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Święta,
Wigilia,
Kolęda...
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, błogosławionych, radosnych, zdrowych,
spokojnych świąt, przepełnionych wiarą i nadzieją płynącą z narodzenia Chrystusa.
Oby ten szczególny czas spędzany w gronie
najbliższych pozwolił Państwu zapomnieć o
wszelkich troskach i trudach towarzyszących codziennemu życiu oraz skupić swoje myśli i rozważania na wielkiej tajemnicy Boskiego Wcielenia.
Niech Boskie Dziecię - parafrazując słowa jednej z najpiękniejszych polskich kolęd - błogosławi naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom, domostwom i obficie obdarzy nas łaskami nie tylko w
te świąteczne dni, ale także w całym nadchodzącym 2017 roku.
Pragniemy również serdecznie podziękować
wszystkim naszym sympatykom, którzy w mijającym roku współtworzyli "Gazetę Rumską",
mając jednocześnie nadzieję na dalsze zaangażowanie i wsparcie.

Radosnych Świąt!
Sandro Botticelli [Public domain], via Wikimedia Commons
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Nasza sonda

Czy uważasz, że zasadne by było
przeprowadzenie referendum
lub głosowania wśród mieszkańców,
na temat zmiany lokalizacji
targowiska miejskiego??
JÓZEF NADOLSKI
POWINNO SIĘ ODBYĆ GŁOSOWANIE W TEJ SPRAWIE,
CHOCIAŻ SAM NIE JESTEM ZA ZMIANĄ LOKALIZACJI

EDWARD PRZYBEK
UWAŻAM, ŻE ZMIANA LOKALIZACJI TARGOWISKA
NIE JEST KONIECZNA, ALE JESTEM ZA PODDANIEM
JEJ POD GŁOSOWANIE

JOANNA ZBICZAK
SPORADYCZNIE KORZYSTAM Z TARGOWISKA
ALE UWAŻAM, ŻE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
POWINNA MIEĆ WIĘKSZY WPŁYW
NA LOKALIZACJĘ TAKIEGO MIEJSCA

DANUTA RADTKE
MOIM ZDANIEM TARGOWISKO SIĘ PRZYJĘŁO
I NIE CHCIAŁABYM WPROWADZAĆ ZMIAN
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Burmistrz Miasta Rumia
zaprasza na:

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

11.00 Uroczysta Msza Święta
12.00 Wymarsz Orszaku

Przejście ulicami: Sabata, Sobieskiego, Dąbrowskiego,
Świętojańską pod pomnik Św. Jana Pawła II

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

13.30 poczęstunek
www.rumia-orszak-trzechkroli.pl
Urząd
Miasta
Rumia

Starostwo
Powiatowe
Wejherowo

Adres redakcji:
ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
NIP: 586-020-79-67
ISSN: 2081-609X

Co słychać
w Sejmie?
W piątek 16 grudnia
w Sejmie zaistniała bardzo trudna sytuacja. Do
dyskusji w temacie budżetu posłowie opozycji
dołączyli wątek związany z ograniczeniem dostępności przedstawicieli
mediów do niektórych
miejsc w Sejmie. Ich zdaniem godziło to w wolność mediów. Podwyższone emocje były też
wcześniej wywołane projektem ustawy, tzw. dezubekizacyjnej, którą opozycja chciała w znacznej mierze
ograniczyć.
Podczas obrad Pan Marszałek wykluczył z obrad
posła Michała Szczerbę, za niestosowne zachowanie.
W odpowiedzi na decyzję Marszałka posłowie PO, Nowoczesnej i PSL zablokowali mównicę sejmową, a także Fotel Marszałkowski, uniemożliwiając dalszą pracę
Sejmu.
Muszę powiedzieć, że jestem mocno zbulwersowany zachowaniem moich kolegów sejmowych, posłów z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL.
Ich reakcję na decyzję Marszałka można by porównać
do sytuacji – gdy jeden przechodzień potrącający
drugiego, otrzymuje w zamian cios nożem – jest to
zachowanie podobne do tego jakie miało miejsce w
czasie posłowania pana Andrzeja Leppera z tym, że w
dużo gorszym wydaniu. Spodziewałem się po moich
kolegach z PO dużo wyższej klasy w ich zachowaniu.
Podobne decyzje Marszałka w trakcie kadencji PO nie
były tak brutalnie kontestowane. Zastanawiam się
jak ma wyglądać w przyszłości nasza wspólna praca
parlamentarna, kiedy w każdej chwili będzie można
zablokować mównicę? Jak zapobiec postępującej
degradacji naszych obyczajów? Myślałem, że będę
mógł wyrazić radosne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale gwałtowne działania niektórych
posłów zburzyły świąteczną atmosferę. Wygląda na
to, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna chce za
wszelką cenę obalić istniejący rząd i szuka wszystkich
argumentów nawet tych nieprawdziwych aby tego
dokonać. Mam jednak nadzieję, że po tym przesileniu
przedświątecznym sytuacja będzie się powoli normalizować.
Ciąg dalszy nastąpi…
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji
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Wywiad z
Henrykiem Tomaszewskim
prezesem Zarządu
PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.
rozmawia Emilia Samulska

- Okres przedświąteczny to dobry moment na
podsumowanie działań podejmowanych w 2016
roku. To czas na zadanie sobie pytania, co się już
udało, a co zostanie zrealizowane w latach kolejnych?
Jeszcze rok się nie skończył, ale już dziś śmiało
można powiedzieć, że mijający rok w Spółce upłynął
pod znakiem wytężonej pracy, inwestycji i starań o
kolejne dotacje z UE. We wrześniu zawarta została
bardzo ważna umowa z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków UE w kwocie 21,8 mln zł na realizację projektu
pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje, między innymi,
dalszą rozbudowę systemów sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej eksploatowanych przez
Spółkę, a także inwestycje w zakresie rozwiązań
energooszczędnych i rozbudowę systemu zdalnego
monitoringu przepływów wody i ścieków.
- Na tym nie koniec.
Spółka co trzy lata opracowuje wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych, które – po zatwierdzeniu
przez Radę Nadzorczą, a następnie przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” stają się podstawą działalności inwestycyjnej. Do końca 2016 roku Spółka ze środków własnych przeznaczy na ten cel kwotę około 14 mln zł, a
w roku przyszłym 44 mln zł.
- Proszę powiedzieć, panie prezesie, czy jakieś korzyści z tych inwestycji będą mieli mieszkańcy Rumi?
Starsi mieszkańcy Janowa doskonale pamiętają uciążliwy zapach, jaki pojawiał się na ich osiedlu w gorące, letnie
dni. Problem ten został złagodzony kilka lat temu dzięki
prowadzonym przez Spółkę inwestycjom związanym z
unowocześnianiem procesu oczyszczania ścieków, w tym
z hermetyzacją. Przygotowaliśmy kolejne przedsięwzięcie

inwestycyjne obejmujące zmiany w gospodarce osadowej
na oczyszczalni, a także dalszy etap prac hermetyzacyjnych. Tę inwestycję zamierzamy zrealizować w latach
2017 -2018, a po jej zakończeniu rumianie zamieszkujący
w okolicy oczyszczalni powinni odczuć zdecydowaną poprawę jakości powietrza. Wiadomo, że oczyszczalna ścieków to obiekt szczególny, będący niezbędnym i ważnym
elementem zbiorczego systemu odprowadzania ścieków,
bez którego odbiór ścieków z naszych domów nie mógłby się odbywać. Lokalizację oczyszczalni ustalono ponad
pół wieku temu z dala od dużych osiedli. Przez lata otoczenie oczyszczalni zmieniło się i zabudowa mieszkaniowa znacznie zbliżyła się do niej. Oczyszczalnia działa
prawidłowo, ale może być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Wpływ na ich rozprzestrzenianie mają warunki
meteorologiczne, tj. temperatura, wilgotność oraz kierunek i prędkość wiatru.
Oprócz działań na oczyszczalni zamierzamy nadal
rozwijać sieć wodociągową i kanalizacyjną, działając
w porozumieniu z samorządem gminnym.
- We wrześniu w rumskich szkołach pojawiły
się poidełka na wodę.
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.
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 pragnie-

nie. 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.
- Czy, oprócz podstawowej działalności, tj.
dostarczania wody i odbierania ścieków, Spółka
aktywnie uczestniczy we wspieraniu organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, akcji społecznych
i działań charytatywnych?
W swych działaniach staramy się być nie tylko firmą
profesjonalną, efektywną i dbającą o jakość usług, ale
również kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażujemy się więc w działania
charytatywne i społeczne. Od wielu lat dofinansowujemy działalność społeczną różnych fundacji i stowarzyszeń. Spółka uczestniczy również w akcjach społecznych i projektach proekologicznych. W tym roku, po
raz pierwszy i z powodzeniem zaangażowaliśmy się w
akcję ,,Czysta Rumia’’. Włączyliśmy się także we wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Siódemka i Stowarzyszenia Rugby Club Arka Rumia.
- Czego można życzyć Spółce w nadchodzącym
2017 roku?
Wodociągi to prawie 90 lat historii, nierozerwalnie
powiązanej z rozwojem miast, dla których działamy.
Naszą ambicją jest aby mieszkańcy Rumi postrzegali nas jako firmę przyjazną, jako członka społeczności, który wsłuchuje się w jej głos i w maksymalnie
zaangażowany sposób stara się na niego reagować.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że sukcesy naszej Spółki bezpośrednio wpływają na zwiększenie rozwoju
rumskiej działalności gospodarczej, co stanowi dla
nas szczególne zobowiązanie.
Życzymy naszym szanownym Klientom dobrobytu i pomyślnych perspektyw rozwojowych, sobie życzymy zaś wysokiego poziomu zadowolenia Klientów
z naszych usług i uznania dla efektów działań Spółki
i jej pracowników. Chciałbym na koniec poinformować, że na wniosek Spółki ceny taryfowe za dostawę
wody i odbiór ścieków pozostaną na poziomie 2016
roku co najmniej do 30 kwietnia 2017 roku.
W imieniu swoim i Czytelników dziękuję za
życzenia i miłą rozmowę.
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Święta, Wigilia, Kolęda...

REKLAMA

Kolędy towarzyszą nam od dzieciństwa, wyznaczały czas Świąt,
były pierwszą okazją do wspólnego rodzinnego śpiewania. Towarzyszyły też naszym przodkom, a w czasach szczególnie dla nich
trudnych powstawały kolędy „specjalne” patriotyczne .

Wesołych Świąt

Tak było po Powstaniu Listopadowym
i Styczniowym, w czasie I wojny światowej walczący żołnierze Legionów też
mieli swoje kolędy legionowe, śpiewane
w okopach pod gwiaździstym niebem,
pośród ośnieżonych choinek. Kolędy patriotyczne powstawały też w okresie II
wojny Światowej i to już od pierwszych
Świąt Bożego Narodzenia w 1939 roku.
W PRL, w czasach stalinowskich więzieni patrioci, bojownicy o niepodległość, w
Wigilijny wieczór śpiewali pełne gorzkich
słów kolędy. Stan wojenny to kolejny czas,
gdy więźniowie internowani śpiewali swoje kolędy, oto fragment jednej z nich: z
1981 r:

..."Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
W trudnych chwilach, w złej godzinie, wspieraj jej siłę swą siłą,
By się zdrajcom nie zdawało, że zawładną Polską całą.
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami,
Solidarni i odważni górnik, rolnik i stoczniowiec
Dziś składają do cię modły, daj nam wolność Panie Boże"...

naturalnie świąteczna

W tym pięknym czasie życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były okresem pojednania i spokoju.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Życzymy, by nadchodzący rok 2017 przyniósł zdrowie,
pomyślność, sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.

Ariel Sinicki

Michał Pasieczny

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Miasta Rumi

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA
RUMI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. KOLEJOWEJ
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m 2 , zapisanej w KW GD1W/00031145/1,
obręb 15, położonej w Rumi przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
Nieruchomość znajduje się w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Przez działkę nr 41/9, od strony ul. Kolejowej, przebiega sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej, a wzdłuż działki od strony zachodniej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i znajduje się studzienka
kanalizacyjna. Na działce znajdują się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Działka jest częściowo zadrzewiona.
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powstała, 198 lat temu (pierwsze wykonanie podczas pasterki w 1818 roku) jest kolęda „Cicha Noc”- „Silent Night”. W ciepłej interpretacji Franka Sinatry, słuchana
w grudniowe wieczory wciąż wzrusza.
Boże Narodzenie, Święta Rodzina, grota,
żłóbek, trzej królowie, pastuszkowie -to
temat ulubiony i bliski wielu artystom,
także liczne grono wielkich malarzy poświęciło swoje prace tej tematyce. Jednym
z nich jest florencki malarz Sandro Botticelli, jego obraz pt. „Mistyczne Boże
Narodzenie” jest jednym z najbardziej
popularnych obrazów w londyńskiej National Gallery. Skromnych rozmiarów w
porównaniu z dziełami innych mistrzów

