiązków jest zorientowana w tym temacie.
Pełną informację otrzymaliśmy od Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej, radnej powiatu wejherowskiego Łucji Słowikowskiej. Prezentujemy poniżej
wykaz aptek w mieście Rumia wraz z godzinami ich pracy.
Przypominamy, że p. Łucja Słowikowska pełni dyżur radnej w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 17.oo - 18.oo, w swoim biurze w Rumi przy ul. B. Chrobrego 27,
tel.: 501-163-354. Można się do niej zgłaszać po pomoc lub informacje w sprawach dotyczących zarówno Rumi, jak i powiatu wejherowskiego.

L.p.

WAŻNE
TELEFONY

Nazwa i adres apteki

Telefon

Godziny pracy
pon - pt

sobota

niedziela

1.

$SWHNDf(NR]GURZLHrXO'õERJÏUVND

58 670 48 48



$SWHNDf'EDPR]GURZLHrXO'HUGRZVNLHJR





8.00-15.00

nieczynna



Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Starowiejska 9





8.00-19.00

nieczynna

4.
5.

$SWHNDf'EDPR]GURZLHrXO6RELHVNLHJR$
Apteka „Starowiejska” ul. Starowiejska 9

58 679 41 94





9.00-14.00 nieczynna
 

6.

Apteka „Starowiejska” ul. Grunwaldzka 108

58 771 48 16



 

7.

$SWHNDf6WDURZLHMVNDrXO*GDĢVND





 10.00-17.00

8.

$SWHNDf6WDURZLHMVNDrXO'áEURZVNLHJR





8.00-15.00

nieczynna

9.

$SWHNDf6WDURZLHMVNDrXO6WDURZLHMVND



8.00-19.00

8.00-15.00

nieczynna

10.

Apteka „Alfa” ul. Pomorska 11 A

58 671 87 86



9.00-14.00

nieczynna

11.

$SWHNDf3ROVNDrXO'HUGRZVNLHJR

58 679 40 16



8.00-14.00

nieczynna



$SWHNDf)ORVrXO'HUGRZVNLHJR$





8.00-15.00

nieczynna



$SWHNDf*UDWXVrXO'áEURZVNLHJR$



8.00-19.00

8.00-15.00

nieczynna

14.

f$SWHND=GURZLDrXO*GDĢVND

58 671 66 58

8.00-19.00

9.00-14.00

nieczynna

15.

$SWHNDf9LWDrXO2NU]HL$

58 679 40 87



 nieczynna

16.

$SWHNDf)DPLO\3KDUPDrXO6WRF]QLRZFÏZ%



8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

17.

$SWHNDf3ULPDrXO3LĠVXGVNLHJR$



8.00-19.00

8.00-15.00

nieczynna

18.

$SWHNDf/DZHQGRZDrXO6RELHVNLHJR$

58 765 71 98



 

FDĠRGRERZR

Pogotowie energetyczne Gdynia,
ul. Morska 118C
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel.: 58 6776300
Biuro paszportowe Wejherowo,
ul. Wałowa 50
tel.: 58 672 45 56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 727 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
7
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Licealiści z I LO im. Książąt Pomorskich
wkroczyli w nowy rok nauki
W rumskich szkołach nauka ruszyła pełną parą. Uczniowie
z uśmiechem powrócili z wakacji, a w szkolnych ławach pojawili się
z pozytywnym nastawieniem do nauki w nowym roku szkolnym.
Symbolicznie
zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach. W
czasie wakacji w rumskich szkołach wiele się
zmieniło. Powiat wejherowski przeznaczył
na prace remontowe
oraz nowe inwestycje
w podległych sobie pla-

cówkach oświatowych
blisko 3 mln zł.
W I LO im. Książąt
Pomorskich w Rumi
podczas okresu wakacyjnego został wykonany remont instalacji
hydrantowej oraz wykonano projekt systemu
sygnalizacji pożarowej.

- W szkole zaszły kolejne zmiany – podkreśla dyrektor Lucyna
Penkowska. - Zamiast
przestarzałej szatni z
kratami i hakami pojawiły się nowe, estetyczne
szafki.
Tekst i foto
Emilia Samulska

Uczniowie z uwagą wysłuchali zaproszonych Gości

Przemówienia zaproszonych Gości uświetniły rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Dzień bez samochodu,
za to na rowerach

Uratowały dziecko
i dostały nagrodę

Ponad setkę uczestników zgromadził piknik pod hasłem „Rowerowa Rumia 2016”, który odbył się w ramach „Dnia bez samochodu”.
Popularny w Europie Car Free Day to
ekologiczna kampania
obchodzona na świecie
co roku we wrześniu.
Akcja odbywająca się
w wielu miastach Polski
i świata to finał Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. Przedsięwzięcie swój początek
miało 16 lat temu we
Francji z inicjatywy
Komisji Europejskiej.
Od kilku lat biorą w nim
udział niemal wszystkie
kraje Unii Europejskiej,
a ponadto Stany Zjednoczone, Meksyk, część
krajów Ameryki Południowej, Chiny, Japonia
i Tajwan.
Patronat honorowy
nad rumskim wydarzeniem objął Michał
Pasieczny, burmistrz
miasta. Rumia niejednokrotnie była wyróżniana
jako „Gmina przyjazna
rowerzystom” w konkursie organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra8

joznawcze. Miasto stara się prowadzić wiele
działań
przyjaznych
środowisku.
Piknik zorganizowali: Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama”,
Miejski Dom Kultury
Rumia, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
PORD Gdańsk, Muzeum „Pod Dębową
Górą”, Gdańska Pielgrzymka Rowerowa.
Uczestnicy zebrali się
na parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Janowie. Stamtąd wyruszyli w 12-kilometrową
trasę: Rumia - Dębogórze - Kazimierz – Rumia. Przystankiem na
trasie był piknik w Kazimierzu, przy siedzibie

Muzeum „Pod Dębową
Górą”. W trakcie imprezy przewidziano liczne
konkursy z nagrodami
oraz poczęstunek. W
akcji wziął udział m.
in. burmistrz Michał
Pasieczny oraz radna
Beata Ławrukajtis z
rodziną.
Sponsorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Rumia, Starostwo
Powiatowe w Wejherowie,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Janowo”, OPEC Gdynia,
Bob-Rollo
Rumia,
drukarnia MW Bryk
Rumia, Piekarnia „U
Skierki” Rumia, Dom
Harcerza ZHP Rumia,
Premia-Sport Gdynia,
"ene-due" Rumia. U.M.

Prawdziwej tragedii udało się uniknąć dzięki bohaterskiej
postawie dwóch rumskich przedszkolanek. Kobiety uratowały
5-latkę, która spadła z balkonu.
Do zdarzenia doszło
2 września 2016 r. Panie, idąc do pracy, zauważyły dziewczynkę
zwisającą z balkonu na
drugim piętrze bloku.
Jedna z pań udała się
do bloku, by spróbować
dostać się do mieszkania. Druga asekurowała

dziecko przed budynkiem i zdążyła je złapać,
gdy spadało.
Obie panie - Iwona Gawryś i Paulina
Niewiadomska – za
bohaterską postawę zostały nagrodzone przez
Michała Pasiecznego,
burmistrza Rumi i Arie-

la Sinickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Podczas
nadzwyczajnej sesji
rady miasta otrzymały
nagrodę za szczególne
działanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście.
U.M.

