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Polska przyjęła
Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana

Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie”.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym
naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie - tak brzmi
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który odczytał w sobotę 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczący Episkopatu Polski abp
Stanisław Gądecki.

Wystawa o Wołyniu w I LO II Rumska Parada Niepodległości
W dniach 7-10 listopada w I Liceum Ogólnokształ11 listopada w Rumi był obchodzony tak jak wszędzie w Polsce,
cącym w Rumi zobaczyć można było ekspozycję bardzo uroczyście. Mieszkańcy miasta uczestniczyli w uroczystej
„Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.
mszy świętej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a następnie wyszli na plac przed świątynią, aby
uformować się w kolumnę, która przemaszerowała ulicami Rumi.
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Cała szkoła śpiewa!

11 listopada to nasze najważniejsze święto narodowe.

10 listopada odbył się w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
w Rumi uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości Narodowej.

To tego dnia okazało się, że będziemy żyli w niepodległej ojczyźnie, będziemy mogli mówić po polsku a nasze dzieci pójdą do polskich szkół. Ale wolności i niepodległości nie daje się raz na zawsze. O
wolność trzeba dbać, pielęgnować ją i celebrować. Dlatego dziękuję
mieszkańcom naszego miasta, za tak liczny udział w uroczystościach
zorganizowanych w Rumi. W wielu oknach powiewały biało - czerwone flagi, a w przeprowadzonej po raz drugi Rumskiej Paradzie Niepodległościowej wzięło udział o wiele więcej osób niż w zeszłym roku. Już
planujemy jej kolejną edycję, czekamy na pomysły naszych mieszkańców i wierzymy że z roku na rok będzie się ona cieszyła coraz większą
popularnością. Chciałbym również podziękować sponsorom którzy
zakupili flagi dla naszych mieszkańców. To: Fundacja Słowo, Bank
Spółdzielczy Rumia i Galeria Rumia. Bez nich nie byłoby tak uroczyście. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki

Przypomnieliśmy sobie
historię Polski od państwa
pierwszych Polan do momentu odzyskania wolności po zaborach, czyli 11
listopada 1918 r. Dzieje
naszego kraju przedstawiły
uczennice klasy Ic, Karolina Serowy oraz Laura
Syndor, natomiast melodię
„Roty" odegrała na flecie

Laura Kubera z klasy IIa.
Ich występowi towarzyszyła multimedialna prezentacja kolejnych zdarzeń z
dziejów naszej ojczyzny.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie
przez wszystkich uczniów i
nauczycieli pieśni Jana Pietrzaka „Żeby Polska była
Polską". W trakcie oglą-

daliśmy pokaz pięknych
zdjęć, które były wizualizacją treści zawartych w
utworze.
Ogromne podziękowania za przygotowanie apelu
składamy panu Piotrowi
Tarczyńskiemu oraz pani
Marii Baranowskiej za
oprawę plastyczną!
Beata Kędzierska

Nasza sonda

Czy uważasz, że miasto powinno
promować się poprzez logo czy herb?
JÓZEF
NADOLSKI

GRAŻYNA
CERK

HERB POWINIEN
WRÓCIĆ DO
POWSZECHNEGO
UŻYCIA

WOLAŁABYM
HERB NIŻ
LOGO

STEFANIA
CZEKALSKA

BARTŁOMIEJ
KRAWCZYK

HERB POWINIEN
BYĆ WSZĘDZIE
WIDOCZNY

MAMY MIEĆ
HERB A NIE
LOGO

BOŻENA
BUCZYK

HERB
MIASTA
RUMIA

HERB POWINIEN
BYĆ WSZĘDZIE
EKSPONOWANY
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Targowisko a rewitalizacja
Jest projekt modernizacji targowiska i wykonania zadaszenia
placu. Ten plac w latach 60-tych spontanicznie stał się miejscem
na którym rolnicy z Rumi i okolic sprzedawali produkty i zwierzęta
z własnych upraw i hodowli, wielu z nich także korzystało z usług
sąsiedniego młyna, też te towary były tu sprzedawane.
Dzisiaj to utwardzony,
częściowo zadaszony o stałej, bez możliwości poszerzenia powierzchni plac, na
którym w dni targowe (dwa)
znajdziemy bardzo zróżnicowaną ofertę. Obecne plany
inwestycyjne i ich realizacja spowodują, że dzisiejsze
funkcje placu pozostaną
niezmienione przez lata, a
handel będzie odbywał się
każdego dnia. Dzisiaj w dni
targowe jest zakłócony i spowolniony i tak już trudny
ruch samochodów ulicami
Dębogórską, Kosynierów i
innych połączonych z nimi
ulic, a będzie gorzej przy
codziennym handlu. Na
skrzyżowaniu ulic Dębogórskiej, Kościelnej, Mickiewicza brak lewoskrętów, co
także spowalnia ruch, są też
plany budowy tzw. „Drogi
Czerwonej” i jej realizacja
oznacza jeszcze większy ruch
i korki na ulicach. A mówiono, że ruch samochodów
przez Rumię, od Gdyni do
Redy miał być płynny i szybki. Jest jeszcze jedna bardzo
ważna rzecz, to zapowiadana od dawna (oczekiwana i
wierzę, że nastąpi) rewitali-

Projekt koncepcyjny przebudowy targowiska „Remsczi Renk”, autor projektu arch. Andrzej Sotkowski

zacja Placu Kaszubskiego, a
teren obecnego targowiska,
niegdyś zabudowany, stanowi nierozłączną część Placu
Kaszubskiego.
Historyczny Plac Kaszubski z bardzo nowoczesną częścią, jaką ma być
targowisko, jest nie do pogodzenia i budzi sprzeciw
ludzi traktujących historię
Rumi bardzo poważnie.
Propozycją do rozważenia jest przeniesienie i
budowa nowoczesnego targowiska w innym miejscu
np. w rejonie ulic Gdańska
– Dębogórska, bo dotarcie

w jakiekolwiek miejsce na
terenie Rumi nie jest dużym wysiłkiem.
Skwer miejski zamiast
targowiska, włączony w
projekt rewitalizacji Placu
Kaszubskiego pozwoli także wykorzystać przestrzeń
pieszym i spacerowiczom,
którzy w Rumi, ale i w każdym innym rozwijającym
się mieście są spychani na
wąskie 1,5 – 2 m chodniki i zmuszani do poruszania się tylko po nich, bo z
jednej strony mają płot, a z
drugiej jezdnię.
Ryszard Hinc
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Akcja „Jeden anioł = Jeden dobry uczynek”
30 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do Stacji Kultura w Rumi
na wernisaż prac ceramicznych uczniów, nauczycieli a nawet rodziców z Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio.
Od września pod kierunkiem p. Beaty Wysockiej – Turek uczestnicy
warsztatów ceramicznych
lepili z gliny anioły, które w
ramach akcji „Jeden anioł =
Jeden dobry uczynek” bę-

dzie można zakupić w Stacji
Kultura podczas wystawy,
która potrwa do 17 grudnia.
Dochód ze sprzedaży
zostanie przekazany na
cele charytatywne i pomoc
jednej z potrzebujących

30. 11. GODZ.17:00
STACJA KULTURA
STAROWIEJSKA 2
DWORZEZC PKP.

rodzin w Rumi, która doświadczyła z początkiem
tego roku dużej tragedii.
Szczegóły akcji na plakatach oraz stronie szkoły
http://gimnazjum.salezjanskie.pl/
Zapraszamy!

REKLAMA

Oferta usług

produkcja
i dostawa ciepła

eksploatacja urządzeń
i instalacji grzewczych

budowa i modernizacja
sieci ciepłowniczych

wynajem kotłowni
kontenerowych

budowa kotłowni
gazowych i olejowych

chemiczne płukanie
kotłów i wymienników

produkcja i budowa
węzłów ciepłowniczych

projektowanie
i doradztwo techniczne

pogotowie
ciepłownicze 24 h

Ciepłem łączymy ludzi
Informacje na stronie www.opecgdy.com.pl

Galeria Rumia, obiekt otwarty dla klientów w
2009 roku, wpisał się w ciągu minionych lat w obraz
miasta Rumi jako centrum handlowe proponujące
okolicznym mieszkańcom oraz przyjezdnym znacznie więcej niż tylko zakupy.
Oprócz sklepów odzieżowych, dyskontowych,
butików z powodzeniem oferuje przede wszystkim
szeroki wachlarz możliwości spędzenia czasu wolnego za sprawą funkcjonujących w obiekcie: 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, salon urządzeń rozrywkowych wyposażony w najwyższej jakości automaty dedykowane dzieciom, młodzieży
oraz dorosłym.
Ponadto systematycznie prowadzone w centrum
działania marketingowe powodują zacieśnianie relacji z lokalną społecznością. Obiekt zaspakaja coraz więcej potrzeb codziennego życia mieszkańców.
Wspólna organizacja warsztatów artystycznych z
rumskimi stowarzyszeniami, działania prowadzone
wraz z Urzędem Miasta, okolicznymi szkołami, cykliczne rajdy rowerowe „Galeria Rumia i Ty”, to tylko
niektóre z działań cieszące się dużą aprobatą społeczności Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Obiekt w minionych latach z powodzeniem przeszedł proces rekomercjalizacji. Po okresie sukcesywnego pozyskiwania nowych znaczących najemców, takich jak międzynarodowa sieć handlowa
JYSK, znana niemiecka sieć dyskontowa KiK, sklep
elektroniczny NEONET, a także operator spożywczy
BIEDRONKA, ZIAJA DLA CIEBIE, MADONNA ESOTIQ
czy ELKA SCHOOL umowy najmu przedłużyło wielu funkcjonujących w galerii sklepów, m.in. dodatkowo powiększająca swoją powierzchnię drogeria
Rossmann.
Unikalne połączenie funkcji usługowo – rekreacyjnej, rozrywkowej Galerii Rumia wyróżnia ją na
tle pobliskich obiektów i daje możliwości dalszego
uatrakcyjniania proponowanych sposobów spędzania czasu wolnego dostosowując je do aktualnych
potrzeb klientów, panujących trendów.
Warto tu być!

Galeria Rumia,
ul. Sobieskiego 14 A
www.galeriarumia.com
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Burmistrz Miasta Rumia
zaprasza na:
Burmistrz Miasta Rumia
zaprasza na:

Parafia p.w. Św. Józefa i Judy
Tadeusza
Rumia, ul. Podgórna 1

Parafia p.w. Św. Józefa i Judy
11.00 Uroczysta Msza Święta
Tadeusza
Rumia, ul. Podgórna 1
12.00 Wymarsz Orszaku

11.00 Uroczysta
MszaSabata,
ŚwiętaSobieskiego, Dąbrowskiego,
Przejście ulicami:
Świętojańską
pod pomnik Św. Jana Pawła II
12.00 Wymarsz
Orszaku
Przejście ulicami:
Sabata, Sobieskiego,
Dąbrowskiego,
13.15 rozpoczęcie
Uroczystości
na scenie
Świętojańską pod pomnik Św. Jana Pawła II

Pokłon Trzech
Króli Św. na
Rodzinie
13.15 rozpoczęcie
Uroczystości
scenie
Koncert
Kolęd
w
wykonaniu:
Pokłon Trzech Króli Św. Rodzinie

Obchody
Święta Niepodległości
w I LO

Wszyscy mamy świadomość, że zadaniem szkoły jest nie tylko
kształcenie, ale również wychowanie młodego człowieka. Bardzo
ważnym jego aspektem jest wychowanie do wartości, a więc między innymi rozwijanie uczuć patriotycznych. Święto Niepodległości to świetny pretekst do rozmów o bogatej historii naszego kraju i świętowania.

W I LO w Rumi bardzo
uroczyście obchodzono to
święto. 10 listopada odbyła
się akademia, której motywem przewodnim było Powstanie Styczniowe. "Kartony biało czarnej prawdy"
Artura Grottgera stanowiły
tło dla tekstu zaczerpniętego
z oryginalnego pamiętnika
Ludwiki Platerówny udrapowanego na dramat. Na
scenie zagościły też teksty
poety żołnierza Mieczysława Romanowskiego i piękna piosenka Stana Borysa

do słów C. K. Norwida.
Oddanie głosu "naocznym
świadkom" pozwoliło dostrzec, że za liczbami, datami, faktami, które poznajemy na lekcjach historii
kryją się ludzkie dramaty
wielu ludzi.
Humorystycznym akcentem był „Dzień Wąsa”.
Dla uczczenia postaci Józefa Piłsudskiego uczniowie przykleili sobie sumiaste wąsy, które były
znakiem rozpoznawczym
Marszałka.

Samorząd
Uczniowski
zorganizował JADŁODAJNIĘ 44. Kawiarenka szkolna zaistniała w żołnierskim
klimacie i serwowała prostą,
wojskową strawę (grochówka, chleb ze smalcem, ogórki kiszone i kiełbasa). Było
gwarnie i smacznie.
11 listopada nauczyciele
i młodzież liceum aktywnie
uczestniczyli w miejskich
obchodach Święta Niepodległości.
J.P.

Koncert Kolęd w wykonaniu:

13.30
13.30 poczęstunek
poczęstunek
Urząd
Urząd
Miasta
Miasta
Rumia

Rumia

Starostwo
Starostwo
Powiatowe
Powiatowe
Wejherowo

Wejherowo

Na zdjęciu po lewej: uczniowie występujący podczas uroczystej akademii byli przebrani w stroje z epoki. Zdjęcie
po prawej: pamiątkowe zdjęcie z marszałkiem Piłsudskim podczas parady z okazji Święta Niepodległości. Fot.: J.P.

REKLAMA

Żółty Domek
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Z Henrykiem Tomaszewskim
- prezesem Zarządu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

o tym co trzeba robić,
by z kranu leciała czysta, zdrowa woda
rozmawia Emilia Samulska

Woda to jedno z najważniejszych dóbr naturalnych
potrzebnych człowiekowi do życia. Podobno w Rumi
jest ona najlepsza?
Woda stanowi podstawę życia wszelkich organizmów
zamieszkujących naszą planetę. Zarówno człowiek, jak i rośliny oraz zwierzęta nie mogą bez niej istnieć. Człowiek w
70% składa się z wody. Banałem jest więc stwierdzenie, że
woda tworzy życie ale tak właśnie jest. Dzięki prowadzonym
od wielu lat działaniom organizacyjnym i inwestycyjnym
dostarczamy naszym klientom wodę najwyższej jakości. Jest
ona smaczna, zdrowa i zapewniam, że można ją pić prosto
z kranu. Potwierdziły to niezależne badania Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, który stwierdził, że jakość badanej
wody z sieci wodociągowej, przewyższa jakość wody butelkowanej kupowanej w sklepie. Taka ocena Sanepidu, niezależnie od bieżącej kontroli jakości, to swego rodzaju cenny
certyfikat organu o najwyższej znajomości rzeczy. Obecna,
najwyższa jakość wody to efekt stosowanych technologii i
procedur, ale przede wszystkim, wielomilionowych, zrealizowanych już projektów finansowanych z udziałem środków
Unii Europejskiej.
Proszę opowiedzieć jaki jest teren działalności PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. i skąd bierze się tak dobra
woda?
- Jesteśmy głównym dostawcą wody dla mieszkańców
Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, a także części gmin wiejskich: Kosakowo, Wejherowo i Puck. Produkowana woda
pochodzi w całości z ujęć wód podziemnych. Dzięki temu
jest bezpieczna bakteriologicznie i po procesie uzdatniania
ma stabilny skład fizykochemiczny. Eksploatujemy tylko
studnie głębinowe zgrupowane w ośmiu ujęciach wody.
Głównym ujęciem wody jest „Reda”. Zaopatruje ono w
wodę znaczną część Gdyni, oraz w całości miasta Redę i Rumię. Mieszkańcy Rumi piją więc wodę z największego ujęcia wody ,,Reda’’. Ujmowana woda pochodzi z osadów geo-

Stacja uzdatniania wody ,,Reda’’ – wnętrze hali filtrów

logicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%) i kredy
(11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych
i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Badania
przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria,
własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest
zdrowa i nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą
filtrów domowych! Po co więc kupować wodę w butelkach?

