CZYTAJ W INTERNECIE WWW.GAZETARUMSKA.PL

Następny numer ukaże się 25 listopada

PISMO BEZPŁATNE

NR 10 (112) PAŹDZIERNIK 2016

Wszystkich Świętych II Rumska Parada
już za kilka dni
Niepodległości

Jak co roku zbliża się dzień Wszystkich Świętych. To
Już niedługo, 11 listopada odbędzie się II Rumska Pajedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym.
Tego dnia katolicy przypominają sobie wszystkich chrze- rada Niepodległości - po ubiegłorocznym sukcesie w tym
roku również kontynuujemy tę szczytną ideę. Zapraszaścijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.
my wszystkich mieszkańców naszego miasta, organizaHistoria święta sięga starożytnego
cje, szkoły i stowarzyszenia do uczestnictwa w obchozwyczaju wspominania chrześcijańdach Święta Niepodległości.

skich męczenników, którzy zginęli
w imię wiary. Z dniem Wszystkich
Świętych związane są także "Zaduszki", czyli Dzień Zaduszny, podczas
którego wierni modlą się za dusze
wszystkich zmarłych wiernych. Ta
uroczystość obchodzona jest 2 listopada.

Zaproszenie
dla młodzieży

W wigilię Wszystkich Świętych – 31
października - zapraszamy na ,,Wieczór
Świętych”.
Rozpoczynamy o godz. 19.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Starej Rumi.
Będzie dobra zabawa, wspólna modlitwa, śpiew, przemarsz ulicami miasta, a
na zakończenie Msza Święta w rumskim
Sanktuarium Wspomożenia Wiernych.
Zakończenie poczęstunkiem, będzie
ciepłe kakao w oratorium.

W tym roku, tak jak i w 2015, zaczniemy Mszą Św. w intencji Ojczyzny o godz. 13.00 w Sanktuarium
pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Następnie po godz. 14.00 biało - czerwony
pochód, któremu będzie przewodził sam Marszałek Piłsudski w asy-

ście ułanów, przejdzie przez nasze
miasto ulicami Dąbrowskiego, Starowiejską i Wybickiego do pomnika Józefa Wybickiego i Hieronima
Derdowskiego. Tam złożone zostaną wieńce i znicze dla uczczenia
pamięci wszystkich, którzy oddali
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życie w obronie ojczyzny.

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI RELIGIJNEJ
IM. KS. STANISŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI
W dniach 19-22 X 2016 r po raz kolejny odbywał się w Rumi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. S. Ormińskiego. W
ramach Festiwalu odbyły się 4 konkursy - Konkurs Kompozytorski
Don Bosco", Konkurs Muzyki Organowej, Konkurs Zespołów Chóralnych i Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim oraz 3 koncerty - Trio Organowe, Grzegorz Turnau
z Zespołem oraz Koncert Finałowy. Łączna ilość wykonawców grubo przekraczała 600 osób.
Str. 21

Wywiad z Henrykiem Tomaszewskim
prezesem PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
- PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończył przy- ich rozprzestrzenianie mają warunki meteorologiczne,
gotowania do realizacji kolejnego etapu moder- tj. temperatura, wilgotność oraz kierunek i prędkość
nizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębo- wiatru. Starsi mieszkańcy Janowa doskonale pamiętagórze". Co jest celem tej inwestycji? Na czym ją uciążliwy zapach jaki pojawiał się na ich osiedlu w
będzie polegać modernizacja?
gorące, letnie dni. Problem ten został rozwiązany właTak, to prawda, przygotowania już są zakończo- śnie dzięki prowadzonym przez Spółkę inwestycjom
ne. Celem modernizacji jest dalsze zmniejszanie związanym z unowocześnianiem procesu oczyszczaoddziaływania oczyszczalni na środowisko oraz nia ścieków, w tym z hermetyzacją. Dzisiaj chcemy
poprawa efektywności jej działania. Planowana in- pójść o krok dalej. Po zakończonej inwestycji rumiawestycja będzie skoncentrowana na ciągu technolo- nie zamieszkujący w okolicy oczyszczalni powinni
gicznym przeróbki osadów ściekowych oraz herme- odczuć poprawę jakości powietrza.
tyzacji uciążliwych obiektów.
- Do realizacji planu inwestycji modernizacyj- Jakie etapy są planowane w roku przyszłym, nych potrzeba chyba doﬁ nansowania ze środków
a co będzie robione dopiero w kolejnych latach? Unii Europejskiej?
W przyszłym roku planujemy budowę nowych,
Przyjęcie tak szerokiego planu inwestycji moderefektywniejszych zamkniętych komór fermenta- nizacyjnych stało się możliwe tylko przy założeniu
cyjnych z budynkiem technologicznym, które zastąpią komory istniejące od ponad 25 lat, rozbudowę
istniejącego obiektu kogeneracji
energetycznej z wykorzystaniem
gazu powstającego w procesie fermentacji, a także budowę lub modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących.
Naszym celem jest również hermetyzacja kolejnych obiektów
wpływających na okresowo występującą uciążliwość zapachową.
Przewidujemy także sukcesywnie
powiększanie zieleni izolacyjnej na
terenie oczyszczalni.
W kolejnych latach zamierzamy
zmodernizować także instalacje
suszenia i spalania osadu. Planujemy również zbudować obiekty po- Plany modernizacji oczyszczalni „Dębogórze”
prawiające jakość i zmniejszające
koszty oczyszczania ścieków, a w tym urządze- doﬁnansowania budowy środkami Unii Europejnia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych skiej. Uzyskanie tego wsparcia będzie możliwe,
źródeł energii odnawialnej np. ogniwa fotowol- jeżeli przed końcem października 2016 roku spełtaiczne.
nione zostaną wszystkie wymagania, a w szczegól- Jakie korzyści z tej inwestycji będą mieli ności wydane zostaną wszelkie niezbędne decyzje
mieszkańcy Rumi?
i uzgodnienia dla planowanych inwestycji. Zakłada
Wiadomo, że oczyszczalna ścieków to obiekt się, że kosz tej inwestycji zamknie się w kwocie 40
szczególny, będący niezbędnym i ważnym elementem mln złotych.
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, bez któ- Pojawiły się pogłoski o planowanym powstarego odbiór ścieków z naszych domów nie mógłby się niu spalarni odpadów. Może je Pan zdementoodbywać. Lokalizację oczyszczalni ustalono ponad wać?
pół wieku temu z dala od dużych osiedli. Dziś wszystOczyszczalnia zajmuje się wyłącznie oczyszko się zmieniło. I w okolicy oczyszczalni są zabudo- czaniem ścieków komunalnych. Ściśle przestrzewania. Oczyszczalnia działa prawidłowo, ale może gamy wymogów wynikających z obowiązująbyć źródłem nieprzyjemnych zapachów. Wpływ na cego prawa i posiadanych, ważnych pozwoleń,
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w tym na składowanie popiołu i podlegamy systematycznym kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Rozpowszechniane nieprawdziwych informacji
i podejmowanie akcji dezinformujących przez lokalne stowarzyszenia, blokują możliwość rozpoczęcia prac i wystąpienia o wsparcie ﬁ nansowe.
Może się okazać, że konieczna będzie rezygnacja
z planowanej modernizacji i trzeba będzie ją odłożyć na wiele lat.
- Staracie się funkcjonować w zgodzie z Waszym mottem: „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”. Czy wiele zmian zaszło w ostatnim dwudziestoleciu ..?
Dzisiejsza spółka niewiele przypomina wodociągi sprzed dwudziestu lat. PEWIK GDYNIA jest
jednym z większych przedsiębiorstw
tej branży w skali kraju, nowoczesny
pod względem technicznym, technologicznym, organizacyjnym i zarządzania jakością. Działamy na obszarze kilku miast: Gdyni, Rumi, Redy,
Wejherowa, części gmin wiejskich
Kosakowo i Wejherowo – zrzeszonych
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz w części
sąsiedniej gminy Puck.
Układ sieci i obiektów tworzy zbiorczy system wodociągowy i kanalizacyjny, zaspokajający potrzeby prawie
400 tysięcy mieszkańców Szczególnie
dynamiczne inwestowanie w rozwój
nastąpiło w ostatnim dziesięcioleciu, gdy możliwa stała się pomoc ze
środków unijnych. Wiele
projektów inwestycyjnych zostało już zakończonych. Kolejny, modernizacja
oczyszczalni przygotowana do realizacji, a inne
w planach na przyszłość.
Nasze motto nie jest tylko pustym sloganem,
traktujemy je niezwykle poważnie. Dzięki prowadzonym od wielu lat działaniom organizacyjnym i
inwestycyjnym dostarczamy naszym klientom doskonałą wodę o najwyższej jakości. Czysta, zdrowa
woda i bezpiecznie odprowadzane ścieki, oczyszczane w jednej z najlepszych w kraju oczyszczalni to nasz wkład w komfort i wysoki poziom życia
mieszkańców obsługiwanych przez PEWIK gmin.
Zapewniam, że zawsze kierujemy się troską o równowagę ekologiczną oraz otwartością i życzliwością wobec lokalnych społeczności.
Rozmawiała Emilia Samulska
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Nasza sonda

Czy podoba Ci się praca burmistrza
HENRYK
KACZYKOWSKI

MAREK
JESZKE

JESTEM
ZADOWOLONY
Z JEGO PRACY

WIDAĆ, ŻE
SIĘ STARA

ANNA
SANGLER

ELŻBIETA
FORMELLA

JESTEM
OGÓLNIE
ZADOWOLONA

UWAŻAM, ŻE
DOBRZE
GOSPODARZY

MIECZYSŁAW
JANKOWSKI
OCENIAM GO
BARDZO DOBRZE

Herb czy logo?
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Mamy za sobą dwa lata działalności obecnego samorządu, to
dobry czas i temat do oceny realizacji planów, dokonań, zapowiedzi. Ale dziś nie o planach i inwestycjach, lecz o herbie miasta,
który jak zauważa wiele osób i mówią to ze zdziwieniem i zaniepokojeniem, znika z przestrzeni publicznej.
I można pytać pół żar- wa zielona. Herb to znak przypomina historię miatożsamości, sta, trud ludzkiej pracy,
tem, pół serio, czy herb zbiorowej
jako klejnot – drogi przed- znak przynależności, wła- bohaterstwo i przelaną
miot, wyróżnik miasta sności, herb oznacza dla krew jego obrońców, a
schowano głęboko i na miasta symbol posiadania złoto na tarczy oznacza
długo w skarbcu urzędu. samorządu stanowiącego szlachetność, srebro –
W zamian wzorem licz- i egzekwującego prawo, bogactwo, a czerwień –
nej rzeszy zakładów, firm, jego pieczęcią.
chwałę.
instytucji,
warsztatów,
Pieczęć herbowa była
Herb to tarcza, godło
sklepów mamy logo, bo gwarantem jakości, do- z zawartą w nim głęboką
logo służy do identyfika- skonałości, a herb pełnił symboliką, herb to to, o
cji marki, firmy. Rumskie funkcję reprezentacyjną, czym bardzo krótko naprestiżo- pisałem powyżej – czy
uniwersalne logo rzucone symboliczną,
na mapę Polski w każdym wą, rozpoznawczą, infor- warto z niego zrezygnojej zakątku, sołectwie, macyjną. Herb, to znak wać, usuwać, zapomnieć
gminie będzie właści- wspólnoty samorządowej, o nim?
wym, odpowiednim dla to dziedzictwo, żywa traZapraszamy Czyteltego miejsca, bo tam też dycja przeszłości, za sym- ników do dyskusji na
świeci słońce, są niebiesko bolami i kolorami godła ten temat.
granatowe chmury i tra- kryje się treść, zawiera i
Ryszard Hinc
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CIEPŁO SIECIOWE OPEC
SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE
Ciepło sieciowe dostarczane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej miejską siecią ciepłowniczą jest bezpieczne, niezawodne i ekologiczne.
Minimalizuje niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na środowisko i eliminuje ryzyko wybuchu pieca czy zaczadzenia gazem oraz zmniejsza ryzyko zachorowań
na choroby nowotworowe.
Priorytetami Regionalnej Strategii Energetyki w Województwie Pomorskim na lata
2007-2025 są m.in.: bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ekologiczne.
OPEC zapewnia niezawodność dostaw ciepła swoim odbiorcom, a jednocześnie nieustannie modernizuje się i wdraża nowoczesne technologie, celem jak największej
ochrony środowiska. Doskonałym tego
przykładem jest realizacja w latach 20122015 projektu pn. "Termomodernizacja
sieci ciepłowniczej na terenie miast
Gdynia i Rumia" w ramach Działania 9.2.
Efektywna dystrybucja energii Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007- 2013.
Wartość projektu: 48 651 933,49 PLN
Kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej: 20 251 608, 57 PLN

Zakładane cele projektu:
• ograniczenie liczby awarii
• ograniczenie przerw w dostawie ciepła
• poprawa stanu powietrza.
Dane pochodzące z ARMAAG oraz pomiary prowadzone na terenie aglomeracji
gdyńskiej i powiatu wejherowskiego wyraźnie wskazują w okresie zimowym przekroczenia w powietrzu dopuszczalnych
poziomów niebezpiecznego dla zdrowia
pyłu PM10. Pył ten pochodzi m.in. ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.
Niestety coraz częstszą metodą na oszczędzanie węgla staje się spalanie śmieci w
domowych piecach. Szczególnie spalanie
chemicznych odpadów z tworzyw sztucznych powoduje emisję groźnych dla człowieka i otoczenia dioksyn. Zanieczyszczo-

ne środowisko (powietrze, woda, gleba)
jest jedną z istotnych przyczyn zachorowań na nowotwory. Alternatywą dla indywidualnego ogrzewania jest podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej, której
właścicielem jest OPEC. Przedsiębiorstwo
rozwija się w poszanowaniu przepisów
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, czego dowodem jest Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, w
tym System Zarządzania Środowiskowego
zgodnego z normami ISO 14001-2004.

Dbając o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Rumi, a jednocześnie
wykazując troskę o środowisko, w którym
żyjemy (żyć będą nasze dzieci) OPEC sukcesywnie inwestuje w nowoczesne technologie, przeznaczając na ten cel ponad
15% przychodów spółki.
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Koncert i mecz
Projekt polsko-szwedzki
Freedom in the Peace and Equality na urodziny miasta
–Wolność w duchu Pokoju i Jedności

- W nietypowy sposób uczciła Rumia swoje 62. urodziny. Z tej okazji odbył się koncert muzyki poważnej oraz mecz siatkówki.

W dniach 26-29 września 2016 grupa młodzieży z klas drugich i trzecich Salezjańskiego Gimnazjum
im. św. D. Savio w Rumi spotkała się ze szwedzkimi rówieśnikami ze szkoły Prolympia w Virserum (gmina
Hultsfred). Było to już trzecie takie spotkanie w ramach projektu „Freedom in the Peace and Equality”,
tym razem finansowane ze środków szwedzkiej funacji im. Folke Bernadotte. Pomysłodawczyni nawiązania współpracy ze szkołą szwedzką w naszym gimnazjum to nauczycielka j. angielskiego i znawczyni
kultury skandynawskiej – Danuta Radzka. Opiekunami tegorocznego projektu byli Anna Petersson i Sven
Rosander (Prolympia) oraz Olga Eysymontt i Magdalena Kapuścińska (Salezjańskie Gimnazjum).