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych bohaterek z burmistrzem miasta i przewodniczącym rady miejskiej
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Nowy rok szkolny
w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi
Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęli uczniowie II LO
w Rumi. Wśród nich z nadziejami i planami na przyszłość stawili
się najmłodsi licealiści – klasy pierwsze.
W szkole powołano
klasy:
• humanistyczną o
profilu psychologiczno–
pedagogicznym
• mundurowo-politechniczną.
Nowością w obu klasach są innowacyjne
programy
edukacyjne zatwierdzone przez
Kuratorium
Oświaty
w Gdańsku, w klasie
humanistycznej – „Samorząd
terytorialny
w Polsce”, a w klasie
mundurowej „Edukacja sportowo-obronna”.
W jej ramach przewidziano 10 godzin wychowania fizycznego,
gdzie poza podstawą
programową uczniowie
będą ćwiczyli musztrę,
sporty walki, strzelanie
do celu i ogólnowojskową sprawność fizyczną,
przygotowując się do
przyszłej służby mundurowej.
Dla grupy politechnicznej w ramach tej
klasy
przygotowano
dodatkową
godzinę

matematyki, lekcję informatyki praktycznej i
informatyki akademickiej. Uczniowie mogą
także uczęszczać na
dodatkowe przedmioty akademickie: fizykę
doświadczalną, nautykę
z elementami nawigacji,
encyklopedię Unii Europejskiej.
II LO w Rumi od 10
lat współpracuje z Akademią Morską w Gdyni,
Akademią Marynarki
Wojennej w Gdyni i
Uniwersytetem Szkołą Wyższą Psychologii
Społecznej w Warszawie oddział w Sopocie, stąd kierowana do
uczniów szeroka oferta
edukacyjna szkoły.
Licealiści rozpoczęli
rok szkolny wyjątkowo
uroczyście. Pierwszoklasiści składali ślubowanie na sztandar
szkoły, dając początek
nowej szkolnej tradycji.
Wyjątkowo ciepło dyrektor Lucyna Oglęcka
przywitała po wakacyjnej przerwie trzecio-

klasistów, których w
maju czeka egzamin
maturalny. Zwyczajem
od wielu lat zakorzenionym w szkole jest
obecność absolwentów
na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Tym razem o swoich
planach poinformowała młodszych kolegów
Katarzyna Zuba, tegoroczna maturzystka,
dotychczasowa stypendystka Prezesa Rady
Ministrów i Burmistrza
Miasta Rumi. Na zakończenie wicedyrektor
Aleksandra Zarzycka
odczytała skierowany
do uczniów list Burmistrza Miasta Rumi
Michała Pasiecznego
oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ariela
Sinickiego z życzeniami dobrych wyników
w nauce i sukcesów w
nowym roku szkolnym.
Wakacje
dobiegły
końca, rozpoczął się
okres wytężonej pracy.
Powodzenia, kochani!

Koncert zespołu VOŁOSI
na II urodziny Stacji Kultura

„Z książką na start” – projekt skierowany do dzieci w wieku do 6 lat i ich rodziców rusza od września w Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie i Tczewie. Organizator akcji, Fundacja Metropolia Dzieci, zaprasza do bibliotek po odbiór BEZPŁATNEJ KSIĄŻKI
i Paszportu Bibliotecznego, czyli Pakietu Startowego Małego Czytelnika.
teczny oraz książkę dopasowaną do jego wieku
i zainteresowań – w prezencie. Na dobry start!
W Paszporcie Mały
Czytelnik będzie zbierał
pieczątki za każdą wizytę

Rok szkolny dla licealistów rozpoczął się kilka godzin później, jednak tak samo uroczyście

A. Zarzycka

„Z książką na start”
- akcja dla dzieci

Zachęcamy rodziców
i dzieci do odwiedzenia
biblioteki, gdzie Młody
Czytelnik, po zapisaniu
się do biblioteki, otrzyma Pakiet Startowy, a
w nim Paszport Biblio-

Burmistrz Michał Pasieczny i dyrektor Lucyna Oglęcka pasują pierwszaków na uczniów szkoły.

zakończoną wypożyczeniem min. 1 książki, a po
uzbieraniu 10 pieczątek
otrzyma imienny dyplom
potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.
Anna Chlewicka

14 września Stacja Kultura w Rumi obchodziła swoje drugie
urodziny. Uroczystość uświetnił koncert improwizującego kwintetu smyczkowego VOŁOSI. Panowie ożywiają muzykę z Karpat,
łączą żywioły ognia i wody.
VOŁOSI zadebiutowali w 2010 roku na Festiwalu Nowa Tradycja
zdobywając wszystkie
nagrody regulaminowe
i pozaregulaminowe. W
roku 2011 potwierdzili

swój sukces, otrzymując Grand Prix Svetozar
Stracina dla najlepszego utworu world music
w Europie na konkursie
organizowanym
przez Europejską Unię

Nadawców EBU. VOŁOSI
współpracowali m.in. z Mateuszem Pospieszalskim, Markiem
Mosiem i Orkiestrą AUKSO, Sigrid Moldestad
Trio.
A. Chlewicka

REKLAMA
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Święte miejsca same przemawiają do pielgrzymów
Jak wielkim przeżyciem dla Chrześcijanina jest odwiedzenie miejsc
związanych z Biblią wiedzą pielgrzymi, którym udało się podróżować
do Ziemi Świętej. Tych wspaniałych przeżyć doświadczyło wielu ludzi,
wśród nich grupa Pielgrzymów z Rumi, którzy we wrześniu br. znaleźli się w Ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezusa. Kiedy lecieliśmy do Ziemi
Świętej, serca nasze łopotały jak ptaki w klatce. Cóż tam zastaniemy,
co zobaczymy, czego doświadczymy. Tak wiele znaków zapytania,
a odpowiedź dopiero przed nami.
Ta wielka niepewność trwała trzy i pół
godziny, bo tyle trwa
lot z Warszawy do Tel
Awiwu. Po wylądowaniu samolotu roztoczył
się wspaniały zapach
Orientu. W Ziemi Świętej trwała cudowna jesień. Po odprawie paszportowej udaliśmy się
do naszego autokaru,
który zawiózł nas do Jerozolimy, pod mury starego miasta, gdzie przez
Bramę Damasceńską
wąskimi uliczkami dotarliśmy do Starego
Domu Polskiego, który
prowadzą polskie Siostry Elżbietanki.
Podczas naszego czytania Piątej Ewangelii,

tych wszystkich miejsc.
”Niedowiarków” jednak
zaskoczę. Istnieje takie
Sanktuarium które pozostało z czasów Pana Jezusa. Jest to Jezioro Galilejskie z czterema jakby
ołtarzami, Górą Ośmiu
Błogosławieństw, Kościołem w Tabdze, Kościołem Prymatu św.
Piotra i Kafarnaum.
Podłogą jest tafla wód
jeziora, ściany to wzgórza otulające jezioro a
sklepieniem jest błękitne niebo. Jeżeli w naszej
wyobraźni wymażemy
okoliczne domy, to na
to wszystko patrzył Pan
Jezus. Sama ta myśl
przyprawia człowieka o
„gęsią skórkę”.

nia św. Jana Chrzciciela,
byliśmy pełni podziwu
dla Matki Bożej, która
na osiołku przemierzyła dziesiątki kilometrów
przez pustynię Judzką.
My tą odległość pokonaliśmy w luksusowych
warunkach w klimatyzowanym autokarze. Trzeba pamiętać, że już wtedy Matka Boża była w
stanie Błogosławionym.
Będąc w Ziemi Świętej trudno jest pominąć
Yad Vashem, Instytut
Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holocaustu. Jest to w Izraelu
główne miejsce upamiętniające Holokaust.
To tutaj szczególnie w
Alei
Sprawiedliwych

Msza w Grocie Narodzenia w Betlejem

przepaści i jest symbolem końca wielu istnień
ludzkich.
Kolejnym miejscem
naszego
nawiedzenia
było Pole Pasterzy, na
którym pasącym owce,
ukazał się Anioł oznajmiając że w pobliskim
Betlejem narodził się
Pan Zbawiciel - Jezus
Chrystus. Wielkim przeżyciem duchowym dla
nas, było uczestnictwo

Monaster św. Koziby
i Góra zwana miejscem
Kuszenia Pana Jezusa.
To wszystko sprawiło
na nas ogromne wrażenie. Potem jeszcze ostry
zjazd do Jerycha najstarszego miasta świata
na obiad i przejazd nad
Morze Martwe.
Tu były chwile dla
ciała. Ciepła +38 stopni
woda do tego bardzo, ale
to bardzo słona pozwo-