Kolęda ta nawiązuje do tekstu kolędy
Franciszka Karpińskiego (1741-1825) z
końca XVIII wieku pt. „Bóg się rodzi”.
Jest niezliczona ilość kolęd i pastorałek,
polskich, kaszubskich, zagranicznych,
tradycyjnych i bardziej nowoczesnych, w
przeróżnych aranżacjach i wykonaniach,
a jedną z najpiękniejszych jest właśnie
kolęda „Bóg się rodzi”. Z kolęd zagranicznych najpopularniejszą chyba, kolędą
świata śpiewaną w około 300 językach,

obraz olejny 108,5 x 75 cm na płótnie,
jakże piękny i bogaty w treść pełną symboli; urzekająca, piękna interpretacja narodzin Jezusa.
Święta Bożego Narodzenia to wigilia,
kolęda, pasterka, szopka, zapach choinki, opłatek, życzenia. My także życzymy Czytelnikom najlepszych, ciepłych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i
Szczęśliwego Nowego Roku.
Ryszard Hinc
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BURMISTRZ MIASTA
RUMI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. GDYŃSKIEJ
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 259/49 o pow. 93 m 2 , zapisane w KW GD1W/00033562/4 obręb 12,
położonej w Rumi przy ul. Gdyńskiej.
Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest
w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem 16.MN co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami; zakaz zabudowy
szeregowej i bliźniaczej. Przez teren działki przebiega sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 stycznia 2017 r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 2.500,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 stycznia 2017 r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi:
www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.
rumia.pl i www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz.
9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.
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Uczniowie z „Hipolita” Nieście miłosierdzie wszędzie
W ostatnim czasie uczniowie ZSP nr 2 w Rumi
odbierali wraz ze swoimi opiekunami nagrody i pochwały w różnych konkursach i przeglądach.
8 grudnia br niezwykłe kreacje młodych adeptek fryzjerstwa zachwyciły jury i publiczność zgromadzoną w słupskim Centrum Kształcenia Praktycznego podczas Ogólnopolskiego Konkursu
Fryzjerskiego o „Bursztynowy Grzebień”, którego hasło przewodnie brzmiało: „Horoskop oczami
fryzjera”. I miejsce w konkursie zajęła Patrycja Hewelt z klasy II o profilu technik usług fryzjerskich, a
fryzury jej koleżanek Darii Chrebtowicz i Katarzyny
Wojewskiej otrzymały wyróżnienia. Konkursowe
stylizacje przygotowywane były pod doświadczonym okiem mistrza fryzjerstwa – Pani Kingi Dosz
– nauczyciela pracowni fryzjerskiej. Dopełnieniem
fryzury jest makijaż i stylizacja ubioru. Tym zajęła
się Pani Karolina Leszega, która znana jest w rumskim „Hipolicie” z profesjonalnego wizażu. Całość
dopełniły modelki - uczennice: Magdalena Dettlaff,
Paulina Jeka i Nikola Kobiela, które profesjonalnie
prezentowały dzieła swoich koleżanek.
Nieco wcześniej, tj. w połowie listopada, młodzież z „Hipolita” odebrała w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, główną nagrodę w konkursie na najlepszy film pt. „Dzień z życia
firmy”. Uczniowie: Angelika Winiarska, Mateusz
Dziedzic, Mateusz Gulcz, Szymon Hennig z klasy
3 technik logistyk oraz Krystian Matych z klasy 4
technik logistyk pod kierunkiem nauczycielki P.
Sylwii Pojawy, nakręcili według własnego scenariusza film, w którym wcielili się w role pracowników
przedsiębiorstwa Leroy Merlin w Rumi. Nagrody
za zwycięski film wręczyła uczniom Pani Gabriela
Lisius – Starosta Wejherowski i Pani Grażyna Sobieraj – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Nagrodzony film można obejrzeć na stronie
www.hipolit.info.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany 29 listopada 2016 roku II Szkolny Konkurs gastronomiczny: ”Danie za dychę”. Celem
tegoż konkursu jest zdrowa rywalizacja, jest podwyższanie umiejętności gastronomicznych, promowanie innowacyjności i kreatywności uczniów, a
także praca w warunkach stresu, tj. ograniczonego
czasu. Uczestnicy konkursu – uczniowie kształcący
się w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług
gastronomicznych - wykonali zakąskę, której koszt
przygotowania nie przekraczał 10 zł. Paragon za
zakup produktów należało przedstawić komisji
konkursowej, w której zasiedli szefowie kuchni trójmiejskich restauracji: P. Lech Klein z MK GASTRO w
Gdańsku, Pan Tadeusz Pienczyn z Hotelu „Mistral”
w Gniewinie, Pan Jacek Fobke z Domu Bankietowego „Grinholc” w Rumi, a także Przewodnicząca
Rady Rodziców ZSP nr 2 w Rumi Pani Lucyna Ignatowicz i Dyrektor szkoły Pani Halina Filińska. Na finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród przybył
Pan Wojciech Rybakowski etatowy członek Zarządu
Powiatu Wejherowskiego. Jury oceniło bardzo wy-

soko kreatywność młodych kucharzy, przygotowanie praktyczne, smak potraw oraz wysoki poziom
ich prezentacji. W ostatecznej ocenie, najlepsze
– zwycięskie danie przygotowała Klaudia Raif z
klasy I ucząca się w zawodzie kucharz, II nagrodę
otrzymał Daniel Budzisz uczeń klasy drugiej o tym
samym profilu, a III miejsce zajął Rafał Fusowski
– uczeń klasy III - technik żywienia i usług gastronomicznych. Specjalne wyróżnienie od jury otrzymał Szymon Kierszka z klasy I. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe, których fundatorami byli: firma MAS-DROB, Oerlemans Food Polska, Piekarnia Szwajcarska oraz Rada Rodziców ZSP nr 2.
Młodzież z „Hipolita” osiąga bardzo dobre wyniki
nie tylko w konkursach branżowych. Ich zainteresowania są o wiele szersze. Najlepszym dowodem jest
III miejsce w XVII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy
o Kaszubach i Pomorzu, która odbyła się 1 grudnia
w I LO w Rumi. Na olimpiadzie Hipolita reprezentowali: Dominika Bielaszewska, Mateusz Dziedzic i Natalia Taube – uczniowie klasy III technik logistyk. Młodzi logistycy musieli wykazać się wiedzą z zakresu
geografii, historii i kultury Kaszub oraz znajomością
współczesnych wydarzeń, które mają miejsce na Pomorzu. Ponadto warunkiem uczestnictwa w konkursie było również przygotowanie i zaprezentowanie 3
- minutowego spotu na wybrany temat konkursowy.
Drużyna z „Hipolita”przygotowali film – spot nt. „Kaszuby nieznane”. Do olimpiady przygotował uczniów
Pan Tomasz Krampa - nauczyciel geografii. Tego samego dnia uczniowie klas II i III technik logistyk i technik obsługi turystycznej: Natalia Ignatowicz, Sandra
Plichta, Natalia Stokłosa, Dawid Grzelczyk, wzięli
udział w regionalnym konkursie debat w Gdańsku
zdobywając III miejsce. Konkurs polegał na zmierzeniu się szkolnych drużyn w debacie oksfordzkiej,
której głównym założeniem jest dyskusja w obronie
tezy. Zdecydowanie zabronione było obrażanie bądź
wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Debacie
przewodniczył marszałek, który miał do pomocy sekretarza, czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Opiekunem uczniów był nauczyciel, Pan
Rafał Nowicki.
ZSP nr 2 w Rumi wraz z Powiatową Stacją Epidemiologiczno – Sanitarną w Wejherowie zorganizował 1 grudnia br XIV Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych o tematyce „HIV/AIDS”.
Przegląd skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało „Uzależnienia
sprzyjają HIV”. Koło teatralne „Hipolicianie” pod
opieką Pani Emilii Daleckiej przygotowali przedstawienie, pt. „Sam jeden”.W przeglądzie wzięło udział
8 zespołów ze szkół z powiatu wejherowskiego.
Zaprezentowały one oryginalne formy teatralne,
w których grę aktorską połączono z muzyką, obrazem, tańcem, światłem, efektami specjalnymi. I
nagrodę jury przyznało uczniom ZSP nr 2 w Wejherowie za spektakl „Sprawa Margo”.

Kard. Kazimierz Nycz
do polskich bożogrobców

W sobotę, 10 grudnia 2016r., w Warszawie zakończyło się dziękczynienie za 20-letnią obecność Zakonu Rycerskiego Świętego
Grobu Bożego w Polsce i posługę Karola Szlenkiera, który zakończył kadencję jako przełożony polskiego Zwierzchnictwa. Na te
uroczystości przybyli bożogrobcy z całej Polski.
Uroczystej Mszy św. z tej
okazji, w katedrze polowej,
przewodniczył kard. Nycz,
Wielki Przeor Polskiego
Zwierzchnictwa Bożogrobców.
W homilii hierarcha
zaznaczył, wbrew coraz
silniejszej tendencji „zabierania sobie adwentu po
to, żeby pewnym skrótem
z końca roku liturgicznego przeskoczyć od razu do
Bożego Narodzenia. Człowiekowi jest potrzebny adwent. Bóg przychodzi do
nas ciągle, natomiast my
musimy być przygotowani i otwarci na to, by móc
Go przyjąć. Serce musi być
uporządkowane, żeby czło-

wiek zobaczył przychodzącego Chrystusa”.
Hierarcha przypomniał
również, że chociaż Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia się zakończył, to musimy pamiętać, że Boża
brama miłosierdzia zawsze
pozostaje otwarta.
„Otwarta pozostaje brama Miłosierdzia, które
jest imieniem Boga. Przez
nią Chrystus wychodzi do
nas, zaprasza, chce okazać
miłosierdzie. Ale otwarte
muszą pozostać także te
bramy miłosierdzia pisane
małą literą. Jest to miłosierdzie, które otrzymawszy
od Boga, czynimy wobec

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mszy św. 				

Wszystkim ekipom z „Hipolita” serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe emocje!

naszych braci tu w Polsce,
ale też w innych miejscach
świata, również w Ziemi świętej, wszędzie tam,
gdzie jest tyle niepokoju,
prześladowań, wojny…”.
Na zakończenie uroczystości Zwierzchnik w Polsce Karol
Szlenkier wręczył odznaczenia
Glorii zasłużonym bożogrobcom. Wśród odznaczonych,
aż czterech z nich było z Komandorii Pomorskiej. Srebrną
Glorią odznaczeni zostali prefekt komandorii ks. Wincenty
Pytlik i sekretarz Mirosław
Słowikowski, zaś brązową ks.
Krzysztof Czaja i ks. Łukasz
Kątny.
Bartłomiej Muński

Fot.: Janusz Kamiński CSSH

Wszystkim Czytelnikom
Gazety Rumskiej
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
zdrowia oraz prawdziwej radości życzą
Dyrekcja, Nauczyciele,
Pracownicy i Uczniowie
"Hipolita"
- ZSP nr 2 w Rumi

REKLAMA

- samodzielni i kreatywni!
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Półmetek kadencji – wytężona praca,
więcej środków dla Rumi, coraz więcej inwestycji
i działań społecznych
Na półmetku kadencji władz samorządowych, po pytaniach zadanych naszym radnym, postanowiliśmy zapytać o osiągnięcia minionych dwóch lat Burmistrza Miasta Rumia. Z Michałem Pasiecznym
rozmawia Emilia Samulska.

- 8 grudnia mijają 2
lata od objęcia funkcji burmistrza, jakie są
pierwsze odczucia po tym
czasie?
- Wytężona praca, coraz
więcej wdrażamy działań
zarówno tych, które zakończą się inwestycjami,
ale również sporo działań
społecznych. Jest ich około
pięćdziesięciu, oprócz tych,
które były już wcześniej
zaplanowane. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ
wszystkie „idą” równolegle,
jedne szybciej, inne wolniej, ale posuwają się do
przodu.
- Jakie największe sukcesy rysują się w przyszłości, z których mieszkańcy
będą korzystali?

- Dzięki pozyskiwaniu
nowych źródeł finansowania zadań, nie tylko ze
środków unijnych, ale też
krajowych, jak i własnych
konkretnych działań, zrealizujemy szereg usprawnień komunikacyjnych dla
osób przemieszczających
się do pracy czy szkoły,
czyli budowę Węzła Integracyjnego Janowo obejmującego budowę setek
miejsc
parkingowych,
budowę tunelu pod torami na przedłużeniu ul.
Gdańskiej, doprowadzenie
ścieżek rowerowych, modernizację dworca SKM
Janowo (zadaszenie+ remont + budowa wind,
PKP SKM rozpocznie inwestycję w marcu 2017 –

I etap, następnie my jako
miasto rozpoczniemy swoje działania), przy dworcu
w Rumi również pojawią
się ścieżki rowerowe, jak
i dodatkowe miejsca parkingowe, w 2017 w ramach
„schetynówek” z łącznym
dofinansowaniem ok 75%
przebudujemy niebezpieczne i kolizyjne skrzyżowanie
Pomorska/Gdańska w nowoczesne turbinowe rondo,
które będzie zarówno bezpieczne dla pieszych, jak
i przepustowe (dwa pasy
z Pomorskiej w Gdańską
wzorem Ronda Unii Europejskiej), planowana jest
przebudowa Ronda Jana
Pawła II, aby włączyć w
nie ul. I Dywizji Wojska
Polskiego, jak i dobudować
lewoskręty przy rumskim
targowisku i MOSiR.
Również i tę inwestycję
mamy nadzieję zrealizować
w partnerstwie, czyli nie
tylko z własnych środków.
Najprawdopodobniej uda
się nam już w 2017 roku
doprowadzić linię autobusową do Starej Rumi, co
jest oczekiwane od wielu,
wielu lat. Z całą pewnością
fakt pozyskania już ponad

2 milionów złotych (a na
tym nie koniec) na budowę mieszkań komunalnych
to wielki sukces, że po ponad 25 latach wybudujemy
nowe mieszkania na ul.
Reja/Żwirki i Wigury. Inwestujemy w oświatę, sport
i rekreację, wybudowane
zostały w ramach Budżetu
Obywatelskiego m.in. trzy
boiska przyszkolne, place
zabaw w różnych dzielnicach, które powstają etapowo, boisko na Salosie z
dużym dofinansowaniem
z Ministerstwa Sportu, powstaną również w najbliższych latach kolejne zielone
tereny rekreacyjne przy ul.
Różanej oraz ul. Topolowej, ponieważ zdobyliśmy
kolejne środki zewnętrzne,
tym razem z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w projekcie „Zielone
Wyspy – płuca miasta”.
Uda się nam również
zrewitalizować osiedle na
Zagórzu za Galerią Rumia,
na co również mamy już
zdobyte i zagwarantowane
Rumi milionowe środki
unijne na działania zarówno inwestycyjne (m.in.
chodniki, parkingi, plac
zabaw, boisko, uporządkowanie terenów, podłączenie 20 bloków do OPEC),
jak i społeczne (aktywizacja zawodowa).
Udaje się nam również
przeznaczać większe środ-