Z butelki czy z kranu?
Wodę, nazywaną przez wielu „kranówką”, można pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie, pamiętając jednak, że na jej jakość wpływa także stan instalacji w budynku.
Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i
badaniom na wszystkich etapach „podróży” do klienta, a przy
tym nie ma też dowodu, że jest zdrowsza. Niektóre naturalne
wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż
jest to zalecane dla np. niemowląt czy też małych dzieci. Ponadto tworzywa sztuczne używane do produkcji butelek mają
szkodliwy wpływ na środowisko. Wnioski nasuwają się same.
Od wielu lat zachęcacie Państwo do picia wody z kranu,
nowością w rumskich szkołach są poidełka. Co to za akcja?
Wzorem innych firm wodociągowych, wystąpiliśmy
do władz gmin, na terenie których działamy, z inicjatywą
wspólnej akcji wyposażenia szkół w tzw. poidełka. Propozycja spotkała się z dużym odzewem władz samorządowych,
także Burmistrza Rumi. W efekcie, PEWIK GDYNIA
podarował rumskim szkołom 12 takich urządzeń. Koszt
jednego urządzenia to 2.000 zł, natomiast koszty montażu
poidełek w szkołach pokryło miasto.

Powierzchniowa część studni głębinowej

Czy czerpana z ujęć woda jest bezpośrednio przekazywana do odbiorców, czy poddawana jest jeszcze jakimś
procesom?
- Na każdym naszym ujęciu są stacje uzdatniania wody, w
których jest prowadzony proces polegający, przede wszystkim, na obniżeniu zawartości związków żelaza i manganu
do poziomu odpowiadającego obowiązującym normom.
Produkowana woda nie jest natomiast poddawana działaniu
dezynfekcji chemicznej, która generuje powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji. Dezynfekcję wody, jeśli zaszłaby taka potrzeba, zapewniają zainstalowane na stacjach
lampy promieniowania UV, posiadające silne właściwości
bakteriobójcze. Zaletą tej metody jest zachowanie naturalnego smaku i zapachu wody.
Czy ujęcia w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu na którym
działacie?
Zdolność produkcyjna ujęć gwarantuje pełne zaspokajanie potrzeb mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw przez
całą dobę, 365 dni w roku. Rezerwy wydajności pozwalają
utrzymać ciągłość dostaw także w okresie zwiększonego zapotrzebowania, zarówno dzisiaj, jak i w najbliższej perspektywie.

Od wielu lat konsekwentnie informujemy mieszkańców,
że woda dostarczana z sieci nadaje się do picia bez obaw o
swoje zdrowie. Powoli zmienia się świadomość mieszkańców
i coraz więcej osób sięga po „kranówkę”. Pomysł, by w szkołach uczniom udostępnić wodę do picia, wynikł z tej właśnie
potrzeby. Poidełka są najczęściej zamontowane w pobliżu
sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f uczniom
najbardziej doskwiera pragnienie. Akcja ,,Poidełka w szkołach’’ wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowych zasad żywienia, gdyż nasza woda, jest nie tylko zdecydowanie tańsza,
ale znacznie lepsza od tzw. wody „źródlanej” kupowanej w
butelkach PET. Smaczna i zdrowa woda dostarczana przez
nas jest znakomitą alternatywą dla słodzonych, wysokokalorycznych napojów, które nasze dzieci piły do tej pory nie
posiadając wygodnego dostępu do świeżej wody.
Dziękuję za rozmowę.
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Sztafeta Pokoleń w Stacji Kultura

Konkurs Papieski

Sztafeta Pokoleń Rumia, to platforma wymiany informacji pomiędzy trzema pokole27 października odbył się w ZSP w Reniami: seniorów, juniorów i tworzących ją ludzi w średnim wieku, mająca na celu przeka- dzie X Konkurs Papieski. Uczniowie z siedzanie wiedzy z zakresu historii Polski, krzewienia idei patriotyzmu w młodym pokoleniu. miu szkół powiatowych pisali test wiedzy o
papieżu Janie Pawle II, prezentowali prace
Określenie
„Sztafeta bardzo emocjonalny wyplastyczne i odpowiadali na wylosowane
pokoleń” zaczerpnięto z głosił prelekcję na temat
pytania o różnym stopniu trudności.
piosenki Tadeusza Polkow- historii, umiłowania Oj-

skiego ps. Tadek – polskiego muzyka wykonującego
hip-hiphopową muzykę o
tematyce patriotycznej. W
wypełnionej po brzegi sali
obecne były trzy pokolenia
mieszkańców Rumi, tzn.
dzieci i młodzież, osoby w
średnim wieku i seniorzy.
Piotr Szubarczyk (historyk z I.P.N.) w sposób

czyzny i patriotyzmu. Mówił m.in. o Żołnierzach
Wyklętych, młodzieży walczącej w Powstaniu Warszawskim czy trudnym odzyskiwaniu niepodległości.
Wspomniał też znamienne
słowa Jana Pawła II o tym,
że „Musimy pamiętać, że
wolność nie jest nam dana
raz na zawsze”. W. Hintzke

Prelegenta z równym zainteresowaniem słuchały dzieci jak i starsi. Fot.: W.H.

I miejsce zajęły uczennice z I LO w Rumi: Weronika Holka, Sylwia
Gierszewska i Martyna
Wszeborowska. Uczennice przygotowały do
konkursu nauczycielki: p.
Barbara Pajzderska i p.
Mirosława Pałubicka.B.P.

Co z naszym herbem?
Herb to znak przynależności, ważny znak rozpoznawalny i reprezentacyjny naszego miasta
– pieczęć herbowa jak pisze pan Ryszard Hinc.
Dziwię się, że tak szybko zastąpiono herb … logiem.
Jako mieszkanka Rumi od urodzenia nie zgadzam się
na tak „nowoczesną” formę.

Sala wypełniona publicznością „po brzegi”. 		

Fot.: W.H.

Podczas prelekcji śpiewała i tańczyła młodzież rumskich szkół.

Fot.: W.H.

Przewodnicząca Rumskiego Koła PiS
Łucja Słowikowska

REKLAMA

Powiat inwestuje w młodzież

Doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażenie pracowni zawodowych,
rozbudowa szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie priorytetowych kierunków kształcenia czy dofinansowanie nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu. Wszystko to będzie możliwe dzięki podpisanym przez Powiat
Wejherowski umowom na rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w powiecie, których realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku. Łączna wartość projektów to 28 mln zł.
Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które
odbyło się 9 listopada br.
w Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku,
Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław
Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Krzysztof Trawicki, Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski podpisali umowy
na wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie wejherowskim.
– W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 zostały zaplanowane duże środki na
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rozwój szkolnictwa zawodowego. Ponad 25 mln euro
z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz 51,5 mln
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w kraju
kwota, która ma służyć
przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych
dla rozwoju Pomorza – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk podczas otwarcia Forum Pomorskiej Edukacji.
Warto zaznaczyć, że z tej
rekordowej kwoty Powiat
Wejherowski otrzyma 24,2
mln zł na rozwój i podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie.

– Takich pieniędzy w
historii powiatu na rozwój oświaty jeszcze nie
było – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Robiliśmy już
duże projekty np. boiska
z Funduszy Norweskich,
ale nie na taką skalę. Dla
naszego samorządu oświata
jest bardzo ważna, ponieważ wspierając kształcenie
młodzieży inwestujemy w
przyszłość. Dlatego jest to
niewątpliwy sukces tej kadencji – dodała starosta.
Pierwszy z projektów
stażowo-szkoleniowy pn.
„Zintegrowany
rozwój
publicznego szkolnictwa
zawodowego w Powiecie
Wejherowskim
poprzez

wzrost jakości edukacji zawodowej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego o
wartości 8,9 mln zł otrzymał unijne wsparcie w wysokości 8 mln zł.
– Projekty dotyczą nie
tylko rozbudowy szkół, ale
także doposażenia pracowni
i inwestycji w człowieka,
bo ponad 8 mln zł zostanie
przeznaczonych na staże i
praktyki dla uczniów oraz
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli – powiedział
Etatowy Członek Zarządu
Wojciech Rybakowski.
Drugi projekt infrastrukturalny pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Wejherowskim
poprzez rozbudowę i doposa-

Moment podpisania umowy przez starostę Gabrielę Lisius i marszałka Mieczysława Struka

żenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych” w ramach
przedsięwzięcia strategicznego
o wartości całkowitej prawie
19 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 16,1
mln zł.
Środki w połowie przeznaczone zostaną na rozbudowę szkół, wyposażenie pracowni zawodowych
oraz doposażenie istniejących. W ramach rozwoju
infrastruktury pięć szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherow-

skiego przejdzie gruntowne
zmiany. Ponadto środki
unijne posłużą wsparciu
kształcenia w 27 zawodach
na poziomie zasadniczym,
technicznym i policealnym
w takich branżach jak: ICT
i elektronika, transport, logistyka, motoryzacja, zdrowie i srebrna gospodarka,
turystyka, sport i rekreacja
oraz energetyka i ekoenergetyka.
Projekty
realizowane
będą w ciągu najbliższych
trzech lat.
Powiat
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Kolejny sukces „Hipolita“
– efekt pracowitej jesieni!
Jesień w „Hipolicie“ obfituje w ciekawe wydarzenia.
Najbardziej cieszy sukces Macieja Tarnowskiego i Rafała
Fusowskiego – uczniów III klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy pod kierunkiem Pani
Urszuli Kordyńskiej, wywalczyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia“, w kategorii deser i V miejsce w kategorii zakąska. Ideą konkursu
jest poszukiwanie inspiracji kulinarnych w literaturze pięknej. Każda potrawa przygotowana przez kilkudziesięciu
uczestników konkursu musiała być związana z inną książką. Inspiracją do stworzenia zwycięskiego deseru - „Ptasie
mleczko w sosie mango“ - była lektura książki „Kawiarenka pod różą“ Katarzyny Michalak.
Start w konkursach wymaga perfekcji, a zatem wielu godzin prób w doskonałym przygotowaniu konkursowej potrawy. W tym celu, z inicjatywy nauczycieli przedmiotów
gastronomicznych, w „Hipolicie” organizowane są warsztaty z Kulinarnymi Mistrzami. Jesienią w ZSP nr 2 odbyły
się trzy spotkania, które dotyczyły kuchni polskiej, francuskiej i japońskiej. Dzięki nawiązanej w ubiegłym roku szkolnym, współpracy z Polską Akademią Kulinarną uczniowie
„Hipolita” mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach
z kuchni francuskiej, które poprowadziła Pani Klaudia
Janus. Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowali m. in.:
zupę cebulową, pastę z wątróbki, kurczaka po prowansalsku oraz naleśniki Suzette. Kolejne, grudniowe spotkanie,
poświęcone będzie potrawom ze ślimaków.
Z kolei w ramach projektu „Gotuj z Szefem”, adepci
sztuki kulinarnej mają możliwość przyglądania się pracy
najlepszych kucharzy z Pomorza. Swoim doświadczeniem
w branży gastronomicznej dzielił się Tadeusz Pienczyn
z restauracji w hotelu „Mistral” z Gniewina. Dzięki niemu
uczniowie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i
usług gastronomicznych, poznali nie tylko nowe rozwiązania przygotowywania potraw z warzyw, ale także atrakcyjne sposoby ich prezentacji i podania dla konsumenta. To
bardzo ważny element w pracy kucharza.
Zdecydowanie orientalne smaki i produkty pojawiły
się na kolejnych już warsztatach sushi. Podczas zajęć,
prowadzonych przez Adama Krzywca, kucharza z restauracji Sekai Sushi w Rumi, młodzież nauczyła się przyrządzać różne rodzaje japońskich przysmaków. Wszyscy
uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikat ukończenia
szkolenia, który zapewne będzie dodatkowym atutem w
poszukiwaniu przyszłej pracy zawodowej.
Nową inicjatywą wśród społeczności „Hipolita” był
Dzień Zdrowego Żywienia, który odbył się 8 listopada.
Stoisko z koktajlami, świeżo wyciskanymi sokami z warzyw
i owoców oraz ciastkami owsianymi było niezwykle oblegane. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, chwalili zdrowe przysmaki licząc na kolejne takie dni.
Nawyki zdrowego żywienia należy promować od najmłodszych lat, stąd pomysł Pani Sylwi Pojawy, nauczycielki z „Hipolita”, aby do szkoły zaprosić najmłodszych.
Grupa 6-latków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek z Rumi pod opieką przyszłych kucharzy, upiekła
w szkole zdrowe ciasteczka. Efekty tej współpracy były
wspaniałe, a wrażenia ze spotkania – bezcenne.

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.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia, ul. Morska 118C
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel.: 58 6776300
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
Rejestracja P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
Poradnia specjalistyczna tel.: 58 727 24 02
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

INFORMUJEMY, ŻE ULEGŁY ZMIANIE NUMERY
TELEFONÓW W NZOZ NR 1 RUMIA
REJESTRACJA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ TEL.: 58 727 24 01
REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNEJ TEL.: 58 727 24 02
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA W RUMI TEL.: 58 727 29 50
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Łucja Słowikowska
radna
Powiatu Wejherowskiego

II Rumska Parada
Niepodległości

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego III i V kadencji,
11 listopada odbyła się II Rumska Parada Niepodległości - po ubiegłogdzie aktualnie pełni funkcję przerocznym
sukcesie, w tym roku również kontynuuowaliśmy tę szczytną ideę.
wodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz
W tym roku widać było bardzo dużo
11 listopada w Rumi był obchodzony
członka Komisji Rewizyjnej.
biało czerwonych flag powiewających na
tak jak wszędzie w Polsce, bardzo uroczyBędąc radną ściśle
współpracuje z jednostkami powiatowymi takimi
jak: PCPR w Wejherowie,
PUP, domami pomocy
społecznej, Państwowym
Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym.
Organizuje wyjazdowe
komisje, gdzie wraz z członkami komisji zapoznaje się
z bieżącą działalnością i
wykonywanymi inwestycjami w placówkach. Brała
udział w przygotowywaniu
uchwał w sprawie uchwalenia powiatowej strategii
polityki społecznej oraz w
sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Analizuje wraz z członkami komisji realizację
Powiatowego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Przyjmuje informacje na
temat sprawowanego nadzoru oraz wspierania pieczy
zastępczej na terenie powiatu wejherowskiego.

Pozytywnie opiniowała
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji
Lokalnego
Rynku Pracy na lata 20162020. Na posiedzeniach
komisji, co ma szczególne
znaczenie dla pani Słowikowskiej, omawiane są
tematy dotyczące funkcjonowania służby zdrowia
na terenie powiatu wejherowskiego np. możliwości
dostępu do poradni specjalistycznych. Na bieżąco zaznajamia się z problemami,
które dotyczą mieszkańców
Powiatu Wejherowskiego z
zakresu jej kompetencji oraz
stara się je rozwiązywać.
Ze względu na istotne znaczenie dla ludności lokalnej interesuje się
funkcjonowaniem Szpitala
Specjalistycznego im. F.
Ceynowy w Wejherowie.
W tym roku zorganizowała
posiedzenie komisji w szpitalu, gdzie zapoznano się z
warunkami pracy Oddziału Kardiologii i Oddziału
Pediatrii szpitala. Wraz z
członkami komisji pozy-

tywnie opiniuje wnioski
dyrektora szpitala w sprawie udzielania dotacji, zarówno na remont oddziałów jak i zakup sprzętu.
Jako członek komisji
rewizyjnej bierze udział w
kontrolach w zakresie organizacyjno – finansowym
jednostek oraz uczestniczy
w rozpatrywaniu skarg na
działanie Starosty Wejherowskiego oraz dyrektorów
jednostek. Opiniuje roczne
wykonanie budżetu powiatu i głosuje w sprawie
udzielenia
absolutorium
Zarządowi Powiatu.
Pani Słowikowska czynnie bierze udział w uroczystościach powiatowych i
gminnych dotyczących zarówno jej zakresu działania
jak i ważnych dla powiatu
wydarzeń, takich jak np.
dożynki powiatowe, które
odbyły się w tym roku w
Gminie Szemud. Ponadto
uczestniczy w szkoleniach,
które pomagają jej zarówno
w spełnianiu obowiązków
radnej jak i poszerzają jej
zakres wiedzy.