26 września, po oficjalnym powitaniu przez dyrektora szkół salezjańskich
w Rumi, ks. Stefana Makurackiego, uczniowie obu
szkół aktywnie uczestniczyli
w obchodach Europejskiego
Dnia Języków, tradycyjnie
już hucznie obchodzonego
w Salezjańskim Gimnazjum.
Był czas na wspólne zaśpiewanie piosenki "We are the
world" – w wersji szwedzkiej
i polskiej, a także na quiz na
temat języków Unii Europejskiej. Szwedzcy uczestni-

cy projektu zostali również
oprowadzeni po szkole. Po
całodziennym pobycie w
Rumi, grupa biorąca udział
w projekcie wyruszyła do
Mikoszewa.
27 września młodzież
wraz z opiekunami udała się
do Muzeum Stutthof w niedalekim Sztutowie. Lekcji
trudnej historii uczniowie
wysłuchali w skupieniu. Po
powrocie do ośrodka w czasie
pracy w grupach pojawiła się
okazja do wymiany doświadczeń. Ten dzień zakończył się

Pamiątkowe zdjęcia uczestników zajęć

miłym akcentem – wspólnym
spacerem nad morze. Zadaniem uczniów z wszystkich
grup było stworzenie znaku
na piasku ilustrującego główną myśl projektu. Nie obyło
się też bez wspólnych zdjęć.
Kolejny dzień goście wraz
z gospodarzami spędzili w
Gdańsku. Zamiast tradycyjnego zwiedzania, nauczycielka j. angielskiego, Joanna
Dela, zaproponowała uczestnikom projektu grę miejską.
Młodzież musiała poradzić
sobie z kilkunastoma zadaniami dotyczącymi różnych
obiektów w obrębie Starego
Miasta. Po zabawie wszyscy
sprawdzili swoją kondycję,
wdrapując się po 412 schodach na wieżę Bazyliki Mariackiej. Szwedzi i Polacy
zobaczyli piękną panoramę
Gdańska, ich uwagę przykuły zwłaszcza tereny Stoczni
Gdańskiej, kolebki Solidarności. Po popołudniowych

zakupach grupa wróciła
do Mikoszewa. Był czas na
piłkarskie emocje, wspólne
rozmowy, a nawet... na zabawę przy dźwiękach muzyki,
która, jak się okazało, najbardziej łączy młodych ludzi.
Projekt zakończył się 29
września 2016 r. Była to
doskonała okazja do wymiany doświadczeń (zarówno uczniowskich, jak i
nauczycielskich) na temat
stylu życia, edukacji oraz
wyzwań, jakie niesie współczesna cywilizacja, ale także
świetny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności
językowych. Nasi uczniowie nawiązali kontakty ze
szwedzkimi kolegami i koleżankami, czas pożegnania
się był dla niektórych osób
smutnym momentem.
Liczymy na to, że projekt
będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Magdalena Kapuścińska

Szacunek dla życia w Sejmie

Miesiąc temu przez Sejm przetoczył się temat najcięższego kalibru. Sejm dyskutował na temat dwóch przeciwstawnych projektów dotyczących życia dziecka od momentu poczęcia oraz projektu zapłodnienia „in vitro”.
Zamiast rzeczowej dyskusji na temat, dominowała retoryka wiecu. Bardzo emocjonalne wystąpienia zawierały
też sporą dawkę kłamstw. W polemicznym zacietrzewieniu dyskutanci nie widzą potrzeby uzasadnienia swoich
kontrpropozycji. Błędem polityków rządzących był brak
przygotowania precyzyjnego stanowiska, które w postaci
nowego kompromisu można by było wdrożyć. Liczę na to,
że temat wróci.
Sporo emocji wywołał też projekt akceptacji umowy
handlowej CETA pomiędzy Kanadą a UE. Osobiście głosowałem przeciwko temu projektowi głównie ze względu na
możliwe arbitraże koncernów międzynarodowych i wymuszanie na państwach odszkodowań za ewentualne zmiany
w przepisach, które pogorszały by warunki prowadzenia
ich działalności gospodarczej. Możliwości takiej pozbawione są firmy krajowe co czyni nierówną konkurencję ze
strony koncernów międzynarodowych. Wielkotowarowe
rolnictwo Kanady w sposób istotny wpłynie na konkuren-
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cyjność eksportu naszego rolnictwa do UE. Nawet jeżeli
genetycznie modyfikowana żywność da się laboratoryjnie
zbadać i wyeliminować to konkurencja na rynku żywności będzie nierówna np. przez dostępność i cenę pasz modyfikowanych genetycznie. Podsumowując, problem jest
niewystarczająco rozpoznany i decyzja pozytywna jest
pochopna.
Z nowych problemów nad którymi dyskutują posłowie
to sprawy kredytów nominowanych w obcych walutach.
Wydaje mi się, że długo zapowiadany przez Pana Prezydenta projekt nie jest wystarczający aby rozwiązać ten
problem. „Spredy” walutowe to niewielka część problemu. Bardziej podoba mi się rozwiązanie Platformy Obywatelskiej, w którym koszty dużego wzrostu kredytu walutowego będą pokrywane przez obie strony, bank, który
nieuczciwie naciągał klientów oraz przez kredytobiorcę,
który nieroztropnie podjął ryzyko wzięcia takiego kredytu. Wydaje się, że takie kredyty powinny być w przyszłości
zdelegalizowane jak to proponuje projekt Kukiz 15.
Ciąg dalszy nastąpi …
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Pamiątkowe zdjęcie uczestników meczu. 		

Dla amatorów sportu
przygotowano innego rodzaju atrakcje. Na rumskim MOSiR-ze odbył się
mecz siatkówki pod hasłem „62 sety na 62-lecie”.
Tego rodzaju rozgrywki to
już tradycja z okazji obchodów rocznicowych Rumi.
Pierwszy, liczący 50 setów
mecz siatkarski odbył się
w 2004 roku z okazji 50-lecia nadania praw miejskich
Rumi, także na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Tym razem zgłosiło
się aż 343 uczestników.
Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Michał
Pasieczny, który pokroił
dwa torty – oczywiście w
dwóch kolorach. W kategorii OPEN zaprezentowali się w czerwonych koszulkach burmistrz, radni
i pracownicy Urzędu Miasta Rumi, a w niebieskich
reprezentacja
Urzędu
Miasta Redy. Wynik meczu samorządowców to
15:22 (zwyciężyła Reda).
W ogólnej klasyfikacji
zwyciężyły zespoły grające w czerwonych koszul-

Fot.: U.M.

kach z wynikiem 37:25. W
sumie wszystkie spotkania
w historii skończyły się wynikiem 8:5, a setów było
377:351 - dla „czerwonych”.
Za pierwszym razem rozgrywaliśmy jeden mecz na
jednym boisku – mówi Jolanta Król z rumskiego
MOSiR-u. - Weszliśmy o
godz. 18.00 i graliśmy aż do
rana. A ponieważ tego dnia
odbywały się też zawody chodziarzy, udziałem w meczu
zaszczycił nas Robert Korzeniowski. Potem zmieniliśmy
formułę i zaczęliśmy grać na
trzech boiskach.
W kolejnych latach rozgrywano o jeden set więcej, czyli
tyle, ile lat liczy sobie miasto.
- Staraliśmy się tak dopasować harmonogram rozgrywek, by włączyć w nie wszystkie szkoły: by najpierw grały
podstawówki, potem gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a na koniec - kategoria
OPEN – dodaje J. Król. Drużyny zawsze mamy mieszane. I co roku za każdym
razem losujemy koszulki.
Czerwone i niebieskie - od koloru flagi naszego miasta.
U.M.
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Rumski „Hipolit” Sukces młodzieży z I LO

tętni życiem

W dniach 28 września – 1 października 2016 r. w Gdyni odbył się
VIII Festiwal „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”

Szkoła dopiero co rozpoczęła nowy rok
szkolny, a już ma za sobą mnóstwo imprez i
wydarzeń.
We wrześniu rozpoczął się cykl zajęć kulinarnych dla młodzieży „GOTUJ
Z SZEFEM”. Podczas pierwszej tury kandydaci na kucharzy przygotowywali
potrawy pod okiem szefa kuchni MK Gastro z Gdańska – Lecha Kleina.
16 września uczniowie klasy I Technik Logistyk wzięli udział w UROCZYSTYCH OBCHODACH DNIA SŁUŻBY CELNEJ w Gdyni.
W ramach współpracy z Akademią J.J.Darboven pod koniec września
uczniowie klasy IV uczestniczyli w seminarium kompetencyjnym „OD ZIARNA DO ESPRESSO” prowadzonym przez baristę i trenera Dariusza Wasilewskiego.
Pod koniec września powrócili też z Hiszpanii uczniowie klas II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy przebywali tam na czterotygodniowych praktykach zawodowych w ramach projektu ERASMUS +.
W ostatnim czasie szkoła podpisała UMOWĘ PATRONACKĄ z Wyższą
Szkołą Logistyki z Poznania.

Integralną częścią Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” jest projekt artystyczny „Młodzi
dla Historii”, który w tym
roku odbywał się pod hasłem „Polska droga do wolności w latach 1939-1989”.
Obejmował on między
innymi warsztaty z wybitnymi twórcami, koncerty
gwiazd muzyki jazzowej,
rocka i poezji śpiewanej.

Projekt ma na celu zainteresowanie młodych ludzi
historią, która może być dla
nich inspiracją do stworzenia ciekawych, autorskich
projektów. Młodzież miała
możliwość wzięcia udziału
w jednym z trzech wybranych modułów konkursowych: filmowym, teatralnym lub stylizacyjnym.
Nagrodę główną otrzymał
spektakl muzyczny „Wier-

ni wiernym do końca” pod
opieką muzyczną Joanny
Klein-Szalkowskiej i opieką literacką Bogumiły Klein w wykonaniu grupy wokalno-poetyckiej Pro Bono,
w skład której wchodzi
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.
J.P.

REKLAMA

„Nasze wspólne wysiłki koncentrujemy nie tylko na wszechstronnym wykształceniu
naszych uczniów , ale przede wszystkim na wykształceniu specjalistów potrafiących
z powodzeniem konkurować na krajowym i europejskim rynku pracy. Naszym celem
jest ukształtowanie absolwenta potrafiącego samodzielnie zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności. Mamy świetnych nauczycieli i specjalistów do realizacji tych zadań”
(dyr. H. Filińska).

Żółty Domek

6 października uczniowie włączyli się w akcję oddania krwi. Na szkolnym
parkingu gościliśmy KRWIOBUS Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Gdańska, który był do końca oblegany przez naszą młodzież. Na hali sportowej strażacy z Gdyni i Wejherowa przeprowadzili pokaz
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ZSP nr 2 im. H. Roszczynialskiego dzieje się dużo, a będzie się działo jeszcze więcej.
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Podsumowanie połowy kadencji Rady Miejskiej
Dwa lata temu odbyły się wybory samorządowe, wybieraliśmy władze naszego miasta. Dwa lata to połowa kadencji, więc
nadarzyła się okazja aby zapytać naszych radnych o to, co udało im się dotychczas zrobić. Zadaliśmy wszystkim członkom
Rady Miejskiej to samo pytanie, komunikując się z nimi drogą e-mailową, pisząc na adresy podane na stronie internetowej
Urzędu Miasta. Wybraliśmy taki sposób komunikacji, aby przy okazji sprawdzić, czy zwykły obywatel może się skontaktować bezpośrednio ze swoim radnym - czy radni czytają swoją korespondencję od mieszkańców?
Do dnia ukazania się gazety, na nasze pytanie odpowiedziało sześciu radnych. Mamy nadzieję, że wszyscy pozostali udzielą odpowiedzi w najbliższym czasie, tak abyśmy mogli ich dokonania zaprezentować Czytelnikom w kolejnym numerze.

Lucyna Szypuła
1. Dzięki mojemu zaangażowaniu
ułożono płytami yomb ul. Kasztanową, Jarzębinową, Kazimierza
Wielkiego, Leszka Białego, Kasztelańską, Topolową.
2. Zorganizowałam przy współudziale p. Teresy Jałocha i Burmistrza festyn ekologiczny 1.10.2016 r na placu zabaw "Jaś i
Małgosia" przy ul. Topolowej dla rodzin.
3. Doprowadziłam do rozpoczęcia się prac przy oświetleniu
ulic Jana Kazimierza, Kazimierza Wielkiego i Leszka Białego.
4. Z mojej inwencji na prośbę mieszkańców nadano nazwę ulicy Gruszkowa.
5. Złożyłam do budżetu obywatelskiego wniosek o budowę pełnowymiarowego boiska przy ul. Bukowej.
Florian Mosa
1. Biorę udział w procedurach
uchwalania studium przestrzennego
zagospodarowania terenu miasta.
2. Biorę udział w procedurach i uchwalaniu
nowych, jak i zmianach starych planów
przestrzennego zagospodarowania miasta - plan "Partyzantów" i "Stara Rumia".
3. Biorę udział w pracach nad uchwałami przygotowującymi rozwiązania komunikacyjne - rondo i tunel pod
SKM na ul. Gdańskiej.
4. Wspieram w uchwałach budżetowych pozycje dt. budowy dróg, nawierzchni drogowej z płyt "yomb" oraz budowy i remontów chodników.

Marek Chodnicki
1. Pracowałem przy budowaniu całego przedłużenia ulicy Tysiąclecia,
która planowana była tylko w części
między Kosynierów a Kopernika.
2. Jako członek Komisji PGiRP angażuję się w planowanie utwardzania dróg i chodników oraz zmiany
w planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Obecnie osobiście zaangażowany jestem w organizację
Targów Przedsiębiorców, które mają się odbyć w przyszłym roku.
Leszek Grzeszczyk
1. Doprowadziłem do uruchomienia apteki całododobowej.
2. Doprowadziłem do utwardzenia
ulic płytami yomb w moim okręgu - udało się wpisać w program i
wykonac ulice, które nie były brane
pod uwagę (m.in. Wróblewskiego,
Norwida, Głaczyńskiego, Szymborskiej).
3. Doprowadziłem do zmiany nazwy ulicy Marcelego
Nowotki na ulicę Szymborskiej.
4. Zaproponowalem wycięcie starych drzew - ul. Kościuszki, przycinki drzew i krzewów "wychodzących" na
chodniki i uprzykrzających chodzenie naszym mieszkańcom, naprawę chodników.
5. Razem z reprezentacją powiatu wejherowskiego zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw polski samorządowców.

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami w SP nr 1

Odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Michała Pasiecznego z mieszkańcami Rumi. Tym razem miejscem
rozmowy była Szkoła Podstawowa nr 1, a głównym jej
tematem inwestycje w obrębie tzw. Starej Rumi.
Spotkanie rozpoczęło się
prezentacją przedstawioną przez
Burmistrza na temat zrealizowanych oraz planowanych inwestycji w całej Rumi. Następnie
mieszkańcy poruszali nurtujące
ich kwestie przede wszystkim
dotyczące tzw. Starej Rumi.
Zgromadzeni rumianie dopytywali o możliwość zwiększenia
częstotliwości i zmiany kursów
jazdy autobusów, oznakowania
skrzyżowań czy zagospodarowania Placu przy ul. Subisława.
Pojawiły się również tematy dotyczące całego miasta, takie jak
budowa ulic przy wykorzystaniu
płyt typu Yomb czy kwestii nowego budynku Ratusza.
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Takie spotkania są dla nas
bardzo ważne. Liczymy się ze
zdaniem naszych mieszkańców,
a także możemy lepiej wyjaśnić
pewne mechanizmy działania
Urzędu czy Rady Miasta. Na
pewno poprawiają komunikację
między nami i to cieszy. – powiedział Ariel Sinicki.
W spotkaniu oprócz Burmistrza miasta udział wzięli
również zastępca Burmistrza Marcin Kurkowski
a także Radni - Przewodniczący
Rady Miasta Ariel Sinicki, Wiceprzewodnicząca Małgorzata
Łoboz, gospodyni spotkania
- Teresa Mirella Jałocha, Lucyna Szypuła, Karolina Ry-

dzewska, Marek Chodnicki,
Krzysztof Woźniak oraz Piotr
Bartelke – prowadzący.
Do dyspozycji mieszkańców były również Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
Agnieszka Rodak, Naczel-

nik Wydziału Polityki Gospodarki Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Katarzyna Bielińska oraz inspektor Katarzyna Głodkowska
z Wydziału Inżynierii Miejskiej. 		
U.M.