Ściana Płaczu

Grupa pielgrzymów z Rumi

dotarliśmy do najważniejszych miejsc naszej
Wiary. Tu muszę wyjaśnić co oznacza Piąta
Ewangelia, skoro mamy
cztery. Piąta Ewangelia pozwala dotknąć miejsc
związanych z Panem
Jezusem, zobaczyć je na
własne oczy. Ktoś powie, co można zobaczyć
po 2000 lat od śmierci naszego Zbawiciela,
kiedy dawno kamień na
kamieniu nie pozostał z
tamtych lat. Nic bardziej
mylnego. Miejsca w
których to wszystko się
wydarzyło pozostały te
same. Dalej ktoś powie,
że powstały nowe Kościoły, które w czasach
Pana Jezusa nie istniały. Tak, ale one świadczą o upamiętnieniu
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Dotarliśmy również
do miejsca w którym
wszystko się zaczęło.
Miejsca Zwiastowania,
Nazaretu. To tutaj Anioł
oznajmił Maryji – „oto
poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On
wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego”.
Nazaret, miasto rodzinne Pana Jezusa, dzisiaj w
niczym nie przypomina
miasta z czasów, kiedy
Maryja z dzbanem na
głowie chodziła do źródła po wodę, a u Jej boku
podążał mały Jezus i bosymi stopami wzniecał
przydrożny kurz. Kiedy
zmierzaliśmy do miasta
Ain Karen, miejsca spotkania Maryii z św. Elżbietą i miejsca narodze-

Wśród Narodów Świata,
gdzie posadzono ponad
dwa tysiące drzew które
mają upamiętniać nie-Żydów, widać ilu Polaków oddało swoje życie, aby ratować swoich
żydowskich sąsiadów z
rąk Niemiec Nazistowskich. Należy pamiętać,
że jedynie w Polsce karano śmiercią ludzi, którzy ukrywali Żydów w
swoich domach.
Po wielkiej zadumie
w miejscu, gdzie pali się
wieczny ogień udaliśmy
się na wzgórze w Yad
Vashem aby zobaczyć
dar narodu Polskiego
dla Instytutu jakim jest
wagon którym przewożono do obozów koncentracyjnych Żydów.
Stoi on na krawędzi

we Mszy św. która sprawowana była w Grocie
Narodzenia Pana Jezusa. Byliśmy również
na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam też jedyne
w grupie małżeństwo odnowiło swoje śluby Sakramentu Małżeństwa. Były
łzy wzruszenia, uroczyście
odegrany marsz weselny
i tradycyjne przeniesienie
przez próg „Panny Młodej”.
Być w Ziemi Świętej
i nie dotrzeć nad Morze
Martwe, to tak jak być
w Rzymie i nie widzieć
Papieża. Po nawiedzeniu Betanii i sprawowanej Mszy św. w miejscu
wskrzeszenia Łazarza,
udaliśmy się na pustynię, aby doznać tego co
było dane Matce Bożej
w podróżach przez Nią
do Ain Karen a później
do Betlejem. Wysoka
temperatura około 42
stopni Celsjusza, kozice
baraszkujące na pustynnych skałach (pustynia
Judzka jest skalista), w
oddali pasące się owce,
w dolinie prawosławny

liła nam na chwilę relaksu. Leżąc na niej nie
sposób jest utonąć. Nawet ci którzy nie umieją
pływać mogą spokojnie
bez najmniejszego ruchu unosić się na niej.
Niektórzy nawet czytali gazety. Tu zawsze ks.
Profesor nasz przewodnik, salezjanin Dariusz

rzeką Jordan. Miejsce
to jest udostępnione dla
pielgrzymów zaledwie
od dwóch lat. Wcześniej
można było tu dostać
się raz w roku w orszaku procesyjnym w dniu
święta Chrztu Pana Jezusa. Ponieważ od Jordanii
dzieli Izrael tylko wąska,
jak nasza Zagórzanka
rzeka Jordan, teren wokół
jest zaminowany. Pozostała wąska droga z której
nie można zbaczać. Tam
też nad brzegiem Jordanu
odnowiliśmy nasze przyrzeczenia
Chrzcielne.
Dalsza droga w kierunku Hajfy wije się pośród
malowniczej doliny rzeki Jordan i gór Moabu.
Staje się coraz bardziej
zielono. Po około 3 godzinach jazdy docieramy
do drugiego pod względem wielkości miasta
po Tel Awiwe, Hajfy.
Nasz autokar zaczyna
mozolnie wspinać się na
Górę Karmen z Sanktuarium Stella Maris z
której rozciąga się wspaniała panorama na Morze Śródziemne i miasto
Hajfa. Żydzi mieszkający tam zwykli mówić: w
Jerozolimie się modlimy,
w Hajfie pracujemy a w
Tel Awiwie się bawimy.
I coś w tym powiedzeniu
jest. Po wspaniałym obiedzie nad brzegiem morza
mogliśmy zażyć wspaniałej kąpieli w jego zimnych wodach (+30 stopni
C). Podczas naszej Pielgrzymki dotarliśmy również na Górę Przemienienia Pańskiego, świętą
Górę Tabor. Piątek dla
każdego Chrześcijanina
kojarzy się z Drogą Krzy-

Miejsce narodzin Pana Jezusa w Betlejem

Sztuk mawia: zostaniemy w tym miejscu ile
wytrzymamy. Wytrzymaliśmy 3 godziny.
W drodze na Górę
Karmel nad Morzem
Śródziemnym
zatrzymujemy się w miejscu
Chrztu Pana Jezusa nad

żową i męką Pana Jezusa.
Jakże inna jest ta Droga
od tej sprawowanej w
Polsce. U nas w pełnej
ciszy i skupieniu, tu w
Jerozolimie sprawowana
jest w wąskich uliczkach
Via Dolorosy, pośród
ciąg dalszy na str. 11
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tłumu sprzedawców i kupujących. Hałas, zgiełk,
jazgot arabskiej muzyki nie pozwala na pełne
skupienie i rozważania
poszczególnych Stacji.
Ale tak na pewno było,
kiedy Pan Jezus zmierzał

naukę modlitwy Ojcze
Nasz przez Apostołów,
Dominus Flevit – miejsce płaczu Chrystusa nad
Jerozolimą, Wieczernik
gdzie została ustanowiona Eucharystia i wreszcie
Najświętsze dla Chrześcijan miejsce – Bazylika Grobu Bożego wraz

Brama Damasceńska

na śmierć. Nikogo nie obchodził „jakiś” skazany
Jezus. Życie toczyło się
w pełni. Jerozolima jest
„smutnym” miastem wobec innych miejsc związanych z Chrystusem. To
tutaj znajduje się Ogrójec
miejsce pojmania Pana
Jezusa. Betfaga z której wyruszył Pan Jezus
w Niedzielę Palmową,
Góra Oliwna z miejscem
Jego Wniebowstąpienia,
Kościół upamiętniający

z Kalwarią. Bliskość
tego miejsca od Starego
Domu Polskiego, pozwalała nam na codzienne
wieczorne nawiedzenia
Grobu Bożego. I na zakończenie artykułu warto pamiętać, że: wszystkie miejsca, w których
Bóg wkracza w historię
człowieka, aby się objawić i przygarnąć go do
siebie, są święte.
Szczęść Boże!
Mirosław Słowikowski