Ulice wybudowane na terenie miasta, wartość inwestycji docelowo - ok. 11 mln zł

Kazimierska-Bukowa-Chełmińska (rozliczenie w 2015), ciąg pieszo-jezdny wzdłuż
Zagórskiej Strugi od Towarowej do Abrahama, odcinek ul. Tysiąclecia, Piłsudskiego (od Dębogórskiej), Hetmańska,
Długa, Działkowców (dokończenie), Mściwoja, Żeglarzy, wysięgnik Kazimierskiej,
remont generalny Dąbrowskiego.

wartość
inwestycji:
7 143 442,70 zł

środki zewnętrzne:
1.991.882,75 zł NFOŚiGW
500.000 zł Starosta

wkład
mieszkańców:
95.666,20 zł

wkład firm:
890.315 zł

Rodziewiczówny - Targowa - Jaworskiego,
Płk. Dąbka, Skarpowa, Wiązowa, Borówkowa, Broniewskiego, układ drogowy przy
Domu Kultury Janowo i ZSO.

wartość
inwestycji:
3 609 543,00 zł

środki zewnętrzne:
557 tyś. zł PUW (schetynówka)
500 tyś. zł Starosta

wkład
mieszkańców:
36 tyś. zł

wkład firm:
125 tyś. zł
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ki na działania społeczne
dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży.
Zwiększamy
poziom bezpieczeństwa w
mieście – rozbudowujemy
cały czas monitoring, dzięki czemu reakcje Straży
Miejskiej są coraz szybsze i
istnieje możliwość zapobiegania; mamy więcej patroli
w mieście; kupiliśmy nowe
samochody dla Straży
Miejskiej, dzięki czemu nie
będziemy wydawać dziesiątek tysięcy na remonty,
a przede wszystkim w jednym momencie mogą pracować aż trzy patrole, a nie
zaledwie jeden - jak to się
często działo w ostatnich
latach, gdyż samochody
częściej stały w naprawie
niż jeździły po ulicach;
wspieramy finansowo zarówno Policję (zakup samochodu, dodatkowe patrole), jak i Straż Pożarną.
W mieście jest coraz
czyściej. Nie podnosząc
opłaty za śmieci dla mieszkańców,
zwiększyliśmy
częstotliwość opróżniania
koszy ulicznych; dostawiliśmy ponad 100 dodatkowych pojemników a dzięki
akcjom sprzątania Rumi/
Świata, w tym m.in. „Czysta Rumia” (za wspólne
sprzątanie wszystkim bardzo dziękujemy) widzimy,
że jest coraz mniej dzikich
wysypisk; edukujemy nie
tylko najmłodszych, np.
na festynach czy też w
formie kolorowanek dla
maluchów, ale też ucząc,
że segregując odpady będzie nie tylko czyściej w
mieście, na wysypisko nie
będzie trafiało tyle śmieci,
ale również będziemy za to
mniej płacić. Segregacja się
opłaca, w innym przypadku cena dla nas wszystkich
mieszkańców będzie musiała wzrosnąć.

Lista ulic wyłożonych
płytami yumbo - łączna kwota inwestycji
ok. 1,6 mln zł

Warzywna, Narcyzowa,
Bławatkowa, Wyspiańskiego, Majkowskiego, Waryńskiego, Jana z Kolna, Nizinna, Śląska, Poznańska
(od Puckiej do Targowej),
Granitowa,
Janowska,
Gałczyńskiego, Kasztanowa, Wysoka, Topolowa,
Subisława, Wyszeckiego
od Łużyckiej do 25, Piaskowa, Przemysłowa, Wróblewskiego, Cmentarna,
Klonowa,
Świętopełka,
Okrzei 24A, Wyżynna 11,
Krzywoustego, Grabowa,
Leszka Białego, Kazimierza Wielkiego, Norwida,
Nowotki, Oliwska, Zapolskiej, Jarzębinowa, Makowa, Świętopełka, Irysowa,
Leszka Białego, Mazurska,
Wyspiańskiego, Kasztelańska,
Dąbrowskiego
przy poczcie, Kielecka,
Świerkowa, Poziomkowa,
Bydgoska, Gerberowa, Żaglowa, Wiązowa.

- Dużo tych działań,
ale skąd środki finansowe, bo wiemy, że odziedziczony budżet Rumi
nie jest zbyt okazały?
- Pozyskujemy dużo
środków
zewnętrznych,
unijnych, krajowych, wojewódzkich, realizujemy
projekty w partnerstwie z
mieszkańcami (85% miasto, 15% mieszkańcy), z
przedsiębiorcami i z SM
Janowo (z reguły jest to po
50%), ostatnio na przykład
budujemy drogę, miejsca
parkingowe oraz chodniki wokół Domu Kultury
Janowo, aby można było
przejechać we wszystkich
kierunkach i uzyskać również drogę ewakuacyjną
ciąg dalszy na str. 9
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ciąg dalszy ze str. 8
Wymienione lub wybudowane chodniki
- łączna kwota inwestycji ok. 1,1 mln zł

Morska, Gdańska, Sienkiewicza, Okrężna, Batorego,
Derdowskiego, Wybickiego, Kolejowa, Wejhera,
Derdowskiego, Morska,
Dokerów, Metalowców,
Pomorska,
Kujawska,
chodnik od Ronda Jana
Pawła II do SP1 (BO).

do SP 9. Wprowadzamy
bardzo dużo oszczędności
nie tylko w urzędzie, ale
również w naszych jednostkach dzięki zakupom grupowym, twardym negocjacjom, czy też odpowiednim

zapisom w przetargach
(połączenie niektórych zamówień daje czasem nawet
40% oszczędności). Ponadto część obowiązków zamiast zlecać zewnętrznym
firmom wykonują pracownicy, na czym również są
bardzo duże oszczędności.
A w ostatnich dniach
dzięki zmianie brokera i
doskonałym przygotowaniom specyfikacji przetargowej osiągnęliśmy kolejne kilkadziesiąt tysięcy
oszczędności (prawie 30%)
na ubezpieczeniu majątku
gminy, gdzie mamy dodatkowo o wiele szerszy zakres
ubezpieczenia!
Kolejna forma pozyskiwania nowych środków
finansowych to przygo-

towanie dużych gruntów
miejskich na sprzedaż
(uzbrojenie + budowa dróg).
Dzięki temu uzyskamy
znacznie wyższą cenę za
metr kwadratowy. Przykładowo na 6 hektarach
wzrost o 50 zł/m2 spowoduje dodatkowy dochód w
wysokości 3 milionów zł!
- Jak się układa współpraca z radnymi?
Bardzo dobrze, zajmujemy się tematami związanymi z rozwojem miasta jak i
bieżącymi zadaniami. Radni
są bardzo aktywni i pomagają mi w wielu czasochłonnych sprawach. Dzięki temu
jesteśmy w stanie realizować
znacznie więcej działań.
- Jest to bardzo duża
zmiana w porównaniu z

OGŁOSZENIE

Prosimy 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 jest współorganizatorem i patronem takich przedsięwzięć, jak: Konkurs Biblijny, Budowa dzwonnicy z Dzwonem „Ks. Jerzy”, Orszak Trzech Króli, „Słowo na Plaży”, Rumska Parada Niepodległości.
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!
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
nazwa odbiorcy

FUNDACJA
nazwa odbiorcy cd.

84-230
nr rachunku odbiorcy

18

2030

Pana poprzedniczką.
Ale przynosi wymierne korzyści. Już na początku kadencji mówiłem, że mamy bardzo
wartościowych radnych, którzy w swoich dziedzinach nie
dość, że są fachowcami, to
jeszcze są pasjonatami i działaczami społecznymi. To powoduje, że ochoczo poświęcają swój czas na dodatkowe
sprawy, których jest bardzo
dużo, oprócz tradycyjnych
zadań należących do radnego.
Mówimy tutaj o wszystkich
radnych, nie tylko z PO, a
mamy wśród nich specjalistów od finansów, planowania przestrzennego, spraw
społecznych, edukacji i wychowania, kultury i sportu,
bezpieczeństwa, czyli prawie
cały zakres działalności sa-

Ulice wybudowane
- łączna kwota
inwestycji ok. 11 mln zł

Kazimierska-Bukowa-Chełmińska (rozliczenie w
2015), ciąg pieszo-jezdny
wzdłuż Zagórskiej Strugi
od Towarowej do Abrahama, odcinek ul. Tysiąclecia, Piłsudskiego (od
Dębogórskiej),Hetmańska, Długa, Działkowców
(dokończenie), Mściwoja,
Żeglarzy, wysięgnik Kazimierskiej, remont generalny Dąbrowskiego.

morządu. To jest ogromne
wsparcie dla mnie, jak i pracowników urzędu miasta.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Emilia Samulska

FINAŁ XVII WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY
W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW
W dniu 13.12.2016 roku w I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi odbył się Finał
XVII Wojewódzkiej Licealiady w Unihokeju
Chłopców.
W rywalizacji wzięło udział 5 najlepszych zespołów z
całego województwa pomorskiego, które zagrały w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Gdańskiego Liceum Autonomicznego z Gdańska,
która podobnie jak gospodarze nie przegrała w zawodach
żadnego spotkania. I LO w Rumi zdobyło srebrny medal.
I LO w Rumi

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 58 620 45 50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02

SŁOWO

RUMIA

DERDOWSKIEGO

0045

1110

W P

PL N

waluta

0000

0248

23

NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66

8510

kwota

PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10

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

Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy c.d.

Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30

tytułem

DAROWIZNA
tytułem cd.

Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94

06

Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

WAŻNE TELEFONY

Drużyna unihokeja z I LO wraz z trenerami.

Fot.: Bartłomiej Woźniak

9

Gazeta Rumska, nr 12 (114), grudzień 2016

HERBARZ SZLACHTY KASZUBSKIEJ
AUTOR PRZEMYSŁAW PRAGERT
Jak zaznaczono we wstępie Herbarza, głównym celem autora było zebranie i przedstawienie możliwie pełnego katalogu herbów kaszubskich rodzin szlacheckich występujących w herbarzach polskich, niemieckich i innych źródłach heraldycznych. Nazwa „szlachta
kaszubska” nie odnosi się tylko do przynależności pewnej grupy etnicznej do określonego stanu. Ma tu znaczenie bardziej terytorialne i dotyczy zarówno rdzennej, miejscowej
szlachty zasiedziałej na Kaszubach od późnego średniowiecza, o nazwiskach pochodzących od nazw wsi szlacheckich, jak i nielicznej szlachty napływowej z późniejszego okresu Herb kaszubskiego rodu Milczewski, pierwszy Honorowy Obywatel
–polskiej i niemieckiej– która tu nabyła dobra, tu osiadła i tylko z tą ziemią była związana. Rumi to Zygmunt Milczewski.
W pracy przedstawiono
herby rodzin szlacheckich
występujących na Kaszubach od XVI w. a każdym
z nich posługiwało się od
kilku do kilkunastu rodzin związanych wspólnotą krwi -pochodzących
od jednego przodka.
Źródłem były herbarze
m.in. „Herbarz Szlachty Polskiej” Jana Dachnowskiego z 1650 roku,
„Korona Polska” Kaspra
Niesieckiego z 1738/44
roku, „Herbarz Polski”
A. Bonieckiego z 1899 r.
czy mapa Pomorza Eliharda Lubinusa z 1618 roku,
gdzie umieszczono wizerunki 353 herbów szlacheckich i wiele innych.
Herby kaszubskie zawierają na tarczy zwierzęta
(wilk, ryś, jeleń, jastrząb,
sokół i inne), rośliny i inne
przedmioty (róże, lilie,
strzały, miecze, krzyże i
inne). Jednak specyficzną
cechą heraldyki kaszubskiej jest mnogość herbów
REKLAMA

z półksiężycem i gwiazdami w różnych położeniach i liczbie. Powszechnie uważano je za herby
nadane przez Królów Polskich za zasługi w walkach
podczas wojen Polsko-Tureckich w XVII wieku.
W bitwie pod Cecorą w
1620 r., w obronie Chocimia w 1621 r. i bitwie pod
Wiedniem w 1683 r. Jak
zauważa autor, szlachta
kaszubska brała udział w
tych bitwach, jednak wyruszyła na nie z tytułami
i herbami nadanymi wiele lat wcześniej. Tak więc
informacje i opowieści o
herbach – zawierających
na tarczy półksiężyce czy
gwiazdy - nadanych po bitwie pod Wiedniem należy traktować wyłącznie w
kategoriach legend.
Hasła dotyczące poszczególnych rodzin zawierają nazwisko z wariantami
występującymi w źródłach,
informacje o historii rodziny, pochodzeniu nazwiska,

wsi gniazdowej, pełnionych urzędach, przydomkach. Omówione herby i
ich odmiany używane w
poszczególnych gałęziach
w publikacji (kolorowe)
przedstawione są na jednym typie tarczy herbowej,
niezależnie od okresu, z
którego pochodzą.
„Herbarz Szlachty Kaszubskiej” jest w miarę
pełnym
kompendium
wiedzy o wszystkich znanych herbach szlachty kaszubskiej. Autor bardzo
poważnie potraktował ten
temat, znacznie rozszerzył
dotychczasową wiedzę o
herbach z obszaru Kaszub.
Dzięki dużemu zainteresowaniu publikacją już po
ukazaniu się tomu 1 autor
otrzymał nowe dokumenty
genealogicznie od przedstawicieli rodów, sam też
dotarł do nowych źródeł
archiwalnych oraz opracowań, dzięki temu nastąpiło
wzbogacenie wiedzy autora
o rodzinach i herbach.