POLICJA
36-latek ukradł rower, był poszukiwany, już jest w areszcie śledczym
Praca policjantów z Rumi i Gdyni zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny podejrzewanego o kradzież roweru górskiego. Warty około 1500 złotych jednoślad zginął sprzed
centrum handlowego na terenie miasta Rumia. Funkcjonariusze ustalili, że związek z
kradzieżą ma 36-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Okazało się także, że był poszukiwany, dlatego po przesłuchani
trafił do aresztu śledczego. Za przestępstwo kradzieży grozi kara pozbawienia wolności
na okres od 3 miesięcy do 5 lat.
Rower wartości około 1500 zł zginął sprzed jednego z centrów handlowych w Rumi.
Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji wspólnie z policjantami z Gdyni. Mundurowi podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że złodziej przeciął linkę która zabezpieczała rower przed kradzieżą, a następnie zapakował go do samochodu i odjechał. Funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego o tą kradzież, po czym zatrzymali 36- latka.
Mężczyzna został już przesłuchany przez śledczych i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia. Jak się okazało, sprawca był osobą poszukiwaną do odbycia kary 3 miesięcy
pozbawienia wolności. W sobotę zatrzymany trafił do aresztu śledczego.
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ście. Mieszkańcy miasta uczestniczyli w
uroczystej mszy świętej w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a następnie wyszli na plac
przed świątynią, aby uformować się w
kolumnę, która przemaszerowała ulicami
Rumi.

masztach i drzewcach niemal w każdym
domu, co powodowało, że trasa przemarszu wyglądała bardzo uroczyście. Na
zakończenia, tradycyjnie złożono kwiaty,
wieńce i wiązanki pod pomnikiem przy
skrzyżowaniu ul. Derdowskiego i Wybickiego.
Tekst i foto: W. Hintzke

Zapraszamy do obejrzenia
fotoreportażu z naszej Parady
Niepodległości, jest on dostępny pod adresem:
https://gazetarumska.pl
/23964/11-listopada-naszym-obiektywie/
lub po zeskanowaniu poniższego QR kodu.
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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.
Dla tej grupy organizowany jest coroczny
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.
Budowa dzwonnicy z Dzwonem “Ksiądz
Jerzy” uroczyście odsłoniętej 6 czerwca
2014 roku, w IV-tą rocznicę beatyfikacji dobrze wpisuje się w krzewienie patriotycznych postaw, nie tylko dzieci i młodzieży.
Tematami, które często poruszamy w naszych projektach są naprotechnologia, etyczna alternatywa dla “in vitro”, a także niebezpieczeństwa przyjęcia ideologii gender.
W tym roku włączyliśmy się w inicjatywę ustanowienia jako patrona miasta Rumia Świętego Jana Bosko. Aby promować
postać naszego patrona, zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o życiu i działalności
Św. Jana Bosko.
Pierwsze obchody święta III Króli przeszły nasze oczekiwania. Kilka tysięcy
mieszkańców Rumi i okolic wzięło udział
w orszaku. Ciesząc się z tego sukcesu, deklarujemy systematyczną pracę na rzecz
rozwoju tej formy świętowania.
Fundacja jest współorganizatorem i
patronem takich przedsięwzięć, jak:
1. Konkurs Biblijny, obejmujący swym zasięgiem wszystkie poziomy edukacji, nie licząc
studiów wyższych, co roku cieszy się zainteresowaniem wśród tysięcy dzieci i młodzieży.
2. Budowa dzwonnicy z Dzwonem
„Ks. Jerzy”- pozwala na coroczne przynazwa odbiorcy

FUNDACJA

KULTURA, EDUKACJA
pominanie misji bł. ks. J. Popiełuszki oraz
wspomnienie najważniejszych chwil z naszych dziejów.
3. Orszak Trzech Króli - który obecnie
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 Pisma Świętego jest organizowane co roku wiosną i cieszy się coraz
większą popularnością.
5. Rumska Parada Niepodległości to
kolejna impreza, podczas której całe miasto świętuje w tym wypadku 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
pod adresem: www.fundacjaslowo.pl
Wszystkich chętnych do włączenia się
w nasze działania serdecznie zapraszamy!
Prosimy też Darczyńców o dokonanie dowolnej wpłaty na nasze konto, pozwoli to nam jeszcze lepiej pracować dla
dobra naszej społeczności. Wspierając
działalność Fundacji „Słowo”, wspieracie
Państwo również Gazetę Rumską, która współdziała z Fundacją we wszystkich
inicjatywach m.in. poprzez promocję prasową i internetową wszystkich działań w
których uczestniczy Fundacja.
Fundacja „SŁOWO”
84-230 Rumia,
ul. Derdowskiego 23
Biuro Fundacji tel.: 58 679 69 22
KRS: 0000435830, NIP: 5882397923,
REGON: 221758326
Nr konta:
18 2030 0045 1110 0000 0248 8510
biuro@fundacjaslowo.pl
www.fundacjaslowo.pl
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Obchody Święta Niepodległości
w Zespole Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego
Troska o patriotyczne wychowanie młodzieży jest wpisana w charyzmat i misję szkoły salezjańskiej. Jak pisze ks. Marek Chmielewski SDB, „Ksiądz Bosko zaproponował wychowanie młodych na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Pragnął wychowywać ludzi
tradycyjnie wierzących i jednocześnie otwartych na znaki czasu.
Realizując ten postulat, pragniemy, aby Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi
był kuźnią patriotyzmu. Obchody Dnia Niepodległości są ku
temu doskonałą okazją...
W tym roku świętowaliśmy
ten dzień na różnych polach...
11 listopada 2016r., Parada Niepodległości
Tego dnia na rumskich obchodach Dnia Niepodległości w
gronie mieszkańców biorących
udział w uroczystej mszy św. i
maszerujących pod pomnik byli
absolwenci szkół salezjańskich
oraz obecni uczniowie. Nie zabrakło ich w Liturgicznej Służbie
Ołtarza, w grupie harcerzy i sanitariuszy. Obchody Dnia Niepodległości uświetniły poczty
sztandarowe, mieliśmy także
naszą przedstawicielkę w Gdyńskim Szwadronie Krakusów.
14 listopada 2016, sanktuarium Piaśnica.
W poniedziałek zaproponowaliśmy uczniom klas drugich
gimnazjum nietypowe zetknięcie z historią. Rano udaliśmy się
do Piaśnicy – miejsca okupionego w czasie II wojny światowej
krwią tysięcy Polaków i przedstawicieli innych narodów.
Szacuje się, że lasy piaśnickie
były świadkiem zbrodni na ok.
12 tysiącach ludzi. Wśród nich
byli przedstawiciele miejscowych elit intelektualnych i duchowieństwa, ale także ludzie
chorzy i małe, niewinne dzieci.
Hitlerowcy często pozbawiali
życia całe rodziny – relacjonował ks. Daniel Nowak, kustosz
piaśnickiego sanktuarium, pod
którego przewodnictwem chodziliśmy po piaśnickim szlaku pamięci. Nasz przewodnik
zwrócił uwagę także na teologiczny wymiar tej ofiary, wielokrotnie podkreślając, że naród
pozbawiony wartości i nadziei
płynących z wiary, nie jest w stanie trwać.
Następnie udaliśmy się do
kościoła pw. Chrystusa Króla i
bł. Alicji Kotowskiej, gdzie po
krótkiej, wspólnej modlitwie,
znów spotkaliśmy się z ks. Da-

nielem, który objaśniał nam
symbolikę wystroju tego kościoła, integralnie związaną
z wydarzeniami piaśnickimi.
14 listopada 2016, Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Rumi.
Tymczasem
pozostałe
klasy gimnazjum i liceum
wzięły udział w uroczystej
akademii z okazji Dnia Niepodległości, przygotowanej przez klasy maturalne
pod opieką p. Jarosława
Gronaua i Piotra Lewandowskiego. Zebrani usłyszeli poetyckie strofy o Ojczyźnie, w lirycznej oprawie,
która dostarczyła wielu estetycznych przeżyć i wzruszeń. Przedstawienie wielokrotnie przerywały brawa.
Całość zamieniła się w piękną biesiadę patriotyczną.
Wiersze i piosenki inspirowane były czułymi punktami polskiej historii. Teksty
te okazały się ponadpokoleniowe. Dynamiczne aranżacje muzyczne dawnych i
współczesnych tekstów były
żywo odbierane tak przez
młodzież, nauczycieli, jak i
zaproszonych gości. Cieszy
nas, że pojawiła się nowa
jakość akademii szkolnej,
która przestała być już tylko
wystudiowanym scenariuszem przygotowanym pod
dyktando nauczycieli, a stała się żywiołową manifestacją poglądów i przekonań
młodych ludzi, którzy tak
chętnie garnęli się do stworzenia tego dzieła. Pokazali
oni własne propozycje i od-

ważyli się przedstawić swoje
talenty. Odpowiedzialni za to
patriotyczne poruszenie pod
egidą p. Justyny Polniak byli
uczniowie: M. Białogłowy, F.
Piela, M. Gorczyca, A.Tkacz,
M. Brakowski oraz gościnnie
B. Węgliński.
Po akademii klasy licealne
i trzecioklasiści z gimnazjum
wzięli udział w spotkaniu z
wyjątkowymi gośćmi. Na zaproszenie p. Justyny Polniak
obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole uświetnili
żołnierze AK ze Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Krystyna Cembrzyńska-Piłat, Tadeusz Butler
oraz Eugeniusz Wrochna.
Goście przedstawili się i opowiadali o sobie i swoim życiu.
Były to wzruszające i cenne
relacje żywych świadków
naszej trudnej historii. Młodzież zadawała także pytania,
świadczące o zainteresowaniu młodego pokolenia tymi
opowieściami...
I tak do historii przechodzi kolejne w wolnej Polsce
Święto Niepodległości... Nie
chcemy jednak spocząć na
laurach, wychowanie do wartości jest wpisane bowiem
w status szkół salezjańskich.
Pamiętamy o tym na lekcjach
j. polskiego, historii i WOS-u,
organizujemy rajdy turystyczno-krajoznawcze (np. Centralny Zlot Młodzieży PTTK
„PALMIRY”).
Pragniemy
kształcić w naszych progach
"dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli"...
Magdalena Kapuścińska
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Festiwal Piosenki „Po Prostu Harcerskiej” ZADUSZKI LITERACKIE
„Życie to krótki film, powtórki nie będzie ...”

Festiwal Piosenki „Po Prostu Harcerskiej” odbył się w Domu Kultury Janowo 19.11.2016 r.
Piątek pełen przygotowań, wystrój sceny, ostatnie przygotowania aby w sobotę wszystDnia 18 listopada 2016 r. w kluko przebiegało planowo i sprawnie. 9.00 sobota ruszyliśmy z Festiwalem, w pierwszej bie przy Parafii p.w. Św. Józefa i Św.
części brały udział nasze wspaniałe zuchy, którym kibicowali rodzice i znajomi.
Judy Tadeusza w Rumi młodzież Gimnazjum nr 1 i dzieci ze Scholi parafialnej
Zuchy prezentowały się
na scenie wyśmienicie i
pod kierunkiem p. Beaty Awsiukiewicz
wielokrotnie otrzymywały
i p. Małgorzaty Łoboz przedstawiły mongromkie brawa od publicztaż słowno – muzyczny „Życie to krótki
ności, a było ponad 100
film, powtórki nie będzie....”.
osób. Wszystkie zespoły
były tak przygotowane, że
Jury przyznało wszystkim
występującym I miejsca.
I część zakończyła się o
godz. 12.00 następnie przerwa do godz. 13.00, aby
przygotować się do Festiwalu dla drużyn, zastępów
i solistów w wykonaniu
harcerzy z Hufca ZHP Rumia. Sztab organizacyjny
przygotował scenę, widownię dla 26 wykonawców
i 200 uczestników. Dom
Kultury Janowo zapełnił
się do ostatniego krzesła na
widowni.
Punktualnie o 13.00
rozpoczęliśmy Festiwal Po
Prostu Harcerski. Uczestnicy prezentowali swoje
umiejętności w kategorii
piosenka drużyny, piosenka zastępu i solo dowolna.
Prezentacje trwały do godziny 16.00, jak śpiewali i
się prezentowali przedstawiamy na naszych klipach
video i zdjęciach „Było naprawdę super”. I miejsce w
kategorii drużyny zajęła 20
drużyna harcerska z Redy,
w kategorii zastępy 11
HDCzB i 5 WRDH, natomiast w solistach wyróżnienie otrzymała Natalia z
13 HDZB.
Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla zuchów i harcerzy, która wzbudziła podziw i zdziwienie,
a był to program Wielkiej
Maggi i Iluzji, a największym hitem były wyczarowane białe gołąbki, które
można było dotknąć i własnoręcznie wyczarować na
scenie wspólnie z Magikiem.
Festiwal w takiej atmosferze zakończył się o
17.00, a uczestnicy z na-
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Tak wyglądały festiwalowe reprezentacje zuchów i harcerzy.

grodami wrócili zadowoleni do domu. Serdecznie
dziękujemy Panu Leszkowi Winczewskiemu, organizatorom, wykonawcom
REKLAMA

i wspaniałej widowni za
atmosferę oraz wszystkim
dzięki którym ten festiwal
mógł się odbyć.

Fot.: B.F.

Śpiewać każdy może jeden lepiej, drugi gorzej…
„Najważniejsza jest dobra zabawa i uśmiech”.
Było Super ! HM B. Formella

Scenografia, oświetlenie, poezja oraz śpiew młodych
ludzi wpłynęły na niezwykle refleksyjny nastrój i głęboki
klimat zadumy w tak piękny listopadowy wieczór.
Beata Awsiukiewicz
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Powiatowa Gala Talentów V Wojewódzki Konkurs
języka angielskiego

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie to prawdziwa kuźnia talentów! Od prawie 10 lat kształci w
dziedzinie kultury i sportu, rozwija zainteresowania i umiejętności
dzieci i młodzieży z terenu powiatu wejherowskiego. Można było się
25 listopada 2016r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1 im. ks.
o tym naocznie przekonać za sprawą uroczystej Gali Talentów, która
Stanisława Ormińskiego w Rumi odbędzie się V Wojewódzki Konodbyła się 18.11.2016 w samo południe w auli I LO w Wejherowie.
kurs języka angielskiego pt. „Kultura i Obyczaje Krajów AnglojęW wydarzeniu uczest- Umysłu. Jak zapowiedział wi wyróżnik tej jedynej w
zycznych – USA i Kanada” pod patronatem Kuratorium Oświaty w
niczyli m.in. Starosta Wej- Etatowy Członek Zarzą- swoim rodzaju powiatowej
Gdańsku.
herowski Gabriela Lisius, du Wojciech Rybakow- instytucji oświatowej.
Etatowi Członkowie Zarządu Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski, radni
powiatu wejherowskiego,
przedstawiciele władz miasta Wejherowa oraz licznie
zgromadzeni goście, młodzież i sympatycy PZPOW.
W trakcie prawie dwugodzinnego
widowiska
uhonorowano dokonania
najwybitniejszych wychowanków placówki.
Nagrodę
dodatkową
za szczególne osiągnięcia
przyznano m.in. Chórowi
z I LO w Rumi oraz grupie teatralnej koła Odyseja

ski już wkrótce placówka
zmieni logo na "Centrum
Talentów" dzięki czemu jej
nazwa będzie adekwatna
do tego, co w istocie stano-

Podsumowania uroczystej Gali Talentów dokonała Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius, gratulując
wszystkim wyróżnionym.

Galę uświetnił występ chóru z I LO w Rumi

Celem konkursu jest:
- przybliżenie uczniom kultury, obyczajów oraz tradycji krajów anglojęzycznych,
- wykorzystanie nowych
możliwości edukacji w zakresie
nauczania języka angielskiego
- upowszechnienie znajomości języków obcych,
- podniesienie poziomu
umiejętności językowych,
- motywowanie uczniów
do samodzielnego poszerzania wiedzy,
- kształtowanie postawy
tolerancji w stosunku do
przedstawicieli innych narodów i kultur.

Zadaniem
uczniów
jest przygotowanie oraz
przedstawienie informacji, ciekawostek z dziedziny kultury i obyczajów
oraz elementów historii
krajów anglojęzycznych
(USA i Kanada). Prezentacje mogą odbywać się w
formie: scenki, wywiadu,
pokazu multimedialnego, degustacji potraw,
pokazu strojów narodowych, programu telewizyjnego itd.
Grupy uczniów będą
oceniane przez profesjonalne jury.

Regulamin konkursu
dostępny na stronie szkoły:
http://www.gim1rumia.edu.pl/index.
php/konkursy/1039-vwojewodzki-konkursjezyka-angielskiego

Narodowa Rumia o zmianę nazwy ulicy nie został
początkowo
przekazany
do wglądu radnych. Radni miasta dowiedzieli się o
jego istnieniu od nas dopiero na posiedzeniu, na które
przyszliśmy, by dowiedzieć
się jak postępują prace nad
naszym wnioskiem.
31 marca 2016 roku
Rada Miasta Rumi chcąc
wyprzedzić zapowiadaną
przez Rząd, mającą wkrótce wejść w życie ustawę
dekomunizacyjną, jednomyślnie przyjęła uchwałę o zmianie nazwy ul.
Nowotki na ul. Wisławy
Szymborskiej.
Uchwałę
przedkładał Klub Radnych
Platformy Obywatelskiej.
W uzasadnieniu zawar-

to informacje na temat
zbrodniczej
działalności
Marcelego Nowotki oraz
niepełny życiorys Wisławy Szymborskiej. Zabrakło w nim niewygodnych,
kontrowersyjnych faktów
z życia pisarki. Szymborska została przedstawiona
tam jedynie w pozytywnym świetle, a czerwone
rozdziały z jej historii zostały przemilczane, dając
niepełny, kłamliwy obraz
tej postaci. Nasz wniosek
z propozycją nowej nazwy
(ul. Edwarda Stachury) nie
był nawet rozpatrywany.