U stóp Wielewskiej
Matki Pocieszenia
W ostatni weekend sierpnia w Sanktuarium w Wielu odbył się doroczny odpust
ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Niedzielnym uroczystościom przewodniczył sufragan pelpliński bp Wiesław Śmigiel.
Wśród tegorocznych pielgrzymów znaleźli się
po raz pierwszy pomorscy bożogrobcy, którzy odpowiadając na zaproszenie kustosza ks. Jana Flisikowskiego, modlili się przed Wizerunkiem Madonny Wielewskiej u stóp kalwaryjskich wzgórz.
W czasie tych uroczystości kustosz sanktuarium
zapowiedział pielgrzymom i mieszkańcom Wiela koronację łaskami słynącego Wizerunku w czasie przyszłorocznego odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego.
Tym samym sierpniowy odpust rozpoczął duchowe
przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.
Warto nadmienić, iż papież Franciszek w czasie
Eucharystii sprawowanej na jasnogórskich wałach
poświęcił korony dla Pani Wielewskiej.
Fundatorem tychże koron jest Rodzina Szalewskich, która wywodzi się z tamtych terenów.
Wiele, to kaszubska wieś położona na trasie Kościerzyna – Chojnice. To tu na początku XX wieku,
z inicjatywy ks. Józefa Szydzika, powstała druga
po wejherowskiej (z XVII w.) na Kaszubach Kalwaria. Autorem projektów architektonicznych, według
których budowano wszystkie obiekty jest monachijski architekt Teodor Mayr.
Polecam wszystkim nawiedzenie tego świętego
miejsca. Poznawajmy piękno naszej małej Ojczyzny, tak bogato utkanej miejscami kultu i kontemplujmy Boga Stwórcę oraz podziwiajmy piękno zabytkowej architektury.
BM

Nowoczesne, unikatowe mapy Rumi
Każdego, kto lubi dawne zdjęcia oraz trójwymiarowe modele z pewnością zainteresują nowe internetowe mapy Rumi. Jest to nowość, którą niewiele miast w Polsce może
się pochwalić. Wszystkie mapy są ogólnodostępne. Trójwymiarowa mapa powstała
na podstawie zdjęć robionych z samolotu do ortofotomapy (czyli mapy sporządzanej
w oparciu o zdjęcia lotnicze lub ujęcia satelitarne) i chmury punktów Lidar.
Najstarszy retrospektywny widok pochodzi
z 1967 roku, kolejne są
z lat 1976 i 2014. Można
skorzystać z wyszukiwania według nazw ulic.
Ponieważ na przestrzeni
lat miasto się rozrastało,
siłą rzeczy nie każdy zakątek Rumi można w ten
sposób obejrzeć.
Oprócz tego funkcjonuje także mapa na
stronie rumia.ukosne.pl.
Można tu wybrać widok na wschód, zachód,
północ, południe oraz z
góry. Po wyborze kierunku widzimy różne ujęcia
obiektów, które oglądane
z innej perspektywy nie
są widoczne.
Pod adresem rumia.
polska3d.pl
możemy
zobaczyć trójwymiarowy model całego terenu
Rumi – mówi Paweł

Dąbrowski, naczelnik
Wydziału
Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
- Obiekty możemy oglądać praktycznie z dowolnej perspektywy. Po
powiększeniu
widać
budynki z detalami,
choć w pewnej odległości. Mapa 3D długo się
wczytuje, ponieważ są
to duże zbiory danych
i dlatego nie należy się
zniechęcać, tylko trzeba trochę poczekać, aż
wszystko się prawidłowo
uruchomi.
Kolejną nowością w
naszym Systemie Informacji Przestrzennej jest
ortofotomapa, do zobaczenia pod adresem rumia.e-mapa.net
– dodaje Paweł Dąbrowski. - Ponadto dostępna jest (pod adresem

Arka Rumia
charytatywnie
dla Mateusza

11.09.2016 r w Rumi na stadionie MOSiR
odbył się festyn charytatywny dedykowany
Mateuszowi Woronko. Podczas zbiórki publicznej nr 22/2016/2474/OR udało się zebrać
7.159,00 zł. Zebrane fundusze zostaną wpłacone na konto Mateusza w Fundacji Słoneczko.

Każdy mógł dołożyć
cegiełkę do jego walki z
chorobą. Dla dorosłych
jako atrakcje były organizowane rozgrywki sportowe i pokazy strongmana, a dla dzieci wielka
frajda na dmuchańcach.
Po imprezie wiele
rzeczy zostało jeszcze
do zlicytowania - zostaną wystawione przez organizatorów na allegro
albo na profilu społecznościowym Mateusza.
Będziemy informować
na bieżąco o postępach
w akcji. Piłka NBA od
Marcina Gortata czeka
na swego właściciela!
Ponadto do wylicytowania pozostała masa

super atrakcyjnych voucherów, koszula reprezentacji polski w
koszykówce, koszulka
z podpisem Kamila Stocha, Katarzyny Gajgal
(siatkarka), piłka reprezentacji Niemiec, koszulki rugby od firmy
Gilbert, książka Ewy
Wachowicz z autografem, książka Macieja
Stuhra z autografem,
płyty dvd z kabaretu
Paranienormalni i Kabaretu Moralnego Niepokoju z podpisami...
I wiele, wiele innych...
Za aktywny udział
w festynie serdecznie
wszystkim dziękujemy.
Organizatorzy

REKLAMA

Paweł Dąbrowski, naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, prezentuje działanie internetowej mapy.

rumia.retromapy.pl) retrospektywna wersja mapy
Rumi. Wybieramy, jaki widok chcemy mieć z prawej
oraz z lewej strony, przesuwamy kursorem. I sprawdzamy, co się zmieniło.
Rumię w wersji 3D
jako jedno z niewie-

lu miast w Polsce i na
świecie, można oglądać na Google Earth
albo mapach Google. W
przyszłości mapy zostaną jeszcze bardziej rozwinięte i wzbogacone o
dodatkowe funkcje.
U.M.
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W Rumi kiedyś niemożliwe, stało się jednak możliwe
Lata poprzednich kadencji pod kątem inwestycji realizowanych
ze środków unijnych z całą pewnością nie były latami tłustymi
dla miasta. Obecnie, po zmianach dokonanych przez samych
mieszkańców podczas wyborów samorządowych w listopadzie
2014 roku nowe władze dowodzą, że jednak i Rumia może pozyskiwać środki zewnętrzne i prężnie się rozwijać.
Mamy już pierwsze
efekty pracy powołanego przez burmistrza
Michała Pasiecznego
Wydziału
Rozwoju
Miasta, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie środków
zewnętrznych – mówi
Ariel Sinicki przewodniczący Rady Miejskiej
– część osób zarzuca
rozrost zatrudnienia w
Urzędzie, ale ktoś musi
zdobyć środki finansowe, czyli napisać wnioski, zebrać wszystkie
niezbędne dokumenty
i skutecznie aplikować
w konkursach. Kilkaset tysięcy złotych wydanych rocznie przyniosło już miliony, a w
perspektywie kilku lat
będą to dziesiątki milionów złotych pozyskanych dodatkowych
finansów na inwestycje

i działania społeczne
dla mieszkańców.
- Widzimy już
pierwsze efekty.
- Tak, w zeszłym
roku złożone zostały
m.in. projekty budowy
boiska SALOS przy
ul. Bukowej na Starej
Rumi, czy też w programie
przebudowy
dróg lokalnych, czyli
popularnych „schetynówek” budowa ciągu
ulic Rodziewiczówny
– Targowa – Derdowskiego. Obydwa projekty zdobyły dofinansowanie, boisko - milion
z Ministerstwa Sportu,
natomiast ciąg ulic
łącznie również ponad milion ze środków
zewnętrznych,
czyli
z programu, oraz od
partnerów w projekcie
(Starostwa oraz dwóch
prywatnych firm). To

były nieliczne projekty
posiadające pozwolenia na budowę, dlatego
można było zdobyć dofinansowanie.
- Czyli w poprzednich latach, też można było się starać o te
środki?
- Tak
- To dlaczego nie
próbowano ich zdobyć?
- Umówiliśmy się, że
odcinamy grubą kreską
przeszłość i zajmujemy
się pracą nad rozwojem
miasta. Cały czas poświęcamy, aby stworzyć
jak najwięcej projektów, budować, ściągać
inwestorów, aby tworzyli miejsca pracy i w
ten sposób zwiększać
wpływy do budżetu nie
podnosząc jednocześnie
podatków.
- To prawda, od początku kadencji po-