Tak było też po ukazaniu się tomu 2 i tomu 3,
a Herbarz w pierwotnym
zamierzeniu trzytomowy
zwiększył objętość o tom
czwarty. Jak zapowiadano
w tomie 1, w pracy zostanie przedstawionych 226

1 zostały przedstawione
podstawowe dane o regułach heraldyki, zasadach
blazonowania czyli opisu
herbów o specyfice heraldyki kaszubskiej.
Każdy tom zawiera
wstęp, wykaz rodzin szla-

Herbarz został wydany w twardej oprawie, drukowany na papierze kredowym.

herbów, w kolejnych tomach lista nazwisk została rozszerzona i zapewne
dalsze prace i poszukiwania pozwoliłyby na uzupełnienie listy. W tomie

checkich, wizerunki herbów, indeks wizerunków
herbów, nazw osobowych
i geograficznych. Tom 1
ukazał się w roku 2005 a
tom 4 w roku 2015 i za-

wiera też pełen zestaw korekt, uzupełnień i kwestie
wymagające sprostowań
po wydaniu poprzednich
tomów, tom 4 liczy 545
stron. Całość perfekcyjnie
wydania przez wydawnictwo BiT na kredowym
papierze w twardej oprawie, doskonała jest jakość
druku, zdjęcia herbów wyraźne, ostre, kolorowe. Już
po ukazaniu się tomu 1 i 2
Herbarza zyskał on uznanie Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego i w 2008
roku nagrodę im. Adama
Heymowskiego przyznawaną za najlepsze prace z
zakresu heraldyki, genealogii i dziedzin pokrewnych.
W sierpniu 2008 roku
„Herbarz Szlachty Kaszubskiej” otrzymał również I
nagrodę w kategorii książki naukowej na IX Kościerskich Targach Książki
Kaszubskiej i Pomorskiej
„Costerina 2008”. W Herbarzu znajduje się szereg
nazwisk, które noszą też
mieszkańcy Rumi oto kilka z nich: Albecki, Bronk,
Brzeziński,
Czapiewski,
Dułak,
Główczewski,
Gruchała, Jutrzenka, Kiedrowski, Labuhn (Labun),
Mach, Milczewski, Paszki,
Robakowski, Sychowski,
Trzebiatowski, Warzewski,
Wysiecki, Zmuda, Zelewski.
„Herbarz Szlachty Kaszubskiej” to bardzo ciekawa pozycja, po którą warto
sięgnąć i zapoznać się z historią kaszubskich herbów.
Ryszard Hinc
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ZJAZD OKRĘGOWY PIS Międzynarodowa
W Gdyni na Zjeździe Okręgowym Okręgu Pomorskiego PIS spotkało się około 500 delegatów, w tym także 16 delegatów z Rumi.
Po sprawach proceduralnych prezes Janusz Śniadek założył sprawozdanie z działalności PIS w woj. Pomorskim.

współpraca się opłaca

Liczni prelegenci i goście spotkali się podczas pierwszej powiatowej konferencji, która odbyła się pod hasłem „Realizacja ProNie było w nim samo- szych zmian, dzisiaj prawie wany do władz krajowych. jektów Współpracy Międzynarodowej Szkół Ponadgimnazjalnych
W liście skierowanym do
zadowolenia, Prezes pod- niezauważanych.
oraz Placówek Powiatu Wejherowskiego w 2016 roku”.
kreślił, że ciągle potrzebna jest wytężona praca,
a szczególnie w gminach
- dla dobra mieszkańców i
dla poprawy ich standardu
życia. Prawo i Sprawiedliwość stawiało i stawia na
młodych. Ma w swych szeregach wielu mądrych, pracowitych i zdolnych ludzi,
także posłów, ale potrzeba
ich jeszcze więcej.
W dyskusji po wystąpieniu p. Janusza Śniadka
brali udział parlamentarzyści i wielu szeregowych
członków partii. Mowa
była o patriotyzmie gospodarczym kupowaniu i
zachęcaniu do kupowania
polskich towarów i usług.
Podkreślano i wskazywano mankamenty i niedoskonałości pracy w terenie,
mówiono o potrzebie głęb-

Bolączką jest też brak
informacji i komunikacji
między zarządem okręgu
a strukturami gminnymi. Wybory samorządowe
2018 roku to już teraz pilna
sprawa, dla PIS będą oceną
pracy członków w gminach,
powiatach, pokażą, czy te
bieżące cztery lata nie zostały zmarnowane. Jedna z
uchwał zjazdu także mówi
o zbliżających się wyborach
samorządowych i o potrzebie wytężonej pracy.
Delegaci z Rumi złożyli wnioski do Komisji
Wnioskowej Zjazdu, m.in.
wniosek o obowiązkowym, corocznym pakiecie podstawowych badań
lekarskich dla seniorów
- wniosek ten został przyjęty przez delegatów i jako
dokument zjazdowy skiero-

uczestników Zjazdu Prezes
PIS Pan Jarosław Kaczyński
także wskazuje na potrzebę
wytężonej pracy w terenie,
o dobrych działaniach na
poziomie samorządu, które
wzmocnią wysiłki rządu i
parlamentu. Powinno to zaowocować sukcesami w wyborach parlamentarnych w
2019 roku.
W skład Zarządu wchodzi 20 wybranych przez
Zjazd delegatów oraz parlamentarzyści pomorscy.
Prezesem Zarządu Okręgowego został ponownie Pan
Janusz Śniadek, a do dwudziestoosobowego składu
zarządu okręgowego wybrany został Pan Witold
Reclaf z Rumi -Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego.
Ryszard Hinc

Członkowie „starego” Zarządu Okręgu.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z Rumi, pierwszy od lewej rumski radny F. Mosa, poseł J. Śniadek, poseł D. Arciszewska-Mielewczyk, radna powiatowa Ł. Słowikowska, wicestarosta W. Reclaf, pierwszy od prawej radny M. Kryża.
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Sala gimnastyczna I LO w Rumi była zapełniona delegatami szkół i zaproszonych Gości. 		

Tematem przewodnim
był udział w międzynarodowej wymianie uczniów
i nauczycieli. Patronat nad
konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Wejherowie we współpracy z 7
powiatowymi placówkami
oświatowo-wychowawczymi. Wśród gości znaleźli się
przedstawiciele samorządu
powiatu wejherowskiego ze
starostą wejherowskim Gabrielą Lisius. Zebranych
przywitała dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Książąt Pomorskich w
Rumi - Lucyna Penkowska.
Wydarzenie było okazją
do wymiany doświadczeń
dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego oraz
innych placówek, które
w tym roku przystąpiły
do udziału w projektach
międzynarodowej wymiany młodzieży. To również
okazja do zaprezentowania możliwości, jakie dały
uczniom i nauczycielom
programy edukacyjne, takie jak PO WER (Program

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), czy ERASMUS+. W tym roku do
tych programów przystąpiło łącznie 221 uczniów i
69 nauczycieli - realizując
staże zawodowe lub podnosząc swoje kwalifikacje
zawodowe dzięki zagranicznym kursom językowym.
Placówki, które w minionym roku brały udział
w projektach wymiany
międzynarodowej to: ZSP
1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 i
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych (w Wejherowie)
oraz ZSP 1 i ZSP 2 (w
Rumi).
Współpraca
międzynarodowa zajmuje ważne
miejsce w życiu każdej
szkoły. Przyczynia się do
pogłębiania europejskich
więzi, integracji młodzieży
i poznania realiów państw
uczestniczących w wymianie. Projekty, do których
w tym roku przystąpiły
szkoły, były dopasowane
do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danej

Fot.: E.S.

grupy. Kładziono nacisk na
aktywizację uczniów, jak
i nauczycieli w kontekście
językowym oraz zachęcano
ich do aktywnego posługiwania się językiem obcym.
Kolejnym, bardzo istotnym elementem współpracy międzynarodowej były
liczne wymiany młodzieży
szkolnej z zaprzyjaźnionymi szkołami w Europie.
Zdaniem organizatorów,
wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma duże znaczenie dla
trwałego
porozumienia
między narodami. Sprzyja
przełamaniu uprzedzeń i
stereotypów, utrudniających utrzymywanie
Dzięki wymianie młodzi ludzie mieli możliwość
poznać obyczaje, tradycję
i kulturę odwiedzanych
krajów, a poprzez udział w
zajęciach szkolnych poznali i porównali inne systemy szkolnictwa. Wymiany
międzynarodowe
odbyły się m.in. z młodzieżą
szkolną w Niemczech, we
Francji oraz w Hiszpanii.
Emilia Samulska

Święta, święta… już od listopada
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Mikołaj i... egzaminy!

W tym roku św. Mikołaj okazał się nieMniej więcej w okolicach połowy listopada, kiedy wciąż jeszcze towarzyszy nam zadu- zwykle hojny. 6 grudnia przyniósł naszym
ma związana z uroczystością Wszystkich Świętych i Zaduszkami, na półkach sklepowych uczniom nie tylko tradycyjne słodkie upo– w miejsce obecnych tam jeszcze chwile wcześniej zniczy – pojawiają się pierwsze ozdo- minki, ale też próbne egzaminy gimnazjalne.
by świąteczne, bombki, gwiazdki, światełka itp.
W tym samym czasie w telewizji emitowane są pierwsze
„gwiazdkowe” spoty reklamowe, a z radiowych głośników
coraz częściej płyną dźwięki
„Last Christmas” czy „Jingle
Bells”. W ten sposób już na
kilka tygodni przed rozpoczęciem adwentu „magia świąt”
wkracza w nasze życie, a co
bardziej podatni na jej działanie nierzadko zapominają o
prawdziwej istocie świąt Bożego Narodzenia, która z magią
nie ma nic wspólnego.

KIEDY ZACZĘTO OBCHODZIĆ
BOŻE NARODZENIE?

Pamiątkę śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa
obchodzono już na początku istnienia chrześcijaństwa, natomiast dzień Jego
narodzin zaczęto świętować

dopiero w początkach IV w.
Z racji braku dokładnych danych dotyczących daty narodzin Chrystusa, koniecznością stało się wyznaczenie
terminu, w którym miano by
obchodzić to święto.

DLACZEGO 25 GRUDNIA?

Istnieje kilka teorii. Jedna z
nich sprowadza się do prostego rachunku matematycznego
– po prostu dodano 9 miesięcy
do ustalonej w apokryfach na
25 marca daty Zwiastowania.
Najbardziej prawdopodobna
głosi jednak, że czynnikiem
decydującym o wyborze tego
dnia, była chęć wyparcia bardzo popularnego w tamtym
czasie w Rzymie kultu bożka
Sol Invictus (łac. Słońce Niezwyciężone). Pogańskie wierzenia i obyczaje były bardzo
mocno przesiąknięte obrzę-

dowością magiczną, a dzień
25 grudnia w starożytności
traktowany był jako moment
przesilenia zimowego, z czym
łączono konieczność oddawania czci tryumfującemu nad
ciemnością Słońcu. Można by
zatem rzec, że chrześcijaństwo
wraz ze swoim nauczaniem o
wcieleniu i narodzeniu Zbawiciela – Światłości Świata, która miała wyzwolić ludzkość
z ciemności grzechu, podjęło
walkę z pogaństwem i jego
magicznymi rytuałami – warto o tym pamiętać, posługując
się pojęciem „magii świąt”.

CUDA – NIE ZAŚ MAGIA
I CZARY
Zapewne w większości
wypadków wypowiadanie
słów „magia świąt” jest zupełnie dobroduszne - z in-
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tencją opisania w ten sposób
ciepłej, rodzinnej atmosfery
towarzyszącej przeżywaniu
świąt. Niemniej jednak samo
w sobie może prowadzić do
spłycania istoty i znaczenia
Bożego Narodzenia, dlatego
też chętnie wykorzystywane
jest przy okazji komercjalizacji i trywializowania tych
jakże ważnych świąt. Bądźmy tego świadomi i używajmy pewnych utartych już
określeń z rozwagą – wszak
to nie magia, a boska miłość
i wszechmoc sprawiła, że
„Słowo stało się Ciałem”, a
królowie, pasterze i zwierzęta zginają swe kolana przed
ubogim Dziecięciem narodzonym w betlejemskiej stajence.
Arkadiusz Gajos

Pamiątkowe zdjęcie z egzaminów - uczniowie, mikołaj i wychowawczyni

Uczniowie klas trzecich
Gimnazjum nr 1 dzielnie
stawili czoła wyzwaniu: we
wtorek, 6 grudnia, zmierzyli się z egzaminami z
części humanistycznej (historia i wos, język polski),
w środę, 7 grudnia, z części matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek,
8 grudnia, z języka angielskiego lub niemieckie-

go. Ich zmagania zostały
uwiecznione na zdjęciach
oraz co najważniejsze na
kartach odpowiedzi z poszczególnych części egzaminów. To był pracowity
tydzień dla naszych trzecioklasistów, którzy teraz
muszą się uzbroić w cierpliwość i poczekać kilka dni
na wyniki swojej pracy.
Irena Burczyk

Przemarsz przeciw
łamaniu praw człowieka!

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi włączyli się do akcji Maraton Pisania Listów Amnesty International.