Piotr Bartelke
1. Od początku kadencji organizuję
spotkania mieszkańców z burmistrzem,
radnymi i Komendantem S.M.
2. Uczestniczę w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych w
Rumi jako reprezentant R.M.
3. Jako prezes Małego Trójmiasta
Kaszubskiego organizuję spotkania z Prezydentem Wejherowa, starostą powiatowym i burmistrzami M.T.K.
4. Reprezentuję R.M. podczas imprez M.T.K np. podczas
Regat TrójCup o puchar MTK, zawodów w tenisie stołowym przy okazji otwartych mistrzostw, mistrzostw w
siatkówce dla samorządowców MTK, Konkursu Kolędniczego Chórów M.T.K.
5. Biorę udział w przygotowaniach do obchodów 15 lecia
istnienia M.T.K.
6. Pomagałem w rozwiązaniu problemu z kanalizacją
deszczową u zbiegu ulic Stoczniowców i Dąbrowskiego.
7. Zaproponowałem ustawienie dodatkowych ławek przy
ulicy Dąbrowskiego.
8. Współdziałałem przy powstaniu nowego przystanku
autobusowego dla linii R przy ulicy Pomorskiej na wysokość ulicy Mazowieckiej.
9. Biorę udział w uroczystościach ZSO i SP nr 9 przy
Stoczniowców 6.
10. Pomagałem rozwiązać problem z budynkiem na rogu
Katowickiej i Chylońskiej (opuszczony i dewastowany).
11. Współpracuję ze Strażą Miejską i Komendantem Straży Miejskiej w spotkaniach z mieszkańcami.
12. Jestem włączony w prace i spotkania na temat prac
nad rozwiązaniem budowy
tunelu w Janowie.
13. Pracowałem nad propozycją przeniesienia monitoringu z policji do straży miejskiej.
14. Zorganizowałem spotkanie młodzieży z aktorką Jolantą Juszkiewicz.
Michał Kryża
1. Wspierałem i ponaglałem władze miasta w kwestii jak najszybszego rozpoczęcia budowy ”ciągu
pieszego-spacerowego” od ul. Abrahama do garaży na ul. Morskiej.
2. Wskazałem konieczność obniżenia wysokich krawężników na ul.
Abrahama przy mostku na „Zagórskiej Strudze” w celu
lepszego poruszania się rowerzystów i pieszych - ta drobna przebudowa została po mojej interwencji zrealizowana.
3. Wskazałem na konieczność wymiany chodnika na
ul. Morskiej, w kierunku od ul. Dąbrowskiego do ul.
Abrahama - inwestycja została zrealizowana.
4. Na ul. Kosynierów w kierunku do ronda przy Auchan przyczyniłem się do likwidacji koleiny powstałej w
poprzek jezdni - dziury i koleiny zlikwidowano.
5. Przyczyniłem się do wymiany chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Dąbrowskiego, od ul. Warszawskiej
do Piłsudskiego - przebudowę wykonano w tym roku.
6. W czasie powodzi w czerwcu wraz z PUK i dyrektorem
St. Pogorzelskim organizowliśmy pomoc w wywozie śmieci i
zalanych przedmiotów z rejonu ul. Morskiej i ul. Abrahama.
7. Jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury wspierałem wniosek tej komisji, aby Patronem Miasta Rumi
stał się Św. Jan Bosko. Po konsultacjach i rozmowach w
klubach w sierpniu, św. Jan Bosko został Patronem Rumi.
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Wstyd się wstydzić !!
Bezpłatne badania jelita grubego
Nareszcie! Sukcesem zakończyły się starania NZOZ
nr 1 w Rumi, ul. Derdowskiego 23 o udział w bezpłatnym programie badań profilaktycznych raka jelita
grubego finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku na raka jelita grubego zapada ponad 13.000 Polaków, z czego ponad
9.000 umiera. Jednak jest nadzieja, nowotwór ten
wykryty we wczesnej fazie jest w 100% wyleczalny.
Rak jelita grubego rozwija się najczęściej z łagodnych zmian w jelicie, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej wiele lat. Dlatego też, poddając
się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy
można zapobiec rozwojowi nowotworu.

Do wykonania badania zaprasza się:
• wszystkie osoby które, są w wieku 50 – 65 lat
• osoby w wieku 40 - 49 lat bez objawów raka jelita
grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem
jelita grubego.
Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały
wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.
Na bezpłatną kolonoskopię profilaktyczną można
zapisać się telefonicznie 58/ 72 72 404 /405
lub osobiście w godzinach 8.00 – 18.00

Rak jelita grubego nazywany jest cichym zabójcą,
gdyż ani polipy, ani rak na początku choroby zazwyczaj nie powodują żadnych objawów.
W przypadku tego nowotworu jedynym i najbardziej skutecznym badaniem profilaktycznym jest kolonoskopia. Badanie to umożliwia odnalezienie właśnie tych bezobjawowych jeszcze zmian i o ile jest
to możliwe, ich usunięcie.
Takie badanie można wykonać całkowicie bezpłatnie. Równocześnie pacjent otrzymuje bezpłatne
środki przygotowujące do badania. Nie jest potrzebne również skierowanie od lekarza. Wystarczy tylko
zgłosić się do NZOZ nr 1 w Rumi.
Badania są wykonywane przez zespół doświadczonych lekarzy gastroenterologów, a sam program
badań jest nadzorowany przez Centrum Onkologii w
Warszawie i Ministerstwo Zdrowia.

Badania wykonywane są w gabinecie endoskopowym wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy firmy Pentax. Zgłaszający się do kolonoskopii pacjenci badani są przez bardzo doświadczonych lekarzy gastroenterologów i endoskopistów, jak Małgorzata Baluta, Wojciech Czarzasty czy Agnieszka Szkudlarek.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wykonania profilaktycznego badania kolonoskopowego.
Dokładnych informacji udzielamy pod numerami telefonu (58) 72 72 404, (58) 72 72 405.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999, z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997, z komórki 112
Komisariat w Rumi, ul. Derdowskiego 43
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
tel.: 58 679 69 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia, ul. Morska 118C
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel.: 58 572 94 00
Biuro paszportowe Wejherowo, ul. Wałowa 50
tel.: 58 672 45 56
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
tel.: 58 671 08 81, 58 671 58 88
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 58 671 05 56
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Marzenia
się
spełniają

PREMIERA w DK JANOWO!

Świadoma kobieta, w świecie w którym
wszystko jest względne filozofuje na temat
bycia sobą. Wciela się w różne role, rusza do
przodu, nabiera doświadczeń, zbiera cięgi,
Dnia 08.10.2016 roku na sali gimnastycznej otrząsa się i skacze na głęboką wodę. To dopiew Lubichowie, odbył się pokazowy trening oraz ro odwaga, by śpiewać pełnym głosem: Tak to
spotkanie ze sponsorami UKS Olimpik Lubicho- ja, cały czas Ja. Ciągle jestem. Może jestem...
wo, właścicielem firmy Vega z Rumi p. Grzegorzem Partyką oraz p. Cezarym Rutkowskim z
firmy AC Elektro z Gdańska.

W czasie pokazu nasi zapaśnicy pokazali trochę rzemiosła sportowego oraz kilka
walk sparingowych. W spotkaniu uczestniczyli rodzice
zawodników, władze klubu,
Dyrekcja PG w Lubichowie.
Wicedyrektor
Publicznego
Gimnazjum w Lubichowie
Gerard Olszowy w imieniu
Dyrektora Gimnazjum w
Lubichowie Jerzego Fiałek,
wręczył odznaki Honorowego Absolwenta Gimnazjum
sponsorowi Panu Grzegorzowi Parytce, właścicielowi

firmy Vega z Rumi. Wśród
wyróżnionych znaleźli się też
Pan Przemysław Przewożny
oraz Pan Dariusz Ambroziak
członkowie naszego klubu.
Głównym sponsorem drużyny
oraz fundatorem wyposażenia i strojów drużyny jest pan
Cezary Rutkowski z firmy
AC Elektro z Gdańska. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i
ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc i wiarę w rozwój
młodych talentów.
Prezes UKS Olimpik Lubichowo
Seweryn Murawski

Najnowszy recital Agnieszki Skawińskiej “Może Jestem...” skłania widza do
zastanowienia się nad własnym “odbiciem w lustrze”
Jest gwarancją doskonałej
rozrywki, wyrafinowanej w
warstwie muzycznej i tekstowej. Nostalgia i humor
przeplatają się ze sobą w wyważonych proporcjach. Recital stanowi spójną całość
stylistyczną dzięki Agacie
Orianie Khwas która oprócz
tego, że stworzyła muzykę, gra
na wiolonczeli to również napisała wszystkie teksty piosenek. Pomimo tego, że autorka
jest zawodowym muzykiem,
spod jej pióra wyszło już sporo wierszy a także scenariuszy
teatralnych. Współpracowała
mi.in z Teatrem Muzycznym
“Junior” tworząc dla nich musical “Szach i Papuga”, dla Teatru Czwarte Miasto napisała
dwie bajki, które miały swoje
realizacje na trójmiejskich i
europejskich scenach “Dyzio

ma dość” a także “Świąteczna
Niespodzianka Śnieżka i Bawanka”.
Wśród muzyków tego recitalu znajduje się również
młody pianista Artur Sychowski, stworzył do niego
wszystkie aranżacje. Koncertował w wielu krajach m.in
we Francji, Włoszech, Litwie,
Rosji, Niemczech niedawno
wrócił z USA, gdzie również
koncertował dając popis jako
improwizator.
Natomiast śpiew i interpretacja piosenek należeć
będzie do młodej dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Rumi. Agnieszka Skawińska choć obejmuje teraz
stanowisko dyrektorki nie
zrezygnowała z występów
scenicznych. Zadebiutowała
na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, następnie przez
kilka lat można było ją oglądać na scenach teatralnych
nie tylko w Polsce ale też innych krajach Europy i Ame-

Gimnazjum Salezjańskie, a reforma edukacji
W związku z zapowiadaną reformą systemu edukacji, a co za tym
idzie likwidacją gimnazjów, zwróciliśmy się z prośbą o wypowiedź
w tej sprawie do dyrektora Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi,
ks. Stefana Makurackiego.
W obecnej sytuacji, w
świetle rządowych planów
reformy edukacji, Gimnazjum Salezjańskie powinno
zostać w niedługim czasie
zamknięte lub przekształcone w szkołę podstawową, tak jak i wszystkie inne
gimnazja w Polsce. Siłą rzeczy rodzi się w związku z
tym pytanie, co stanie się z
uczniami tej stojącej na wysokim poziomie szkoły? Czy
gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową, czy też są rozważane
jakieś inne plany co do przyszłości tej szkoły, uczniów i
grona pedagogicznego?
Muszę przyznać, że można na nie odpowiedzieć
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jednym zdaniem: tak, rozważamy i planujemy przekształcenie gimnazjum w
szkołę podstawową - mówi
ks. Stefan Makuracki jednakże sprawa jest dużo
poważniejsza i dlatego
chciałbym dodać kilka
zdań. Spotykamy się dzisiaj z różnymi ocenami
dotyczącymi stanu oświaty
w naszej Ojczyźnie. Mówi
się wiele o niewydolności
obecnego systemu, wskazując często na różne braki, zwłaszcza podkreślając
rozbieżności
pomiędzy
aktualną sytuacją a założeniami reformy z końca
lat 90-tych, której owocem
było powstanie gimnazjów.

No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że gimnazja w
wydaniu salezjańskim bardzo
dobrze wpisały się w krajobraz
oświaty w Polsce i wszędzie
tam gdzie istnieją należą do
szkół osiągających bardzo dobre wyniki zarówno w sferze
dydaktycznej jak i wychowawczej. I szkoda, że taka szkoła
zostanie decyzją administracyjną wygaszona. Jednakże
jest i druga strona medalu, a
mianowicie problem szkolnictwa ponadgimnazjalnego w
aktualnym wydaniu.
Dla mnie osobiście, szkolnictwo ponadgimnazjalne
jest bardzo słabym ogniwem
obecnego ustroju szkolnego. Licea ogólnokształcące

przestały być praktycznie
liceami ogólnokształcącymi,
a stały się kursami przygotowującymi uczniów do egzaminów na studia wstępne,
bo tak dzisiaj trzeba traktować „ramówkę” dla Liceum
i wyniki egzaminu maturalnego. To jest zresztą temat
na dłuższą rozmowę i nie
można tego zamknąć w jednym zdaniu.
Aktualnie mówimy o reformie ustroju szkolnego w Polsce. Są propozycje rozwiązań
prawnych, ale to wszystko jest
na etapie propozycji, projektów. Czekamy na konkretne
akty prawne, aby mieć odniesienie do tego co obowiązuje,
a nie do tego o czym się mówi,
dyskutuje. Salezjańskie Gimnazjum w Rumi jest dobrą
szkołą i wiadomość o wygaszaniu gimnazjów jest dla
nas – salezjanów - poważnym

Agnieszka Skawińska. Fot.: Mika Szymkowiak, make-up: Berenika Pałkowska

ryce. Pani Agnieszka ze sceną
związana była od dziecka i
choć teraz już w mniejszym
stopniu, to nie ma zamiaru
rozstawać się ze sceną. Organizatorka życia kulturalnego i
pedagog teatralny.
Dzień po premierze jej recitalu wystawi spektakl, który
zrobiła ze swoją grupą teatralną MDK RUMIA. Będzie to
spektakl zaduszkowy “Zabłąkani” na podstawie piosenek
z Kabaretu Starszych Panów.
30 października o godz.
17.00 na ruinach kościółka

w Starej Rumi wystąpi grupa
młodych ludzi należących do
Pomorskiego Teatru Nobilis. Na to wydarzenie dobrze
jest wziąć ciepłe odzienie,
gdyż październikowe wieczory bywają już bardzo mroźne.
Wracając do Recitalu Piosenki Autorskiej czyli “Może
jestem...” premiera odbędzie
się w Domu Kultury JANOWO 29 października o
godz. 18.00. Na obie imprezy wstęp jest wolny.
Amber

wyzwaniem. Na pewno nie
będziemy czekali z założonymi rękami na przebieg wydarzeń. - dodaje ks. dyrektor.
Chcielibyśmy w przyszłym
roku
szkolnym
(2017/2018), w związku z
zapowiadanym procesem
wygaszania gimnazjów i
związanym z tym brakiem
naboru do gimnazjum, dokonać naboru do kl. VII
nowopowstałej szkoły podstawowej ośmioletniej. Taki
stan mógłby istnieć w tzw.
okresie przejściowym, tj.
do całkowitego wygaszenia
gimnazjum czyli do roku
2019– rekrutacja do kl.
VII. A potem? Trudno dziś
dokładnie przewidzieć jak
to wszystko będzie przebiegało. Dla mnie osobiście
najlepszym rozwiązaniem
byłaby możliwość dokonywania rekrutacji na II etap
edukacyjny (w projekcie
ramowego planu nauczania
określone tak są kl. IV-VIII

szkoły podstawowej) oraz
kontynuowanie nauki na
III etapie edukacyjnym, tzn.
w 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
Życie na pewno zweryfikuje nasze plany, ale
mogę zapewnić, że zrobimy
wszystko co w naszej mocy,
aby szkoły salezjańskie w
Rumi były szkołami, które
będą bardzo dobrze wypełniały zadania zarówno
w sferze dydaktycznej jak i
wychowawczej.
Dziękujemy za wypowiedź, mając nadzieję, że
uda się sprawnie i szybko
wypracować jakieś dobre
rozwiązanie procesu przekształcenia
gimnazjum.
Bardzo wielkim kapitałem
szkoły jest jej grono pedagogiczne i uczniowie, szkoda byłoby roztrwonić tak
wielki potencjał przy okazji
kolejnej reformy szkolnej,
zapewne nie ostatniej.
W. Hintzke
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5-lecie działalności
Stowarzyszenia Artystów
„Pasjonat”
Otwarcie wystawy Miniatur, występ laureatek
konkursu Rumski Wokal
i wspaniały tort uświetniły 5-lecie działalności
Stowarzyszenia
Artystów „Pasjonat”.
Jubileuszowe spotkanie
stowarzyszenia odbyło się
6 października w Miejskim
Domu Kultury w Rumi.
Ponadto wszyscy członkowie zostali nagrodzeni

Okolicznościowy tort „Pasjonatów”

przez Zarząd Stowarzyszenia na czele z panią Prezes
Marią Sułkowską pamiątkowymi dyplomami
za wkład i zaangażowanie
w rozwój organizacji. Nie

Uczniowskie forum

I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego odbyło się w ZSP nr 1 w Rumi.
Była to pierwsza edycja
bardzo ważnego dla szkoły
przedsięwzięcia, które organizatorzy mają nadzieję
kontynuować w przyszłości. Celem forum samorządów uczniowskich było
propagowanie idei samorządności wśród młodzieży
szkolnej, zaangażowanej w
działania społeczne. Jednocześnie forum można
było potraktować jako pole
do zdobywania doświadczeń, które przydadzą się
uczniom w dorosłym życiu,
jak choćby: umiejętności
organizacyjnych i komuni-

kacyjnych, rozwiązywania
konfliktów, autoprezentacji
czy też odpowiedzialności.
Główna częścią forum
była prezentacja w formie
multimedialnej z elementami wykładu oraz dramy
z działań podjętych przez
poszczególne
samorządy
uczniowskie w roku szkolnym 2015/2016.
Oczekiwanym rezultatem było stworzenie przez
samorządy
uczniowskie
wspólnego projektu działań
na bieżący rok szkolny, z
realizacji którego SU przedstawią prezentację i porów-

zabrakło również listu gratulacyjnego od Burmistrza
Miasta, który odczytał jego
zastepca Marcin Kurkowski.
U.M.

nają efekty swoich działań
na kolejnym forum.
Odbyły się także warsztaty dla młodzieży na
temat „Kształcenia umiejętności liderskich”. Szczególnie warto podkreślić, że
wszystkie szkolne samorządy powiatu wejherowskiego
wykazały się inicjatywą,
oryginalnością i kreatywną
postawą. Pierwsze miejsce
według punktacji zdobył
samorząd II LO. Dziewczyny przygotowały w ciekawy
sposób scenki przedstawiające ideę samorządu szkoły.
Otrzymały nagrodę w postaci statuetki oraz 200 zł.
Na uroczystości pojawili się goście ze starostwa
powiatowego, z Wydziału
Kultury i Oświaty.