Zaproszenie od „Pasjonatów”
6 października o godz. 18.00 w MDK Rumia (Dworek pod Lipami) przy ul. Mickiewicza, odbędzie się wernisaż jubileuszowej
wystawy Stowarzyszenia Artystów “Pasjonat” pt: “W królestwie
miniatury”. Okazją do świętowania jest pięciolecie działalności
Stowarzyszenia, które od 2011 roku prężnie rozwija artystyczne
talenty swoich członków oraz popularyzuje sztuki piękne na terenie Rumi i okolic.
Liczne
wystawy
zbiorowe, akcje charytatywne, warsztaty dla
młodzieży, oraz malarstwo ilustracyjne w
ramach corocznej akcji
Artyści dla edukacji – to
tylko niektóre z podejmowanych działań. Od
początku swojego istnienia Stowarzyszenie
związane jest z Rumską
Pracownią
Malarską
przy ul. Wejhera, gdzie
ma swoją siedzibę. Dobrą współpracę Pasjonat rozwinął również
przez te pięć lat z Miej-

skim Domem Kultury
oraz władzami miasta
– wspólne projekty wystaw, warsztatów, czy
kalendarza rumskiego,
to przykłady bardzo
udanych działań.
Tegoroczna wystawa będzie niezwykła
nie tylko z powodu jubileuszu, ale również
z powodu formatu wystawy. Rozmiar prac
został
ograniczony
(największe płótna nie
przekraczają
20x30
cm), zobaczymy więc
dzieła niewielkie, co

nie znaczy, że mniej
wartościowe. Mały format wymusza bowiem
większą precyzję wykonania, i często zaskakująco dużo czasu do
wykończenia obrazu.
Tematyka będzie różnorodna, ponieważ została oddana do wyboru
artystom. A ponieważ
mamy ponad 20 członków, będzie co oglądać.
Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie Artystów
“Pasjonat”
Jolanta Kitowska
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datki nie były zwiększane, czy to jednak
nie jest strata dla budżetu?
- wspólnie z burmistrzem
Michałem
Pasiecznym dotrzymujemy obietnic wyborczych, to m.in. jedna z
nich. Aby Rumia miała
w miarę niskie podatki,
ale dzięki temu chętniej
przyjdą do nas przedsiębiorcy i nowi mieszkańcy, a wpływ do budżetu
będzie większy.
- Które z obietnic są
realizowane lub bliskie realizacji?
- M.in. działa w końcu w Rumi apteka całodobowa, tworzymy
techdokumentację
niczną węzła integracyjnego Janowo (m.in.
tunel łączący Gdańską z ul. Sobieskiego),
w planie zagospodarowania Starej Rumi
przywrócona została
w kilku miejscach zabudowa jednorodzinna
zamiast wielorodzinnej
(w enklawie domków
jednorodzinnych nie
będą mogły być tam
budowane bloki), będziemy budowali po
prawie ćwierć wieku
mieszkania komunalne, pozyskujemy coraz
więcej środków zewnętrznych na różne
zadania,
uzbrajamy
duże powierzchnie terenów inwestycyjnych,
aby ściągać nowych
pracodawców (chcemy
mieć więcej podmiotów płacących podatki,
dających lepiej płatne
miejsca pracy i redukujących bezrobocie), budujemy infrastrukturę
przy naszych miejskich
działkach, aby je sprzedać w znacznie wyższej cenie i mieć wtedy środki finansowe
na budowę tak bardzo
oczekiwanych przez
mieszkańców dróg.
- Sporo się również
działo w oświacie, tam
również są sukcesy.
- I to niemałe, dobrze

napisany projekt dla
rumskich szkół przyniesie około 2,6 miliona
ze środków unijnych
na pracownie informatyczne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym
m.in. ćwiczenia sensomotoryczne przy wkładzie gminy 130 tys. to
fantastyczny
wynik,
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu dla
przedszkoli, gdzie też
gmina złożyła wniosek.
W zeszłym roku dołożyliśmy kwotę około
pół miliona złotych dodatkowo do zwycięskich
projektów Budżetu Obywatelskiego, czyli budowy kompleksów boisk
przy Gimnazjum nr 1
i Szkole Podstawowej nr
10, w tym roku również
dołożyliśmy dodatkowe
środki do budowy boiska
przy Gimnazjum nr 2.
- Kwoty po przetargach znacznie przekraczały limity w
Budżecie Obywatelskim, natomiast zdecydowali Państwo, że
jednak będą realizowane.
- Te projekty uzyskały ogromną ilość
głosów, ponadto taniej
realizuje się inwestycję raz, aniżeli „na
raty”. Ponadto te boiska i tak trzeba było
w końcu wybudować,
dzięki nim nasze dzieci
będą znacznie zdrowsze. Wszyscy widzimy,
że boiska są w końcu
oblegane i nie świecą
pustkami. To również
bardzo dobre z punktu
widzenia wychowawczego, młodzież które
ma „przeróżne” pomysły, lepiej jak się zajmuje sportem, niż ma zbyt
wiele czasu wolnego.
- Profi laktyka jest
tańsza niż leczenie
skutków?
- To sformułowanie
można akurat odnieść
do
przeprowadzonej
reformy w rumskim
MOPS w zeszłym roku.
Na samym początku

kadencji,
ówczesny
Wojewoda Pomorski
pan Ryszard Stachurski wytknął naszemu
miastu, że mamy najgorszy współczynnik
w województwie stosunku ilości pracowników socjalnych do
mieszkańców miasta.
Pokazywało to szarą
rzeczywistość, że pracownicy, którzy mieli
wspierać osoby potrzebujące pomocy, praktycznie nie mieli dla
nich czasu, ponieważ
byli w stanie chyba
tylko dopilnować niezbędnej „papierologii”,
której jest naprawdę
dużo.
- Czyli rumski
MOPS w zasadzie
był tylko dystrybutorem środków finansowych, a nie spełniał
swojej wiodącej roli
– pomocy w wyjściu z
ciężkiej sytuacji?
- Dlatego zatrudnione zostały dodatkowe
osoby. Inne miasta,
np. Gdynia pokazuje,
że można osiągać doskonałe efekty w pracy z podopiecznymi.
Spadek ilości dzieci
trafiających do placówek wychowawczych,
daje ogromny sukces
społeczny, ale również
i finansowy, ponieważ
samorządy nie będą
w tym przypadku pokrywać
ogromnych
kosztów związanych
z pobytem dziecka w
ośrodku.
- Inwestycja w kapitał ludzki się zwraca.
- Z całą pewnością
tak, jest to inwestycja
długofalowa, natomiast
przy dobrej, sukcesywnej pracy, na pewno
przyniesie korzyści. To
się tyczy zarówno pomocy społecznej jak i
edukacji naszych dzieci.
- Dziękuję bardzo
za wywiad, i życzę determinacji w dalszych
działaniach na rzecz
rozwoju Rumi.
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SZKOŁA JĘZYKOWA W RUMI JUŻ OTWARTA
Nowa językowa szkoła oferuje naukę bez ograniczeń wiekowych. W swojej ofercie
przewiduje naukę obcych języków dla ciebie i twojego dziecka.
Szkoła jest nastawiona na wysoki profesjonalizm w metodzie
nauczania. Szkoła przyciąga uczniów swoim
wizerunkiem i nowoczesnym wnętrzem w
stylu skandynawskim.
Podczas otwarcia szkoły dzieci mogły bawić
się z misiem TEDDY

EDDIE, brać udział w
konkursach, grach i zabawach, zdobywać nagrody i odkrywać przeróżne niespodzianki.
Zapraszano również
mieszkańców Rumi do
odwiedzenia
szkoły
oraz skorzystania z jej
bardzo szerokiej oferty.
Emilia Samulska

Kiedy pogoda dopisała, można było bawić się na placu obok szkoły

Właścicielka szkoły, p. Joanna Rupp, witała odwiedzających
Przechodzący mieszkańcy otrzymywali ulotki i chorągiewki reklamowe