E.G.

Dekomunizacja w wydaniu PO
- z mordercy na propagandzistkę
W okresie
W ostatnim biuletynie stowarzyszenia „Narodowa Rumia” znapisała
wiersze
lazł się artykuł będący odpowiedzią skierowaną do radnego PO,
lina,
Lenina
i
pana Leszka Grzeszczyka, na temat jego działalności jako radnego.
Za zgodą autora tekstu, przedstawiamy go Czytelnikom w całości. wychwalające
Na łamach Gazety
Rumskiej (nr 10, 2016),
rumscy radni odpowiadają
na zapytanie o swoje dotychczasowe zasługi. Pan
Leszek Grzeszczyk (PO)
pisze między innymi: „Doprowadziłem do zmiany
nazwy ulicy Marcelego
Nowotki na ulicę Szymborskiej”. Choć można by
zrozumieć, że zmiana nazwy ul. Nowotki jest jego
właśnie zasługą, to nie jest
to do końca prawdą.
Jak było w rzeczywistości?
To
Stowarzyszenie
Narodowa Rumia jako
pierwsze złożyło wniosek o
zmianę nazwy tej ulicy (29

kwietnia 2015 r.). Z mieszkańcami w. wym. ulicy
ustaliliśmy nową proponowaną nazwę – Edwarda
Stachury. Prawdziwa może
być jedynie informacja, że
dzięki Panu Grzeszczykowi
nowa nazwa brzmi inaczej
od zaproponowanej przez
nas. Prawdą jest, że dzięki
niemu jest to ul. Wisławy
Szymborskiej – pisarki,
poetki, stalinowskiej propagandzistki. Czy aby na
pewno jest się czym chwalić..?
Czerwone
wiersze
Szymborskiej
W czasach stalinizmu
należała do tak zwanych
„Pryszczatych” - gru-

py młodych pisarzy, radykalnych entuzjastów
podporządkowania twórczości literackiej wymogom ideologii partii komunistycznej. W 1953
roku podpisała Rezolucję Związku Literatów
Polskich w Krakowie w
sprawie procesu krakowskiego. Dokument ten
był wyrazem poparcia dla
stalinowskich władz PRL
po aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami
duchownych katolickich,
skazanych na karę śmierci w sfingowanym procesie pokazowym zwanym
procesem księży kurii
krakowskiej.

socrealizmu
ku czci StaBieruta oraz
komunizm.
Np. „Robotnik nasz mówi
o imperialistach”, „Wstępującemu do Partii”, „Na
powitanie budowy socjalistycznego miasta”, „Dlatego żyjemy”.
W 1996 roku przyznano
jej nagrodę Nobla. Wg Komitetu Noblowskiego „za
poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu
i biologicznemu kontekstowi
ukazać się we fragmentach
ludzkiej rzeczywistości”. W
2011 roku otrzymała Order
Orła Białego od prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
Półprawda w uzasadnieniu
Złożony do burmistrza
Michała Pasiecznego (PO)
wniosek Stowarzyszenia

Tomasz Kłeczek
Prezes Stowarzyszenia
Narodowa Rumia
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Między 5 a 11 listopada Holly Wins w Rumi
Listopad obfitował w ważne dla Polski i Polaków historyczne
wydarzenia. Spośród nich na pierwszy plan wysuwa się oczywiście
rocznica odzyskania niepodległości, dość powszechnie kojarzona
jest także data wybuchu powstania listopadowego. Niemal zupełnie zapomniane w świadomości większości jest natomiast wydarzenie, którego setna rocznica przypadła w bieżącym roku.
Akt 5 listopada został
proklamowany wspólnie
przez cesarza Niemiec Wilhelma II Hohenzollerna
oraz cesarza Austro-Węgier
Franciszka Józefa Habsburga w 1916 roku i stanowił
niewątpliwie jeden z kilku
przełomowych momentów
na polskiej drodze do niepodległości. Tym bardziej
warto więc - zwłaszcza
przy okazji okrągłej rocznicy - podjąć choć krótką
refleksję nad doniosłością
tamtego wydarzenia i niedocenianą rolą, jaką odegrało ono w naszej historii.

DLACZEGO OKUPANCI
ZDECYDOWALI SIĘ
NA TAKI RUCH?
Jesienią 1916 r. sytuacja
państw centralnych na
obu frontach nie należała
do najbardziej komfortowych. Choć od klęski
– jak się później okazało –
dzieliły je jeszcze dwa lata,
to widmo porażki stawało
się coraz bardziej realne.
Na froncie zachodnim
Niemcy wciąż jeszcze wykrwawiali się w bitwie pod
Verdun, z kolei na wschodzie Austriakom udało się
odeprzeć rosyjską ofensywę generała Brusiłowa,
jednak ogromne straty,
jakie tam ponieśli, znacznie osłabiły zdolność bojową cesarsko-królewskiej
armii. Wobec coraz większych problemów z utrzymaniem odpowiedniego
stanu liczebnego wojsk,
państwa centralne zmuszone były do poszukiwania nowych rekrutów.
Jedną z koncepcji było
wykorzystanie potencjału
ludności polskiej zamieszkującej okupowane wów-
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czas przez te państwa tereny Królestwa Polskiego
i dawnego zaboru rosyjskiego.
Trudno
zaprzeczyć
temu, jakoby wspólna deklaracja przywódców Niemiec i Austro-Węgier, składająca obietnicę powołania
„samodzielnego” - takie
określenie pojawia się w
Akcie 5 listopada - Królestwa Polskiego nie miała
na celu zachęcenia Polaków do mobilizowania się
w szeregi wojsk zaborców.
Zresztą nasi rodacy dali się
poznać zwłaszcza Austriakom jako dzielni i waleczni
żołnierze. Legiony Polskie
zorganizowane przez Józefa Piłsudskiego odegrały
wręcz decydującą rolę w
kilku bitwach – jak chociażby pod Kostiuchnówką
w lipcu 1916 r. W tym kontekście tym bardziej trudno dziwić się chęci i pomysłom państw centralnych
zaangażowania większej
liczby polskich rekrutów
w walkę w ich szeregach.
Niemniej jednak – zapewne nawet wbrew intencjom
pomysłodawców – Akt 5
listopada okazał się wydarzeniem, które istotnie
wpłynęło na losy niepodległości Polski, choć raczej
ze względów politycznych i
dyplomatycznych niż militarnych.

5 LISTOPADA – I CO DALEJ?
Proklamacja wywołała
dosyć liczne reperkusje na
arenie międzynarodowej.
Taka deklaracja państw
centralnych nie mogła
umknąć uwadze ich głównych wrogów – Rosji,
Wielkiej Brytanii i Francji, które wspólnie potępiły

taką formę decydowania o
losach Polski i w swoich oficjalnych stanowiskach wyraziły gotowość do uznania
prawa narodu polskiego
do samodzielnego kształtowania swojego życia politycznego po zakończeniu
wojny. Z kolei na początku
stycznia 1917 r. w swoim
słynnym
przemówieniu
prezydent USA Woodrow
Wilson poparł dążenia
Polaków do utworzenia
niepodległego
państwa.
Nie sposób nie zauważyć oczywistego związku
przyczynowo-skutkowego
łączącego Akt 5 listopada
z tymi reakcjami państw
Ententy. Niewątpliwie to
właśnie ten dokument nadał sprawie polskiej „priorytetowy bieg” na arenie
międzynarodowej i zwrócił uwagę światowej opinii publicznej na kwestię
utworzenia niepodległego
państwa polskiego. Można
się tylko zastanawiać, czy
gdyby nie zainteresowanie
wywołane tą deklaracją,
późniejsze dyplomatyczne zabiegi orędowników
polskiej niepodległości z
Romanem Dmowskim i
Ignacym Paderewskim na
czele, okazałyby się równie
skuteczne.
Nie można zapominać
też o bardziej bezpośrednich, formalnych skutkach
ogłoszenia Aktu 5 listopada. Na jego mocy władze okupacyjne powołały
Tymczasową Radę Stanu w
Królestwie Polskim, która
to stanowiła swoistą formę - choć podlegającej w
znacznym stopniu okupantom - to jednak polskiej
administracji na terenach
Królestwa Polskiego. Jej

Wieczorem, 31 października – w Wigilię Wszystkich Świętych
odbył się w Rumi ,,Marsz Świętych”. Marsz ten organizowany jest
cyklicznie co roku, aby przypomnieć o tym, że każdy z nas został
powołany od chrztu świętego do świętości i zaproszony przez
Boga aby tam przez swoje życie zmierzał.

Uczestnicy Holly Wins przemaszerowali przez miasto ze świecami w rękach

O godz. 19:30 ks. Michał w imieniu ks. Proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi przywitał przybyłych uczestników. Następnie odbyła się scenka
przygotowana przez ks.
Grzegorza wraz z młodzieżą z parafii św. Jana z Kęt i
św. Judy Tadeusza z Rumi.
W trakcie scenki reporterka wyszła z zapytaniem do
zebranych
uczestników:
,,Czy warto być świętym i
co robić, aby zostać świętym” - czym wprowadziła
niektórych w spore zakłopotanie.
Uczestnicy
,,Marszu
Świętych” otrzymali na
drogę do Sanktuarium
Wspomożenia Wiernych
w Rumi relikwie świętych,

które każdy mógł przez
chwilę ponieść i poprosić
o wstawiennictwo i opiekę świętego czy świętej.
Każdy uczestnik otrzymał
również świecę – symbol
,,Iskry Miłosierdzia”, aby
przypomnieć o obchodzonym przez nas Roku Miłosierdzia i wezwaniu Papieża
Franciszka, do tego aby być
ludźmi miłosiernymi.
Po przyjściu na miejsce
ks. Łukasz przewodniczył
Mszy świętej, w trakcie
której przypomniał o powołaniu do świętości, drodze każdego z nas, która
wiedzie tak jak nasi święci
patronowie przez trud codziennej wierności powołaniu jakim nas Pan Bóg
obdarzył. Po Mszy świętej
uczestnicy ,,Marszu Świę-

tych" mieli okazję ucałować relikwie.
Od kilku lat Masz Świętych gromadzi setki wiernych z rumskich parafii.
Mamy nadzieję, że w roku
2017 będzie nas tyle co w
roku 2011 i 2012, gdy Rumia i Reda szły razem –
przemierzając ze świętymi
dla Chrystusa różne zakątki obu miast przypomniał
ks. Grzegorz.
Dziękuję za pomoc zaangażowanie szczególnie
Księżom Proboszczom, Organizatorom i osobom które
wstały z fotela, aby przypomnieć mieszkańcom Rumi
o ich powołaniu do świętości i realizacji tego powołania każdego dnia.

działalność doprowadziła
z kolei do powołania Rady
Regencyjnej, sprawującej
władzę w Królestwie Polskim w zastępstwie króla
lub regenta. To właśnie z
rąk jej członków naczelnik
Józef Piłsudski otrzymał 11
listopada 1918 r. zwierzchnią władzę nad wojskiem
polskim.

1918r. zamykają klamrą
dwuletni okres niezwykle intensywnych starań
polskich
dyplomatów,
polityków, ale także i
żołnierzy przelewających
krew w szeregach wojsk
zaborczych.
Bez większych wątpliwości można
zatem rzec, iż deklaracja
dwóch cesarzy stanowiła
impuls, który zainicjował
ciąg zdarzeń prowadzących do wyczekiwanego
przez pokolenia naszych

rodaków odzyskania niepodległości. Teza, iż „bez
5 listopada nie byłoby 11
listopada” może wydawać
się nieco przesadzona, jednak z pewnością nie jest
nieuprawniona i posiada
mocne historyczne uzasadnienie. Warto zatem
pamiętać i mówić o tym
tak istotnym wydarzeniu
częściej niż tylko przy
okazji kolejnych okrągłych
rocznic.

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA
Wydarzenia z 5 listopada 1916r. i z 11 listopada

ks. Michał Kwiatkowski
SDB, Rumia św. Krzyż

Arkadiusz Gajos
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Nie jest trudno być dobrym Wystawa o Wołyniu w I LO

Pod koniec października zakończyła się akcja przeprowadzona
W dniach 7-10 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym zobaczyć
w Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły – „Opatrunek na ratunek”.
można było ekspozycję „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.
Młodzież przez miesiąc
zebrała ogromne ilości rękawiczek jednorazowych,
strzykawek, igieł, plastrów, gaz, kompresów a
nawet chust operacyjnych.
Wszystkie te produkty
medyczne zostały wysłane
do Fundacji Redemptoris
Missio, która przekaże je
misjonarzom pracującym
w Afryce.
Za każdy dar, ogromną
wrażliwość oraz radość,
która towarzyszyła całej
zbiórce, w imieniu naszych
Afrykańskich Przyjaciół –
serdecznie DZIĘKUJĘ!!!
Bez Was,
kochani
uczniowie, NIC nie byłoby
możliwe!!!
Elżbieta Dziecielska
koordynator akcji
i pasjonat Afryki
REKLAMA

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

Zebrani uczniowie z uwagą wysłuchali opowiadania o naszej historii. 			

Wystawa składała się
z plansz, z których część
wstępna prezentowała Kresy Wschodnie w aspekcie
terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym.
Kolejna część ukazywała kontekst historyczny. Przedstawiała sytuację
ludności kresowej podczas
okupacji oraz planowane działania Organizacji
Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA)
wobec ludności polskiej.
Natomiast główną częścią ekspozycji była historia masowych mordów na
Polakach mieszkających
na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej. Ostatnie elementy wystawy ukazywały
działania tych Ukraińców,
którzy ratowali Polaków
podczas Rzezi Wołyńskiej.
Wystawa miała na celu
upamiętnienie tragedii, w
wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
zginęło w latach 1943-45
około 100 tysięcy Polaków,

zamordowanych
przez
ukraińskich nacjonalistów.
Temu również służyło
spotkanie młodzieży szkolnej I LO z przedstawicielem

Fot. E.S.

Wykład okazał się niezwykle interesującą lekcją
historii. Młodzież szkolna
chętnie uczestniczyła w
rozmowie, zadając pytania

Na otwarciu wystawy byli obecni przedstawiciele władz miejskich (od prawej radny P. Bartelke, burmistrz M. Kurkowski) władzy ustawodawczej (poseł J. Klawiter), władzy powiatowej (wicestarosta W. Reclaf) oraz dyrekcja
szkoły (dyr. L. Penkowska).			
Fot. E.S.

IPN-u, Bartoszem Januszewskim, zainicjowane
przez posła na Sejm RP,
Jana Klawitera. W wykładzie uczestniczyli również:
wicestarosta powiatu wejherowskiego, Witold Reclaf,
wiceburmistrz Rumi, Marcin Kurkowski, przedstawiciele Rady Miasta Rumi
oraz dyrektor szkoły, Lucyna Penkowska.

dotyczące nie tylko sytuacji Polaków na Wołyniu i w Galicji. Spotkanie
przedstawiciela IPN-u z
uczniami pozwoli im także na lepsze zrozumienie
kontekstu historycznego
filmu „Wołyń”, który w
najbliższym czasie obejrzą
w kinie.
Emilia Samulska

TU POWINNA
ZNAJDOWAĆ SIĘ
TWOJA REKLAMA!
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Nowe rondo

Dotarła do nas wiadomość, że podjęto
decyzję o budowie ronda na skrzyżowaniu
ulic Gdańskiej i Pomorskiej. Są też przeznaczone pieniądze w kwocie 1,8 mln zł (z tego
800 tys. zł z tzw. programu „schetynówek”,
ok. 470 tys. zł z powiatu i ok. 490 tys. zł z
gminy Rumia) na realizację tej inwestycji.
Ta decyzja mogłaby cieszyć,
gdyby nie fakt, że skrzyżowanie to bardzo niedawno zostało
zmodernizowane i unowocześnione. Mieliśmy prawo sądzić,
że projektanci, wykonawcy i
odbiorcy inwestycji wywiązali
się z tego zadania wzorowo i
wykonana droga jak i to skrzyżowanie, są wykonane zgodnie ze sztuką budowy dróg i
mają odpowiednie parametry
zapewniające bezpieczeństwo
REKLAMA

kierowcom i pieszym i dzięki
temu będzie im służyło przez
długie lata.
Dzisiaj okazuje się, że
tak nie jest i należy pytać,
jakie przesłanki, argumenty przemawiają za wydaniem 1,8 mln złotych w
sytuacji gdy na budowę czy
utwardzenie czeka wiele
ulic, lub można te pieniądze przeznaczyć na inne
Ryszard Hinc
inwestycje.