Powstała pod koniec 2012 r. Fundacja
„SŁOWO” ma w swoim polu zainteresowań
wszelkie działania zmierzające do wspierania rodziny, prowadzenia ewangelizacji a
także do rozwijania ducha patriotycznego,
zwłaszcza u dzieci oraz młodzieży.
Fundacja jest współorganizatorem i patronem takich przedsięwzięć jak między
innymi:
1. Konkurs Biblijny, obejmujący swym
zasięgiem wszystkie poziomy edukacji, nie
licząc studiów wyższych. W ubiegłorocznej
edycji ponad 80 tysięcy dzieci i młodzieży sięgnęło po Pismo Święte w związku z
udziałem w naszym Konkursie.
2. Budowa dzwonnicy z Dzwonem „Ks. Jerzy” uroczyście odsłoniętej 6 czerwca 2014 roku,
w IV-tą rocznicę beatyfikacji wpisuje się dobrze
w krzewienie patriotycznych postaw, nie tylko
dzieci i młodzieży, poprzez coroczne przypominanie misji bł. ks. J. Popiełuszki oraz przypominanie najważniejszych chwil z naszych dziejów.
3. Orszak Trzech Króli - pierwsze obchody święta III Króli przeszły nasze oczekiwania. Kilka tysięcy mieszkańców Rumi
nazwa odbiorcy

FUNDACJA
nazwa odbiorcy cd.

84-230
nr rachunku odbiorcy

18

2030

i okolic wzięło udział w orszaku. Obecnie
Orszak wpisał się na stałe w tradycję obchodzenia świąt kościelnych przez mieszkańców miasta.
4. Słowo na Plaży - to impreza organizowana w Gdyni na plaży miejskiej. Przez cały
dzień zaproszeni Goście, mieszkańcy Rumi i
Gdyni oraz przechodzący nieopodal turyści
mogą posłuchać słów Ewangelii. Czytanie
jest organizowane co roku wiosną i cieszy
się coraz większą popularnością.
5. Rumska Parada Niepodległości to
kolejna impreza podczas której całe miasto świętuje odzyskanie niepodległości
Polski. Uczestniczymy w pracach organizacyjnych przygotowania obchodów tego
święta.
Informacje o wszystkich wydarzeniach
organizowanych przez Fundację „SŁOWO”
znajdują się na naszej stronie internetowej
www.fundacjaslowo.pl
Wszystkich chętnych do włączenia się w
nasze działania serdecznie zapraszamy!
Prosimy też Darczyńców o doknanie dowolnej wpłaty na nasze konto, pozwoli to
nam jeszcze lepiej pracować dla dobra naszej społeczności.
Fundacja „SŁOWO”
84-230 Rumia, ul. Derdowskiego23
Biuro Fundacji: 58 679 69 22
www.fundacjaslowo.pl

SŁOWO

RUMIA
0045
W P

DERDOWSKIEGO
1110
waluta

PL N

0000

0248

23

8510

kwota

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem

DAROWIZNA
tytułem cd.

06
Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Emilia Samulska

W forum, oprócz samorządów szkolnych, uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i zaproszeni Goście z sąsiednich szkół. 						

Fot. : E. Samulska

9

Gazeta Rumska, nr 10 (112), październik 2016

AKTUALNOŚCI

Reformy, reformy...
Październik kojarzony jest w polskiej oświacie z Dniem Edukacji Narodowej obchodzonym 14. dnia tegoż miesiąca. To czas, w którym nauczyciele, pedagodzy odbierają
słuszne podziękowania za swoją niestrudzoną, niełatwą pracę nad kształceniem i wychowywaniem młodych Polaków. Wysiłek ten jest godny wielkiego uznania, zwłaszcza w
kontekście licznych zmian i reform systemu edukacji w Polsce.
Wymagają one ciągłego
podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania umiejętności, dostosowywania
się do nowych warunków
pracy. Warto pamiętać o
tym wszystkim, kiedy tak
łatwo przychodzi krytykowanie nauczycieli czy też zawistne utyskiwanie nad ich
rzekomo lekkim i przyjemnym życiem zawodowym.
Dlaczego akurat 14
października?
14 października to nie
tylko dzień nauczyciela,
ale też upamiętnienie powołania Komisji Edukacji
Narodowej w 1773r., która miała zająć się reformą
i reorganizacją szkolnictwa na ziemiach polskich,
wykorzystując w tym celu
majątek po skasowanym
przez papieża Klemensa
XIV zakonie Jezuitów, który do tamtej pory miał decydujący wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa.
Komisja była czymś na
kształt ministerstwa oświaty i jako jedna z pierwszych
w Europie świeckich instytucji tego typu pełniła rolę
takiego właśnie organu. Jej
powstanie wpisywało się w
szereg reform doby stanisławowskiej, mających na
REKLAMA
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celu ratowanie chylącej się
ku upadkowi Rzeczypospolitej.
Zachowując odpowiednie proporcje oraz historyczną doniosłość, można powiedzieć, ze polska
oświata podobnie jak pod
koniec XVIII w. po raz kolejny wkracza w fazę intensywnych reform. Wydaje
się jednak, że te wdrażane
obecnie mogą zdziałać zdecydowanie więcej niż większość poprzednich. Czy
będą to zmiany na lepsze?
Czas pokaże.
Młodzież i studentów
czeka wiele reform...
Likwidacja gimnazjów
to temat wszystkim dobrze
znany i szeroko dyskutowany. W debatę angażują
się równie mocno zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy tego rozwiązania. Jedni
wskazują m.in. na problemy
wychowawcze, jakie generowały gimnazja, drudzy podkreślają trudności w reorganizacji placówek, z jakimi
trzeba się będzie zmierzyć.
Ciekawszym zagadnieniem wydaje się jednak
projekt reformy szkolnictwa wyższego przygotowany przez ministra Gowina.
Czasy, kiedy studia do-

stępne były tylko dla wybranych, najzdolniejszych,
niestety minęły. Obecnie
wyższe wykształcenie często poza satysfakcją z jego
uzyskania daje niewiele.
Prawie połowa Polaków
ukończyła studia, a coraz
większym problemem staje
się niemożność odnalezienia pracy odpowiadającej
zdobytemu wykształceniu.
Przyczyn tego zjawiska
jest wiele, jednak najważniejszą jest komercjalizacja
szkolnictwa akademickiego. W ostatnim dwudziestoleciu w naszym kraju
przybyło bardzo wiele
szkół wyższych, które w
dobie niżu demograficznego walczą wręcz o każdego studenta, gdyż od tego
zależy ich kondycja finansowa, a czasem po prostu
ich istnienie. Owa walka
oznacza nic innego jak
obniżanie jakości kształcenia, tworzenie zupełnie
niepotrzebnych kierunków
studiów, dostosowywanie
wymogów edukacyjnych
do coraz mniej ambitnego
studenta. Problem pogłębia panujące powszechnie
przekonanie o konieczności studiowania. Jest to
zupełnie absurdalne zało-

żenie, rynek pracy nie jest
jednolity, pracodawca nie
zawsze oczekuje od pracownika dyplomu ukończenia studiów, często wymaga po prostu rzetelnego
praktycznego przygotowania do zawodu.
Minister Gowin zapowiada
odbiurokratyzowanie nauki, wspieranie
innowacyjności oraz wyłonienie „flagowych uczelni”,
czyli najbardziej prężnych
ośrodków naukowych w
kraju, które miałyby otrzymywać
dofinansowanie
swojej działalności na korzystniejszych niż mniej
wydajne uczelnie zasadach.
Minister chciałby też zmienić ogólne zasady finansowania szkół wyższych, żeby
były one mniej zależne od
liczby przyjmowanych studentów. Kolejne założenie
reformy to wspieranie tych
sektorów badań, w których
Polska rzeczywiście mogłaby stanowić konkurencyjną siłę w skali europejskiej
i światowej.
System edukacji to żywy
organizm, który podlega
zmianom wraz z przeobrażającą się rzeczywistością.
Jednak, jak z każdym żywym organizmem, należy
obchodzić się z nim delikatnie, uważając, żeby niczego
nie uszkodzić i nie zepsuć,
dlatego też wszelkie reformy,
operacje na nim dokonywane powinny być rozważne i
dobrze przemyślane. O ile
likwidacja gimnazjów może
budzić pewne obawy, o tyle
planowane zmiany w szkolnictwie wyższym wydają się
krokiem we właściwą stronę. Wypada tylko życzyć
powodzenia wykonawcom
obu reform, zwłaszcza tak
często doświadczającym takich zmian nauczycielom.
Arkadiusz Gajos

Plan imprez w
Miejskim Domu Kultury
miesiąc październik
i listopad 2016 r
Miesiąc październik:
30 października niedziela godz. 17.00
Spektakl zaduszkowy „Zabłąkani” piosenka aktorska na
podstawie piosenek z Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu artystów Pomorskiego Teatru Nobilis z MDK.
reżyseria: Agnieszka Skawińska.
Miejsce: Ruiny kościoła w Starej Rumi.

Miesiąc listopad:
3.11.2016r. godz. 19.00
Być jak Charlie Chaplin - monodram Mateusza Deskiewicza
reżyseria: Piotr Wyszomirski www.charlie.pomyslodalnia.pl
12.11.2016r godz. 15.00
Koncert z okazji 98 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Chóru Św. Cecylii i Orkiestry
pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.
Miejsce: Mosir Rumia.
17.11.2016r godz. 19.00
„Koncert w dźwiękach mis i gongów” w wykonaniu
Lucyny Bierut- Mazurek bilet 30zł/os.
24.11.2016r godz. 18.00
Wernisaż malarstwa Brygidy Śniateckiej pt. „Zew natury”.
W części artystycznej: Krzysztof Brzozowski - wokal
Dariusz Wojciechowski- pianino.
26.11.2016r godz. 18.00
Koncert instrumentalny na skrzypce, wiolonczelę i pianino w wykonaniu Zespołu Harmonia Dźwieku z Gdyni
„Lata 20-ste lata 30-ste”.
REKLAMA
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XVI Dzień Papieski
w Gimnazjum nr 4
Bądźcie Świadkami Miłosierdzia – tak brzmi
hasło tegorocznego XVI Dnia Papieskiego.

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Zapraszamy 8 XI na godz. 18.00
do Stacji Kultura na prelekcję p.t.:

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
– rozmowy trzech pokoleń
Gość specjalny:
Piotr Szubarczyk IPN Gdańsk
- polski historyk, nauczyciel, publicysta.
Wstęp wolny!

7 października w naszym
gimnazjum odbył się przygotowany przez młodzież
apel, na którym uczniowie
mogli przypomnieć sobie
wspaniałą Postać Świętego
Jana Pawła II – Jego słowa
i czyny, które doprowadziły
naszego Rodaka do godności ŚWIĘTEGO.
Święty Jan Paweł II mówił: „Świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Tam,
gdzie panuje nienawiść i
chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi
ludzkie umysły serca i rodzi pokój.

Gdzie brak szacunku dla
życia i godności człowieka,
potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle
odsłania się niewypowiedziana wartość każdego
ludzkiego istnienia”
Zachęcamy do przyłączenia się do grupy wolontariuszy naszego gimnazjum, którzy zawsze z
wielkim zapałem wspierają
akcje na rzecz chorych i
cierpiących
przebywających w gdyńskim hospicjum oraz dzieci mieszkających w Afryce. Opłaca się
być dobrym!!!

Koncert z okazji
62 rocznicy
nadania praw
miejskich Rumi

W niedzielny wieczór, 9 października 2016 roku, w kościele p.w. Św. Józefa i
Judy Tadeusza odbył się uroczysty koncert
z okazji 62 rocznicy nadania praw miejskich Rumi.
Koncert ten był również
częścią wydarzenia promującego kulturę muzyczną
„Rumskie Spotkania Muzyczne” pod patronatem
Burmistrza Miasta Rumi
Michała
Pasiecznego.
Pochodzący z Rumi tenor
i artysta Opery Krakowskiej Marek Gerwatowski zaprosił publiczność
na koncert p.t. „Opera &
Musical”, a towarzyszyli
mu soliści z Krakowa oraz
instrumentaliści z Trójmiasta. W programie znalazły
się arie, duety i tercety z
oper W.A. Mozarta, m.in.

„Wesele Figara” i „Czarodziejski Flet. Zabrzmiała
również muzyka z „Opowieści Hoﬀmanna” J. Offenbacha czy „Carmen” G.
Bizeta oraz przeboje musicalowe m.in. A.L. Webbera
i C. M. Schonberga.
Koncert cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, pomimo niesprzyjającej aury i wieczornej
pory, cały kościół dosłownie "pękał w szwach", a publiczność dziękowała artystom za występy gromkimi
brawami i kwiatami.
Tekst i foto: Wojtek Hintzke

Elżbieta Dziecielska

Jubileusz 100-lecia

Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rumi
Zwracamy się do absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi o podzielenie się swoimi
wspomnieniami, które związane są z gronem pedagogicznym i innymi pracownikami szkoły, kolegami i koleżankami, zapamiętanymi wydarzeniami (lekcje, wycieczki, uroczystości szkolne,
imprezy, przyjaźnie...).
Nadesłane wspomnienia staną się częścią ekspozycji
dotyczącej historii naszej placówki. Przygotowujemy okolicznościową wystawę, aby uświetnić jubileusz 100-lecia
rumskiej "Jedynki", który będziemy świętować w maju
2017 roku. Więcej informacji na stronie internetowej naszej szkoły.
Absolwenci! Czekamy na Wasz odzew i pozdrawiamy
Nauczyciele bibliotekarze SP1
serdecznie!

KONKURS NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
- DO WYGRANIA ZAPROSZENIA NA KONCERT!

SALONIK LITERACKI
Od kilku miesięcy Miejskim Domem Kultury kieruje nowa pani Dyrektor i co za tym
idzie, następują zmiany, zauważymy je wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Jest w mieście grupa
osób, która wśród tych
zmian z zadowoleniem
przyjęłaby powstanie saloniku literackiego. Nie
jest to pomysł, ani koncepcja nowa, taki projekt
powstał już w pierwszych
dniach działalności MDK

w obecnym miejscu. Chodziło wtedy i dzisiaj też o
przeznaczenie na ten cel
środkowego pomieszczenia
na pietrze budynku MDK i
wyposażenie go w stosowne, stylowe meble i sprzęty.
Taki salonik mieszczący
maksymalnie kilkanaście

Pochodzący z Rumi tenor Opery Krakowskiej Marek Gerwatowski i Agata Flondro

osób, oprócz spotkań tematycznych związanych z
literaturą, byłby miejscem
gdzie władze miasta (burmistrz) mogłyby zaprosić i
przyjąć gości i toczyć rozmowy w otoczeniu sztuki,
książek w bibliotecznym
regale, tu także chcieliby
spotykać się ludzie rumskiego biznesu.
Wiem – sekcja plastyczna, ale ona dalej pozostaje
pod egidą MDK, a dzieci
spotykać się mogą, pozna-

wać arkana i zmagać się ze
sztuką w innych, lepszych,
większych, lepiej oświetlonych, bardziej przyjaznych
sztuce
pomieszczeniach
i miejscach. Mistrz malarstwa pan A. Zwara zawsze podkreśla jak ważne
w malarstwie jest światło,
czy to w pracowni, czy w
plenerze i są takie miejsca
gdzie światło i inne warunki sprzyjające nauce malarstwa wydają się idealne.
Ryszard Hinc
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II Rumska Parada Niepodległości
Już niedługo, 11 listopada odbędzie się II Rumska Parada Niepodległości - po ubiegłorocznym sukcesie, w tym roku również kontynuujemy tę szczytną ideę. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, organizacje, szkoły i stowarzyszenia do uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości.
W tym roku, tak jak i w
2015, zaczniemy Mszą Św.
w intencji Ojczyzny o godz.
13.00 w Sanktuarium pw.
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w
Rumi. Następnie po godz.
14.00 biało - czerwony
pochód, któremu będzie
przewodził sam Marszałek
Piłsudski w asyście ułanów,
przejdzie przez nasze miasto ulicami Dąbrowskiego,
Starowiejską i Wybickiego
do pomnika Józefa Wybickiego i Hieronima DerREKLAMA
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dowskiego. Tam złożone
zostaną wieńce i znicze dla
uczczenia pamięci wszystkich którzy oddali życie w
obronie ojczyzny - mówi
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej i pomysłodawca tej imprezy.
Oprócz udziału w paradzie, zachęcam również
mieszkańców do uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych
w naszym mieście z okazji
odzyskania niepodległości (od czwartku do nie-

dzieli), oraz do akcji „Biało
Czerwona Rumia”, czyli
do wywieszenia w oknach
ﬂag narodowych. Pokażmy, że w to nasze najważniejsze święto cieszymy
się razem i jesteśmy dumni ze swego pochodzenia.
Dzięki wsparciu sponsorów akcji czyli: Fundacji
„Słowo”, Banku Spółdzielczego Rumia oraz Galerii
Rumia, którym bardzo
dziękuję za pomoc, udało
się zakupić kilkaset ﬂag,
które harcerze Związku