Każdy mógł się bawić z misiem Teddy Eddie

Można było sobie pomalować twarz na dowolne kolory i dalej się bawić

Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”
odbył się 28 sierpnia na gdańskim
Cmentarzu Garnizonowym
28 sierpnia na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym odbył się wspólny pogrzeb żołnierzy AK, bohaterów konspiracji rozstrzelanych przez funkcjonariuszy UB w 1946 r. - Danuty
Siedzikówny, ps. Inka, i Feliksa Selmanowicza, ps. Zagończyk.
Tysiące
Polaków
przybyło do Gdańska,
aby wziąć udział w
uroczystościach
pogrzebowych. Główne
uroczystości
rozpoczęły się o godz. 13.00
mszą świętą w bazylice
konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gdańsku. Mszy przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek
Głódź. Ok. godz. 14.30
sprzed bazyliki wyruszył kondukt pogrzebowy na Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku.
O godz. 15.30 na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku

rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe z
asystą honorową Wojska Polskiego.
Przed złożeniem trumien do grobów przemawiali między innymi
premier Beata Szydło,
szef MON Antoni Macierewicz, wiceprezes
IPN profesor Krzysztof
Szwagrzyk, prezes PiS
Jarosław Kaczyński,
oraz
przedstawiciele
rodzin "Inki" i "Zagończyka". Następnie prezydent Andrzej Duda
przekazał
rodzinom
Danuty Siedzikówny i
Feliksa Selmanowicza
flagi państwowe.
W.H.

Recenzja filmu

Star Trek: W nieznane
Ponowna wizyta w kinie, tym razem na nowym filmie z nowej serii Star Trek z pod tytułem „W nieznane”, przyznam się szczerze, że nie
jestem fanem tego uniwersum, zdecydowanie
bardziej trafiają do mnie Gwiezdne Wojny ale
mimo to postanowiłem odwiedzić kino zachęcony bardzo pozytywnymi recenzjami.
Star Trek: W nieznane został wyreżyserowany przez Justina
Lina - reżysera czterech części Szybkich i Wściekłych, początkowo nad scenariuszem pracowali Roberto Orci, John D. Payne
i Patrick Mckay ale później scenariusz został przepisany przez
Douga Junga i Simona Pegga.
Głównymi bohaterami są ponownie członkowie załogi statku USS Enterprise czyli Kapitan James T. Kirk (Chris Pine), Komandor Spock (Zachary Quinto), Doktor "Bones" McCoy (Karl
Urban), Porucznik Uhura (Zoe Saldana), Montgomery „Scotty” Scott (Simon Pegg), Chekov (zmarły już Anton Yelchin) i
Sulu (John Cho).
Podczas jednej ze swoich misji której zadaniem było odnalezienie i uratowanie załogi statku zwiadowczego, statek Enterprise zostaje zaatakowany przez flotę Demonicznego Kralla która niszczy
statek i rozbija go a także całą załogę na nieznanej planecie.
Teraz nasza załoga będzie musiała nie tylko uciec z planety,
ale też z pomocą nowej towarzyszki Jaylah (Sofia Boutella) powstrzymać Kralla przed zniszczeniem York Town.
Na początku chciałem pochwalić to, co zdecydowanie jest
dla mnie najważniejsze w filmach czyli postacie, są one napisane bardzo dobrze, zarówno jako pojedyncze postaci, ale
też jako zespół, poprzednie dwie części nowej serii skupiały się
bardziej na przyjacielskiej relacji Spocka z Kirkiem, tutaj uwaga
jest skupiona na całej załodze USS Enterprise – każdy z nich jest
potrzebny, każdy ma swoją rolę do odegrania w fabule i każdy
ma swoje cechy, a najlepiej się dzieje po rozbiciu się załogi na
nieznanej planecie, wtedy to nasi bohaterowie zostają rozdzieleni na duety i są to najlepsze momenty filmu.
Film jest co prawda pełen akcji, wybuchów, pościgów, strzelanin, ale też wartościowych treści, jak niesienie pokoju czy
kwestie dziedzictwa, jest także jedna dość krótka ale bardzo
wzruszająca scena która na pewno wywoła nostalgię u każdego Fana Star Treka.
Realizacja filmu jest na bardzo wysokim poziomie
– efekty specjalne zwłaszcza jeśli obejrzycie je w 3D albo IMAX
zrobią niesamowite wrażenie (a przynajmniej powinny bo ja
widziałem film w 2D, ale jestem pewien że te efekty w trójwymiarze będą robić jeszcze większe wrażenie), scenografie są
bardzo ładnie wykonane i naprawdę sprawiają wrażenie bycia
w innym świecie a muzyka… muzyka w tym filmie zasługuje
na osobne pochwały – Michael Giacchino stworzył naprawdę
piękny soundtrack, który na pewno zapadnie wam w pamięć.
Nie wszystko jednak w tym filmie jest idealne – jest parę
potknięć scenariuszowych czy to mniejszych czy większych,
ale nie będę ich wszystkich tu wymieniał bo moje recenzje są
bezspoilerowe. Kolejnym problemem jest Złoczyńca czyli Krall
– nie jest on tak słaby jak np: Doom w Fantastycznej Czwórce
czy Lex Luthor w Batman v Superman, ale i tak nie jest on zbyt
interesującą postacią no i jego backstory jest też raczej do zapomnienia.
Jak więc podsmumować Star Trek: W nieznane ?
To naprawdę bardzo dobra rozrywka, jest wszystko czego
by oczekiwać po letnim blockbusterze – jest humor, bohaterowie, wartka akcja… po prostu wszystko a przede wszystkim
świetna okazja by zapoznać się lepiej z uniwersum Star Trek.
Dziękuję za przeczytanie tej recenzji i „Live long and prosper” ;)
Dorian Rathenow
REKLAMA

Feliks Selmanowicz i Danuta Siedzikówna.

Fot.: Wikipedia

Uczestnicy pogrzebu zebrani przed bazyliką w Gdańsku. Fot.: Z. Pałasz
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Światowy Armwrestling znów w Rumi!
XIII Puchar Świata Zawodowców w Armwrestlingu
ZŁOTY TUR WORLD CUP – Rumia 2016
II Puchar Świata w Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych
Rumia po raz kolejny będzie gospodarzem dwóch bardzo ważnych imprez w armwrestlingu (siłowanie na ręce). Już 19-20 listopada 2016 roku w Rumi odbędzie
się XIII edycja Pucharu Świata Zawodowców w Armwrestlingu ZŁOTY TUR WORLD
CUP – Rumia 2016. Tuż potem 21-22 listopada 2016 roku – odbędzie się II Puchar
Świata w siłowaniu się na rękę osób niepełnosprawnych.
Nieprzypadkowo dwie
wielkie imprezy odbywają
się po raz kolejny Rumi. Zeszłoroczna edycja bowiem
była spektakularnym sukcesem organizacyjnym i
medialnym. W listopadzie
przez cztery dni z rzędu kibice będą mogli przekonać
się, jak wspaniałym sportem
jest siłowanie się na ręce. To
sport, w którym mogą się
sprawdzić zawodniczki
i
zawodnicy w każdej wadze i
kategorii wiekowej. Sport, w
którym z powodzeniem rywalizują również zawodnicy
niepełnosprawni – mówi
Paweł Podlewski, Wiceprezydent Federacji Armwrestling Polska.
Puchar Świata Zawodowców w armwrestlingu to
najbardziej rozpoznawalna
na świecie impreza w siłowaniu na ręce. Na specjalne
zaproszenie organizatorów
w zawodach weźmie udział
prawie 200 najsilniejszych
zawodników z ponad 25
krajów i 6 kontynentów w
tym z Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii, Europy oraz Azji.
Do Rumi przyjadą największe gwiazdy świa-