Niesamowita przygoda
w Toruniu
Silna grupa chętnych przeżycia wrażeń na przygodę w Toruniu
zebrała się w sobotę 5 listopada aby wyruszyć z Domu Harcerza
w Rumi. Punktualnie o godzinie 9.00 wyruszył autokar z uczestnikami wycieczki. Przejazd bez większych problemów, tylko pasek
klinowy rozleciał się na strzępy, ale kierowca przezorny miał zapasowy i punktualnie o godz. 12.00 spotkaliśmy się z przewodnikiem na bulwarze wiślanym w Toruniu.
Spacer po Starym mieście z przewodnikiem Adamem Kowalkowskim, dwie
godziny zwiedzania bardzo
szybko minęły. Następnie
Muzeum Podróżników i
przejazd do Fortu IV na
zasłużony posiłek.
Wieczorem nocne zwiedzanie Fortu z Pochodniami. Niedziela pełna
programu, który rozpoczął się w Muzeum Piernika, następnie przejazd
do Świątynni Jana Pawła
II i kierunek na zamek w
Gniewie. W zamku czekała na nas m.in. sala tortur, gdzie można było się
dowiedzieć jak wyglądały

14

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki

tortury w 19 wieku. Następnie odbyło się spotkanie z wielkim Komturem i
zwiedzanie zamku.
Planowo dotarliśmy do
domu Harcerza o godz.

17.00 gdzie zakończyła się
nasza przygoda. Dziękuję
wszystkim uczestnikom za
wspaniałą wycieczkę dobry
humor i moc wrażeń.
Hm Bogdan Formella
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Zagórzanka i powodzie
Ostatnia powódź w Rumi dała się we znaki wielu mieszkańcom
Rumi, a my dotarliśmy do dokumentu – opinii powstałej dnia 27
lutego 1937 r w Wejherowie.
„Opinia z wyniku
oględzin przeprowadzonych w dniu 26.II.1937 r
w obecności Wójta Zarządu Gminnego w Rumi p.
Roszczynialskiego, celem
stwierdzenia
przyczyn
wylewów rzeczki Zagórzanki w Rumi.”.
„Występowanie wody
z koryta w obrębie zabudowań Zagórza i Rumi
powyżej zakładu wodnego Kuschego powtórzyło
się w ostatnich 2 latach
2-krotnie. Pierwszy raz
woda wystąpiła w 1935 r,
w miesiącu lutym w czasie
nagłego topnienia śniegów. Nagły spływ wody
z górnego biegu Zagórzanki wstrzymany częściowo przez zmniejszony
przekrój koryta rzeki oraz
przez lody, a częściowo
także przez bardzo kręty
bieg rzeki spowodował
wystąpienie wody z koryta i zatopienie przyległych
ogrodów, woda dostała się
do piwnic.
Po powodzi w lutym
1935 r Zarząd Gminy
przeprowadził w lecie
tegoż roku gruntowne
oczyszczenie Zagórzanki od toru kolejowego w
stronę zakładu Kuschego.
Wycięto liczne drzewa,
rosnące na skarpach, wyrównano i umocniono faszynami skarpy, miejscami pogłębiono także dno.
Roboty te okazały się
niezupełnie wystarczające gdyż w bieżącym roku
woda wystąpiła z brzegów i
zatopiła ogrody i podwórza
zabudowań w stronę toru
kolejowego.

Będzie nowa droga
w Rumi!

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek oraz Wójt Kosakowa Jerzy Włudzik podpisali 3 listopada List Intencyjny w sprawie budowy „Drogi Trzech Powiatów”.

Kopia pisma przewodniego dt. opinii o stanie Zagórzanki z 20.03.1937 r

Zagórzanka, która w Zagórzu przechodzi na przestrzeni około 3 km przez 5
zakładów wodnych posiada
silny prąd i nie zamarza,
poniżej zakładu Kuschego
płynie przez nizinę łąk krętym biegiem w stronę Kazimierza i występuje również
stale z brzegów, zatapia łąki i
ogrody. Z uwagi na charakter górski Zagórzanki wskazane jest przeprowadzenie
badań w kierunku ustalenia
możliwości ujęcia wód wysokich przez zbasenowanie
w górnym biegu Zagórzanki
powyżej Zagórza. Ponieważ
opracowanie projektu zajmie
dłuższy czas, zaleca się tymczasowo zastosować natychmiast następujące środki zapobiegawcze:
1. w oczekiwaniu spływu
wody z roztopów oczyścić
koryto rzeczki na odcinku
od toru kolejowego do młyna Kuschego z lodu i innych
przeszkód tamujących swobodny przepływ wody, jak
płoty, kładki itp.
2. zarządzić wczesne
opuszczenie stawu zakładu
Kuschego

3. zarządzić wczesne
otwarcie śluz upustowych
przy zakładach w Zagórzu,
aby stawy przed przepływem wielkich wód były
częściowo opuszczone
4. osadzić znak wodny
przy zakładzie Kuschego
5. oczyścić staw Kuschego z namułu, do czego jest
zobowiązany właściciel
6. usunąć drzewa rosnące na skarpach rzeki powyżej stawu
7. sprostować koryto w
obrębie parceli Pelplińskiego z przekopem przez parcelę Tredera, na co tenże
wyraził zgodę
8. umocować brzegi faszynami na gruncie Sampławskiego celem zapobieżenia podmywania skarp i
znoszenia ziemi.”
Pod opinią podpisał się
kierownik referatu melioracji Kurzawa.
Dodam jeszcze, że w
roku 1925 podczas kryzysu, bezrobotni z Rumi i
powiatu, decyzją starosty
pracowali przy regulacji
rzeki w Rumi.
Ryszard Hinc
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Połączy ona ulice: I Dywizji Wojska Polskiego w
Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz Dębogórską w
Gminie Kosakowo z ulicą
Pucką w Gdyni. Budowa
drogi jest niezbędna do
skomunikowania terenów
inwestycyjnych w obszarze
Doliny Logistycznej.

Moment podpisania listu intencyjnego, od lewej: Prezydent Gdyni W.
Szczurek, Burmistrz Rumi M. Pasieczny, Wójt Gminy Kosakowo J. Włudzik

Skomunikowanie terenów w Rumi, gminie Kosakowo, oraz Gdyni tzw. „Drogą Trzech Powiatów”

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
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Koncert zespołu
Gala 15 lecia MTK
Raz, Dwa, Trzy 13 listopada

16 listopada 2016 roku Stowarzyszenie
Gmin Małego Trójmiasta Kaszubskiego obchodziło XV-lecie działalności. ZgromadzeKoncert zespołu Raz, Dwa, Trzy odbył się 13 listopada w hali wi- ni w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w
Rumi wspominali początki pracy przy twodowiskowo sportowej rumskiego MOSiR-u.
rzeniu MTK.
Spotkanie to było też
doskonałą okazją aby nagrodzić osoby, które przyczyniły się do rozwoju
Stowarzyszenia oraz miast
będących jego członkami.
Wszyscy goście podkreślali, jak ważna jest współpraca miast i jak wiele
można osiągnąć działając
wspólnie, dla dobra wszystkich trzech miast.
Współpraca Wejherowa,
Redy i Rumi w ramach stowarzyszenia MTK jest bardzo owocna. Wymieniamy
się doświadczeniami, pomysłami i dobrymi praktykami.
Zespół nie zawiódł
oczekiwań swoich fanów
i przedstawił repertuar z
całego przekroju twórczości, włącznie z pierwszym
utworem jaki powstał dla

zespołu. Publiczność odwzajemniała się częstymi
i gromkimi brawami, zapraszając zespół na koniec
koncertu do długiego bisowania.

Bardzo ją sobie cenię. Mam
nadzieję, że przed nami kolejne jubileusze i lata udanej
współpracy. – powiedział
Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny. Z kolei starosta Gabriela Lisius powiedziała, że taka
współpraca spowodowała
iż coraz więcej osób kojarzy nazwę Małe Trójmiasto
Kaszubskie z dobrze rozumianą konkurencją wobec
Trójmiasta i dzięki temu
jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w kraju - tworzymy dobrą markę.
W.Hintzke

Nagrody otrzymali:
• Krzysztof Hildebrandt
i Kazimierz Okrój za inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia
• Leszek Glaza za pomysł
organizacji Regat TrójCup
• Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki
Wojennej za wsparcie i
pomoc w organizacji regat TrójCup
• Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto” za działalność na
rzecz rozwoju sportu
wśród dzieci i młodzieży
• prof. Edmund Wittbrodt za wsparcie działalności Stowarzyszenia
Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”.

Po zakończeniu muzycznej części artyści otrzymali
kwiaty oraz na scenę uroczyście wjechał rocznicowy
tort z fajerwerkami.
W. Hintzke

Uroczysty koncert pieśni
patriotycznych w Rumi

11 listopada odbył się uroczysty koncert Pieśni Patriotycznych
W Rumi przy akompaniamencie tenora Krzysztofa Brzozowskiego
wraz z Chórem Św. Cecylii na hali widowiskowej MOSiR Rumia.
Podczas słuchania pieśni nie zabrakło utworów
takich jak „Wojenko, wojenko”, „Serce w plecaku”
oraz „Pierwsza Brygada”…

Publiczność wspólnie z
Chórem śpiewała pieśni
podczas których nie zabrakło dobrych emocji oraz
wyrażenia ekspresji przez

wszystkich
słuchaczy,
włącznie z członkami ruchu narodowego.
Emilia Samulska

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Rumia Michał Pasieczny, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Fot.: W. Hintzke

Złoto dla zespołu z I LO
26 października odbyły się półfinały i finały Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego w Unihokeju Chłopców.
Złoty medal zdobyła
drużyna ZSP nr 1 w Rumi
w składzie: Kamil Kiełb,
Damian Talaśka, Dawid Czerwionka, Antek
Rożek, Patryk Stencel,
Bartek Półchłopek, Krzysiu Miśniakiewicz, Wojtek Bartusch, Dominik
Klass, Jakub Mański. J.P.
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PLASTYKA NA MEDAL

Prezentujemy Państwu wywiad z panią tłumy. Dzieci, młodzież,
Beatą Went, prowadzącą sekcję plastyczną dorośli - tysiące rumian.
pamięta pani każdego
w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
Sekcję plastyczną w
Miejskim Domu Kultury
w Rumi prowadzi pani
już od 20 lat, przez ten
czas Pani podopieczni
zdobywali bardzo prestiżowe nagrody w konkursach międzynarodowych
i ogólnopolskich- które z
tych osiągnięć są dla Pani
najważniejsze?
Beata Went: Na pewno
wszystkie te nagrody międzynarodowe. W 2005 r
mieliśmy nagrodę w Paryżu
to był Gołąb Pokoju, który
zdobyła Angelika Żurawska mieszkająca obecnie
w Australii. Następnie nagrody, które zdobyliśmy w
Japonii. W zeszłym roku
brązowy medal zdobyty
przez Polonię Pawłowicz i
w tym roku aż dwa brązowe medale, które otrzymały Inga Lange oraz Marta
Kasprzycka.
Pochwalę
się również zwycięstwem
Alicji Went w Londynie
2012 roku. Kolejne to już
są ogólnopolskie, których
jest bardzo dużo i cały czas
przybywa.
Dokładnie. Ostatnio
pani podopieczny Miłosz
Ćwikła otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Warszawie - czy wysyłając

jego pracę przeczuwała
pani taki przebieg zdarzeń?
Beata Went: Nie, ponieważ kilka lat temu jak
wysyłałam prace na ten
konkurs to trzy razy z rzędu rok po roku zdobywaliśmy Główne Nagrody i
w biorąc to pod uwagę nie
liczyłam na ponowną wygraną. W tym roku wysłałam tylko cztery prace, w
tym Miłosz zdobył najwyższe miejsce na podium a
pozostałe prace otrzymały
wyróżnienie. Należy nadmienić, że na ten konkurs
wpływa kilkanaście tysięcy
prac z całej Polski więc jest
to dla nas naprawdę sukces.
W przyszłym roku
okrągła 20-sta rocznica
sekcji plastycznej, czy
ma już pani jakieś plany
w jaki sposób uczcić ten
jubileusz?
Beata Went: Skonsultuję plany z panią dyrektor Agnieszką Skawińską
i razem coś wymyślimy.
Fajnie byłoby ściągnąć
„starych” uczniów i pokazać również ich prace. Nie
wiem czy to się uda ale to
byłby ciekawy przekrój obrazów malowanych przez
te dwie dekady.
Przez pani sekcję przewinęły się rzeczywiście

ucznia?
Beata Went: Pamiętam
prawie każdego ucznia i
prawie każdy obraz. Jest
nawet wśród moich podopiecznych jedna dziewczyna,
która
zaczęła
uczęszczać na zajęcia już w
brzuchu mamy i teraz mija
19 rok kiedy w dalszym
ciągu przychodzi i maluje
obrazy.
Gratuluję
sukcesów
i takich wspaniałych
uczniów, którzy nieustannie zaskakują swoim talentem. Życzę sukcesów w dalszej pracy.
Amber

Miłosz Ćwikła otrzymał nagrodę
główną w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Warszawie.

Budżet obywatelski
Niedawne głosowania, wybór zwycięskich wniosków, pokazały nam, że procedura wyłaniania najlepszych projektów, gdzie
decyduje ilość otrzymanych głosów, pozostawia wiele do życzenia.
W obecnym systemie
grupa osób walczących o
budowę 100 m chodnika,
czy o utwardzenie podobnego odcinka ulicy w dzielnicy domków jednorodzinnych jest bez szans na
wybór ich projektu. Wielu
biorących udział w procesie

składania wniosków, zbierania podpisów, głosowaniu jest rozżalonych tym,
że pomimo ogromnego
wysiłku i zaangażowania,
ich projekty znalazły się na
dalekich pozycjach. Brak
tu proporcji, bo przy ulicy,
nawet o kilkuset metrach

Hubertus Art-nowa
Galeria Sztuki w Rumi
- już otwarta!
15 listopada w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 27 B miało miejsce długo
oczekiwane uroczyste otwarcie nowej Galerii Sztuki malarstwa w Rumi.
Powstała ona z ręki jednego artysty Huberta Szymosza, który maluje obrazy już od 52 lat.
Będzie można w niej
obejrzeć wiele prac. Artystę wyróżnia różnorodność
stylów. Są obrazy olejne o
wielu tematach w kształtach tradycyjnych obrazów
jak i w owalach malowanych na wklęsłych deskach.
Obrazy, na które warto w
szczególny sposób zwrócić
uwagę, to dioramy z ptakami.
Jest to zapomniana i
nieznana dla ludzi w dzisiejszych czasach technika
wykonania, która jest trady-

Oprócz dioram czy pięknych pejzarzy, możemy zobaczyć w galerii
owalne portrety.
Fot.: W.H.

Pan Hubert Szymosz bardzo chętnie każdemu wyjaśni zawiłości swojej pracy artystycznej.

cją w rodzinie Szymosz od
1910 roku. Zajmował się nią
również ojciec pana Szymosza – Ludwik Szymosz.
Obrazy-dioramy przedstawiają ptaki w naturalnych rozmiarach z prawdziwymi piórami na łonie
natury.
Są to bażanty, kuropatwy, papugi i wiele innych
ptaków.
Wszystkie ptaki użyte
do prac, to ptaki nieżywe,
które giną w naturalnych
warunkach. Są też ptaki
pod ścisłą ochroną, nad
którymi prowadzi nad-

zór Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska.
Takie ptaki wkomponowane w odpowiedni sposób
w obraz mogą przetrwać i
ozdabiać wnętrza przez
wiele lat.
W galerii można będzie
zobaczyć właśnie taką dioramę z roku 1912.
Zapraszamy do odwiedzania galerii aby nacieszyć
oko i porozmawiać z artystą:
poniedziałek-piątek
w godz. od 15.00 do 19.00
sobota od 11.00 - 14.00
niedziela od 10.30 – 14.00
H.Sz.