Harcerstwa Rzeczypospolitej rozniosą do mieszkańców i sklepów w/w ulic z
prośbą, o wywieszenie ich
w oknach i wystawach.
Flagę, do wyczerpania
zapasów, otrzyma również
każdy chętny mieszkaniec,
który zgłosi się po nią do
referatu promocji Urzędzie Miasta.
Razem sprawmy aby
Rumia tego dnia była biało
–czerwona - kończy przewodniczący Ariel Sinicki.
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Galeria Rumia, obiekt funkcjonujący na rumskim rynku od 2009 roku, to
centrum handlowe proponujące okolicznym mieszkańców oraz przyjezdnym znacznie więcej niż tylko zakupy.
Oprócz znanych marek odzieżowych, dyskontowych, butików, takich jak
m.in. Biedronka, Jysk, Rossmann, Neonet, Reserved, House, Cropp, Matres
Sport, KiK, Pepco, centrum oferuje przede wszystkim szeroki wachlarz możliwości spędzenia czasu wolnego za sprawą funkcjonujących w nim Multikina, klubu fitness My Gym oraz CrossFit, szkoły tańca Spin czy szkoły nauki jazdy Elka School. W galerii nie brakuje także atrakcji skierowanych do
najmłodszych, takich jak Akademia Zabawy i Edukacji Tuptuś czy Planeta
Rozrywki, salonu urządzeń rozrywkowych wyposażony w najwyższej jakości automaty dedykowane dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
Warto tu być!
Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14 A, www.galeriarumia.com

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski to trafiona inicjatywa, okazuje się, że mieszkańcy mają pomysły na rozwój miasta i chcą współdecydować o
wydawaniu części budżetu. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu
mieszkańcy mogą proponować konkretne i ciekawe rozwiązania,
które spowodują, ze miejsce w którym żyją stawało się bardziej
przyjazne i dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań.
Mieszkańcy
każde- tam oświetlenia, pla- cjonowaniu samorządu
go dnia patrzą na swoją cu zabaw czy obiektu i procesach zarządzania
dzielnicę, ulicę i wiedzą, sportowego. To także miastem i forma aktyże tu brak chodnika, a element wiedzy o funk- wizacji
mieszkańców,

Bank Rumia Spółdzielczy powstał 17 lipca 1950 jako Gminna Kasa
Spółdzielcza Rumi z odpowiedzialnością udziałami. Inicjatorami założenia Banku byli miejscowy rolnicy, kupcy i
rzemieślnicy.
Zgromadzenie założycielskie ustaliło, że spółdzielnia będzie miała swoją
siedzibę w Rumi, a jej działalność będzie obejmowała miejscowości położone w gminach: Rumia, Kosakowo, Chwaszczyno. Pierwszą siedzibą Gminnej
Kasy Spółdzielczej w Rumi był budynek przy ulicy Starowiejskiej 20 w Rumi.
17 czerwca 1962 roku Walne Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rumi z odpowiedzialnością udziałami, podjęło uchwałę o zmianie
nazwy na Bank Spółdzielczy w Rumi.
Bank Rumia Spółdzielczy,
ul. Morska 21,
www.bankrumia.pl

którzy przekonują do
swoich pomysłów sąsiadów, zbierają podpisy i
zachęcają do głosowania
na bardzo interesujące
projekty. Jeżeli program
Budżetu Obywatelskiego będzie się rozwijał i
na projekty corocznie
przeznaczane będą większe kwoty, to siłą rzeczy
zmniejsza się ranga i rola
radnego, a może radny

nie będzie potrzebny a
ustawa o samorządzie z
1998 r ulegnie zmianie?
Dzisiaj kandydat na radnego przedstawia listę
propozycji, które chce
zrealizować w czasie czteroletniej kadencji w danej
dzielnicy i po wyborze
mieszkańcy mogą i powinni go z tych obietnic
rozliczyć i wybrać (lub
nie) na kolejną kadencję.

W sytuacji gdy mieszkańcy będą w coraz
większym stopniu decydować o swoim otoczeniu, o wszystkich dziedzinach życia w mieście,
także o budżecie, to
mogą to robić wspólnie
z Burmistrzem i kilkuosobowym Zarządem
Miasta.
Ryszard Hinc

REKLAMA

NOWA SZKOŁA ANGIELSKIEGO W RUMI
Zapisy do grup dla dorosłych i młodzieży szkolnej.
Przygotowanie do matury i certyfikatów językowych.

Rumia, ul. Stoczniowców 7
Tel.: 58 669 22 99

www.germanicus.pl
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BANKOWOŚĆ

W czyich rękach tak naprawdę są „nasze” banki?
Kilka miesięcy temu, a konkretnie w lutym 2016 r, pisaliśmy o
sytuacji polskiego sektora bankowego. Większość banków miała
właściceli zagranicznych i to tam właśnie trafiały zyski z działalności banków. W chwili obecnej, czyli 7 miesięcy później, sytuacja minimalnie się zmieniła, kilka banków ma obecnie polskich
właścicieli (m.in. Alior Bank czy Getin Bank), jednak nadal jest
to niewielka liczba. Tak naprawdę kto jest właścicielem banku
jest o tyle ważne, że ostateczne zyski netto z ich działalności (to
potężne pieniądze) nie pozostają w kraju, nie są inwestowane u
nas ale trafiają za granicę, a tym samym nasze pieniądze zamiast
rozwijać nasz własny kraj, przyczyniają się do rozwoju i bogactwa obcych państw.
Na koniec czerwca
2016 r. w sektorze bankowym działały 22 banki,
których suma bilansowa
przekraczała 10 mld zł
i które skupiały łącznie
88,4% aktywów sektora
bankowego. Wśród tych
podmiotów 8 znajdowało
się pod kontrolą kapitału polskiego, a pozostałe
– pod kontrolą kapitału
zagranicznego. Jednocześnie 13 banków, skupiających 70,0% aktywów
sektora, było notowanych
na warszawskiej giełdzie.
W 2015 roku działające w Polsce banki komercyjne zarobiły ok. 12 mld
zł. Rok wcześniej było to
niecałe 15 mld zł.
W tym roku z banków
działających w Polsce prawie 2,95 mld zł wypłynęło za granicę - wynika z
ostatniego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. To o prawie 500 mln
zł więcej niż w 2015 roku.
Najwięcej, bo ponad 1,1
mld zł, poszło na konta
we Włoszech. Setki milionów złotych trafiły też
w ręce inwestorów z Hiszpanii, Holandii i USA.
Zyski trafiają za granicę w legalny sposób
- poprzez dywidendę.
Właściciele akcji co roku
decydują o sposobie roz-

dysponowania zysków, czy
mają pozostać i wzmacniać
kapitał banku, czy trafić
do właścicieli. Okazuje się,
że tę drugą opcję częściej
wybierają inwestorzy zagraniczni niż krajowi. Włosi w
dywidendzie wzięli 99 proc.
zysku przypadającego na posiadane przez nich udziały.
Prawie 100 proc. zysku wypłacili Amerykanie.
W tym samym czasie polscy inwestorzy z dywidendy otrzymali nieco ponad
21 proc. Były to głównie
otwarte fundusze emerytalne i Skarb Państwa.
Jest to działanie oczywiste z punktu widzenia biznesu. Zagraniczny właściciel
chce wyciągnąć maksymalnie dużo, nie licząc się z negatywnymi konsekwencjami
dla banków i ich klientów.
Banki powinny być wzmacniane kapitałowo, a zamiast
tego pieniądze z nich uciekają. Zagranicznemu właścicielowi jest obojętne, czy
odbywa się to ze szkodą dla
kraju w którym bank funkcjonuje, ponieważ nie jest
to jego ojczyzna i nie jest
zainteresowany wzmacnianiem, bądź co bądź, obcego
rynku. Kiedy już nie będzie
mógł z jakiegoś powodu zarobić tyle, ile go interesuje,
po prostu przeniesie się ze
swoim kapitałem do innego

kraju. Natomiast w razie
problemów finansowych
polskich banków, z pewnością nie będą one mogły
liczyć na pomoc swoich
zagranicznych spółek-matek, a odpowiedzialność
spadnie na Skarb Państwa.
W końcu prawem każdego
inwestora jest decydowanie
o podziale wypracowanych
zysków.
KNF jako rynkowy
nadzorca poczynił pewne
działania w celu ograniczenia wypłat dywidend
banków. Podobnie jak w
latach poprzednich Komisja przygotowała specjalne
zalecenia dotyczące polityki dywidendowej. Dopiero
po spełnieniu ustalonych
wymogów kapitałowych
banki mogły dzielić się
z inwestorami zyskiem.
Maksymalny podział wyznaczała wartość ściśle
określonych współczynników finansowych. Mimo
to na wypłatę dywidendy
zdecydowało się 11 banków komercyjnych.
- Dzisiaj dwie trzecie
banków znajdują się w rękach obcego kapitału i repolonizacja jest potrzebna.
Powinna nastąpić przez
stopniowy wykup banków
przez polskie instytucje finansowe - mówił w czasie
kampanii
prezydenckiej
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SYTUACJA I WYCENA RYNKOWA NAJWIĘKSZYCH BANKÓW
I ICH INWESTORÓW STRATEGICZNYCH
Ze względu na ograniczenia prawne, UKNF nie publikuje danych sprawozdawczych będących w posiadaniu Urzędu dotyczących poszczególnych banków. W związku z tym, aneks
oparto na danych skonsolidowanych dostępnych w serwisie informacyjnym Bloomberg.

Podmioty o sumie bilansowej powyżej 10 mld zł
i ich inwestorzy dominujący/strategiczni (stan na 30/06/2016)
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski......Skarb Państwa
2 Bank Polska Kasa Opieki..........................................UniCredit
3 Bank Zachodni WBK..................................................Banco Santander
4 mBank..........................................................................Commerzbank
5 Bank Gospodarstwa Krajowego..............................Skarb Państwa
6 ING Bank Śląski.........................................................ING Groep
7 Getin Noble Bank.......................................................Leszek Czarnecki
8 Bank BGŻ BNP Paribas............................................BNP Paribas
9 Bank Millennium.........................................................Banco Comercial Portugues
10 Raiffeisen Bank Polska...........................................Raiffeisen Bank International
11 Alior Bank..................................................................Powszechny Zakład Ubezpieczeń
12 Bank Handlowy w Warszawie................................Citigroup
13 Deutsche Bank Polska............................................Deutsche Bank
14 Bank BPH..................................................................General Electric
15 Bank Ochrony Środowiska.....................................Skarb Państwa
16 Idea Bank...................................................................Leszek Czarnecki
17 Credit Agricole Bank Polska...................................Credit Agricole
18 Bank Polskiej Spółdzielczości................................Banki spółdzielcze
19 Santander Consumer Bank....................................Banco Santander
20 SGB-Bank.................................................................Banki spółdzielcze
21 Euro Bank..................................................................Societe Generale
22 DNB Bank Polska.....................................................DNB ASA
RAPORT O SYTUACJI BANKÓW 2016 - UKNF

Andrzej Duda. Wystarczy wspomnieć o przejęciu
podstawowej działalności
Banku BPH, będącego do
niedawna pod kontrolą
Amerykanów z GE, przez
Alior Bank. Udziały tego
ostatniego niedawno trafiły z kolei do PZU. Ponadto
PZU rozważa jeszcze głębsze wejście na rynek bankowy poprzez wykup udziałów w kolejnych bankach.
Sam zagraniczny kapitał
powoli wycofuje się z naszego kraju. W tym roku

10 proc. akcji Pekao sprzedał włoski UniCredit, który rozważa pozbycie się kolejnych 40 proc. udziałów.
Konkurencja ostrzy sobie
zęby także na przejęcie Raiﬀeisen Polbanku.
„Państwowe”
banki
można nadal liczyć na palcach jednej ręki. Są to PKO
BP, Bank Ochrony Środowiska i Bank Gospodarstwa Krajowego zajmujący
się obsługą sektora finansów publicznych.
Z powyższych danych

wynika, że w najbliższych
latach możemy oczekiwać
większej repolonizacji banków, ale głównie z powodu
ucieczki kapitału zagranicznego na inne, bardziej
atrakcyjne rynki. Ponadto
działania polskiego rządu
są nastawione na utrzymanie tendencji repolonizacji
banków i to również będzie
miało swoje przełożenie na
zmiany w strukturach własnościowych sektora bankowego.
Wojtek Hintzke
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Smarzowskiego lekcja historii
Na zakończonym niedawno 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni
„Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego uhonorowano nagrodami dla
Piotra Sobocińskiego za zdjęcia, dla Ewy Drobiec za charakteryzację oraz dla odtwórczyni głównej roli - Michaliny Łabacz - za
profesjonalny debiut aktorski. Mimo że film nie zdobył głównej
nagrody, to wydaje się, że to właśnie dzieło Wojciecha Smarzowskiego, którego premiera miała miejsce 7 października, odbije się
największym echem w naszej Ojczyźnie i wywoła liczne, a przy
tym bardzo burzliwe dyskusje. I słusznie.
Polska
potrzebowała
takiego filmu. W kraju,
w którym wciąż jątrzą się
niezabliźnione rany zadane
przez tak bliskiego sąsiada
w nie tak odległej, ale jednak przemilczanej i zakłamywanej przeszłości, tego
filmu potrzebował też dyskurs polityczny i historyczny. Wreszcie potrzebowały
tego filmu relacje polsko –
ukraińskie, w których wciąż
brakuje pełnego i rzetelnego
rozliczenia z przeszłością,
stanowczego
potępienia
popełnionych przed ponad
siedemdziesięciu laty zbrodni, w których prawda historyczna nierzadko przegrywa
z polityczną poprawnością,
a doraźny interes polityczny bierze górę nad realizacją zadania przywrócenia
należnej pamięci ofiarom.
Rzeczywiste pojednanie i
szczere stosunki nie mogą
zostać zbudowane inaczej
niż na fundamencie prawdy.
Powstanie „Wołynia” może
być milowym krokiem na
trudnej i wyboistej drodze
do oczyszczenia prawdy o
tamtych
dramatycznych
wydarzeniach z wszelkich
przekłamań i manipulacji.
Jak zatem wyglądały relacje polsko – ukraińskie?
Historia tych, a wcześniej polsko - ruskich relacji sięga zarania dziejów
państwa polskiego. Relacje
te nigdy nie należały do łatwych. Wszak już Bolesław
Chrobry udał się z wyprawą łupieżczą do Kijowa, a
ziemie leżące w X i XI wieku na pograniczu polsko ruskim wielokrotnie zmieniały swoją przynależność
państwową.
Wyjątkowo
burzliwy wątek tej histo-
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rii to powstanie kozackie
pod dowództwem hetmana
Chmielnickiego.
Niewątpliwie jednak najtrudniejszy element historii
tych relacji stanowią właśnie
dramatyczne wydarzenia z
okresu II wojny światowej,
jakie miały miejsce m.in.
na Wołyniu. Wojna budzi w
ludziach najbardziej przerażające odruchy, o czym boleśnie przekonali się Polacy
zamieszkujący Wołyń i południowo-wschodnie Kresy
II RP. Narastająca latami,
jednak skrywana, trzymana w ryzach do tamtej pory
nienawiść Ukraińców do
„pańskiej Polszy” i Polaków
w obliczu klęski państwa
polskiego i okupacji jej terytorium przez Niemców
i Sowietów, ujawniła się z
przerażającą gwałtownością
i okrucieństwem. Sąsiad
mordował sąsiada, setki polskich wsi i osad zostały doszczętnie zniszczone. Wołyń
stał się sceną jednej z najbardziej krwawych zbrodni w
historii ludzkości – orgii sadyzmu, demonicznej wręcz
pasji zabijania…
Skąd jednak ta nienawiść Ukraińców?
Nie sposób wskazać tylko jedną przyczynę. Na
przestrzeni wieków polska
kultura, jej ekspansywny
charakter kształtował stosunki społeczne na Rusi,
później na pozostającej
pod polskimi wpływami
Ukrainie. Chęć przynależności do elit oznaczała
konieczność przyjmowania
wzorców polskich, stąd też
tak powszechna była polonizacja szlachty ruskiej.
Z czasem więc podział
narodowościowy w dużej

mierze zaczął odzwierciedlać strukturę feudalną,
co wraz z kształtującą się
świadomością narodową
Ukraińców, wpływało na
ich coraz bardziej negatywny stosunek do Polski
i Polaków. Później owa
świadomość
narodowa
przerodziła się w agresywny, skrajnie antypolski nacjonalizm. Oczywiście nie
można jednak stwierdzić,
żeby wzajemne stosunki
między oboma narodami miały wyłącznie wrogi
charakter, wszak nie wszyscy Polacy żyli na znacznie wyższym poziomie niż
przeciętni Ukraińcy, nie
istniały też wydzielone getta, w których żyliby w zupełnej separacji od siebie,
często zatem dochodziło
do mieszania się rodzin, a
pokojowa egzystencja była
wręcz koniecznością. Niestety tylko do czasu...
W II RP Ukraińcy stanowili najliczniejszą mniejszość, jednak na Wołyniu,
podobnie jak w kilku innych województwach kresowych, byli większością.
Mimo tego, to wciąż Polacy tworzyli warstwę urzędniczo-administracyjną. II
RP, zwłaszcza rządzący
od 1926 r. obóz sanacyjny
z problemem, jakim była
mniejszość ukraińska, poradzić sobie nie potrafiła,
a często rząd swoimi działaniami wręcz podgrzewał
antypolskie nastroje wśród
Ukraińców – np. akcją
wyburzania cerkwi prawosławnych na Wołyniu.
Oczywiście nie usprawiedliwia to w żaden sposób
rzezi, jakiej dokonali na
Polakach owładnięci nienawiścią Ukraińcy…