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

Jednym z etapów było zorganizowanie przemarszu ulicami Rumi, aby społeczność
rumska poznała osoby, wobec których łamane jest prawo. Akcję tę zorganizowała pani
Beata Kędzierska, nauczycielka j. polskiego.
Finałem przemarszu była wizyta w Urzędzie Miasta, gdzie została wręczona panu burmistrzowi, Marcinowi Kurkowskiemu - żółta świeca, symbol Amnesty International. Beata Kędzierska

Burmistrz Marcin Kurkowski przyjął delegację uczniów w swoim gabinecie
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Komentarz Czytelnika odnośnie tematu
„Herb czy logo”

Opisana sytuacja jest faktem zauważalnym i wymagającym krytyki. Takie postępowanie władz miasta
wpisuje się w lewacko-liberalne dążenia do eliminowania z przestrzeni miejskiej tradycyjnych, historycznych
symboli, flag, godła, herbów. To także pokłosie haseł:
„róbta co chceta”, „nie ma świętości”. Jak przy tym
traktować udział w patriotycznych uroczystościach i
imprezach poświęconych np. Żołnierzom Wyklętym?
Maksymilian.
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Ryszard Hinc
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Artykuł dotyczący targowiska miejskiego opublikowany w Gazecie Rumskiej uważam za ciekawy, jest
oczywiste, że lokalizacja nowego targowiska powinna
mieścić się na terenach w obrębie skrzyżowania ulic
Gdańskiej i Dąbrowskiego.
Mieszkańcy mogliby wyrazić swoje zdanie w tej
sprawie przez głosowanie w formie zbliżonej do referendum. Można np. zaproponować aby mieszkańcy
zgłaszali propozycje nowej lokalizacji dla targowiska
do U.M., a następnie urządzić głosowanie na podane
propozycje. W rumskiej prasie powinny być wydrukowane kupony do głosowania tak, że można by je
następnie wrzucać do kilku urn rozmieszczonych na
terenie miasta. Nie musi tu być koniecznie zachowana
cała procedura przewidziana w ustawie o referendach,
miałby to być po prostu głos społeczeństwa, wskazówka dla naszych władz, gdzie mieszkańcy widzą
miejsce dla takiego targowiska.
Jerzy Jędrzejewski
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Komentarz Czytelnika odnośnie tematu
lokalizacji targowiska miejskiego

jąc imprezy zamyka swój
parking, a to dodatkowy
kłopot, swoją siedzibę ma
tu także straż pożarna.
Kolejne pytanie, to pytanie związane z kamerą
monitoringu
miejskiego
usytowaną w tym miejscu
- czy sytuacje, zdarzenia z
obrazu kamery są analizowane i jakie płyną stąd
wnioski?
Przeznaczenie
terenu
targowiska na skwer miejski jest jedną z możliwości,
można też rozważyć sprzedaż tego placu, dopuszczając niewysoką zabudowę,
nawiązującą stylem do otoczeniaz detalami przedwojennej architektury.Przypominamy też, że teren
ten nie od dziś objety jest
programem rewitalizacji,
obowiązują także uchwały Rady Miejskiej z dnia
19 maja 2016 r, uchwała
z dnia 30 czerwca 2016 r
i kolejna uchwała z dnia
30 czerwca 2016 r w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działani
Komitetu Rewitalizacji w
Gminie Miejskiej Rumia.
Mamy też zarządzenie burmistrza w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
w Rumi.
W składzie komitetu
znalazło się 15 osób i tu powstaje pytanie - jakie jest
stanowisko Komitetu w
powyższej sprawie.
Mamy tez pytanie dotyczące budowy ronda
na skrzyżowaniu ulicy
Gdańśkiej z Pomorską jakie badania wykazały, że
ilość wypadków i zagrożenie bezpieczeństwa osób
na tym skrzyżowaniu jest
większe niż np. na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z
Piłsudskiego?

Ko
sy

zbiorów właścicielom ogródków przydomowych i działkowcom. Tam też jest sporo
miejsca na parking i są możliwości dobrego dojazdu.
Jeden z naszych czytelników, pan Jerzy Jędrzejewski oprócz słów poparcia składa propozycję
przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców,
na temat targowiska.
Targowisko zadaszone
to rodzaj marketu czynnego każdego dnia, od godzin rannych, do wieczornych, więc to już nie dwa
dni wzmożonego ruchu w
tej okolicy, ale codzienne
problemy.
Zwrócono też uwagę na
fakt, że MOSiR organizu-

ul.

Nasze tematy z rubryki
„Sygnały” cieszą się zainteresowaniem, następują po
nich wnioski, propozycje,
rady, przemyślenia, uwagi, zapytania Czytelników.
Szczególne poparcie zyskała propozycja usytuowania nowego targowiska w
rejonie ulic Dębogórska,
Gdańska, Pomorska zamiast dzisiejszej lokalizacji.
To pozwoliłoby na zaprojektowanie i budowę
targowiska na większym
terenie z zastosowaniem
nowoczesnych rozwiązań
przyjaznych osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Należy też pamietać,
umożliwić sprzedaż swoich

ul. Dęb
ogórsk
a

SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE

Proponowany projekt przebudowy Ronda Jana Pawła II

Zapraszamy Czytelników do zabierania głosu na naszych łamach w sprawach
dotyczących miasta, dzielnic, ulic jak i sprawach pojedynczych obywateli. W dziale
„Sygnały, opinie, komentarze” zamieścimy Państwa wypowiedź na dowolny z tych
tematów, w razie potrzeby gwarantujemy anonimowość.
Warto publicznie wypowiadać się w sprawach życia codziennego, które dotyczą
nas wszystkich, może w ten sposób uda się choć częsciowo je poprawić.
Redakcja
REKLAMA
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Podsumowanie połowy
kadencji Rady Miejskiej
Kilka dni po publikacji drugiej części podsumowania kadencji naszego samorządu, dotarła do nas nieco spóźniona
odpowiedź na naszą prośbę od radnej M. Bochniak. Poniżej
publikujemy listę jej dokonań, żałując, że nie otrzymaliśmy
takiej odpowiedzi od pozostałej trójki radnych.

Maria Bochniak
1. Ostatecznie udało mi się sfinalizować budowę ulicy Hetmańskiej
i Długiej.
2. W trakcie realizacji jest oświetlenie ulicy Grottgera i przedłużenia ul.
Sędzickiego (na tyłach kościoła p.w. Bł.
E. Bojanowskiego) o które zabiegałam.
3. Z mojej inicjatywy został usytuowany nowy przystanek autobusowy
lini 85 przy ul. Żwirki i Wigury, na wysokości osiedla M. Reja,
postawiono ławkę dla oczekujących. Prosili o to w czasie kampani wyborczej mieszkańcy tego osiedla.
4. Zaproponowałam, aby środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży mieszkań komunalnych były oznaczone w budżecie i zabezpieczone na budowę nowych lokali komunalnych,
których budowę zapowiedział już Burmistrz miasta. Warto
wspomnieć, że od ponad 20 lat nie budowano w Rumi mieszkań komunalnych.
5. Wspieram wszystkie uchwały dotyczące polepszenia
rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście. W programie wyborczym „Samorządność Rumia” wskazywaliśmy na
konieczność budowy przejazdu w Janowie, co będzie w najbliższym czasie realizowane (węzeł integracyjny w Rumi Janowie).
W trakcie realizacji jest także ciąg spacerowy wzdłuż Zagórzanki, o którym pisaliśmy w programie wyborczym.

PLAN IMPREZ MDK RUMIA NA STYCZEŃ 2017
5.01.2017 r czwartek godz. 18.00
TEATRALNY CZWARTEK
„Emigrantka” spektakl Teatru Komedii Valldal
scenariusz Szymon Jachimek
reżyseria: Tomasz Valldal - Czarnecki
scenografia i kostiumy: Monika Ika Wójcik
choreografia: Michał Cyran
konsultacja muzyczna: Artur Guza
projekt plakatu: Michał Cyran
kierownictwo produkcji: Katarzyna Kiłyk
obsada: Vilde Valldal - Johannessen, Jeremiasz Gzyl

Zespół „Mazowsze” w Rumi
W naszym mieście gościł znany zespół
„Mazowsze”, który dał niezapomniany koncert na hali rumskiego MOSiR-u.
„Mazowsze” należy do
największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek,
przyśpiewek i obyczajów. Z
uwagi na ogromne bogactwo i charakter repertuaru,
„Mazowsze” powszechnie
uznawane jest za zespół narodowy. Dla tysięcy odbiorców
zagranicznych, koncerty tego
zespołu były pierwszym kontaktem z polską kulturą.
Dla społeczności lokalnej Rumi i okolic koncert
był wielkim wydarzeniem
kulturalnym, podczas którego mieszkańcy mogli
wspólnie z rodzinami wysłuchać przepięknych kolęd wigilijnych. Pan Jacek
Boniecki, dyrygent „Mazowsza” nie krył radości z
udanego występu na scenie
rumskiego MOSiRu. Dla
Rumi to także duże wyróżnienie, że tak uznawany
zespół narodowy odwiedził
nasze miasto.
Na koncercie był obecny
burmistrz Michał Pasieczny, przewodniczący Rady
Miasta Ariel Sinicki oraz
radni miasta. Na hali było
około 800-900 osób.

Szczególnie publiczności zostały w pamięci różnobarwne ludowe stroje,
które mieli na sobie wykonawcy – panie wyglądały
niczym przepiękne, malownicze pisanki. Widzowie podkreślają także, że
podczas występu czuć było
bardzo dobrą atmosferę i
pozytywną energię.
Emilia Samulska

Na zakoczenie koncertu burmistrz Rumi M. Pasieczny złożył podziękowania
za występ na ręce dyrygenta, J. Bonieckiego

12.01.2017 r czwartek godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA
autor: Artur Bełczykowski
w części artystycznej wystąpi: Agnieszka Babicz
16 – 28.01.2017 r - pon-pt godz. 11.00-14.00
AKCJA ZIMA 2017 – Ferie zimowe dla dzieci
19.01.2017 r czwartek godz. 19.00
KONCERT
„Kąpiel w dźwiękach mis i gongów”
w wykonaniu: Lucyny Bierut- Mazurek 30 zł/os
26.01.2017 r godz. 18.00
WIECZÓR POEZJI
autorka: Halina Górecka
oprawa muzyczna: Marzena Graczyk
28.01.2017 r godz. 18.00
KONCERT AKORDEONOWY
w wykonaniu: Pawła Nowaka

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w pełnej krasie.
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Oszczędności i dochodów w Rumi jest coraz więcej,
mieszkańcy na tym korzystają

Tak, zarówno pracow- w związku z wyrokiem które jest miastem bardzo
Rozmowa z przewodniczącą Komisji Finansowo- Budżetowej
wielkościoRady Miejskiej Rumi Magdaleną Mrowicką - z zawodu księgową, nicy byli zadowoleni, a Trybunału Sprawiedliwo- podobnym
urząd
zanotował
kolejne
ści
UE,
oraz
uchwały
NSA
wo
jak
i
pod
względem
która prowadzi własne biuro rachunkowe.

Nowa dla Pani rola w
samorządzie, skąd wzięło się zainteresowanie w
tym kierunku?
Zainspirował
mnie
obecny burmistrz Michał
Pasieczny, który przedstawiając możliwość realizacji
szeregu działań społecznych dla naszych mieszkańców, przekonał mnie
do startu w wyborach i
większego zaangażowania
w sprawy społeczne.
Które z nich były dla
Pani najważniejsze?
Jest ich kilka, ochrona
osiedli domków jednorodzinnych przed możliwością budowy bloków, co
w Rumi niestety w wielu
miejscach się działo; znacznie większe wsparcie organizacji pozarządowych
działających na niwie społecznej na rzecz naszych
mieszkańców – dzieci,
młodzieży, seniorów, osób
potrzebujących pomocy;
znacznie mocniejszy nacisk na wspieranie rozwoju
małych i średnich firm w
naszym mieście, które dają
miejsca pracy i to znacznie lepiej płatne niż te w
marketach,
dodatkowo
te firmy dają dodatkowy
wpływ do budżetu gminy
w postaci podatku od nieruchomości. Jako księgowa
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bardzo cenię ideę nie podnoszenia podatków, ale
mimo wszystko zwiększania ich wpływu do budżetu, poprzez pozyskiwanie
nowych przedsiębiorców
dla naszego miasta. Bardzo dobry jest pomysł uruchomienia (w końcu…..)
dużych terenów inwestycyjnych, które do tej pory
nie przynoszą miastu dochodów, czyli ani podatków od nieruchomości,
ani też miejsc pracy, które
już dawno temu powinny
tam być. Ponadto tak bardzo potrzebne są naszemu
miastu inwestycje drogowe
na czele z budową tunelu
na przedłużeniu ul. Gdańskiej w Janowie i połączenie z ul. Sobieskiego. To
wszystko zadecydowało, że
postanowiłam ubiegać się
o mandat radnej i pracę w
naszym samorządzie.
Co Pani się podobało
ze zmian, które wprowadził nowy burmistrz Michał Pasieczny?
Bardzo podoba mi się
szczegółowa analiza wydatków i to nawet kilka
lat wstecz. W wyniku tych
działań, burmistrz wprowadza zmiany, a miasto,
jak i nasze jednostki osiąga znaczące oszczędności.
Na samym papierze biurowym, tonerach – drukowaniu urząd oszczędza
kilkadziesiąt tysięcy rocznie, połączenie przetargów
w jeden na wyłapywanie zwierząt i ich dowóz
do schroniska dał 40 tys.
oszczędności. Bardzo mocno teraz są negocjowane
ceny zarówno usług remontowych, towarów które urząd kupuje, jeśli jest to
robione poza przetargiem

(zgodnie z regulaminem
zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro nie trzeba
robić przetargów), i tutaj
również dziesiątki tysięcy są oszczędzane. Bardzo
spodobał mi się pomysł na
zakup komputerów poleasingowych, które w dobrym stanie, często mają
lepsze parametry od nowych, a można je nabyć w
cenie o 50-70% niższej niż
nowe. Wielu moich klientów w prywatnych firmach
właśnie tak funkcjonuje.
W urzędzie jak i jednostkach mamy do czynienia
z setkami komputerów,
więc skala oszczędności na
przestrzeni kilku lat będzie
gigantyczna (kilkaset tysięcy złotych). Z kolei dla pracowników potrzebujących
specjalistycznego sprzętu
burmistrz kupuje sprzęt o
wysokiej wydajności, aby
przypadkiem nie tracić czasu na niepotrzebną „walkę”
ze sprzętem, który mógłby
nie spełniać wymogów na
danym stanowisku.
Ta szczegółowość burmistrza przydała się również w wykryciu nieprawidłowości.
Oczywiście, dzięki temu
właśnie w rumskiej ABK
został wykryty proceder
wyprowadzania środków finansowych, który trwał nieprzerwanie przez 8 lat! Od
2006 roku do 2014 roku
„wyciekło” znacznie więcej niż pół miliona złotych.
Sprawą obecnie zajmuje się
prokuratura w Wejherowie.
Pamiętamy, że burmistrz osiąga oszczędności, ale jednocześnie
pozwalając urzędnikom
dodatkowo zarobić po
godzinach pracy.