REKLAMA

długości ilość domów i rodzin w nich mieszkających
jest o wiele mniejsza, niż w
janowskim bloku.
To powoduje, ze uzyskanie przez nich dużej liczby
głosów i wystarczającego
poparcia jest niemożliwe i
dalej będą oni codziennie
brnąć w piachu i kałużach,
podczas gdy inni mają już
wszystko i tylko wymyślnej
fontanny im brak.
Ryszard Hinc

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 727 24 01
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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Wystawa fotograﬁi
„Najstarsze kapliczki”
Podczas przyszłorocznej edycji Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna Tomasza
Modzelewskiego pt.: „Najstarsze kapliczki powiatu wejherowskiego”. Będą w niej również rumskie akcenty.
„Najstarsze kapliczki” to
projekt dokumentalny Tomasza Modzelewskiego poświęcony architekturze potraktowanej jako świadka historii.
- Obok kapliczek, które zostały
postawione w ciągu ostatnich
lat istnieją również znacznie
starsze obiekty. Niektóre z nich

przetrwały PRL, inne także
II wojnę światową, a historia pojedynczych wykracza
nawet poza czas XX-lecia
międzywojennego i Wielkiej
Wojny, sięgając tym samym
do okresu zaborów - mówi
Tomasz Modzelewski,
reporter, współautor mo-

Najstarsza kapliczka w powiecie wejherowskim znajduje się na obrzeżach
Luzina
REKLAMA
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nografii „9 dekad Gryfa”,
autor artykułów i reportaży poświęconych lokalnej historii, a także laureat
ogólnopolskiego konkursu
dziennikarskiego „Srebrna
Szabla”
organizowanego
przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
W niektórych przypadkach figury zostały umieszczone w nowych kaplicach,
które są odwzorowaniem
wcześniej istniejących. Tak
jest np. w Rumi. Kapliczka,
która obecnie znajduje się
przed kościołem Podwyższenia Krzyża Św., została
postawiona w 1990 roku z
inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale
znajdująca się w niej figura
jest o wiele lat starsza. Patron Czech Św. Jan Nepomucen stał we wsi jeszcze
przed I wojną światową w
rejonie obecnego skrzyżowania ulic Kościelnej oraz
Dębogórskiej. Kilkadziesiąt lat później, w czasie II
wojny światowej kapliczka
została rozebrana z polecenia hitlerowców. Figurę
udało się ukryć woźnemu
z pobliskiej szkoły. Od lat
70-tych XX wieku stała ona w kościele Starej
Rumi, aż Zrzeszenie Ka-

Figura św. Jana Nepomucena w kapliczce przed kościołem Podwyższenia Św. Krzyża w Rumi

szubsko-Pomorskiej zainicjowało postawienie nowej
kapliczki.
Inna rumska kapliczka,
która również będzie prezentowana na wystawie, znajduje się na prywatnym terenie, ale bezpośrednio przy
drodze krajowej 6. Została
postawiona w latach 30-tych
z inicjatywy gospodarza Antoniego Wegnera. Przetrwała prawie całą II wojnę światową, by już na sam koniec
działań militarnych, w 1945
roku zostać przewrócona
przez radziecki czołg. Ponad
trzymetrową budowlę wieńczy krzyż, w środku znajduje się figura św. Antoniego
trzymającego Jezusa na ręku
(w latach 80-tych wymieniona na nową).
- Najstarsze w całym
powiecie wejherowskim kapliczki znajdują się na terenie gminy Luzino - mówi
Tomasz Modzelewski.
Pierwsza z nich jest zlokalizowana przy rozwidle-

Kapliczka w Luzinie przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Ofiar Stutthofu

niu dróg, którymi można
dojechać do Milwina albo
Barłomina. Przedstawiony
w formie płaskorzeźby Michał Archanioł czuwa nad
klęczącym obok, modlącym się dzieckiem. Wskazuje palcem w górę, gdzie
w sąsiedniej kondygnacji
umieszczony został krzyż.

Drugą kapliczkę można
zobaczyć na placu znajdującym się u zbiegu ulic
Kościelnej oraz Ofiar Stutthofu. Wiosną 2000 roku
została ona wyremontowana przez strażaków.
Wojtek Hintzke
Zdjęcia udostępnione przez
Tomasza Modzelewskiego
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Narodowa Niepodległa
11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę suwerenności. Jak co roku Święto Niepodległości obfitowało w organizowane w całym kraju pochody, marsze, koncerty upamiętniające dzień, w
którym Polska po 123 latach niebytu, ponownie wstępuje na scenę międzynarodowych rozgrywek politycznych.
W związku z tym
chciałbym pozwolić sobie
na krótką ocenę i analizę zjawiska, które przybiera na sile od kilku lat,
szczególnie
intensywnie
zaś objawia się przy okazji obchodów tej rocznicy.
Mowa oczywiście o rosnącej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, fascynacji
nacjonalizmem, którego
chyba najbardziej jaskrawą
emanacją jest organizowany z coraz większą pompą
przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości.

CZYM TAK NAPRAWDĘ
JEST NACJONALIZM?

Pojęcie nacjonalizmu w
potocznym odbiorze ma w
zasadzie jednoznacznie negatywne konotacje. Oczywiście takiemu jego rozumieniu sprzyjają chociażby
obrazy „dumnych” Polaków
z zamaskowanymi twarzami
dzielnie rozprawiających się
z warszawską kostką brukową przedstawiane w mediach niemal zawsze przy
okazji Marszu Niepodległości. Należy jednak pamiętać,
że nie każdy narodowiec to
uliczny bandyta, a sam nacjonalizm to ideologia, która wcale nie musi oznaczać
nienawiści do wszystkiego,
co obce, ale ideologia, która
w swych założeniach odwołuje się przede wszystkim do
troski o interes Narodu, realizowanej poprzez działania
prowadzące do zachowania
jego kultury, tożsamości, a
także budowania jego dobrobytu materialnego i ekonomicznego.

WARSZAWSKI MARSZ
NIEPODLEGŁOŚCI

Odwołanie do tychże
wartości pociąga wielu młodych ludzi, którzy coraz częściej są świadomi i dumni ze
swojej historii, a jednocześnie rozczarowani postawą

elit rządzących Polską. To
właśnie w wydarzeniu takim jak Marsz Niepodległości widzą najlepszą okazję do
manifestacji swoich patriotycznych uczuć. Niezależnie
od oceny samej inicjatywy
organizowania Marszu czy
też jego charakteru, wrażenie musi robić skala tego
wydarzenia. W bieżącym
roku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez
warszawską policję, liczba
jego uczestników sięgnęła
75 tysięcy. Żaden z licznych
zgłoszonych tego dnia w Warszawie marszy – w tym hucznie i szumnie anonsowany
w niektórych środowiskach
marsz KOD-u – nie mógł pochwalić się frekwencją nawet
zbliżoną do tej.

CZY SĄ ALTERNATYWY DLA
MARSZU NARODOWCÓW?

Fakt, iż największe obchody organizowane są
co roku przez środowiska
prawicowe, powoduje, że
lewa strona sceny politycznej stawia zarzuty o
rzekomym zawłaszczeniu
tego święta przez te właśnie środowiska. Jednak
już wielość marszów, które odbywają się co roku w
samej Warszawie jednoznacznie wskazuje, że pluralizm polityczny także w
tej kwestii, wbrew obawom
lewicy, nie jest zagrożony..
Ludzie pragnący publicznie i wspólnie świętować,
po prostu wybierają formę
proponowaną przez środowiska narodowe. Brak jest
równie atrakcyjnych alternatyw, a organizowane pod
hasłem „Orzeł może” przez
byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego
konkurencyjne dla Marszu
Niepodległości obchody
przybrały formę tandetnego, kiczowatego, zupełnie
pozbawionego
doniosłej

atmosfery
narodowego
święta festynu, na którym
zjadano białego orła z czekolady i puszczano baloniki. Trudno oczekiwać,
żeby tego typu happeningi
miały rywalizować z patetyczną atmosferą Marszu.
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WIZYTA MŁODZIEŻY
Z WIERZCHOWISKA
W RUMI

Z okazji XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej
im. Ks. Stanisława Ormińskiego do Gimnazjum Nr 1 w Rumi przybyła z 3-dniową wizytą grupa gimnazjalistów z ZS w Wierzchowisku im. ks. Stefana Wyszyńskiego (miejscowość rodzinna Księdza
Ormińskego) z nauczycielami i dyrektorem.

NACJONALIZM
TO NIE NAZIZM

Gwoli uczciwości należy
jednak przyznać, że podobnie jak „nie wszystko
złoto co się świeci”, tak nie
wszystko dobre i słuszne,
co narodowe. Owszem, tak
jak wspomniałem wcześniej, nacjonalizm, zwłaszcza jego polska postać,
wbrew dosyć powszechnemu przekonaniu, nie jest
ideologią opartą na nienawiści. Rażącą nieuczciwością i niesprawiedliwością jest stawianie znaku
równości między nacjonalizmem jako takim, a
narodowym socjalizmem.
Niemniej jednak, środowiska narodowe niestety
nie są zupełnie wolne od
postaw identyfikujących
się z tą zbrodniczą ideologią. Ważne jest zatem,
żeby zapał zwolenników
idei narodowej prowadził
ich do budowania w sobie
prawdziwie patriotycznych
cnót, nie zaś do hołdowania
nienawiści i agresji, dlatego wszelkie przejawy tych
negatywnych postaw były
przez samych narodowców
jednoznacznie i stanowczo
piętnowane. W dużej mierze od nich samych zależy,
czy będą postrzegani jak
ludzie, których się szanuje,
nawet, jeśli się z nimi nie
zgadza, czy też jak zwykli,
agresywni chuligani, wykorzystujący szczytne hasła
do usprawiedliwiania swoich wybryków.
Arkadiusz Gajos

Z naszymi Gośćmi odwiedziliśmy m.in. „Dom do góry nogami” w Szymbarku

Wizyta miała na celu
zacieśnienie
współpracy
pomiędzy gimnazjami i
szerzenie pamięci o życiu i działalności księdza
Stanisława Ormińskiego.
Gimnazjaliści i zaproszeni
goście brali udziału w międzynarodowym festiwalu,
wycieczkach po Kaszubach
i innych zajęciach zorganizowanych na terenie naszej
szkoły. Uczniowie z Zespółu Szkół w Wierzchowisku mieli okazję po raz
pierwszy gościć w naszej
placówce dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły
p. Ewy Grzymkowskiej
oraz ogromnemu wsparciu
Burmistrza Miasta Rumi
Michałowi Pasiecznemu.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg
wizyty była: p. Małgorzata
Łoboz, p. Beata Awsiukiewicz, p. Urszula Klawiter
oraz wicedyrektorzy szkoły
p. Anna Klepczyńska, p.
Sławomir Kozaczka. Wizytę rozpoczęła uroczysta
akademia upamiętniająca
patrona szkoły ks. Stanisława Ormińskiego pod

kierunkiem
nauczycieli:
p. D. Sahajdacznej, p. B.
Awsiukiewicz, p. E. Pijor.
Na widowni zasiedli:
dyrektor Zespołu Szkół w
Wierzchowisku p. Leopold
Straszak, wicedyrektor p.
Barbara Kałwa oraz nauczyciel z uczniami oraz
członkowie rodziny księdza
S. Ormińskiego - p. Monika Piechulska i p. Teresa
Straszak. Na uroczystości
obecni byli wiceburmistrz
Rumi Marcin Kurkowski,
dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej Daniel Ptach, Elżbieta Waśkowska a także
dyrektor Gimnazjum nr 1 w
Rumi p. Ewa Grzymkowska, nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły.
Podczas uroczystości nastąpiła miła niespodzianka
dyrektor ZS w Wierzchowisku pan Leopold Straszak
przekazał na ręce pani dyrektor Gimnazjum nr 1 portret patrona swojej szkoły
- ks. Stefana Wyszyńskiego.
Goście naszego gimnazjum
uczestniczyli w koncercie
muzycznym
Grzegorza

Turnaua oraz w uroczystościach podsumowujących
XXVIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej.
Młodzież i nauczyciele zapoznali się z historią Kaszub
biorąc udział w wycieczce
do Chmielna oraz uczestnicząc w Koncercie Muzycznym „Muzyka Kaszub” w
wykonaniu artystów Teatru
Muzycznego. Udział w żywej lekcji historii do Szymbarku przybliżył uczniom
los Polaków wywożonych
na Syberię – była to niezwykła lekcja patriotyzmu.
Natomiast wyjazd do
Gdańska i Gdyni pozwolił
na poznanie historii miasta,
a Gdynia zachwyciła młodzież swoją nowoczesnością.
Niektórzy uczniowie z
południa widzieli pierwszy
raz Morze Bałtyckie. Młodzież ZS w Wierzchowisku
nawiązała bliskie relacje z
młodzieżą naszej szkoły.
Wizyta jest żywym pomnikiem świadectwa opieki ks.
Stanisława Ormińskiego
nad naszą szkołą.
Beata Awsiukiewicz
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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 w sumie siedemnastu radnych. Pozostali nie przesłali
żadnej odpowiedzi. Prawo prasowe w takim wypadku daje czas na odpowiedź 30 dni, do jej udzielenia jest zobowiązana
każda osoba pełniąca funkcję publiczną (np. burmistrz, radny czy urzędnik). Nie wiadomo czy nie udzielili odpowiedzi ponieważ nie chcą (a w myśl przepisów są do tego zobligowani), czy też nie wywiązują się ze swoich obowiązków
- a takim jest m. in. czytanie korespondencji od swoich wyborców (również tej elektronicznej).

Piotr Bartelke

Marek Chodnicki

Ariel Sinicki
1. Prowadzę obrady Rady Miejskiej.
Po wielu latach kłótni i waśni w Radzie Miasta zapanował spokój i pełna
współpraca pomiędzy Radnymi i Burmistrzem.
2. Jestem pomysłodawcą Rumskiej
Parady Niepodległości i Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Rumi.
3. Wypełniam obowiązki Radnego.
Pomagam rozwiązywać problemy miasta i jego mieszkańców.

Teresa Jałocha
1.Projekt zgłoszony do Budżetu
Obywatelskiego na 2015 oraz 2016 r.
i zrealizowany to Plac Zabaw „Jaś i
Małgosia w Arkadii” przy ul. Topolowej oraz 8 siłowni dla dorosłych.
2. Realizacja zgłoszonego przeze
mnie do Budżetu Obywatelskiego na
2016 r., projektu wykonania wymiany
chodnika idąc od Ronda Jana Pawła II,
obejmujący cały Plac Kaszubski od strony rynku, wzdłuż rzeki
idąc do szkoły SP Nr 1 i dalej wzdłuż domów do Kościoła.
3. Zgłoszenie do budżetu miasta na 2017 r. pozostałych prac
do zrobienia na Placu Kaszubskim - położenie chodnika od
mostku przez rzekę do ul. Lipowej, zagospodarowanie placu.
4. Jako wniosek do budżetu w 2014 roku było zgłaszane
przez Komisję Kultury, której jestem przewodniczącą - oświetlenie Pomnika przy ul. Chełmińskie.
5. Jako Komisja Kultury złożylismy wniosek, aby umieścić
tablicę informującą, że Cmentarz Zabytkowy przy ul. Kościelnej jest obiektem prawnie chronionym. Dzięki umieszczeniu
takiej tablicy przed wejściem cmentarza, Straż Miejska ma
prawo karać osoby, które zaśmiecają bądź niszczą teren.
6. Od początku kadencji pracuję z innymi nad uruchomieniem linii autobusowej w Starej Rumi. Obecnie na temat
trwają rozmowy z ZKM.
7. Obecnie jest realizowania inwestycja budowy części drogi Wiązowej z Borówkową, do której powstania również się przyczyniłam.
8. 2 października 2016 r. wraz z radną Lucyną Szypułą,
przy Placu Zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii”, zorganizowałyśmy Festyn Rodzinny Ekologiczny. Była to wspólna akcja,
w której uczestniczył Urząd Miasta, PUK. Dzieciom zostały
rozdane zgniatarki do plastikowych butelek i specjalne torby
pod umywalki do segregacji śmieci.
9. Zgłoszone przez mnie ulice, na których położono płyty
Yomb: ul. Świętopełka, Subisława, Klonowa, końcówka Bukowej, Jagodowa, ul. Klonowa od ul. Wiązowej, ul. Modrzewiowa,
Agrestowa, Cmentarna, a na przyszły rok została zgłoszona ul.
Cyprysowa. Na pewno będzie też zrobiona ulica Poziomkowa.
10. Z mojej inicjatywy, na ulicy Chełmińskiej postawiono
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1. Jestem w Komisji Rewizyjnej,
zajmujemy się rozpatrywaniem skarg
mieszkańców -nie jest to zajęcie o którym można dużo pisać, często są to
sprawy nie do publicznej wiadomości.
2. Jestem członkiem Komisji Zdrowia w której realizujemy zadania
prozdrowotne w szkołach i przedszkolach, w ciagu dwóch lat dzięki naszej
pracy powstała możliwość skorzystania ze szczepionek HPV dla dziewcząt.