Doskonale oddana atmosfera przez Smarzowskiego
Smarzowski w „Wołyniu”
wiernie oddał atmosferę narastania wrogości prowadzącej w kulminacyjnym
momencie do krwawej rzezi.
Film zaczyna się sceną ślubu Polki i Ukraińca. Goście
weselni oddają się wspólnie
weselnym rozrywkom i uciechom, jednak zarysowują się
pewne podziały. Pojawiają
się dyskusje o nadchodzącej wojnie, nacjonalistyczni
agitatorzy szerzą informację
o rzekomych prześladowaniach Ukraińców ze strony
Polaków, wieszczą nadchodzącą wojnę i rychły koniec
Polski, który ma ze sobą
przynieść. Wojna rzeczywiście wkrótce wybucha, II RP
znajduje się pod okupacją
niemiecką i sowiecką. Wielu
Ukraińców nie dotrzymało
wierności i lojalności państwu polskiemu, dezerterując z szeregów wojska polskiego, o czym również nie
zapomnieli twórcy filmu.
Wołyń w trakcie II wojny światowej znalazł się
najpierw pod okupacją sowiecką, następnie trafił
w ręce niemieckie, ażeby
ostatecznie po raz kolejny
znaleźć się pod rządami
komunistów. Smarzowski
perfekcyjnie
przedstawił
oportunizm drobnych działaczy ukraińskich, którzy z
otwartymi rękami witali zarówno jednego, jak i drugiego okupanta, wykorzystując
tragedię II RP do rugowania polskości z każdej sfery
życia, do eliminowania pierwiastka polskiego z ziem należnych ich zdaniem wolnej
i niepodległej Ukrainie.
Dzieło Smarzowskiego
doskonale ukazuje także skalę ideologicznego opętania,
zaczadzenia członków band
UPA i OUN. Sceny nocnych schadzek w lasach, rytualnego składania przysięgi
przy płonących ogniskach
i pochodniach na wierność
Ukrainie i jej najświętszej
sprawie, złowieszczo skandowane „śmierć Lachom”
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przypominają okultystyczne
praktyki i przyzywanie demonów. Niezwykle uderzające są też sceny poświęcania
narzędzi zbrodni, którymi
za chwilę mają być przebijani, przekłuwani, rozrywani
Polacy przez prawosławnego
popa w trakcie nabożeństwa
w cerkwi. Uczciwość historyczna kazała jednak Smarzowskiemu ukazać drugie,
pokojowe oblicze działalności duchownych prawosławnych. Taką rolę spełnia
w filmie zestawienie owego
święcącego siekiery popa z
tonującym nastroje, wzywającym do pokoju i pojednania batiuszką z innej cerkwi.
Trzeba podkreślić, że film
wolny jest od przekłamań,
zachowuje proporcje historyczne, nie czyni z Polaków
jedynie ofiar, ale pokazuje, że
i nasi rodacy nie byli wolni
od nienawiści i żądzy zemsty, a i wśród Ukraińców
zdarzali się ludzie sprawiedliwi, którzy nie godzili się na
okrucieństwo ich rodaków,
czym ściągali na siebie ich
srogą zemstę.
„Wołyń” obejrzeć warto, ale trzeba mieć mocne
nerwy
„Wołyń” ogląda się trudno, momentami wręcz bardzo ciężko patrzeć na to,
co dzieje się na ekranie, a
przedstawiane na nim sceny niejednego przyprawią o
mdłości. Obraz odrażającej
rzezi jest niezwykle realistyczny, a brutalne i ohydne mordy napawają grozą i
przerażeniem. Nie dziwią
wspomniane przeze mnie na
wstępie nagrody za zdjęcia i
charakteryzację. Nie sposób
zliczyć wszystkie metody
zbrodni, jakimi posługiwali
się Ukraińcy, nie sposób też
zdecydować, które z nich
były najbardziej bestialskie, jednak Smarzowski z
pewnością przedstawił je
w swoim filmie w sposób
wystarczająco dosadny i
przejmujący. Kulminacyjna
scena „Wołynia”, choć nie
jest to powiedziane wprost,
jest przedstawieniem kulminacyjnego epizodu rzezi
wołyńskiej, którym była
tzw. krwawa niedziela 11

lipca 1943r. Tego dnia ludobójstwo osiągnęło swoje
apogeum – płonęły setki
polskich wsi, w bestialski
sposób mordowano tysiące
„Lachów”. Z pewnością tę
scenę ogląda się najtrudniej,
to ona wywołuje najbardziej
skrajne emocje i wzruszenia.
„Kresowian
zabito
dwukrotnie: raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez
przemilczenie”
Film zaczyna się słowami Jana Zaleskiego, ojca ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, które podsumowują
moją wypowiedź: „Kresowian zabito dwukrotnie: raz
przez ciosy siekierą, drugi
raz przez przemilczenie”. Jestem przekonany, że dzieło
Smarzowskiego przywróci
pamięć o ofiarach zbrodni,
dlatego ten film powinien
trafić do jak najszerszego
kręgu odbiorców. Powinni
oglądać go uczniowie, politycy każdej opcji, publiczność (nie tylko w Polsce,
ale i na świecie), powinni
go wreszcie oglądać sami
Ukraińcy. Ci ostatni, pragnąc rzeczywiście zdrowych
i uczciwych relacji z Polską,
muszą rozliczyć się ze swoich
zbrodni, stanąć w prawdzie i
uderzyć się w pierś. Z kolei
nasza klasa polityczna powinna pamiętać, komu tak
chętnie udziela pomocy, z
kim tak ochoczo staje ramię
w ramię na kijowskim Majdanie. Wielkim ciosem zadawanym ofiarom tamtych
zbrodni jest przemilczanie
prawdy,
bagatelizowanie
działań ukraińskich władz,
które jawnie gloryfikują
zbrodniarzy, stawiają im pomniki i czczą ich symbole,
w imię budowania rzekomo
przyjacielskich stosunków
między oboma państwami. Takich stosunków nie
można zbudować jednak na
kłamstwie, na pozorach. W
jednym z wywiadów Smarzowski przyznaje, że jego
dzieło nie ma nawoływać do
zemsty, ale przywracać pamięć. Tak, właśnie o pamięć
w tych stosunkach chodzi.
Arkadiusz Gajos
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Grupa młodzieży
Rajd harcerski
z Gimnazjum nr 1 w Rumi „Bilet Wstępu do Lasu”
w Hultsfred

Harcerze z Hufca ZHP Rumia po wakacjach wrócili na szlak! W
miniony weekend ponad 220 Zuchów i Harcerzy pod okiem instruktorów, wychowawców i przyjaciół harcerstwa wzięło udział
w rajdzie pieszym „Bilet Wstępu do Lasu”. Ta coroczna wyprawa,
organizowana tym razem pod kierownictwem dh. pwd. Dawida
Zdrojewskiego, jest pierwszym tak dużym spotkaniem w nowym
roku szkolnym/harcerskim.

Grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Rumi, 19 osób z klas pierwszych, drugich i trzecich oraz pani dyrektor Ewa Grzymkowska i
dwie nauczycielki udali się z kolejną, ósmą wizytą do zaprzyjaźnionej szwedzkiej szkoły w Hultsfred. W czasie sztormowej, deszczowej wyprawy promem uczniowie zapoznali się z listą najważTrasa rajdu prowadziła
niejszych zwrotów w języku szwedzkim. Po długim przejeździe przez Małe Trójmiasto Kaautokarem do miejscowości Hultsfred, grupa naszych uczniów zo- szubskie oraz otaczające je
lasy. Na punktach uczeststała powitana i rozlokowana u rodzin szwedzkich.
nicy mogli wykazać się
umiejętnościami wspinaczki, budowania konstrukcji
na czas, strzelania czy rozwiązywania łamigłówek.
Kapryśna pogoda nie stanowiła problemu nawet dla
najmłodszych, kilkuletnich
Zuchów. Niedzielą „Galę”
zakończeniową poprzedził
koncert zespołu harcerskiego „Siebie Warci”. Na

podium trasy zuchowej
stanęli: I miejsce- Wilczki,
II miejsce- Hefalumpy, III
miejsce- Malaga. Wśród
patroli harcerskich najlepszym okazał się patrol
Canis Lupusy. II miejsce
zajął patrol Pomarańczki, a
trzecie Tiki Taki. Z patroli
harcerzy starszych najlepiej
zaprezentowały się patrole
Kasztanki i Siódemczaki.
Na miejscu II uplasowały
się Borsuki, a za nimi Nietoperze.
pwd. Alicja Gawinecka

Akcja „Książka czeka!”
Aż 80 książek jest udostępnionych w różnych miejscach na terenie całej Rumi w ramach
akcji czytelniczej. „Książka czeka” rusza od poniedziałku 3.10. i potrwa przez 8 tygodni.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki. 						

Uczniowie uczestniczyli w
zajęciach, które polegały na
wzajemnym przedstawianiu
się, opowiedzeniu o rodzinie,
hobby. Kolejnym zadaniem
było przydzielenie ról Pippi
Langstrumpf (Fizia) Pończoszanka, na podstawie znanej
powieści Astrid Lindgren,
która urodziła i dorastała w
Vimmerby.
Młodzież polska świetnie
komunikowała się z grupą
młodzieży szwedzkiej w języku angielskim. Wspólne
lunche wraz z nauczycielami
i innymi uczniami miasta
Hultsfred były doskonałą
okazją do poznania kultury,
zwyczajów szwedzkich np. picie zimnego mleka do obiadu.
Ciekawym
miejscem
okazała się nowa sala prze-

znaczona do wydruku trójwymiarowego (3D), gdzie
uczniowie mogli opracować, skanować i wydrukować swoje zdjęcia za pomocą drukarki 3D. Inną nową
atrakcją była wycieczka
autokarowa do Vimmerby,
gdzie uczniowie spacerowali śladami dzieci z „Bullerbyn”, poznali otwarty letni
teatr, gdzie sztuki autorki
Astrid Lindgren są wystawiane co roku. Uczniowie
czuli się w parku, domkach
szwedzkich jak w czasie
przeniesionym do okresu
Pippi, Karlssona, Emila ze
Smalandii.
Grupy polsko-szwedzkie
prezentowały przygotowane role, scenografie przed
kolegami, nauczycielami.

Fot. A.W.

Uczniowie obejrzeli film
„Bracia Lwie Serce”, na
podstawie utworu Astrid.
Pobyt w Szwecji zakończył się podsumowaniem
i udzieleniem odpowiedzi,
co dała ta wymiana, jakie
jej punkty były ciekawe. W
wolnym czasie uczniowie
spotykali się w grupach,
jeździli na rowerach, byli
na kręgielni, koncercie muzyki pop.
W sobotę przy lepszej i
słonecznej pogodzie uczniowie wymieniali się spostrzeżeniami, wrażeniami z pobytu w Szwecji. Młodzież
szwedzka oraz ich opiekunowie z Hultsfred spodziewani są w Rumi we wrześniu następnego roku.
Mirosława Walaszek

Akcja
kładzie
nacisk
na rozdawnictwo używanych książek po to, aby dać
im „drugie życie”, żeby nie
odeszły w zapomnienie. W
odróżnieniu od „bookcrossingu” nie trzeba zostawiać
innej książki w zamian. Dla
uatrakcyjnienia tego przedsięwzięcia, na chętnych czeka

20 zupełnie nowych tytułów
od wydawnictw, które włączyły się do akcji.
Jest to fajna inicjatywa,
której należy przyklasnąć –
mówi Teresa Mirella Jałocha, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej
Rumi. – Zazwyczaj żyjemy w
biegu, a tu trafia się okazja, by

się zatrzymać, choćby na przystanku autobusowym, sięgnąć
po książkę i oderwać od rzeczywistości.
Załatwiając codzienne sprawy, napotkacie czekające na Was
książki – idąc na autobus, robiąc
zakupy, siedząc u fryzjera – wyjaśnia Karolina Pol, organizatorka akcji.
Jak znaleźć książki? W
różnych miejscach w całym
mieście pojawią się egzemplarze opatrzone naklejką z napisem „Weź mnie!„. Co tydzień
będą rozkładane inne tytuły.
Karolina Pol
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Otrzęsiny w Gimnazjum
Matematycy z I LO
w Rumi na konferencji nr 1 w Rumi
matematycznej

I już po otrzęsinach! W środę, 29 września 2016 r. jak co roku
odbył się „Dzień Kota”. O godzinie 16.00 w sali gimnastycznej
zebrali się uczniowie klas pierwszych, ich rodzice, wychowawcy,
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz komisja oceniająW dniach od 22 do 24 września w Parku Naukowo Technologicz- ca zmagania zespołów, której przewodniczyła pani dyrektor Ewa
nym w Gdyni odbyła się II Młodzieżowa Konferencja Matematycz- Grzymkowska.
na TriMAT. To już druga edycja tego przedsięwzięcia.
Wśród
organizatorów
jest III LO im. Marynarki
Wojennej w Gdyni. Uczniowie klasy matematycznej z I
LO w Rumi wraz ze swoją
nauczycielką matematyki
p. Martą Nowicką uczestniczyli w tym wydarzeniu. Młodzież wysłuchała
wykładów prowadzonych
przez wybitnych naukowców m.in. z Uniwersytetu w
Hajfie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki
Rzeszowskiej oraz Akademii
Pomorskiej w Słupsku, jak

Uczniowie klasy 1b z I LO w Rumi

również przez innych licealistów. Wykłady pokazały zastosowanie matematyki w innych dziedzinach
życia, np.: w rozwiązywaniu spraw kryminalnych
(drzewa
filogenetyczne
jako matematyczny model

pokrewieństwa), kształtowania płac w firmie (wielkości statystyczne), czy też
działań producentów zaspakajających potrzeby konsumentów (problem istnienia
ogólnej równowagi konkuJ. P.
rencyjnej).