oszczędności idące dziesiątkach tysięcy złotych.
Dziesiątki tysięcy listów
z decyzjami np. podatkowymi zostały rozniesione
w znacznie niższej cenie,
aniżeli zrobiła by to Poczta. Ponadto burmistrz jeśli
może to chętnie zleca dodatkowe prace urzędnikom, którzy potrafią różne
zadania wykonać taniej
niż firmy zewn. I w tym
przypadku są to kolejne
dziesiątki tysięcy oszczędności.
Sporo tych działań,
które zwiększają pulę
środków do dyspozycji
urzędu.
Ale to nie wszystko,
prawdziwym hitem była
decyzja burmistrza już w
zeszłym roku, że wzorem
innych samorządów również i Rumia powinna odzyskiwać podatek VAT od
prowadzonych niektórych
inwestycji. Została złożona
korekta podatku VAT za
poprzednie lata (od 2010
roku) i czekamy teraz na
decyzję Urzędu Skarbowego. Bardzo możliwe, że
kwota powyżej 2 milionów
złotych zasili budżet Rumi!
Mówimy o latach
wstecznych, kiedy Michał Pasieczny jeszcze
nie był burmistrzem, czy
wtedy można było odzyskiwać podatek VAT ?
Oczywiście, że można
było, natomiast do tego potrzebna była odważna decyzja, a także poświęcenie
dużej ilości dodatkowego
czasu pracy, natomiast z
całą pewnością to się opłaca. Dla pracowników to
nowa płaszczyzna w rozliczeniach, której do tej pory
nie znali. Ale od 2017 roku

wszystkie samorządy muszą rozliczać się z VAT-u,
tak więc decyzja burmistrza wyprzedziła fakt, że
teraz jest to obowiązkowe
zadanie dla gmin.
Sporo mówi się o skutecznym pozyskiwaniu
środków dla naszego
miasta, można powiedzieć „w końcu” bo lata
poprzedniej
kadencji
można nazwać totalną
klapą, jeśli chodzi pozyskiwanie środków.
Burmistrz Pasieczny i w
tym zagadnieniu pokazał
odwagę. Powołał Wydział
Rozwoju Miasta, zatrudnił
kilka nowych osób, które okazały się pracowite i
skuteczne w działaniu. Już
teraz możemy się pochwalić, że przez niecałe dwa
lata udało się zdobyć lub
zagwarantować dla Rumi
kwotę ponad 40 milionów
złotych z kilkunastu projektów – głównie środków
unijnych na działania inwestycyjne jak i społeczne,
z których będą mogli korzystać mieszkańcy Rumi.
To ogromny zastrzyk gotówki, który jest Rumi
bardzo potrzebny.
Odziedziczony
budżet nie jest w najlepszej
kondycji, niezbyt duża
różnica w dochodach i
wydatkach i jeszcze spore zadłużenie, które poprzednia pani burmistrz
zostawiła po sobie.
To faktycznie zdecydowanie największe wyzwanie dla nas. Zadłużenie na
początku kadencji sięgało
ok. 47 milionów złotych,
a i stosunek dochodów do
wydatków Rumi nie wygląda najlepiej w porównaniu np. z Wejherowem,

ilości mieszkańców. Ale
mimo wszystko dzięki
bardzo wytężonej pracy,
wielu nowym pomysłom,
współpracy z innymi samorządami, a także pozyskiwaniu środków z wielu
różnych źródeł zewnętrznych
zrealizowaliśmy
wiele inwestycji, wybudowane zostały drogi, place
zabaw, boiska przyszkolne,
remontowano chodniki,
płyty yumbo kładzione na
ulicach gdzie przez wiele
lat jeszcze ulice nie zostaną
wybudowane, wiele działań społecznych zostało
dodatkowo dofinansowanych. Jest naprawdę nieźle,
i dodajmy, że rok rocznie
zadłużenie spada. W tym
roku jednak nie uruchomimy kredytu, który był
planowany! To bardzo
dobra wiadomość, że przy
sporej ilości inwestycji zadłużenie ma spaść, aż o 7
milionów w stosunku do
początku kadencji.
A czy nie warto byłoby
uruchomić kredytu, aby
coś wybudować ?
Nie w tej sytuacji, gdy
nie mamy dofinansowania na konkretne zadania.
Gmina ma określony maksymalny limit zadłużenia.
A kredyt będzie potrzebny,
kiedy będą uruchamiane
środki zewnętrzne (głównie unijne) na inwestycje
w mieście. W ten sposób
dzięki np. 10 milionowemu kredytowi plus środkom unijnym zrealizujemy
zadania warte 30 milionów! To dlatego gminy
teraz się oddłużają, aby już
niedługo móc skorzystać
m.in. ze środków UE.
Dziękujemy za rozmowę.
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Rozdanie nagród rumskich
Masta Dance
hodowców gołębi pocztowych na Mistrzostwach Świata

Jak co roku w okolicach połowy grudnia miało miejsce ważne
wydarzenie dla Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rumia.
Zakończenie roku lotowego wraz z rozdaniem nagród za wyniki
sportowe w roku 2016.
Rozdaniem dyplomów
i pucharów poza Prezesem
Oddziału
Romualdem
Bujakiem, sekretarzem Janem Semmerlingiem oraz
skarbnikiem Krzysztofem
Szymańskim zajmował się
również zaproszony gość,
wicestarosta powiatu wejherowskiego pan Witold
Reclaf. Wśród zaproszonych
gości byli obecni również
znani i cenieni w środowisku
hodowców kolega Zdzisław
Lademann oraz Zygmunt
Szymański z goszczącej nas
sąsiedniej Redy.
W walce o tytuł Mistrza
Oddziału Rumia klasyfikacja była następująca:

1- Marian Wieczorek
2- Mirosław Filipkowski
3- Gabriela i Mieczysław
Pienczke.
Tytuły w poszczególnych kategoriach jak i
czołowe miejsca zdobyli
hodowcy: Krzysztof Szymański, Marian Wieczorek, Filipkowski Mirosław,
Piróg Jarosław, Soonberg
Dariusz, Gette Władysław,
Labudda Dawid.
Gołębie tych hodowców
na przestrzeni całego sezonu lotowego okazały się
wyróżniające wśród ponad
80-ciu hodowców gołębi
zrzeszonych w oddziale,
zostały one również doce-

Przemawia zaproszony gość, wicestarosta Witold Reclaf

nione w Okręgu Gdańsk
jak i w Polsce.
Na zebraniu Zarząd
Oddziału zaskoczył hodowców wprowadzeniem
i zaprezentowaniem ufundowanego
Sztandaru
PZHGP Oddział Rumia.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie planowane jest w
70 rocznicę utworzenia oddziału, w 2018 roku.
Jak powiedział pewien
kolega hodowca - wreszcie
coś namacalnego łączy hodowców Oddziału Rumia,
który teraz jeszcze bardziej
będzie zauważalny w Rumi
i niejednokrotnie w Polsce.

w Libercu

Tancerki z zespołu Masta Dance reprezentowały nasze miasto na
Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Federation w Libercu w
Czechach. W dniach 22-25.11.2016 dziewczynki rywalizowały w stylach jazz dance, contemporary ballet oraz artistic dance show w kategoriach wiekowych do 7 lat, a grupa CZARODZIEJKI I CZAROWNICE 8-11 lat. W zawodach uczestniczyły reprezentacje 21 krajów.

Leszek Dettlaff

Tancerki Masta Dance
pokazały 16 choreografii, zarówno grupowych jaki i duetów i solówek, z czego aż 10
zostało docenione przez międzynarodowe jury i otrzymało miejsca na podium. Jest to
ogromne osiągnięcie zwłaszcza że klub funkcjonuje dopiero czwarty rok.
Co ważne atmosfera
zawodów bardzo sprzyjała rywalizacji fair play,
zarówno organizacja jak i
prezentowane układy były
na światowym poziomie.

Byłyśmy pod ogromnym
wrażeniem całej imprezy, która odbywała się w
przepięknym kompleksie
Hotelu Babylon. Do tej
pory doświadczenie z międzynarodowymi imprezami miały tylko młodsze
dziewczynki z grupy CZARODZIEJKI, które kolejno w 2015 i 2014 roku zdobyły tytuł Wicemistrzyń
Świata w jazz dance i modern na Mistrzostwach
Świata w Mikołajkach. Ich
starsze koleżanki pierwszy

raz wystąpiły na Mistrzostwach Europy w Płocku
7-8.05.2016 zdobywając
dwa tytuły mistrzowskie.
Bardzo się cieszę, że podjęliśmy decyzję o wyjeździe
a rodzicom dziewczynek
udało się udźwignąć wysokie koszty uczestnictwa.
Myślę, że dla dzieci będą
to niesamowite przeżycia,
zwłaszcza te kiedy stały na
najwyższym stopniu podium i śpiewały Mazurka
Dąbrowskiego.
Marta Miotke
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„Jeden anioł = jeden dobry uczynek”
Pierwszy wernisaż prac ceramicznych w Stacji Kultura
30 listopada o godzinie 17:00 w Stacji Kultura w Rumi miał miejsce pierwszy wernisaż ﬁgur przestrzennych przygotowany przez p.
Beatę Wysocką – Turek oraz uczestników warsztatów ceramicznych
odbywających się w Salezjańskim Gimnazjum. Zaprezentowano
prawie 100 aniołów wykonanych różnymi sposobami, które w ramach akcji „Jeden anioł = Jeden dobry uczynek” stały się cegiełkami charytatywnymi na rzecz pomocy jednej z rumskich rodzin.
Wydarzenie
rozpoczęło się od przemówienia p.
Anny Chlewickiej i Dyrektora Szkół Salezjańskich ks.
Stefan Makuracki, który
zwrócił uwagę, że z rzeczy
szarych i brzydkich mogą
czasem powstać piękne i
kolorowe anioły. Następnie
p. Beata Wysocka-Turek –
pomysłodawczyni całej akcji - opowiedziała o procesie
tworzenia aniołów, sponsorach akcji oraz podziękowała
jej uczestnikom. Oficjalną
część wernisażu zamknął
występ wokalny Magdaleny

Gorczycy z SLO, a miłą
atmosferę dopełnił tort z
marcepanowymi aniołami.
Anioły były różne, tak
jak różna jest wyobraźnia
ludzi. Każdy mógł wybrać coś dla siebie, toteż
aniołki rozchodziły się niczym świeże bułki.
Kiedy wystawa zbliżała
się do końca spytaliśmy
gości o wrażenia.
Z mojego punktu widzenia wystawa jest niesamowita. Jestem artystką,
ukończyłam ASP i bardzo

podoba mi się różnorodność,
którą można tu zauważyć.
Podoba mi się również to,
że pieniądze przeznaczone
będą na cel charytatywny.
Kupiłam już pięć aniołków. – powiedziała jedna z
uczestniczek wystawy.
Baliśmy się trochę, że nie
będziemy mieli gdzie umieścić tych aniołków, ponieważ
jak dotąd organizowaliśmy
jedynie wystawy fotograficzne i rysunkowe, a wiadomo
biblioteka to miejsce, gdzie
królują głównie książki.
Rozwiązaliśmy jednak ten

Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej im.
Sługi Bożego Konstantyna Dominika przy
Paraﬁi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
od kilku lat organizuje międzyparaﬁalny
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.

podziwiane i wprawiały w
zachwyt zarówno dorosłych
jak i dzieci. Wystawę odwiedzili także Pan Burmistrz
Michał Pasieczny, Pan Ariel
Sinicki - Przewodniczący
Rady Miasta, Pan Witold
Reclaf w-ce Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz
sponsorzy, siostry zakonne i
wielu innych, których trudno tu wszystkich wymienić.
Od zwiedzających wystawę
autorzy prac otrzymali słowa
podziwu i uznania.