Beata Ławrukajtis

W poprzednim wydaniu odpowiedzi udzielili:

Lucyna Szypuła

Hanna Cegielska

Leszek Grzeszczyk

Florian Mosa

Michał Kryża

ławkę między ulicą Akacjową i ul. Jodłową. Postawiono też
kilka koszy na śmieci i psie odchody przy ul. Kazimierskiej i
Chełmińskiej.
11. Naprawiono chodnik przy ul. Borówkowej uszkodzony
przez ekipę budowlańców w 2015.
12. Biorę udział w planowaniu programu przyszłorocznego
Zjazdu Światowego Kaszubów w Rumi.
13. Złożyłam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza
dla Beaty Went z Miejskiego Domu Kultury w dziedzinie Kultury w 2015 r.
14. Udział w przygotowaniach do obchodów Dnia Patrona
Rumi Św. Jana Bosko w dniu 15 sierpnia.
15. Udział w powiatowych Dniach Kultury w Wejherowie
i wręczenie Listu Gratulacyjnego oraz pamiątkowej tabliczki
od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Pana
Józefa Lanca.
16. Udział w Uroczystościach z okazji 200 - Lecia Sióstr
Zmartwychwstanek w Wejherowie w Muzeum Piśmiennictwa
w Pałacu Przebendowskich przy ul.Zamkowej.
17. Udział w Gali Nagrody Literackiej w Gdyni oraz Gali
z okazji rozpoczęcia Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2016 r.
18. Organizacja Finisażu wystawy poplenerowej V Pleneru
Stowarzyszenia „Pasjonat” na terenie MOSiR, a także organizacja wystawy prac w/w stowarzyszenia w czasie tegorocznego Dnia Seniora w MOSIR z okazji jego 5-lecia.
19. Pomoc przy organizacji wystawy Szopek Bożonarodzeniowych Pani Adeli Szramkowskiej z Akcji Katolickiej w
grudniu 2015 roku w Hali MOSiR.
20. Wspieranie organizacji pochodu – przemarszu Orszaku
Trzech Króli w Rumi.
21. Udział w licznych wernisażach, koncertach na terenie
Rumi w Miejskim Domu Kultury, w Stacji Kultura, w MOSiR, w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.w Rumi i w
innych miejscach na terenie Rumi oraz w uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta
22. Udział w pracach Komisji ds. przydzielania grantów
dla Organizacji Pozarządowych.
23. Złożonie wniosku o przeniesienie siedziby Biblioteki z
ul. Kościelnej na Plac Kaszubski.
24. Złożenie wniosku w/s ochrony (oświetlenie, montaż kamery, zabezpieczenie ogrodzenia) Cmentarza Zabytkowego
przy ul. Kościelnej.
25. Działam również w Komisji Samorządowej, gdzie
wpływają różne sprawy od mieszkańców dotyczące miasta
i samorządu. Tam również rozpatrywaliśmy m.in. sprawę
rumskiego logo.
26. Dzięki zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego w 2014
roku budowy Placu Zabaw przy ul. Topolowej „Jaś i Małgosia w
Arkadii”, w 2015 roku, udało się złożyć projekt o dofinansowanie
do programu „Zielona Wyspa” , który obejmie ten teren przy ul.
Topolowej jak i teren przy placu zabaw przy ul. Różanej.
Przeszliśmy weryfikację do tego programu jako jedyni w
województwie Pomorskim. Teraz czekamy na potwierdzenie
tego faktu tzn. że dostaniemy dofinansowanie.

1. Reprezentuję miasto Rumię w
Metropolitalnym Związku Komunikacji
Zatoki Gdańskiej. Pracuję nad reorganizacją rozkładu jazdy, co doprowadzi do
utworzenia nowych atrakcyjnych połączeń autobusowych.
2. Jestem członkiem Komitetu
Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. Od początku kadencji pilotuję
program poprawiający infrastrukturę drogową w mieście. Na
utwardzania ulic płytami Yomb wydano 1,75 mln złotych, na
budowę ulic posiadających dokumentację wydano 15 mln złotych, na oświetlenie ulic wydano 400 tyś zł.
4. Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego opiniuję nowe oraz zmiany istniejących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Z mojej inicjatywy powstały: przejście dla pieszych do
przystanku autobusowego na ul. Towarowej na wysokości ul.
Strzeleckiej. Wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Towarowej. Montaż zjazdu dla wózków na schodach przy dworcu od
ul. Towarowej obecnie trwają prace nad poprawą funkcjonalności tego miejsca.
6. Angażuję się w programy społeczne m.in. w Budżet Obywatelski z którego zostało zbudowane boisko wielofunkcyjne,
plac zabaw wraz z siłownią na Zagórzu.
7. Na mój wniosek, w tym roku po raz pierwszy Straż Miejska
patrolowała tereny leśne w okolicy Zagórza i Białej Rzeki.
8. Jestem organizatorem Dnia Sąsiada.
9. Jestem pomysłodawcą koszulek odblaskowych dla dzieci
jeżdżących na rowerach.
10. Zabiegam o zwiększeniem bezpieczeństwa przejścia dla
pieszych przy przejeździe kolejowym na ul. Zbychowskiej.
11. Zabiegam o budowę brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. I Dywizji WP.
12. Obecnie pracuję nad organizacją imprezy rowerowej w
ramach partnerstwa miast Rumi i Gdyni.
13. Jestem współorganizatorem Targów Przedsiębiorców
które odbędą się w maju przyszłego roku.

Jarosław Muszyński
1. Biorę czynny udział w pozyskiwaniu i wydawaniu żywności z programu Uni Europejskiej dla potrzebujących mieszkańców Rumi;
2. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza Rumia wraz z jej członkami
organizujemy i wydajemy owoce dla
wszystkich chętnych w naszym mieście;
3. Ciągła współpraca z stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym mieście w celu poprawy życia dla osób niepełnosprawnych i ubogich;
4. Byłem jednym z organizatorów promocji naszego miasta poprzez zorganizowanie rejsu jachtem po morzu bałtyckim gdzie w
poszczególnych portach reklamowaliśmy Rumię i jej samorząd;
5. Z mojej inicjatywy wykonano remont chodnika przy ul Batorego;
6. Biorę czynny udział w procedurach uchwalania nowych
planów zagospodarowania, jak i przy zmianach starych;
7. Współorganizowałem spotkania z mieszkańcami dzielnicy Szmelta i Zagórze;
8. Czynnie przyczyniam się do budowy i remontów dróg w
naszym mieście.
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Jolanta Dobrzeniecka
Jako Radna Miasta Rumi, podobnie jak w ciągu ostatnich 16 lat pracuję dla Rumi w obszarze oświaty,
profilaktyki i zdrowia publicznego. Od
dwóch lat interdyscyplinarnie dążę do
wyższej jakości, spójności i efektywności działań.
Wprowadzam i realizuję w naszej
społeczności projekty i programy m.in.
z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywności
fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych, zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, przeciwdziałania zakażeniom HCV
i zwalczania WZW C. Aby w pełni poznawać i móc wspierać
mieszkańców współpracuję z instytucjami państwowymi np.
IŻŻ Warszawa, PSSE Wejherowo, ARR Gdynia. Staram się
podwyższać standardy ochrony zdrowia i profilaktyki (np. zapewnienie defibrylatora z teletransmisją danych dla „naszej”
karetki P59, zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych,
seniorów) i oświaty działaniami w ramach programów europejskich „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację
społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej
(KIK 34)”. Spotykając i poznając mieszkańców, ich troski i
radości staram się tworzyć dobry klimat tego miasta, sprzyjający zdrowiu i aktywności. Tak aby każdy czuł się tutaj szanowany, ważny i potrzebny.
Bardzo mi zależy na naszej wzajemnej życzliwości, empatii, zrozumieniu.

Karolina Rydzewska
Startowałam w wyborach z hasłem
"Człowiek jest najważniejszy" i staram
się zawsze myśleć o ludziach,
- W 2015 roku doprowadziłam do
podwyższenia wynagrodzeń, w placówkach oświatowych, dla najmniej
zarabiających pracowników administracji i obsługi; wskazałam możliwości oszczędności w dziale oświaty i
udało się podwyższyć wynagrodzenia bez zwiększenia wydatków na placówki oświatowe.
- organizuję "żywe lekcje Historii" w szkołach, na które zapraszam uczestników ważnych wydarzeń historycznych w latach
1970-1989. Staram się uatrakcyjnić młodzieży zajęcia i zapoznać
z historią Polski, o której nie przeczytają w podręcznikach.
- wprowadziłam do rocznego planu pracy Komisji Oświaty i
Wychowania sprawy pracownicze na których próbujemy rozwiązywać problemy ludzi zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- aktywizuje społecznie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizując własny Projekt " Przy wykorzystaniu potencjału osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmieniamy wizerunek naszego miasta".
- "Szkoła uczy nie tylko dzieci"- od tego roku palcówki
oświatowe organizują 3 m-c staże dla naszych bezrobotnych
mieszkańców, przyuczając ich do przyszłego zawodu. Placówki w ostatnim okresie zgłaszały braki kadrowe pracowników
administracji i obsługi , dlatego pomyślałam sobie, że ponieważ nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia w tym momencie, moglibyśmy aktywizować społecznie oraz zawodowo
bezrobotnych mieszkańców w naszych placówkach. To dobry
sposób na przygotowanie ludzi, korzystających z pomocy społecznej, do wejścia na rynek pracy i uporanie się z potrzebami
placówek oświatowych. Szkoła staje się bardziej otwarta dla
naszych mieszkańców.
- wolontariat: zbiórki odzieży, wsparcie osób starszych i
chorych z mojego okręgu wyborczego, kwesta na Hospicjum,
- zorganizowałam Festyn Rodzinny , który nie był sfinansowany z budżetu miasta, na jego realizację pozyskałam darowizny od przedsiębiorstw z Rumi oraz Gdyni,
- powołałam zespół do budowania Strategii Oświaty na
lata 2017-2027; propozycja podejmowanych działań do poszczególnych celów strategicznych jest już opracowana i czeka
na zatwierdzenie Burmistrza.
- zgłosiłam potrzebę wymiany nawierzchni, utwardzenie
ulic Toruńskiej i Wrocławskiej ( wjazd od ul Wileńskiej)- liczę
na realizację w 2017 roku.
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Krzysztof Woźniak

Marcin Kaczmarek

Jestem Przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa oraz członkiem Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Dla
mieszkańców swojego okręgu wyborczego i miasta brałem udział w następujących przedsięwzięciach:
1. doprowadziłem do odnowienia
chodnika przy SP nr 6 w Rumi;
2. doprowadziłem do zmiany projektu budowy hali sportowej przy SP

nr 6 w Rumi;
3. brałem udział w pracach dotyczących poprawy koncentracji i płynności ruchu drogowego w ciągu ulic od ul. Starowiejskiej do ronda Jana Pawła II;
4. wspierałem projekt utworzenia stanowiska monitoringu
miejskiego w Straży Miejskiej, doprowadziłem do rozbudowy
stanowiska o dodatkowych 5 kamer;
5. pracowałem nad doprowadzeniem do wymiany samochodów Straży Miejskiej (z uwagi na bardzo wysokie koszty
eksploatacji i napraw - 85.000 zł w 4 lata);
6. starałem się o zakup nowego samochodu dla komisariatu policji w Rumi;
7. doprowadziłem do zwiększenia umiejętności strażników
miejskich w zakresie ratownictwa medycznego;
8. brałem udział w pracach nad poprawą infrastruktury
drogowej związanej z bezpośrednią drożnością dróg przelotowych przez miasto m. in. skrzyżowanie ulic Gdańska - Pomorska;
9. jako radny i członek Zarządu ZK-P monitoruję organizację i zapewnienie bezpieczeństwa podczas planowanego Zjazdu Kaszubów w Rumi.

Małgorzata Łoboz
1. Dzięki mojemu zaangażowaniu
doprowadziłam do wyburzenia budynku
po sklepie spożywczym "Bazar" na zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
2. Wspóldziałałam przy podjęciu
modernizacji
ulicy
Dąbrowskiego
wskazując przy tym na konieczność
przystosowania przejść dla pieszych
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Złożyłam do budżetu obywatelskiego wniosek o wyburzenie budynku po byłej kotłowni przy
ulicy Dąbrowskiego.
4. Angażuję się w prace przygotowujące dokumentcję do
realizacji wyżej wymienionego projektu.
5. Włączyłam się do prac nad projektem powstania węzła
komunikacyjnego zwiazanego z terenem Dworca PKP Rumia.
6. Aktywnie uczestniczę w pracach nad strategią rozwoju
oświaty w Rumi.
7. Jestem współoranizatorem spotkań mieszkańców z burmistrzem, radnymi i komendantem S.M.
8. Uczestniczę w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Rumi jako reprezentant R.M.
9. Zaangażowałam się u uzupełnienie niewykończonych odcinków ulicy Dabrowskiego od nr 1 do 9 płytami yomb.
10. Współdziałałam przy powstaniu chodników przy ul. Wejhera.
11. Przyczyniłam się do powstania ciagu pieszego łączącego
ulicę Abrahama w kierunku garaży na ulicy Morskiej.

ODPOWIEDZI NIE UDZIELILI:
Magdalena Mrowicka
m.mrowicka@um.rumia.pl
tel. 668 298 033

Maria Bochniak

m.bochniak@um.rumia.pl
tel. 662 646 866

Jako radnemu na półmetku kadencji za sukces mogę zaliczyć w moim
okręgu:
1. umieszczenie tam gdzie tego
brakowało, oraz apelowali o to mieszkańcy, koszy na śmieci i kosze na psie
odchody oraz ławki
2. budowa dwuetapowego przejścia
dla pieszych przez ulicę Dąbrowskiego
przy skrzyżowaniu z ulicą Szczecińską
3. dofinansowanie budowy boiska wraz z bieżnią zakończoną skokiem w dal przy Gimnazjum nr.1
4. budowa chodników przy ulicy Derdowskiego
5. złożenie projektu budżetu obywatelskiego na naukę pływania dla dzieci oraz dzięki mieszkańcom w głosowaniu osiągnięcie trzeciego wyniku (oczywiście projekt będzie realizowany).
6. obecnie kończy się budowa ulic Targowa , Rodziewiczówny, Jaworskiego oraz fragment ulicy Derdowskiego po kilkunastu latach próśb mieszkańców bez efektu.
Jako wice przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji i Promocji udało się:
1. wybudować boisko przy ul.Bukowej
2. zostały zwiększone środki finansowe na kluby oraz organizacje sportowe w mieście
3. uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji przyznawania
nagród i stypendiów dla zawodników , klubów oraz organizacjom sportowym
4. reprezentowałem miasto w zawodach sportowych.

Tomasz Urbaniak-Dzienisz
1. Jako Przewodniczacy Komisji
Sportu uczestniczyłem w pracach przy
powstaniu boiska na ulicy Bukowej,
oraz zwiększeniu środków finansowych na kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe.
2. Jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej i staram się we współpracy
z innymi członkami komisji rozwiązywać problemy mieszkańców.
3. Jestem włączony w prace nad programem i pozyskiwaniem
funduszy z unii europejskiej na rewitalizację Zagórza i Szmelty.
4. Brałem udział w staraniach aby boisko przy Szkole Podstawowej nr. 10 powstało w jednym, a nie w dwóch etapach.
5. Mam zaszczyt uczestniczyć w komisjach przyznawania nagród, stypendiów zawodnikom i trenerom oraz być członkiem kapituły na sportowca, drużyny, trenera i wydarzenie sportowe roku.
6. Dzięki mojemu zaangażowaniu powstały dodatkowe
ławki na osiedlu przy ulicy Kombatantów.
7. Uczestniczę w wielu wydarzeniach sportowych jako
uczestnik i reprezentant Rady Miasta, oraz współorganizator
np. Arkowiec Fight Cup.
8. Przy mojej współpracy powstały płyty yomb na ulicy
Śląskiej i Nizinnej.
9. Angażuję się w program KAWKA, aby w przyszłości nasze powietrze było czyste.
10. Udało się dzięki współpracy z mieszkańcami odmalować plac zabaw i nawieźć swieżej ziemi na boisko przy ul.
Szkolnej.
11. Byłem zaangażowany w pomoc mieszkańcom spalonego
mieszkania przy ul. Kombatantów.
12. Wskazałem na konieczność wymiany chodnika przy ul. Sabata.
13. Brałem czynny udział pracach dotyczących powstania
nowego zadaszenia na rynku.
14. Staram się być zaangazowany w pomoc oraz życie
mieszkańców naszego miasta. Chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim radnym naszego miasta,
oraz Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu.