OGŁOSZENIE

W YC I ĄG
z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, zapisana w KW
GD1W/00010201/9, obręb 5, położona w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.
Działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 009.U,P,KS co oznacza, że są
to tereny przemysłu, tereny składowe, usługi i obsługa komunikacji samochodowej (stacje paliw,
stacje obsługi samochodów, myjnie itp.). Dopuszcza się stosowanie funkcji powyższych zamiennie.
Funkcja istniejąca, dopuszczalna do zachowania: funkcja rolnicza z zakazem budowy budynków
siedliskowych. Działka jest zmeliorowana.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 106.
Cena wywoławcza wynosi 540.000,00 zł netto (pięćset czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium wynosi 54.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 grudnia 2016 r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu
Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. (58) 679 65 24, we wskazanych
godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 - 15.30.
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Oprócz „kocich stylizacji” uczniowie przebierali się również na inne sposoby, był też „żywy komputer”

Konkurencje przygotowane na tegoroczny „Dzień
Gimnazjalisty” prowadziły Agnieszka Kijowska
z klasy III c oraz Emilia
Górska z klasy II a.
Pierwszoklasiści, którym
pomagali rodzice i wychowawcy, musieli zmierzyć się
z zadaniami sprawdzającymi szybkość, spostrzegawczość, zdolności plastyczne,
a także umiejętność współpracy w grupie:
• zaprezentować totem
charakteryzujący klasę
• zaśpiewać ułożoną
przez siebie piosenkę lub
zaprezentować okrzyk
• wypić na czas mleko
przez słomkę
• wykonać „koci makijaż” w ciągu jednej minuty

• zjeść „kocie śniadanko” pod postacią plasterka cytryny i zaprezentować przed komisją śliczny
uśmiech
• narysować najlepszego
przyjaciela kota – krowę,
dającą smaczne mleczko.
Wybrani
przedstawiciele klas, którzy przebrali
się za koty, wzięli udział
w wielkiej paradzie kocich
piękności. W tej indywidualnej konkurencji zwyciężyli uczniowie klasy I a
i I c. Tytuł „Miss Kociego
Uśmiechu” zdobyła Nikola Szczepaniak z klasy I c,
natomiast „Misterem Kociego Uśmiechu” został Patryk Kamiński z klasy I a.
Oboje otrzymali dyplomy i
honorowe statuetki.

Tegoroczne otrzęsiny
wygrali:
• I miejsce – klasa I E
• II miejsce – klasa I C
• III miejsce – klasa I A
Wszystkim drużynom
klas pierwszych Samorząd
Uczniowski
ufundował
dyplomy, a zwycięzcom
również słodkie upominki.
Po uroczystym wręczeniu
przez panią dyrektor Ewę
Grzymkowską
zasłużonych nagród tym pełnym
wrażeń turnieju uczniowie klas pierwszych (już
nie „koty”), wzięli udział
w dyskotece integracyjnej
prowadzonej przez niezawodną ekipę operatorów
sprzętu
nagłaśniającego
oraz Samorząd UczniowIrena Burczyk
ski.

Sygnały od Czytelników
Mieszkańcy ul. Słowackiegocierpliwie i pełni wiary oczekują na realizację zapowiadanych, powtarzanych wielokrotnie zapewnień o ujęciu, wpisaniu tej ulicy
do programu budowy ulic lotniska. Gorąca prośba do radnych dzielnicy (i nie
tylko) o podjęcie działań.
Czytelnik zwraca uwagę na zbyt małą ilość ram przy dworcu, do których można
przypiąć i zostawić bezpiecznie rower. Z tego powodu rowery sa często przypinane
do balustrad przy budynku.
Ryszard Hinc
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20. urodziny
nietypowej placówki

30 lat minęło...

Mszą św. w kościele p. w. św. Jana z Kęt
w Rumi rozpoczęły się uroczyste obchody
30-lecia Szkoły Podstawowej nr 9.

Kolejnym punktem była
Od 20-lat istnieje Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi. Tuuroczystość poświęcona
taj odbywają się warsztaty terapii zajęciowej, jest też dom dzientej wyjątkowej, podniosłej
nego pobytu.
chwili. Na jubileusz zosta-

li zaproszeni goście: burmistrz Michał Pasieczny,
przewodniczący
Rady
Miasta Ariel Sinicki oraz
rumscy radni. Nie zabrakło absolwentów szkoły
oraz dyrektorów innych
szkół z Rumi.
Obchodom
rocznicy
towarzyszyła wyjątkowa
atmosfera, którą stworzyli
uczniowie klas młodszych

swoimi prezentacjami oraz
występami. Przenieśli publiczność w czasy otwarcia
Szkoły Podstawowej nr 9
w Rumi. Moment ten miał
miejsce 1 września 1986
roku. Dzieci pokazały, że
potrafią w krótkim czasie
pod opieką wychowawców
przygotować na wysokim
poziomie występy artystyczne, w które włożyły
dużo trudu i wysiłku.
Uroczystej atmosferze
towarzyszyło
wręczanie
kwiatów i upominków oraz

Prezenty dla placówki wręczali również przedstawiciele władz miejskich i powiatowych.

Z okazji jubileuszu odbyła się uroczystość połączona z wręczaniem podarunków oraz krojeniem
urodzinowego tortu. Placówkę odwiedził burmistrz
Rumi Michał Pasieczny, wicestarosta Witold
Reclaf oraz przedstawiciel
Rady Miasta Rumi Michał

Kryża. Burmistrz uroczyście przekazał pamiątkowy dyplom, sztalugę oraz
płótno malarskie dla podopiecznych pracowni plastycznej.
Można było zwiedzić
pracownie i z bliska przekonać się, jak piękne rzeczy
potrafią wykonać osoby

niepełnosprawne i jak dużymi talentami się wykazują. Podopieczni brali także
czynny udział w przygotowywaniu
uroczystego
bankietu, wykonując – w
miarę swoich możliwości –
kulinarne smakołyki.

W dniu 09.10.2016 r. na terenie miasta Rumi odbyły się zawody
z cyklu Garmin MTB Rumia. To impreza sportowa dla miłośników
rowerów, którzy nie zlękną się leśnego piasku, błota i deszczowej
pogody. Zawody przygotowują licencjonowani specjaliści, jednakże nie mogłyby się odbyć bez pomocy wolontariuszy.

we. P. Ania Soczyńska
oraz p. Magda Osipowicz
też nauczycielki wychowania fizycznego wraz z peda-

podziękowania dla Lucyny Oglęckiej za wspaniałą pracę, zaangażowanie,
serce oraz wysiłek włożony
w tworzenie i budowanie
szkoły marzeń. Dodać należy, że Lucyna Oglęcka
piastuje stanowisko od 25
lat. Były również podziękowania od absolwentów
i dyrektorów innych dla
nauczycieli, którzy swoją
30-letnią pracą w Szkole
Podstawowej nr 9 wychowali wiele pokoleń.
Na koniec odbył się bankiet, który przygotowali
samodzielnie pedagodzy
oraz pracownice stołówki
szkolnej. Poczęstunek był
bardzo smaczny i bardzo
ładnie przygotowany oraz
podany.
Jeśli chodzi o życie
szkolnej społeczności, to
warto dodać, że ważnym
wyróżnieniem dla placówki jest zdobycie pierwszego
miejsca pośród samorządów szkolnych przez licealistki, które współtworzą
ideę tej szkoły.
E.S.

REKLAMA

Emilia Samulska

Młodzi wolontariusze na
Garmin MTB Rumia

W zawody zaangażowali
się uczniowie oraz pedagodzy z Gimnazjum nr 1
w Rumi. Od porannych
godzin, mimo deszczu 22
wolontariuszy pod opieka
nauczyciela wychowania
fizycznego p. Jolanty Lewandowskiej, przygotowywali punkty żywienio-

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i miejskich m.in. w osobach radnych i wszystkich burmistrzów i wiceburmistrzów.

AKTUALNOŚCI

gogiem szkolnym p. Anną
Okrój korydnowały pracę
w Biurze Zawodów. Organizatorzy złożyli na ręce
pani Joli Lewandowskiej
podziękowania za pomoc.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za przybycie i
uczestnictwo w imprezie.

Zapraszamy do naszych sklepów:
• Wejherowo, ul. Sobieskiego 318
• Wejherowo, ul. Reźnicka 1A/4
• Wejherowo, ul. Obr. Helu 3 (C.H. JANTAR)
• Reda, ul. Jana Pawła II 11K
• Rumia, ul. Dąbrowskiego 115
• Rumia, ul. Dąbrowskiego 14D
• Gdynia, ul. Kartuska 15
• Gdynia, ul. Gorczycowa 4C/2
• Gdynia, ul. Chylońska 251
• Gdynia, ul. Wiejska 1
• Gdynia, ul. Brzechwy 7
• Luzino, ul. Młyńska 1
• Bolszewo, ul. Strażacka 1

A. Lawrenc

19

Gazeta Rumska, nr 10 (112), październik 2016

SAMORZĄD

Odpowiedź Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego
na pytania radnych koła PiS Rumia
W dniu 15.09.2016 radni Koła Terenowego PiS w Rumi zwrócili się do Burmistrza Miasta z pytaniami dotyczącymi sytuacji po
zalaniu miasta przez potok Zagórska Struga oraz informacji dt.
wzrostu zatrudnienia pracowników i urzedników urzędu miejskiego i innych służb miejskich od początku 2015 roku.
Oto treść pytań zadanych
Burmistrzowi:
- pytanie 1:
- w kontekście ostatniej
powodzi
proszę określić
współdziałanie
Wydziału
Obrony Cywilnej z jednostkami Straży Miejskiej, Straży

Pożarnej, Policji. Gdzie zdeponowano i jak zabezpieczono dokumenty archiwalne z
Archiwum w zalanej piwnicy
budynku Urzędu Miasta.
- pytanie 2:
- ilu było zatrudnionych
pracowników w Urzędzie

Miasta na dzień 31.12.2014
roku, a ilu jest zatrudnionych
obecnie. Proszę określić powody wzrostu zatrudnienia.
W powyższym kontekście
proszę odnieść się do zatrudnienia w Straży Miejskiej,
MOPS, i MOSiR w Rumi.

Głównym zadaniem na tą
kadencję jest pozyskiwanie
znacznie większej ilości środków zewnętrznych, aby móc
realizować więcej inwestycji
jak i działań społecznych.
Jestem dumny z pracy urzędników, ponieważ duża skala
pozyskanych lub zagwarantowanych Rumi dodatkowych
środków z poza naszego budżetu na najbliższe lata. Rumia w swojej historii nie pozyskiwała nigdy tak dużych
środków zewnętrznych.
Oczywiście nie byłoby
to możliwe bez utworzenia
pięcioosobowego Wydziału
Rozwoju Miasta, który przy
współpracy innych referatów
działa skutecznie.
Zwiększona liczba zadań
wykonywanych przez jednostki, czy też nasz urząd, skutkuje
zwiększonym zatrudnieniem.
Niewątpliwie największym zadaniem, które na Urząd Miasta
„spadło” to obsługa programu
500 plus, który wygenerował
dodatkowo miejsca pracy dla
7 osób. Bardzo się cieszę, że
wcześniej powołałem Wydział
Spraw Społecznych, który był
w stanie realizować to zadanie,
ponieważ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie byłoby miejsca dla tylu nowych
pracowników.
Musieliśmy powołać zgodnie z przepisami Administratora
Bezpieczeństwa
Informacji, co narzuciła nam
kolejna ustawa uchwalona
przez Sejm RP.
Kolejne dodatkowe obowiązki wynikające ze zmiany
przepisów narzuconych przez
Sejm RP zmusiły nas do
zwiększenia o 1 etat w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Powołaliśmy dodatkowo
na etat energetyka, który jest
niezbędną dla nas osobą m.in.
przy aplikowaniu o środki
zewnętrzne w projektach termomodernizacji, oświetlenie
ulicznego, wykorzystania paneli fotowoltaicznych. To nie
wszystko, energetyk zajmuje się
również doborem odpowiednich taryf prądowych, na czym
będziemy osiągać oszczędności. Dodajmy, że roczne opłaty
gminy i jednostek za prąd to
kwota ponad 4.100.000 zł.
Opracowujemy i poprawiamy kilkanaście miejscowym planów zagospodarowania oraz Studium. Plany
kosztują od 15 do 70 tys. złotych, czyli bardzo dużo. W
związku z tym postawiłem
zwiększyć zatrudnienie w wydziale architektury, aby nie
zlecać do firm zewnętrznych
wszystkich planów. Szczególnie, że do opracowań zewnętrznych mieliśmy ogromne zastrzeżenia. Dzięki tym
nowo zatrudnionym osobom,
osiągniemy znacznie lepszą
jakość wykonania istotnych
dokumentów, jakimi są Miejscowe Plany Zagospodarowanie Przestrzennego, oraz
niższą cenę za ich wykonanie.
Zatrudnione zostały dwie
osoby, które są niezbędne w
procesie przygotowania funkcjonalnych a jednocześnie nie
„rozdmuchanych” do bajońskich kwot koncepcji, dokumentacji technicznych oraz
nadzoru na tymi kluczowymi
inwestycjami, na które w części mamy już zdobyte środki
finansowe. Są to projekty m.in.
Węzła Integracyjnego Janowo (w tym tunel pod torami), gdzie sama dokumentacja

techniczna będzie kosztowała
prawie milion złotych, części
inwestycyjnej Rewitalizacji
osiedla na Zagórzu, Termomodernizacji SP 9 i SP 10,
budowy nowego Targowiska Miejskiego, budowy sali
gimnastycznej w SP 6, gdzie
widzimy niedoskonałości starego projektu, który musimy
zmienić i dostosować do realnych potrzeb, ale również do
możliwości skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne,
budowy ciągu wzdłuż Zagórskiej Strugi na odcinku od
MOSiR do Parku Starowiejskiego, aby być gotowymi na
Światowy Zjazd Kaszubów w
Rumi, czy też budowy mieszkań komunalnych, które mają
być wykonane w dobrym standardzie, być nie drogie w budowie i eksploatacji. Osoby te
również czuwają nad prawnym
bezpieczeństwem realizacji i
zabezpieczenia interesu gminy,
i już w poprzednich miesiącach
wykrywając nieprawidłowości
spowodowały, że nasze miasto
nie poniesie w przyszłości strat.
W związku ze szczegółowymi kontrolami wydatków
wprowadzonymi w nowej kadencji, i wykryciem procederu
„wypływu” pieniędzy w naszej
jednostce budżetowej ABK,
gdzie w latach 2006-2014 zostało wyprowadzone prawie
800 tys. złotych. Niezwłocznie postanowiłem zatrudnić
nową, ale bardzo doświadczoną osobę do kontroli finansowej, aby sprawdzić szczegółowo, a nie wybiórczo, jak było
do tej pory wydatki naszych
jednostek. Dzięki temu będziemy mieli przeprowadzony
szczegółowy audyt wszystkich jednostek.
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Reasumując – musieliśmy
zwiększyć zatrudnienie, aby realizować zadanie przekazane
nam przez Sejm RP w drodze ustaw. Trzeba było zwiększyć zatrudnienie, tam gdzie
wydziały nie dały rady już
realizować swoich podstawowych obowiązków, również
ze względu na większy zakres.
Ale najważniejszy dla mnie jest
niepodważalny fakt, że nowo
zatrudnione osoby do pozyskiwania środków zewnętrznych,
do nadzoru nad procesem przygotowawczym inwestycji jak i
do wprowadzania oszczędności
przynosi tak gigantyczny sukces. Kwota z tabeli ponad 36
milionów jest duża i to nie koniec walki o środki zewnętrzne!
- Jak zabezpieczono dokumenty archiwalne z dolnej kondygnacji U.M.?
- Wskutek zalania budynku Urzędu, stan techniczny
pomieszczenia
archiwum
uniemożliwił dalsze przechowywanie w nim dokumentów.
Uszkodzeniu uległy nie tylko tynki ścian, ale także posadz-

ka wraz z podłożem. Dlatego
niezwłocznie dokonano przewiezienia w/w dokumentów
(w obecności pracowników) do
wynajętego pomieszczenia spełniającego wymogi. Przewiezione dokumenty ułożone zostały
na regałach, zabezpieczone, a
dostęp do nich posiadają wyznaczeni pracownicy Urzędu.
Pozostałe dokumenty znajdują
się w archiwum zakładowym
Urzędu, które nie uległo zniszczeniu. Przewiezione dokumenty znajdują się w pomieszczeniu
posiadającym alarm, kodowanym, a dostęp do nich posiadają
nadzorujący pracownicy.
Sytuację
w
Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej,
który przeszedł w zeszłym
roku prawdziwą rewolucję (zatrudnienie kilkunastu pracowników, aby pracownicy rumskiego MOPS mogli w końcu
skupić na pracy z podopiecznymi, aby im realnie pomagać, bo
przedtem mieli czas jedynie na
dopilnowanie dokumentów…
Fakt ten w stosunku do ilości
pracowników socjalnych wytknął nam ówczesny Wojewoda Pomorski pan Ryszard Stachurski. Została uruchomiona

filia na ul. Stoczniowców, a
także znacząco uległy poprawie warunki pracy w głównej
siedzibie MOPS).
- Jak przebiegała w kontekście ostatniej powodzi
współpraca Referatu Obrony Cywilnej z jednostkami
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji?
Współpraca między Referatem OC i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi, a Straż
Miejską w Rumi, Państwową
Strażą Pożarną, Ochotniczą
Strażą Pożarną i Policją najlepiej obrazuje niespotykana
ilość interwencji wykonanych
przez poszczególne służby w
dniach 14-16.07.2016
Państwowa Straż Pożarna
interweniowała 57 razy, Straż
Miejska interweniowała 21
razy, Ochotnicza Straż Pożarna 3 razy. Policja zabezpieczała ruch drogowy w rejonach
dotkniętych powodzią.
Na dzień 31.12.2014 r. M.O.P.S. zatrudniał 62 pracowników (z zastępstwami) na 56,5
etatach, w tym 57 osób (bez
zastępstw) na 52,875 etatach.
Na dzień 20.09.2016 r. M.O.P.S. zatrudnia 78 osób.Wzrost
nastąpił na stanowiskach: Re-

ciąg dalszy na str. 21

PROJEKTY DOFINANSOWANE
Termomodernizacja SP 9 i SP 10					

4 900 000,00 zł

Rewitalizacja osiedla na Zagórzu - działania inwestycyjne			

9 550 000,00 zł

Rewitalizacja osiedla na Zagórzu - działania społeczne			

3 210 000,00 zł

Węzły integracyjne - Janowo i Rumia					

12 960 000,00 zł

Lokalny Program Rewitalizacji/ dokumentacja				

166 000,00 zł

Budowa boisko SALOS, ul. Bukowa					

1 000 000,00 zł

„Schetynówka” budowa ciągu ulic: Rodziewiczówny, Targowa, Jaworskiego		

1 000 000,00 zł

Zielone wyspy – utworzenie dwóch przestrzeni wypoczynkowo - parkowych –
przy ulicy Różanej i Topolowej. W ramach projektu powstaną także miejsca
rekreacji dla dzieci i osób dorosłych.					