Pamiątkowe zdjęcie twórców aniołów.

problem. – Powiedziała
pani Anna Chlewicka.
Anioły będzie można
oglądać w Stacji Kultura
do 17 grudnia, natomiast

10 grudnia między 10.00 a
15.00 można je kupić podczas Kiermaszu Świątecznego w bibliotece, wspierając jednocześnie akcję

„Jeden anioł = Jeden dobry
uczynek”.
Dominika Pirch
Natalia Hładuniuk
Koło Dziennikarskie SG

Międzyparaﬁalny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Tegoroczne zmagania były
V konkursem o randze także
miejskiej, ponieważ otrzymujemy od Burmistrza Miasta dofinansowanie na organizację. W
tegorocznej edycji brały udział
24 rodziny, reprezentujące prawie wszystkie parafie oraz Szkoły Podstawowe: Nr 1 i 6 oraz
Sióstr Salezjanek w Rumi.
REKLAMA
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Udział wzięły także
maluchy, młodzież gimnazjalna a nawet dorośli,
którzy mieli własną pracę
konkursową.
Wzorem ubiegłego roku
zorganizowana została wystawa wszystkich prac podczas Konceru Kolęd Zespołu Mazowsze. Prace były

Adela Szramkowska

ANIOŁY czytały dla ANIOŁKÓW

Gazeta Rumska, nr 12 (114), grudzień 2016

1 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyło się czytanie opowiadań dla dzieci Ks. Jana Twardowskiego. Przebrane za anioły
artystki z grupy teatralnej Uniwersytetu III Wieku przeczytały
małym słuchaczom 7 opowiadań z morałem.
Grupę prowadzi Agnieszka Skawińska, która również aktywnie uczestniczyła w
tym wydarzeniu, siedząc z dziećmi na kolorowym dywanie. Dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez anioły np. co należy zrobić zanim złożymy życzenia? przeprosić za
wyrządzone krzywdy jeśli się takie uczyniło lub pytanie: Co to jest pycha? Oczywiście
słowo nie oznacza tylko, że coś jest bardzo smaczne ale jest jeszcze inna pycha... „nieprzyjemna, niesmaczna, wstrętna, okropna. Taka pycha to zarozumiałość i egoizm” jak
pisze Ks. Twardowski w swoim opowiadaniu.
Maluchy na koniec otrzymały od aniołów upominek i słodki poczęstunek. Wydarzenie zostanie powtórzone w ferie zimowe organizowane przez MDK RUMIA. Czytaniem 16 stycznia o godzinie 11.00 rozpocznie się dwutygodniowy czas zorganizowany
dla dzieci z Rumi. W programie przewidziane są wyjścia do kina, na basen, kręgle,
ognisko z kiełbaskami i spektakl Teatru Rozmaitości z Gdańska. Wstęp wolny.
Amber

Harcerze z 11 HDCzB i 5RWDH na Tropical Islands
Nasza przygoda harcerska rozpoczęła się w Rumi. Zbiórka harcerska
to norma a potem wsiadamy do autokaru, pożegnanie rodziców oczywiście przez okno i ruszamy do Redy po naszych harcerzy z 5WDH.
Janusz + Janusz i Bogdan
to nasza kadra i cała grupa podróżników (bo taką
sprawność zdobywamy na
wycieczce [46 osób] bystrych
harcerzy i harcerek). Azymut
Berlin a potem Tropical Islands, cel jest znany wszystkim. Kierowca był ok, gdyż
podobały się mu nasze harcerskie piosenki, natomiast
celnicy na granicy już nie,
bo nas skasowali za przejazd
po autostradzie niemieckiej
i to nie mało! Przejazd minął jak mrugnięcie okiem,
ze względu na atmosferę bo
śmiechu było co nie miara!
Dojeżdżamy wspólne zdjęcie na wszelki wypadek…
a potem zaczyna się nasza
przygoda! Ale nie tak szybko
bo po pierwsze, to trzeba zapłacić z góry za całą grupę!!!
Tropical Islands słynie
z licznych zjeżdżalni, wodospadów, grot skalnych,
morskich prądów, rwących
rzek i wielu innych atrakcji. Na plażach, których
długość przekracza 400 m,
znajdują się liczne leżaki i
miejsca do wypoczynku.
Natomiast wewnątrz parku

podziwiać można ponad
30.000 roślin. Tworzą one
tropikalny klimat, można
tam spotkać wiele innych
atrakcji. Amazonia – nowa,
otwarta przez cały rok strefa na wolnym powietrzu w
Tropical Islands (ogrzewane, odkryte baseny, 31°C):
mnóstwo atrakcji wodnych,
rozległe murawy do leżakowania i obiekty rekreacyjne,
przy tym możliwość skorzystania z oferty wellness, a to
wszystko na powierzchni
35.000 m². Główną atrakcją, oprócz dwóch odkrytych basenów, jest sztuczna
rzeka Whitewater River o
długości 250 m wodospad
i szeroka ślizgawka familijna. Z kolei najmłodsi mogą
szaleć w Spray Area, gdzie
czekają na nich atrakcje
wodne, rustykalny plac zabaw, tory przeszkód i inne
konstrukcje.
Tak właśnie mija nam
wspaniała przygoda na
wyspie, gdzie każdy z nas
znalazł mnóstwo atrakcji
dla siebie. Jak bawiliśmy
się można obejrzeć na zdjęciach, ale to nie wszystko,

bo każdy z nas musiał poznać zwierzęta i rośliny tropikalne, gdyż było to częścią zadania na sprawność
podróżnika.
Wszystko co dobre szybko się kończy i czas wracać do domu. Wracając do
domu nastały senne nastoje i
przejazd minął jeszcze szybciej. Nasza przygodę zorganizował Harcerski Ośrodek
Centrum Przygody ZHP z
Rumi, najmłodszy uczestnik miał 7 lat a najstarszy
60+ i wszyscy się dobrze
bawili, tylko kierowca był
twardy i sztywno trzymał
kierownicę, ale spełnił swoje zadanie, dziękujemy za
bezpieczny przejazd.
Pozdrawienia
dla
wszystkich!
Chcesz z nami dobrze
się bawić na przygodach
harcerskich, to zapraszamy
na nasze zbiórki w Rumi
11 HDCzB a w Redzie
5WRDH, wejdź na stronę
i zobacz zdjęcia z naszych
akcji. Następną przygoda
to nocna wyprawa do św.
Mikołaja.
Hm Bogdan Formella
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Budowa żłóbka w
Akcja mikołajkowa
„Podziel się słodyczem” Sanktuarium NMP WW

W dniach 1-16 grudnia br asystenci rodziny z Miejskiego OśrodKażdego roku, w każdym kościele przed Bożym Narodzeniem
ka Pomocy Społecznej w Rumi zorganizowali akcję zbiórki słody- jest budowany żłóbek bożonarodzeniowy. Bardzo rzadko zadajeczy na terenie szkół i przedszkoli w Rumi.
my sobie pytanie: kto właściwie ją zbudował. Ponieważ w naszym
W tych dniach zostały rumskiego MOPS. Akcja otrzymają w tym roku pre- Sanktuarium już od 16 lat istnieje grupa budowniczych, postanozebrane słodycze, które na- kierowana jest do dzieci z zenty podarowane im przez wiliśmy odwiedzić ich w tym roku, podczas takiej budowy.

stępnie zostaną podzielone, zapakowane i rozdane
przez asystentów rodziny

rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny, znaczy
to, że wszystkie te dzieci

Asystenci rodziny przygotowują prezenty dla swoich podopiecznych

ich rówieśników z rumskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich.
W akcji „Podziel się słodyczem” udział wzięły również rumskie firmy, jak i
sponsorzy, którzy przyczynili się do sukcesu zbiórki oraz
pomogli w zorganizowaniu
całego zaplecza logistycznego. Zebrane dary zostały
przewiezione do ośrodka
MOPS w Rumi przy ul. Ślusarskiej i oczekują teraz na
rozdanie dzieciom.
W. Hintzke

Wigilia dla bezdomnych
i samotnych
Święta nie wszystkim kojarzą się z rodzinną atmosferą. Dla osób bezdomnych i samotnych to bardzo ciężki czas, spędzany bez bliskich i bez
dachu nad głową. Z myślą o nich zorganizowano wyjątkową wigilię.
O potrzebujących nie
wolno nigdy zapominać,
gdyż oni również stanowią część społeczeństwa
naszego miasta. Należy
korzystać ze wszystkich
możliwych sposobów, by
im pomagać oraz budować
możliwości do ich lepszego
życia.

W dniu 16 grudnia odbyła się świąteczna kolacja wigilijna dla osób bezdomnych
oraz samotnych w restauracji „Przystań na rybę”, zorganizowana głównie przez
stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”, przy współpracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Dla nikogo nie zabrakło miejsca przy świątecznym stole

20

Na uroczystym spotkaniu gościli przedstawiciele
władz miasta wraz z pracownikami socjalnymi –
m.in. Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza,
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miasta oraz
Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski. Atmosfera, która towarzyszyła
w tej wyjątkowej chwili,
była podniosła i wzruszająca. Cieszył fakt, że
choć przez krótką chwilę
udało się zbudować miły
nastrój przy stole wigilijnym dla osób szczególnie
skrzywdzonych przez los.
Nie zabrakło wspólnego
śpiewania kolęd dzielenia
się opłatkiem oraz prezentów.
Emilia Samulska

Budowniczy szopki - od lewej: Michał Kryża, Arkadiusz Grucza, Antoni Ellwardt, Wojtek Müller, Marian Makowski.

Budowa takiej konstrukcji w kościele to nie
lada wyzwanie, np. w obecnym roku mamy do dyspozycji prawie 40 metrów
kwadratowych, to więcej
niż powierzchnia niejednego mieszkania. Co roku
projekt jest wzbogacany o
nowe elementy. Wszystkie
części muszą pasować do
siebie, a pomysły na szopkę rodzą się przez cały rok.
Podobnie jest z rozsianymi
elementami pośród świętych postaci. Z każdym rokiem pojawia się wiele no-

wych elementów, z czasem
szopka zaczęła zajmować
porównywalnie ponad połowę bardzo dużego pokoju, a sama jej konstrukcja
jest jak scenografia teatralna.
Oczywiście jest bardzo
wiele elemntów stałych,
bez których nie można
sobie wyobrazić szopki.
Trzeba też umiejętnie całość oświetlić, zazwyczaj
w środku panuje lekki
półmrok, a całe otoczenie
szopki jest pięknie rozświetlone.

Przez te lata pracy wszyscy zgrali się i wiedzą, kto
na czym się zna, wiadomo
kto zna się na oświetleniu,
a kto potrafi umocować
każdą rzecz tam, gdzie
powinna się znajdować.
Wszyscy nasi budowniczy
są od wielu lat aktywnymi
ministrantami, niektórzy z
nich służą przed ołtarzem
już od ponad 40 lat - to
prawdziwi oldboye, zawsze
chętni do pracy. Byli też
i tacy, którzy odeszli do
Pana, za których wszyscy
W. Hintzke
się modlą.

Spora część pracy odbywa się na wysokich drabinach, nie można tu mieć lęku wysokości
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Czas rozliczenia

Ul. Jaworskiego
oddana do użytku

13 grudnia przypada 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak co roku
o tej porze dyskusje na temat zasadności podjęcia tamtej decyzji przybierają na
sile. Organizowane są liczne manifestacje – zarówno przez tych, którzy uznają ją za
20 grudnia o godz. 13.00 odbyło się urosłuszne rozwiązanie, jak i tych, którzy są zgoła odmiennego zdania. Zresztą, opinia czyste oddanie do użytku połączenia dróg
publiczna jest w tej kwestii mocno podzielona, na co wskazuje chociażby ostatni Rodziewiczóny, Targowej i Derdowskiego.
sondaż przeprowadzony przez CBOS - 41% respondentów uważa, iż wprowadzenie
stanu wojennego było zasadne, natomiast 35% jest zgoła odmiennego zdania.

Tegoroczna
rocznica zbiega się w czasie z
publiczną debatą nad
rządowym
projektem
tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”, co dodatkowo
podgrzewa nastroje. Pozostawiając rozważania
dotyczące oceny słuszności decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego,
warto szerzej spojrzeć na
problem stosunku kolejnych sprawujących władzę po 1989r. rządów do
poprzedniego systemu i
ludzi aktywnie go tworzących.

DEMONY PRZESZŁOŚCI
WCIĄŻ ŻYJĄ.
Faktem jest, że III RP
aż dotąd nie rozliczyła w
praktyce krzywd wyrządzonych Polakom przez
cały okres trwania komunistycznego reżimu.
Co więcej, kolejne obozy rządzące zdawały się
czekać aż ostatnia osoba,
którą można byłoby obarczyć odpowiedzialnością
za zbrodnie dokonane w
tamtym okresie, po prostu odejdzie z tego świata,
a beneficjenci poprzedniego systemu wciąż cieszyli się licznymi przywilejami. Trudno się zatem
dziwić pojawiającym się
sugestiom mówiącym,
że przy Okrągłym Stole
doszło jedynie do przekazania władzy opozycji za
cenę gwarancji nietykalności w demokratycznym
państwie polskim.

NA CZYM POLEGAĆ MA
DEZUBEKIZACJA?
Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że
nie jest to pierwszy akt
prawny tego typu. W
2009 r. w trakcie rządów
Platformy Obywatelskiej
uchwalono
podobną
ustawę. Niemniej jednak nie obejmowała ona
wszystkich zaangażowanych w represyjną działalność systemu, ponadto
umożliwiała dosyć łatwe
obejście swoich postanowień, dzięki czemu wielu
współpracownikom
służb
bezpieczeństwa
udało się uniknąć odpowiedzialności.
Projekt
nowej ustawy jest znacznie bardziej restrykcyjny,
obejmuje większą grupę
osób, których świadczenia mają zostać obniżone.
Ponadto sama wysokość
świadczeń ma zostać wyraźnie zredukowana i nie
będzie mogła przekraczać
średniej miesięcznej emerytury wypłacanej przez
ZUS. Projekt spotkał się
jednak z ostrą krytyką
kierowaną przede wszystkim ze strony związków
zawodowych policjantów.

SPRZECIW – CZY ZASADNY?
Krytyka
sprowadza
się przede wszystkim do
kwestii braku rozróżnienia
między osobami czynnie
zaangażowanymi w działalność służb bezpieczeństwa a osobami, które na
krótko przed upadkiem

systemu dopiero zaczynały swoją pracę w sektorze
mundurowym czy też po
prostu uczęszczały do szkół
takich jak np. szkoły podchorążych i nie miały żadnego faktycznego wpływu
na funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa w PRL.
Podnoszony jest ponadto
zarzut, że przecież wielu
funkcjonariuszy pozytywnie przeszło weryfikację
przeprowadzoną na początku lat 90-tych i przez
wiele lat wiernie i oddanie
służyło III RP.
Trudno
odmówić
słuszności tym argumentom, jednak całkowita
rezygnacja z wprowadzania w życie „ustawy
dezubekizacyjnej” byłaby wylewaniem dziecka
z kąpielą. Nie może być
przecież tak, że osoby odpowiedzialne za represje,
wspierające swoją postawą
system, wciąż czerpią ze
swej dawnej działalności
korzyści i żyją w warunkach zdecydowanie lepszych niż ci, którzy walczyli z budowanym przez
nie reżimem. Społeczne
poczucie sprawiedliwości
domaga się rozliczenia
dawnych krzywd, dlatego
też odebranie przywilejów byłym aparatczykom
jest obowiązkiem, który
III RP powinna była zrealizować już na samym
początku swego istnienia. Niemniej jednak nie
można wspomnianych
uwag
bagatelizować.

Wydaje się, że wystarczy
po prostu odpowiednio
skonstruować przepisy,
co niestety jednak często
stanowi nie lada wyzwanie dla „racjonalnego”
polskiego ustawodawcy.