Tadeusz Piątkowski

t.piatkowski@um.rumia.pl
tel. 693 528 375

Henryk Grinholc

h.grinholc@um.rumia.pl
tel. 501 243 146
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4 MEDALE POLAKÓW
4 medale Polaków w Pucharze Świata Zawodowców w Armwrestlingu. Królem światowego siłowania na ręce wciąż Ukrainiec Andriy Pushkar, aczkolwiek jego dominacja nie jest już tak wyraźna jak
rok temu. Tak może podsumować najważniejszy i najsilniej obsadzony światowy turniej w siłowaniu na ręce, który odbył się w Rumi.
najlepiej. Przez eliminacje
kategorii do 65 kg na lewą
rękę przeszła jak burza
wygrywając wszystkie pojedynki. W finale skrzyżowała dłonie z Yekateriną
Lyakhovą. Tej drugiej, z
racji tego, że w eliminacjach poniosła jedną porażkę, do zdobycia tytułu potrzebne były dwa wygrane
pojedynki finałowe.
Nieoczekiwanie to młoda zawodniczka z Kazachstanu wygrała po emocjonującej i zaciętej walce
pierwszy pojedynek i o
złocie miała zadecydować
dodatkowa walka. W niej
było dużo nerwowości, ale
to Lyakhova raz oderwała łokieć od poduszki, za
drugim razem rozerwała
Na lewą rękę w kat. Do 95 kg świetnie walczył też Lucjan Fudała. Fot.: W.H. uchwyt chcąc uniknąć po- Najlepsi zawodnicy na lem, za dwa faule następuje rażki i sędziowie orzekli
świecie mają opanowanych dyskwalifikacja. Nie wol- zwycięstwo Marleny Wawokoło 50 różnych technik no też specjalnie rozrywać rzyniak. Ta cieszyła się
walki, które dobierają nie uchwytu, po rozerwaniu, niesamowicie, za kulisami
tylko według swoich indywi- celowym lub niecelowym, udzieliła kilku wywiadów,
dualnych preferencji, ale też sędzia wiąże dłonie zawod- odbierała gratulacje. Jakież
dostosowują do stylu walki ników i następuje tak zwana było zdziwienie, gdy po
rywala. W siłowaniu na walka w pasach – opisuje prawie 30 minutach obie
ręce dozwolone jest podpie- zasady armwrestlingu Igor zawodniczki zostały poprezydent nownie wezwane do stołu.
ranie się nogami o stół, prze- Mazurenko,
Okazało się, że Kazachociąganie ręki zawodnika, Professional Armwrestling
balansowanie ciałem, a na- League i prezes Federacji wie złożyli protest, sędziowie go uznali i nakazali powet popularna „łycha”, któ- Armwrestling Polska.
W tym roku do Rumi wtórzyć walkę. Zapomnieli
rą znamy z podwórkowych
zawodów z kolegami i która przyjechało prawie 200 jednak poinformować o
jak pamiętamy zawsze była zawodników i zawodni- tym polską zawodniczkę,
czek z 25 krajów i 6 konty- która w momencie gdy
Ten kod Qr zawiera adres nentów. Polska wystawiła wywoływano ją do dodatnaszej strony interneto17-osobową reprezentację. kowej walki, jadła posiłek
wej z pełną galerią zdjęć z
Największe nadzieje meda- w szatni. Marlena zdążyła
obu dni zawodów. Zapralowe wiązaliśmy z Marle- w ostatniej chwili, ale nie
szamy do ich oglądania.
ną Wawrzyniak. Zawod- rozgrzana, zdenerwowana,
niczka klubu Arm Fanatic nie wiedząc za bardzo co
Sport Grudziądz to najlep- się dzieje, nie miała szans
sza polska armwrestlerka, przeciwstawić się zmotymistrzyni świata i zwycięż- wowanej rywalce i w tych
czyni turnieju Złoty Tur dość kuriozalnych okow roku 2012. Marlena nie licznościach straciła złoty
zawiodła, choć ona sama z medal. Zapłakana postapewnością tegorocznej edy- nowiła zrezygnować z rycji nie będzie wspominać walizacji na prawą rękę.
Podczas dwudniowych
zawodów rywalizowano
na lewą i prawą rękę w
różnych kategoriach wagowych oraz w kategorii
Open. Armwrestling to
typowy sport walki, w którym oprócz siły oczywiście decydujące starcie ma
technika.

22

zabroniona. W profesjonalnym armwrestlingu ważne
jest ustawienie zawodników,
właściwe ułożenie dłoni,
wszystko po to by każdy miał
równe szanse i by uniknąć
kontuzji, bo przeciążenia
są ogromne. Zawodnikom
nie wolno też odrywać łokci
od stołu, to jest karane fau-

Powodów do zadowolenia biało – czerwoni mieli
jednak znacznie więcej. W
najliczniej i najsilniej obsadzonej kategorii do 78
kg świetnie walczyli bracia
Piotr i Dawid Bartosiewicz, obaj z klubu Złoty
Tur Gdynia. Ten pierwszy
w rywalizacji na lewą rękę
zajął trzecie miejsce, ten
drugi na prawą rękę był
czwarty.
- Jestem bardzo zadowolony z mojego występu, tym
bardziej że dopiero dochodzę do formy po kontuzji.
Nie spodziewałem się medalu na lewą rękę, bardziej
chciałem ten start potraktować jako przetarcie przed
rywalizacją na rękę prawą i
zapoznanie się z rywalami.
W miarę jednak jak pokonywałem kolejnych rywali
i otworzyła się szansa na
awans do strefy medalowej
to grzech było z niej nie skorzystać. W efekcie mam brąz
na lewą, a dzień później na
prawą niestety poszło mi gorzej. Byłem zmęczony, a we
znaki dało się też zbijanie
wagi, bo moją naturalną
kategorią wagową jest 86
kg – mówił szczęśliwy Piotr
Bartosiewicz.
Na lewą rękę w kat. Do
95 kg świetnie walczył też
Lucjan Fudała. To bardzo
utytułowany armwrestler,
mający na swoim koncie
tytuł mistrza świata. Zawodnik Tytana Jaworzno
w eliminacjach toczył bardzo widowiskowe walki
pokonując faworyzowanych
rywali. Z jedną porażką
awansował do półfinału, w
którym zmierzył się z Ukraińcem, Vadimem Stetsiukiem. Lucjan świetnie się
bronił, ale po 40 sekundach
emocjonującej walki rywal
w końcu docisnął rękę Polaka do poduszki. Lucjanowi
Fudale na pocieszenie został
brązowy medal.
W rywalizacji na prawą
rękę Polacy spisali się nieco gorzej. Do strefy medalowej awansowała jedynie
Małgorzata Ostrowska
(Złoty Tur Gdynia) rywalizująca w kat. do 57 kg.

Urodziwa Polka w półfinale przegrała z Dianą Bareevą (Rosja), co dało jej brązowy medal.
Tyle o Polakach. Teraz
kilka słów o największej
gwieździe. Andriy Pushkar z Ukrainy od lat dominuje w najcięższej kategorii
wagowej (kiedyś +95 kg,
od tego roku +105 kg), a
także w królewskiej kategorii Open. W ubiegłym
roku Pushkar wygrał na
Złotym Turze wszystko
co było do wygrania na
lewą i prawą rękę. W tym
roku jednak już tak łatwo
nie było. Ukrainiec w kategorii +105 kg, zarówno na
prawą, jak i na lewą rękę
musiał uznać wyższość
Dmitriya Trubina z Kazachstanu. Trubin radził
sobie z największą gwiazdą
światowego armwrestlingu
tak łatwo, że kibice zastanawiali się, czy Pushkar nie
oszczędza po prostu sił na
kategorię Open, gdzie do
wygrania były największe
pieniądze.
I sądząc po wynikach w
kat. Open, tak chyba faktycznie było. W rywalizacji
na prawą rękę Pushkar bez

rodakowi.
Oleg Żoch był jednak
największą sensacją i największym bohaterem całego turnieju. Właśnie dzięki
postawie w kategorii Open.
Ukrainiec startuje tylko na
lewą rękę, a jego kategoria
wagowa to 78 kg. Kolejno
wyższość Żocha musiały
uznać takie gwiazdy armwrestlingu, jak Krasimir Kostadinow (105 kg), Dmitriy
Pavin (+105 kg), Vitaliy
Laletin (105 kg) i w końcu
sam Dmitriy Trubin (+105
kg). Pogromcą Żocha okazał się dopiero w finale
wspomniany wyżej Andriy
Pushkar.
Oczy całego świata skierowane były na to co się w
Rumi dzieje, transmisje z
zawodów zamówiło 30 stacji telewizyjnych z całego
świata – mówi Igor Mazurenko, prezydent Professional Armwrestling League i
prezes Federacji Armwrestling Polska.
Ale to nie koniec armwrestlingowych
emocji.
21-22 listopada również
w hali MOSiR w Rumi o
Puchar Świata rywalizowali niepełnosprawni siłacze.

Marlena Wawrzyniak (po prawej) w finale skrzyżowała dłonie z Yekateriną
Lyakhovą. Fot.: W.H.

problemu kładł kolejnych
rywali, by w finale w kilka
sekund uporać się z Rosjaninem Vitaliyem Laletinem. Podobnie było dzień
wcześniej w rywalizacji na
lewą rękę. Tu w finale na
Pushkara czekał fenomenalny Oleg Żoch, ale i on
nie był w stanie przeciwstawić się utytułowanemu

Warto było przyjść i dopingować, bo jest to pokaz
niesamowitego hartu ducha, pokonywania barier i
dowód na to, że niemożliwe nie istnieje.
W rywalizacji sportowców niepełnosprawnych
startowało ponad 100 zawodników i zawodniczek
z 5 kontynentów.
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Andrzejkowy wieczór

dawniej i dziś

Ostatni weekend listopada to tradycyjny czas zabaw powiązany
z imieninami Andrzeja i Katarzyny. Dlaczego właśnie te dni upodobaliśmy sobie na imprezowe szaleństwa? Jak świętowano kiedyś
i dlaczego warto w tym roku wybrać się do Winners Sports Bar?
Zacznijmy może od
wyjaśnienia, czym tak
naprawdę są popularne Andrzejki? To święto, wydarzenie znane w
historii naszego narodu i sięgające tradycją
czasów niezwykle odległych. Wierzono, że
Panny właśnie tego dnia
mogą wywróżyć sobie
miłość, kiedy i pod jaką
postacią pojawi się w ich

Oba wydarzenia były
także ściśle powiązane
z katolickim rokiem liturgicznym. Wszystko
dlatego, że Andrzejki
rozpoczynają adwent, a
więc okres oczekiwania
na Boże Narodzenie. To
czas, gdy zabaw hucznych nie organizowano
i taka tradycja w mniejszym lub większym
stopniu utrzymywana

tem, gdy można było bez
skrupułów szaleć.
- Jako Winners Sports
Bar zamierzamy o naszą
tradycję dbać, dlatego w
wieczór Andrzejkowy zapraszamy do nas - mówią
przedstawiciele
tego
Rumskiego lokalu. - Czekać będzie na Was wiele
niespodzianek. Promocje
w barze oraz przyjazna wieczór
jednocześnie
atmosfera, a taże pewna przypominają, że lokal to
nie tylko wspólne oglądanie wydarzeń sportowych, które i tak z miesiąca na miesiąc robią się co
raz bardziej popularne.
- Naszych gości tradycyjnie co niedzielę zapraszamy na cykliczne
turnieje FIFA 17. Tu można
sprawdzić się z innymi
zawodnikami i poznać

życiu. Do tego, aby poznać przyszłość używano przeróżnych zabaw,
które później na stałe
już zagościły podczas
wieczorów andrzejkowych. Adekwatnie kawalerowie chcąc poznać
swoje przyszłe losy spotykali się w wigilię święta świętej Katarzyny.

jest do dziś dnia. Oczywiście, nikt teraz nie zabroni udać się na dyskotekę już po Andrzejkach,
ale w tradycji wielu ludzi
pozostało przekonanie,
że grudniowe dni to moment na oczekiwanie
narodzenia Chrystusa.
Tak więc Andrzejki stały się ostatnim momen-

nowość. Po raz pierwszy
bowiem
udostępnimy
część lokalu dla osób, które będą miały ochotę potańczyć. Będzie również
d.j., który odpowiednią
muzyką wprowadzi nas
w Andrzejkowy nastrój.
Przedstawiciele Winners Sports Bar zapraszając na Andrzejkowy

smak prawdziwej rywalizacji - informują przedstawiciele Winners. - Do
tego jeszcze możliwość
pogrania w gry planszowe oraz szachy, a także
czwartkowe wieczory z
grą Buzz, to doskonałe
uzupełnienie naszej oferty. Warto też pamiętać,
że jesteśmy otwarci 24
godziny na dobę / 7 dni w
tygodniu.

Dostępność
lokalu przez 24 godziny na
dobę dobrze wróży
przed Wieczorem Andrzejkowym, który spędzony w dobrej atmosferze może przeciągnąć
się do wczesnych godzin
porannych.
Wieczór ostatkowy
w Winners Sports Bar
26 listopada w sobotę
od godziny 19.00.
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AKTUALNOŚCI

Spotkanie burmistrza
z mieszkańcami w I LO
Inwestycje w roku 2015 i 2016 były tematem spotkania burmistrza z mieszkancami
miasta. Spotkanie odbyło się w 1 LO im.
Książąt Pomorkich w Rumi.

Zaproszenie na
wernisaż
wystawy
Stacja Kultura zaprasza od 23 listopada

W zebraniu oprócz burmistrza uczystniczyli także radna wystawę fotografii studentów Polsko
ni miasta Ariel Sinicki, Piotr Bartelke oraz Małgorzata
Łoboz. Mieszkańcy mieli okazję obejrzenia prezentacji –Japońskiej Akademii Technik Komputerodotyczącej trwających i zakończonych inwestycji na te- wych w Gdańsku.
renie Rumi.
Wystawę będzie można tematu „Ciało” -może być
Emilia Samulska oglądać od 23 listopada trudne, szczególnie dla
2016 do 7 stycznia 2017.
młodych ludzi, gdyż łatwo
Wystawa pt. „Ciało” to tu przekroczyć granice.
wybrane fotografie studen- Dlatego też warto obejrzeć
tów z Pracowni Fotografii prace młodych adeptów foPolsko–Japońskiej
Aka- tografii i samemu ocenić,
demii Technik Kompute- czy poradzili sobie z tym
rowych w Gdańsku. Pre- tematem.
zentowane prace dotyczą
Kuratorem wystawy jest
cielesności, ukazują ją w rumski artysta fotograf Leróżnych aspektach. Przy- szek Żurek.
bliżają widzowi zarówWstęp wolny zapraszano piękno ciała jak i jego my od 23 listopada, Stacja
ułomność.
Kultura, Rumia ul. StaroTo zadanie – wykona- wiejska 2, dworzec PKP.
Mieszkańcy zapoznali się z prezentacją multimedialną zawierającą opis
nie prac fotograficznych z
głównych inwestycji miejskich na najbliższe lata.
A.Ch.
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Plan imprez w
Miejskim Domu Kultury
miesiąc grudzień 2016
1.12.2016 g. 16.00 - „Poczytajmy dzieciom”
opowiadania ks. Jana Twardowskiego dla
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
- czytają artystki grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem
Agnieszki Skawińskiej.
8.12.2016 g. 11.00 - Miejski Przegląd Piosenki Kaszubskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Rumi. Współpraca
ZKP o/Rumia.
22.12.2016 g. 19.00 - „Koncert w dzwiękach
mis i gongów” w wykonaniu Lucyny Bierut Mazurek bilet 30 zł/os.
29.12.2016 g. 18.00 - Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Kaszubskiego „Rumianie” i
zespołu „MUZAika” pod kierunkiem Marzeny
Graczyk.

REKLAMA

Studio Urody
„beautyGANG”
Rumia, ul. Wileńska 52
tel.: 884 882 993

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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