towego
armwrestlingu,
sportowcy posiadający tytuły Mistrza Europy, Świata,
Kontynentu, czy też wielokrotni mistrzowie swojego
kraju. Wielu z nich nie bierze
udziału w Mistrzostwach
Europy czy Świata, przygotowując się wyłącznie do legendarnego Złotego Tura.
O tytuł najsilniejszego
zawodowca walczyć będzie
prawie 200 zawodników
ze światowej czołówki. W
tym roku wprowadziliśmy
nową kategorię wagową –
105 kg mężczyzn. W nowej
kategorii dodatkowo zobaczymy więcej utytułowanych zawodników i wspaniałe pojedynki na ręce.
Zawody odbędą się więc
w 8 kategoriach wagowych męskich i OPEN oraz
4 kategoriach dla kobiet.
Zwiększyła się pula nagród
– z 34 200 $ zwiększyła się
do 37 000 $ - mówi Igor
Mazurenko, Prezydent
Professional Armwrestling
League USA.
Największym
wydarzeniem „ZŁOTY TUR
WORLD CUP – Rumia
2016” będzie wyłonienie
w kategorii OPEN najlepsze-

go zawodnika roku 2016.
Większość
zawodników
prezentuje potężne postury, powyżej stu kilogramów. Czasami do czołówki
wchodzą też zawodnicy
kategorii lżejszych. Historia
kategorii OPEN rozpoczyna
się od dominacji Alexeya
Voevody – zawodnika z
Rosji, sportowca niezwykle
wszechstronnego – olimpijczyka, medalisty igrzysk
zimowych w bobslejach.
Kolejno prym dzierżył Legendarny John Brzenk
(USA), po nim prymat przejął były strongmana z Rosji
- Denis Cyplenkov. Ostatnie lata w kategorii ciężkiej i
OPEN to dominacja Andrey
Pushkara – reprezentanta
Ukrainy. Na zeszłorocznym
Złotym Turze 2015 w Rumi
Andrey zwyciężył zarówno
w wadze +95 kg, w walkach na lewą i prawą rękę
oraz w kategorii open lewej i prawej ręki. Polskę reprezentować będzie około
30 osobowa kadra zawodników, która zostanie wyłoniona podczas XVII Pucharu Polski w Armwrestlingu
– 29-30 październik 2016 r.
w Katowicach.

Rumski „Ogryzek” w Letniej Szkole
Junior Media w Uniejowie
Gazetka szkolna Gimnazjum nr 4 w Rumi -„Ogryzek” - wygrała 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie Junior Media. Jest to edukacyjny projekt dzienników regionalnych
Polska Press Grupy skierowany do uczniów i nauczycieli.
W roku szkolnym
2015/2016 zdobyliśmy
pierwsze miejsce w
konkursie „Lider Wydawniczy 2016”, za
publikację największej
ilości gazetek w skali
ogólnokrajowej, 1 i 2
miejsce w ogólnopolskim konkursie Junior
Media pt. Cykaj Superfoty, a także tytuł lidera „Junior Krytyk”,
za publikację aż 145 recenzji książek, fi lmów
i gier.
Główną nagrodą za
zdobycie 1 miejsca w
ogólnopolskim rankingu gazetek szkolnych
był wyjazd przedstawicieli „Ogryzka” wraz z
opiekunem, Dorotą Gadomską, na LETNIĄ
SZKOŁĘ JUNIOR ME14

DIA 2016 do Uzdrowiska Termalnego Uniejów, w dniach 10-15
lipca 2016 r.
6-dniowy program
pobytu w Uniejowie i
okolicach obejmował
m.in. warsztaty dziennikarskie, naukę tworzenia nowych aplikacji
mobilnych, zwiedzanie
okolic oraz pobyt w
basenach termalnych w
Uniejowie. Warsztaty
dziennikarskie dotyczyły m.in. dziennikarstwa
internetowego, sportowego oraz wydarzeń
kulturalnych, a prowadzili je redaktorzy
działów z „Dziennika
Łódzkiego”: Paweł Hochstim, Dariusz Pawłowski i Marta Roszkowska.

Sylwia Żółkiewska,
z sieci Latających Cyfrowych Animatorów
Kultury, autorka podręcznika „APPetyt na
APPlikacje”, wydanego
przez Fundację Orange, partnera projektu
Junior Media, pokazała uczniom jak tworzyć aplikacje mobilne, natomiast Alicja
Szulc, animator kultury, fotograf związaną z siecią Latających
Animatorów Kultury
przybliżyła wszystkim
technikę animacji poklatkowej.
Letnia Szkoła Junior
Media to również czas
wspólnej zabawy i relaksu. Młodzi dziennikarze, wraz z opiekunami, zwiedzili m.in.

baszty Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, wzięli udział w
lekcji „Abecadło o chlebie” połączonej z pieczeniem chleba (udało
nam się upiec bułeczki,
których kształt pozwolił na ułożenie nazwy
OGRYZEK) oraz zwiedzili wiatrak - koźlak z
miejscowości Zbylczyce z II poł. XIXw. Program obejmował także
wycieczkę do ZOO
Safarii w Borysewie,
wizytę w Uzdrowisko
Park Uniejów, w kręgielni oraz codzienne
korzystanie z kompleksu termalno-basenowego.
mgr Dorota Gadomska,
opiekun ”OGRYZKA”
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Zapisy na zajęcia dodatkowe

Również dzieci w
wieku przedszkolnym
za sprawą rodziców
chodzą na różnego rodzaju nauki w trosce
o prawidłowy rozwój
swoich pociech. Miejski
Dom Kultury w Rumi
oferuje zajęcia dodatkowe dla kilku grup
wiekowych. Zapisy do
sekcji plastycznej odbyły się 13 i 14 września,
utworzone zostały 3
grupy 3-5 lat, 6-12 lat
i 13-20 lat. Instruktor
Beata Went do końca
września przyjmuje zapytania o uczęszczanie
na zajęcia jednak gdy
grupy będą zamknięte
dołączenie do nich nie
będzie już możliwe.

Natomiast do grupy
2-6 lat sekcji umuzykalniającej można zapisać
dziecko w każdej chwili,
koszt uczestnictwa to 15
zł/1,5 h. Iwona Guberska, instruktor tych lekcji prowadzi je w każdy
wtorek o godz. 9.30. W
tej godzinie dodatkowo
prowadzone są zapisy na
zajęcia indywidualne z
gry na klawiszach.
Natomiast dla grupy
wiekowej 6-12 lat bezpłatnie prowadzone są
zajęcia muzyczno-teatralne w środy o godz.
16.00 również do końca
września przyjmowani
są chętni. Takie warsztaty prowadzić będą
pani Agnieszka Ska-

wińska wraz z panią
Iwoną Guberską. Połączenie sił ma na celu
stworzenie z dziećmi
spektaklu muzycznego.
Najnowszą grupą jest
również grupa dziennikarska, prowadzona
przez Marka Konopkę.
Młodzi reporterzy będą
mieli szansę na pracę z
kamerą, mikrofonem,
uczestnictwo a następnie zdawanie relacji z
imprez na terenie miasta. Koszt udziału w
grupie dziennikarskiej
to jedynie 60 zł za miesiąc. Wszystkie informacje na www.domkulturyrumia.pl lub pod nr
telefony 58 6710737.
Amber

XXIII Rajd Ścieżkami
Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego
Dyrektor Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi oraz
Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne nr 25 „Włóczykij” zapraszają 24 września 2016 r. na XXIII Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Rajd odbędzie się w
sobotę 24 września niezależnie od pogody i będzie przebiegał pięcioma
trasami o różnym stopniu trudności i skomplikowania. Standardowe
trasy mają długość 14-16
km, natomiast trasa dla
dzieci, osób starszych
oraz niepełnosprawnych
ruchowo ma długość ok.
8 km.
W rajdzie mogą brać
udział
członkowie
SKKT, PTSM, ZHP
oraz wszyscy miłośnicy
turystyki, w szczególności wielopokoleniowe

rodziny. Reprezentacje
szkół i zespoły młodzieży niepełnoletniej
uczestniczą w rajdzie
pod opieką instruktora, rodziców lub nauczyciela. Warunkiem
uczestnictwa w rajdzie
jest zgłoszenie się w
wyznaczonym terminie
z podaniem dokładnej
nazwy szkoły lub grupy
i stawienie się w wyznaczonym czasie na
punkcie startowym. W
przypadku kilku grup
z jednej szkoły organizator prosi o dodanie
nazwy własnej iden-

tyfikującej zespół oraz
nazwiska opiekuna danej grupy. Opiekunowie
grup zobowiązani są do
dostarczenia na metę
podpisanych przez rodziców zgód stanowiących załącznik do regulaminu.
Organizatorzy
zapewniają organizację
konkursów na trasie
rajdu, opiekę przewodników oraz organizację ogniska, a każdy
uczestnik otrzyma bigos, bułkę i herbatę na
mecie.