1 400 000,00 zł

Pociąg do edukacji - utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, wyjazdy
edukacyjne, koła zainteresowań, szkolenia dla 226 nauczycieli poprzez udział
w szkoleniach i studiach podyplomowych.					

2 533 420,10 zł

Umiem pływać Program umożliwił bezpłatną naukę pływania uczniom rumskich
szkół. Zajęciami zostały objęte dzieci z klas I – III. W planach jest pozyskanie dotacji
na kontynuację nauki w 2017 r.						

40 800,00 zł

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług				

96 275,00 zł

Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód
części miasta Rumi							

50 000,00 zł

							 RAZEM: 36 906 495,10 zł
PROJEKTY W TRAKCIE OCENY
Super przedszkolak							

2 700 000,00 zł

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne				

3 089 134,91 zł

„Schetynówka” - budowa ronda Pomorska/Gdańska				

795 000,00 zł

„Schetynówka” - budowa ul. Bądkowskiego					

641 000,00 zł

Budowa Biblioteki Kaszubskiej na ul. Plac Kaszubski - wnioskodawca MBP		

800,00 zł

							RAZEM: 7 225 934,91 zł
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ciąg dalszy na str. 20
ferent (Dział Realizacji Świadczeń) wzrost o 0,5 etatu, Podinspektor (Dział Reintegracji
Społecznej i Zawodowej)wzrost
o 1 etat, Podinspektor (Dział
Realizacji Świadczeń) wzrost o
0,25 etatu, Podinspektor (Dział
Świadczeń Rodzinnych) wzrost
o 0,5 etatu, Podinspektor ds. informatyzacji wzrost o 0,25 etatu,
Inspektor (Dział Administracyjny) wzrost o 1 etat, Inspektor
(Dział Reintegracji Społecznej
i Zawodowej) wzrost o 1 etat,
Starszy Inspektor (Stanowisko
ds. pracowniczych) wzrost o
0,25 etatu, Księgowa wzrost o
0,5 etatu, Radca Prawny wzrost
o 0,5 etatu, Sprzątaczka wzrost
o 0,5 etatu, Kierownik Działu
Realizacji Świadczeń wzrost o 1
etat, Psycholog wzrost o 1 etat,
Pracownicy socjalni wzrost o 5
etatów, Asystent
rodziny
wzrost o 1 etat.
Straż Miejska.
W Straży Miejskiej już na
początku kadencji podjęliśmy
decyzję, że zmniejszamy czas
spędzany przez strażników przy
fotoradarze, aby działać prewencyjnie. Ten czas został przeznaczony na patrole w piątkowe
i sobotnie wieczory i noce. W
późniejszym czasie zmiana ustawy zabrała nam niestety działaia prewencyjne z fotoradarem,
co zostało negatywnie przyjęte
przez szczególnie rodziców ze
szkół i przedszkoli. Rozwijamy
i modernizujemy sieć monitoringu w mieście, dodatkowo
centrala monitoringu została
zamontowana w siedzibie Straży Miejskiej. Na bieżąco jest
analizowana opinia mieszkańców i na bazie tych sygnałów
dostawiliśmy w tym roku 5 kamer (m.in. w okolicy dworca). Z
uzyskanych informacji wynika,
że w miejscach, gdzie działa monitoring działa spada ilość zgłoszeń na Policję o ponad 90%.
REKLAMA

Od tego roku szkolimy
strażników miejskich w zakresie ratownictwa medycznego.
MOSiR
W Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w tym okresie czasu doszło wiele nowych
imprez do obsługi, szczególnie
o charakterze kulturalnym.
Wybudowane boisko SALOS
– pierwsze pełnowymiarowe
boisko sztuczne, zostało oddane do obsługi właśnie tej jednostce. Aby utrzymać wysoką
jakość obsługi zatrudniono
dodatkowo dwie osoby – konserwatora oraz sprzątaczkę.
Michał Pasieczny

Pełną wersję wypowiedzi Burmistrza oraz
szczegółowe
wyliczenia
zamieszczamy na naszej
stronie
pod
adresem:
https://gazetarumska.pl
/23479/burmistrz-odpowiada-radnym/

AKTUALNOŚCI

Anielska.pl
poleca

We wrześniu w parafii pw. Edmunda Bojanowskiego miały miejsce niesamowite rekolekcje z ojcem Józefem Witko „Błogosławieństwo i przekleństwo”. Działo się wiele,
zwykle ciężkie i niemożli- dzienności i zniechęcenia
a każdego kolejnego dnia dochodziły coraz
we do przejścia ludzkimi na Bożą radość i błogosławiększe rzesze słuchaczy.
siłami. Carothers podaje wieństwo.

Kto przegapił to spotkanie może jednak nadrobić zaległości odwiedzając
Anielską Księgarnię (ul.
Dąbrowskiego 25c), gdzie
można odnaleźć publikacje
o. Józefa, a także polecaną przez niego najnowszą

książkę Merlina Carothersa.
Autor bestsellerowej „Mocy
Uwielbienia” tym razem
podpowiada jak możemy
przejść „Z piekła do nieba”.
Każdego z nas spotykają cierpienia i udręki.
Często są to sytuacje nie-

nam jednak niezawodną
receptę, jaką jest całkowite poddanie się Bogu. Za
pomocą wielu świadectw
autor zachęca do uwielbienia Chrystusa w każdej
sytuacji życiowej, gwarantując zmianę piekielnej co-

„Z piekła do nieba” jest
rewolucyjną książką, po
którą może sięgnąć każdy
niezależnie od wieku, czy
sytuacji, w jakiej się znajduje. Zobacz, że Bóg może
zmienić i twoje życie!
Marta Skelnik

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ
IM. KS. STANISŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI
W składzie jury oceniającego poziom wykonawców byli m.in. prof. Mirosława Semeniuk-Podraza, prof. Roman Perucki, prof.
Giulio Mercati, prof. Alexander Fiseisky, ks.
dr Maciej Szczepankiewicz, ks. mgr Marcin
Balawander, prof. Marek Rocławski, prof.
Bogdan Gola, dr hab. Marceli Kolaska, mgr
Jacek Sykulski, ks. dr Krzysztof Niegowski,
dr Tomasz Fopke, ks. mgr Marcin Balawander, prof. Krzysztof Olczak, prof. Marcin
Tomczak, prof. Tadeusz Kassak, prof. Andrzej Dziadek, ks. dr Krzysztof Niegowski.
Rumski Chór „Lira” pod
dyrekcją Katarzyny Januszewskiej został wyróżniony
w dwóch kategoriach i otrzymał BRĄZOWY DYPLOM
za zdobycie 63 punktów. Ponadto Chór zdobył Puchar
Prezesa Oddziału Gdańskie-

go Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za kultywowanie rodzimej twórczości
chóralnej.
Naszym chórzystom życzymy dalszych sukcesów i
kolejnych nagród na festiwalach i przeglądach. W.H.

Podczas koncertu laureatów można było powtórnie usłyszeć najlepsze kompozycje festiwalu.

Fot.: W.H.

Zmaganiom festiwalowym przyglądali się m. in. burmistrz M. Pasieczny (pierwszy od lewej), wicestarosta W. Reclaf (pierwszy od prawej).
Fot.: W.H.
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KOSMETYKA

Pierwsze urodziny salonu Arkesia Profesjonalna Kosmetyka

Miło nam poinformować, że w piątek 14 października 2016 roku salon Arkesia Profesjonalna Kosmetyka w Rumi obchodził swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji odbył się event, podczas którego przybyli goście mogli skorzystać nie tylko z zabiegów pokazowych, ale także z przygotowanych specjalnie na tę okazję smacznych przekąsek. Uroczystość osłodziła fontanna czekoladowa, która z owocami stanowiła słodkie dopełnienie
atrakcji przewidzianych w programie.

22

ZAFFIRO

Zaffiro jest kierowane dla
wszystkich pań chcących
odświeżyć i poprawić
jędrność skóry twarzy i
ciała.
Kolejnym
pokazem,
który wzbudził wielkie
emocje wśród zgromadzonych była prezentacja

innowacyjnej linii zabiegowej PHFORMUŁA, czyli
unikalna metoda oparta
na technologii medycyny
regeneracyjnej. To jedyny
system, w którym skumulowano moc wielu kwasów, witamin, antyoksydantów, aminokwasów,
pierwiastków śladowych
oraz substancji przeciwzapalnych.
Osiągnięty
rezultat prowadzi do
spektakularnych efektów
niemożliwych przy zastosowaniu pojedynczych
kwasów. Zaawansowany dermatologicznie resurfacing skóry w połączeniu z dogłębnym jej
odżywianiem, działa od
wewnątrz i na zewnątrz
przynosząc skórze wiele

korzyści oraz pomoc w
szybkiej odbudowie i regeneracji.
Licznie przybyli goście z
uznaniem mówili o salonie
kosmetyki profesjonalnej
Arkesia i jego pracownikach. Chwalili wystrój
wnętrz i panującą przyjazną atmosferę. Na każdym
kroku podkreślali ogromny profesjonalizm, zapał
do pracy i wielką życzliwość, z jaką można się
spotkać podczas wykonywania zabiegów w salonie.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa pani Joanny
S., która tak opisuje swoje
doświadczenia z salonem
Arkesia: ”To niesamowite
miejsce! W salonie Arkesia
odkrywa się prawdziwe

kobiece piękno w atmosferze relaksu i niezmiernej
serdeczności”.
Na zakończenie eventu
cała załoga salonu Arkesia
Profesjonalna Kosmetyka
podziękowała przybyłym
gościom za ofiarowane
im zaufanie oraz zapew-

niła, że poziom ich usług
w dalszym ciągu będzie
wykonywany na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najlepszych
produktów i urządzeń dostępnych na europejskim
rynku kosmetycznym i
medycznym.

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

REKLAMA

Obecnym na uroczystości gościom prezentowano sprzęt, jakim
dysponuje salon Arkesia
Profesjonalna Kosmetyka.
Chętne uczestniczki mogły wypróbować na sobie
ich skuteczne działanie.
Największą popularnością wśród zebranych cieszyła się prezentacja zabiegu Zaffiro czyli liftingu
skóry bez użycia skalpela.
To urządzenie wyposażone w zaawansowane
technologie, które pozwalają na nieinwazyjną
diagnostykę oraz termolifting skóry. Fenomenem
Zaffiro jest siła działania,
która pozwala na zaobserwowanie efektów już
po pierwszym zabiegu.
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

REKLAMA

Derby Trójmiasta także

w Winners Sports Bar
Nie udało ci się zdobyć biletów na derbowe starcie
Arka Gdynia – Lechia Gdańsk? Chcesz ten najważniejszy
mecz jesieni na Pomorzu zobaczyć w niezapomnianej atmosferze? Jedyny sportowy pub w Małym Trójmieście
Kaszubskim zaprasza do wspólnego kibicowania.
Na taki mecz kibice w
Trójmieście oraz na Pomorzu, a może nawet w
całej Polsce czekali pięć
lat. Dokładnie bowiem
tylko czasu upłynęło
od ostatniego pojedynku pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk na
najwyższym szczeblu
rozgrywek piłkarskich
w Polsce. Arka potrzebowała czasu, stabilizacji i w końcu grupy bardzo ambitnych osób z
trenerem Grzegorzem
Nicińskim, aby znów
stoczyć pojedynek z rywalem zza miedzy.
Bilety na derby rozchodziły się w mgnieniu oka. Na 25 dni przed
pierwszym gwizdkiem
nie było już wejściówek
na trybuny Olimpijska,
Tory i Górka. Jedynie
niewielka ilość biletów
dostępna była jeszcze
na trybunę GOSiR, ale
i te zaproszenia rozeszły się błyskawicznie.
Ponad 15 tysięcy osób
będzie zdzierać gardła,
aby wspierać zawodników trenera Grzegorza
Nicińskiego. Oczywiście na stadionie przy
ulicy Olimpijskiej nie
zabraknie również kibiców gości, ale będą 30

października w zdecydowanej mniejszości.
Zainteresowanie derbami przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania
– komentowały osoby
odpowiedzialne w Arce
za promocję. – Derby to
wielkie wydarzenie i widać to po tempie sprzedaży biletów.
Warto zaznaczyć, że
osoby, którym nie udało się zdobyć biletów
mogą mimo wszystko
w niesamowitej atmosferze śledzić ten arcyciekawy pojedynek.
Zapraszamy do jedynego w Małym Trójmieście Kaszubskim Sports
Baru, gdzie derbowe
starcie Arki z Lechią będzie można śledzić na
kilku telewizorach, w
komfortowych warunkach, wśród zakochanych w sporcie kibicach
– mówią przedstawiciele Winners Sports Bar.
– To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych jakie będzie
można u nas obejrzeć
od momentu otwarcia
Winners Sports Bar.
Warto jednak podkreślić, że wcześniej w
lokalu znajdującym się
tuż obok dworca PKP

w Rumi transmitowane
były inne wielkie wydarzenia sportowe, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi czy meczami
reprezentacji Polski w
piłce nożnej.
Dla nas ważne są
wszystkie
dyscypliny
sportowe, ważny jest
każdy kibic. Chcemy, aby
Winners Sports Bar stał
się domem dla fanów
sportu. Jeśli nie macie
gdzie obejrzeć meczu
swojego zespołu czy
chcecie po prostu spotkać się ze znajomymi
Winners Sports Bar jest
do tego idealnym miejscem – mówią właściciele.
Wracając do meczu
Arka-Lechia, to wydaje
się, że mogą to być derby
jedne z najlepszych od
lat. Trójmiejskie drużyny
znajdują się w czołówce
ligowej, grają efektownie i nie chcą zadowalać
się remisem. Będzie gorąco zarówno na boisku
jak i na trybunach.
Początek
pojedynku Arka Gdynia – Lechia Gdańsk
w niedzielę 30 października o godz.
18.00.
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Studio Urody
„beautyGANG”
Rumia, ul. Wileńska 52
tel.: 884 882 993
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Mezoterapia Igłowa
(twarz, szyja, dekolt) -15%, (głowa) -10%
To podawanie substancji biologicznie aktywnej bezpośrednio
w głąb skóry właściwej za pomocą niewielkich, bezbolesnych nakłuć wpływa na znaczną efektywność zabiegową. Efekty zabiegów zauważalne są w o wiele krótszym czasie w porównaniu do
innych metod. Dodatkową zaletą jest mała ilość przeciwwskazań
oraz działań niepożądanych.
FALE RADIOWE
(twarz, szyja, dekolt)
z 250 zł na 160 zł
Zabieg, który niweluje
oznaki starzenia. Działa przeciwzmarszczkowo poprzez
zwiększenie odporności i
gęstości skóry. Oddziałują
również na mięśnie powodując ich rozluźnienie, łagodzą
ból. Pobudzają krążenie krwi
w tkankach zwiększając ich
metobolizm.

-20% na wybrany zabieg

RELAKSUJĄCY MASAŻ CZEKOLADĄ
z 120 zł na 90 zł
Działa silnie odprężająco i regenerujaco. Odpowiada za redukcję nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz widoczności cellulitu. Przeciwdziała starzeniu się skóry
oraz ujędrnia i wygładza. Zabieg zalecany w okresie
jesienno-zimowym.
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