USUWANIE
PRZEBARWIEŃ
Przebarwienia są zaburzeniami barwnikowymi, które powstają na skutek nadmiernej produkcji lub nierównomiernego rozłożenia melaniny w skórze. Przebarwienia skóry mogą
być wrodzone albo spowodowane uszkodzeniami fizycznymi, jak poparzenia słoneczne, podrażnienia, urazy, światłoterapia, a także naturalny proces starzenia. Przebarwienia
powstają najczęściej na skutek intensywnej ekspozycji na
promienie słoneczne i występują w postaci mniejszych, bądź
bardziej rozległych brązowych plam na skórze.
Zabiegi laserowe IPL
w Salonie ARKESIA Profesjonalna Kosmetyka
w efektywny sposób redukują:
• przebarwienia
• piegi
• plamy posłoneczne i wątrobowe
• plamy soczewicowe (starcze)
• przebarwienia pozapalne
• przebarwinia potrądzikowe
Bezpośrednio po wykonaniu procedury dochodzi do
ściemnienia zmiany, a następnie stopniowego złuszczenia,
co prowadzi do jej redukcji lub zaniku. Po upływie około
2 tygodni od zakończenia kuracji skóra nabiera pięknego
i jednolitego kolorytu, staje się świeża i gładka. Ilość zabiegów ustalana jest indywidualnie, średnio potrzeba 3 - 5 zabiegów. Zabieg można poprzedzić mikrodermabrazją, co
zwiększa skuteczność terapii.
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Wraz z końcem wakacji rozpoczął się rok szkolny dla dzieci
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Oprócz zajęć szkolnych dzieci i młodzież po lekcjach rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Z ochotą uczestniczą w dodatkowych ćwiczeniach
aby poprawić swój warsztat w malowaniu, śpiewaniu czy tańcu.

Wojtek Hintzke
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Otwarcie studia „beautyGANG” w Rumi
Dnia 27.08 przy ulicy Wileńskiej 52 odbyło się otwarcie drugiego
studia „beautyGANG”, tym razem w Rumi. W związku z dużym
zainteresowaniem i licznym przybyciem gości w nowo otwartym
studiu urody postanowiliśmy przyjrzeć się temu z bliska.
Liderka grupy „beautyGANG” Aleksandra Klepacka-Krajnik, opisała dla nas
krótką historię fenomenu damskiej grupy.
Dzisiaj już śmiało mogę o tym mówić,
wszystko zaczęło się od
typowego domokrążcy.
Dzięki nabytym umiejętnościom w trakcie
studiów, praca „mobilna” czyli w domu klientki, już w ciąży było dla
mnie jedynym sposobem zarobku na przysło-

a terminów wciąż brakowało. Wtedy zaraziłam
pasją do stylizacji paznokci swoją wieloletnią
koleżankę i tak się rozwijałyśmy. Około roku
temu mój brat zaproponował pomoc w rozwoju firmy i umożliwił mi
otworzenie
kolejnego
punktu. Pomysł okazał
się trafiony, to spełnienie marzeń. Wspólnie
poruszyłyśmy wszystkie kontakty i obecnie
„beautyGANG” tworzy
liczna grupa zdolnych,

leżanki ze szkoły i od
zawsze dopinguje moje
działanie) bardzo długo
pracowała w świetnie
prosperującym salonie
urody w centrum Szwecji. Dla nas postanowiła
wrócić do Polski i połączyć siły. Masażem zajmuje się Nicoletta Wilkocka. To moja młodsza
koleżanka, wychowałyśmy się na jednym osiedlu i dzięki temu nasza

Uroczyste otwarcie salonu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

Cały zespół gotowy do wytężonej pracy

Jedno z naszych stanowisk do masażu prezentuje p. Anna Grzonkowska

wiowe „pieluchy”, nie
waciki. Po dwóch latach
takiej pracy postanowiłam wspomóc się dotacją
z UE w UP i w oparciu
o dofinansowanie otworzyłam pierwsze studio
urody „beautyGANG”
w Redzie. Zainteresowanie Klientek okazało się
ogromne, dużo większe
niż się spodziewałam.
Zwyczajny dzień pracy
trwał od 8:00 do 23:00,

kreatywnych, wykwalifikowanych w swojej
dziedzinie kobiet. Studio
w Redzie obsługuje zdolna stylistka rzęs, szkolona przez nas już prawie
rok - Patrycja Gibas.
W centrum beautyGANG pracuje 5 osób.
Kosmetolog z wieloletnim
doświadczeniem
pani Anna Grzonkowska (znamy się od dziecka, jest mamą mojej ko-

współpraca wróży tylko sukcesy. „Nicola ma
parę w łapie”. Jako dzieci często zastanawiałyśmy się kim będziemy w
przyszłości i teraz śmiało można stwierdzić, że
Nika jest stworzona do
tego co robi. Kasia, tu
wszystkich zaskoczę,
nie ukończyła ASP, a
prace które wykonuje
na paznokciach to efekt
jej ciężkich treningów
od świtu do zmierzchu.
Druga Kasia jest naszą
„prawą rączką” zasiada w recepcji i oprócz

odbierania telefonów,
organizuje nam czas
pracy, dba o nasze oba
studia, o komfort naszych klientek i tak naprawdę jest chyba najbardziej zapracowana z
nas wszystkich, a mimo
to wprowadza świetną
atmosferę, z resztą wiedziałam kogo zaprosić
do współpracy.
Oferta naszych usług
wciąż się poszerza, a poziom nieustannie wzrasta bo stawiamy na rozwój, styl i jakość. Każda
z Nas pracuje dla siebie.

Losowanie nagród dla uczestników otwarcia salonu

Już przed otwarciem salonu czekały na nas tłumy ciekawskich...
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Jedno ze stanowisk do pielęgnacji paznokci
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Tak prezentował się okolicznościowy tort

Organizujemy szkolenia grupowe i indywidualne ze
stylizacji paznokci i rzęs. W najbliższym czasie będzie
dostępna kolekcja odzieży „street fashion” projektu
„beautyGANG”.
Specjalizujemy się w zabiegach kosmetyki inwazyjnej typu:
- fale radiowe
- elektrostymulacje
- mezoterapia igłowa i mikroigłowa na bazie kosmetyków Yonelle i Organic Series.
Poszerzyłyśmy ofertę o zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej. Kosmetolog p. Dorota Grzybek zajmująca
się tą dziedziną od 16 lat w Szwecji, specjalnie dla Nas
będzie przyjmować Polskie klientki w naszym studiu w
wybranych terminach.
Oferta zabiegów z estetyki:
- nici PDO
- botoks
- kwas hialuronowy
- makijaż permanentny
W naszej ofercie znajdą państwo różnego typu
masaże:
- klasyczne
- sportowe
- pobudzające
- drenaż limfatyczny
- masaże relaksacyjne: czekoladą, ciepłą świecą,
- masaż Relax + Spa w którego skład wchodzi
peeling całego ciała, masaż ciała, twarzy, szyi i dekoltu
oraz masło nawilżające na całe ciało,
- masaż antycellulitowy: bańki chińskie, bodywraping.