KROK WE WŁAŚCIWYM
KIERUNKU.
Konieczność podjęcia
takich działań uwidacznia się tym bardziej, im
większe oburzenie i protesty wywołuje w kręgach
byłych
aparatczyków.
Już poprzednia ustawa przygotowana przez
Platformę Obywatelską
tak bardzo „dotknęła”
środowiska esbeckie, że
skierowały one skargę do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie
odnosząc jednak w tym
postępowaniu sukcesu.
Projekt nowej ustawy
zdaje się wywoływać jeszcze większą mobilizację
w ich szeregach, a wspólny wróg w postaci obozu
rządzącego zjednał im sojusznika w postaci Komitetu Obrony Demokracji
(sic!). Postacią łączącą oba
środowiska jest płk Adam
Mazguła, który to nazwał
stan wojenny „kulturalnym zdarzeniem”. Fakt,
że osoby prezentujące takie właśnie poglądy firmują swoim nazwiskiem
kręgi zrzeszające przeciwników projektowanych
zmian, tylko potwierdza
konieczność ich wprowadzenia. Arkadiusz Gajos

Na otwarciu byli obecni przedstawiciele władz powiatowych w osobach wicestarosty Witolda Reclafa i radnej powiatowej Łucji Słowikowskiej, oraz
przedstawiciele władz miejskich, burmistrz Michał Pasieczny, radny Marcin
Kaczmarek i sekretarz miasta Ryszard Grychtoł.
Fot.: E.S.

Ulica Jaworskiego ma w końcu utwardzoną nawierzchnię

Został oddany do użytku fragment drogi łączący
ze sobą trzy ulice, obecnie
umożliwiający m.in. objazd ronda im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego. Budowa tego fragmentu drogi
została dofinansowana w
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019. Została
wybudowana we współ-

Fot.: E.S.

pracy z Powiatem Wejherowskim, na realizacje
zadania wojewoda gdański
przekazał dotację z budżetu państwa w wysokości
556 320,00 zł, powiat wejherowski przekazał na ten
cel 500 000,00 zł oraz w
sumie 40 000,00 zł przekazały firmy prywatne. Całkowiata wartość realizacji
wynosiła 1.112.641,98 zł.
E. Samulska

PIERWSZE POSIEDZENIE
MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU
W sali narad Starostwa Powiatowego w
Wejherowie w dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej
Rady Powiatu Wejherowskiego.
Członkowie MRPW złożyli ślubowanie, a następnie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki wręczyli akty powołania członkom nowo powstałej rady.
Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom Rady i życzymy powodzenia w realizacji zadań.
Starostwo Powiatowe
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Kiermasz świąteczny w rumskim Caritas
11 grudnia w siedzibie rumskiego ośrodka Caritas odbył się doroczny kiermasz
świąteczny. Mieszkańcy Rumi mogli zakupić m.in. świąteczne ozdoby wykonane
przez podopiecznych Caritasu, wigilijne
świece Caritas oraz poczęstować się domowymi wypiekami w tutejszej kawiarence.
Zainteresowanie
tak
oryginalnymi ozdobami
świątecznymi było bardzo
wielkie i już po 3 godzinach
trwania kiermaszu, można
było zauważyć, że tu i ówdzie brakuje już niektórych
ozdób świątecznych.
Dyrektor
rumskiego
ośrodka, p. Marzena Pałubicka wyjaśniła, że jeśli ktoś
chciał jeszcze zakupić kolejne ozdoby, to również miał
taką okazję podczas jarmarku świątecznego, który odbywał się po raz pierwszy w
Rumi, 18 grudnia przy ul.
Starowiejskiej.

Podczas jarmarku zostanły wystawione na sprzedaż
wszystkie ozdoby świąteczne
jakie pozostały po kiermaszu
oraz te, które jeszcze w międzyczasie podopieczni ośrodka zdążyli wykonać. Każda z
ozdób była jedyna w soim rodzaju, nie ma dwóch takich
samych, więc jest zrozumiałe,
że cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem.
Tworzenie takich precjozów jest stałym elementem Warsztatów Terapii
Zajęciowej które są prowadzone w rumskim Caritas.
W. Hintzke

Nowe skrzyżowanie w Zagórzu oddane do użytku
W dniu 17 grudnia miało miejsce uroczy- terenu, ale przy bardzo
ste otwarcie skrzyżowania ul. Płk Dąbka dobrej współpracy mieszi ul. Skarpowej.
kańców, p. inspektora z

Jest to doniosła chwila
na którą czekali wszyscy
mieszkańcy Zagórza od
lat. Obydwie ulice posiadały dokumentację już od
blisko 10 lat i dyskusje na
temat budowy były wielokrotnie poruszane. Jednak
w poprzedniej kadencji
ten temat nie doczekał się
realizacji. W uroczystym
otwarciu brał udział bur-

mistrz Michał Pasieczny,
sekretarz miasta Ryszard
Grychtoł, radna Beata
Ławrukajtis oraz mieszkańcy ww. ulic.
- Beata Ławrukajtis,
miejska radna powiedziała, że „budowa ul. Płk.
Dąbka jak i ul. Skarpowej była trudnym tematem jako inwestycja, zważywszy na ukształtowanie

Uroczyste przecięcie wstęgi na nowej drodze
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ramienia Urzędu Miasta
i kierowników budowy,
udało się doprowadzić
przygotowywany
przez
wiele lat plan do skutku”.
Prace trwały od rana do
nocy. Wszystko udało się
dopiąć na ostatni guzik,
czego dowodem jest uroczyste otwarcie w szampańskim nastroju.
Emilia Samulska

Okoliczni mieszkańcy tłumnie przybyli na otwarcie skrzyżowania

Okolicznościowy tort przedstawiał plan skrzyżowania

Uroczyste przejście przez jezdnię pierwszych użytkowników
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Ks. Waldemar Jonatowski
- podsumowanie ostatniej wizyty w Rumi i w Polsce

Podczas Światowych Dni Młodzieży mieliśmy okazję gościć w Rumi
m.in. rumianina, ks. Waldemara Jonatowskiego wraz z jego podopiecznymi z Afryki. Ich wizyta w Polsce trwała kilkanaście dni i była dla naszych
Gości bardzo ciekawa. Poprosiliśmy ks. Waldemara o małe podsumowanie
tego czasu spędzonego u nas oraz może o kilka słów od samych uczestników wyjazdu. W związku z tym, publikujemy poniżej wypowiedzi dwójki
uczestników ŚDM w Rumi w języku angielskim.
Całkiem niedawno był
ksiądz wraz ze swoimi podopiecznymi w Polsce i u nas
w Rumi podczas Światowych Dni Młodzieży, proszę powiedzieć, czy nasze
miasto i kraj który odwiedzili spodobały się im?
Trudno wyrazić wszystkie
komplementy na jakie Polska
(a Rumia w szczególności) zasłużyły. Może będzie lepiej, aby
w kilku zdaniach oni sami (2
reprezentantów) powiedziało o
ich przeżyciach (APLA obok).
Na największe uznanie zaslugują rodziny które ich przyjęły
i dały świadectwo nie tylko gościnności, ale również chrześcijańskiej postawy.
W tym momencie chciałbym zanaczyć jeden incident,

POLAND VISIT

My Pilgrimage through
Poland was Wonderful.
The people have a Great Love and Devotion to
the Catholic Faith. Some
of the places I visited was
the bustling coastal city of
Gdansk, St. Maximillian
Kolbe Shrine & Monastery
in Niepokalanow, Sanctuary of Divine Mercy in
Krakow, just to mention
but a few.
Spending time in Rumia
was a Wonderful Experience. Everyone I met was
warm and extremely hospitable including my host
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który na wielu uczestnikach
zrobił duże wrazenie - uczestniczka zagubiła torebkę z
dokumentami i pieniędzmi.
Po kilku dniach wszystko się
odnalazło nienaruszone. Dla
nich postawa tego kto znalazł
zgubę (pieniądze oddane…
to niesamowite dla nich) jak
rownież życzywość i efektywność rumskej policji były co
najmniej wielkim zaskoczeniem i na pewno zaowocuje w
ich przyszłych postawach.
Co wzbudziło w naszych
Gościach największe zaciekawienie? Czy było coś (np.
jakieś zwyczaje), co chcieliby do siebie przenieść?
Praktycznie wszystko stanowiło dla nich nowość i
wzbudzało zainteresowanie.

family who treated us as
family, even if they had
some diﬃculties speaking
English and likewise for
me with Polish.
We served in diﬀerent
masses by singing our
African Songs which were
in Swahili at The Blessed
Virgin Mary Help of Christians which is run by the
Salesians of Don Bosco.
One of the things I remember is that I lost my
passport and money in one
of the trains and the police
department of rumia help
to find it, I was so Happy. Other things I liked
were Delicious cakes and
polish sausages etc. WYD
was one of the most Joyful
experiences of my life and I
Thank God for have given
me this Opportunity and
Fr. Waldemer for All the
Sacrifice he made for us for
our stay at Poland to be a
Awesome Experience.
Evelyn (Kenya)

Zaskoczeniem była duża znajomość wśród polaków języka
angielskiego, co przełożyło
się na możliwość łatwego porozumienia się i wymianę doświadczeń. Ooooo oczywiscie
polskie jedzenie i polskie ciasta… jakieś dwa tygodnie po
wjeździe z Polski dochodziły
do nas wiadomosci o średniej
wadze wyższej o co najmiej 4
kilogramy, niż przed przyjazdem. Odczuwałem u dziewcząt lekką panikę, czy uda się
uzyskać stan …normalny. A
ponad to nasza młodzież była
tak świetna, że w dwóch przypadkach padło pytanie o…
małżeństwo w Polsce ;). A na
poważnie, to model polskiej
rodziny wszystkim bardzo zaimponował.

Czego my tutaj moglibyśmy się nauczyć od księdza
podopiecznych? Co powinniśmy w przyszłości poprawić?
Co my moglibyśmy się od
nich nauczyć? Na na gorąco
to może dwie rzeczy: jedna
dotyczy stylu życia. Młodzież tutaj musi naprawdę
pracować i doświadczyć aby
coś osiągnąć. Nie chcę powiedzieć, że polska młodzież
nie pracuje, ale chciałbym zaznaczyć, że tutejsza młodzież
potrafi się cieszyć z małych
kroków w życiu i niewielkich
osiągnięć, mając ciągle przed
oczyma dalsze cele. Druga
sprawa to poczucie odpowiedzialnosci za młodsze rodzeństwo. Jest to tutaj wspaniałe,
jak starsze rodzeństwo osiagając jakiś „status”, i nie musi
to być wielki, od razu myśli
i wspiera młodzsze rodzeństwo. I nie ma tu wymówki,
że jeszce mnie nie stać na to;
to jest tutaj automatyczne.
Aha, jeszcze jedna sprawa,

może w liturgii powinniśmy
być trochę bardziej… spontaniczni i radośni (tak jak oni to
pokazali).
Ponieważ już mamy
okres świąteczny proszę powiedzieć, jak w Afryce przebiegają przygotowania do
świąt Bożego Narodzenia?
Czy te święta są w ogóle w
jakimkolwiek stopniu podobne tego, jak my je obchodzimy tutaj?
Swięta Bożego Narodzenia
nie mają tutaj tak uroczystego
i świątecznego charakteru jak
u nas. Są przygotowania, jest
świętowanie ale… po naszych
doświadczeniach to „nie to”.
Polskie tradycje niewątpliwie
przebijają wszystkie inne w
Afryce.
Czego możemy życzyć
księdza podopiecznym i
za co szczególni powinniśmy się pomodlić w okresie
świątecznym?
Oj, życzenia… to prawie
jak do złotej rybki. Dla młodzieży: spełnionej edukacji

i błogosławieństwa Bożego.
Dla nas w Marsabit: dużej
liczby młodzieży w naszej
szkole i pomyślnego zakończenia renowacji i budowy
szkoły.
Na koniec proszę powiedzieć jak będą w tym roku
wyglądały księdza święta?
Wow, moje swięta to niestety nic specjalnego (z tych
zewnętrznych rzeczy), będę
sam i na pewno pomogę w
miejscowej parafii. A z tych
wewnętrznych to niewątpliwie
radość z tego, co z Bożą pomocą udało się nam w tym roku
osiągnąć. O... będzie na stole
kilka plasterków polskiej…
kiełbasy i barszcz z torebki,
więc radość będzie podwójna!!!
Wszystkim
Rumianom
jeszcze raz dziękuję za gościnę
i świadectwo. Życzę pod choinkę darów pokoju, miłości i
radości. A Nowy Rok niech
dla wszystkich będzie spełnieniem marzeń.
Ks. Waldemar Jonatowski SDB

Marsabit Represented in 2016 World Youth Summit in Krako, Poland

My heart skips a beat
whenever I remember the
word POLAND, it was a
memory that I will keep on
remembering throughout my life…….. A country that instantly brings a
smile to my face whenever
I hear it and carries me
down the memory lane.
This country truly gave me
a lot to cherish and more so
participating in theWorld
youth day has been one of
my best achievement in my
life.
Warsaw the capital city
was our first destination,

we were completely tired
and without knowing anyone.That became a thing
of the past on our arrival
as we were welcomed by
the jubilant youth of Don
Bosco parish in Warsaw. It
was indeed a great honor to
be part of a joyful and jubilant young people full of
spiritual nourishment
Rumia was our second
destination, where we were
hosted by families. It was
great opportunities to be
and also interact with polish people at family level,
they were very hospitable
and welcoming. Together
with my host family I was
able to attend polish wedding and to learn more
about their culture and also
share mine with them.
Krakow was the next
town we visited where the
occasion was taking place. This was climax of our
visit! Pilgrimage of over

2.5 Thousand comprising
young people took place in an open air ground.
The thousands of Catholics came from all over the
world to mark that special
day, through prayers and
walking several kilometers.
Due to the unimaginable some youths including
myself lost track of our
friends and ended up walking many Kilometers in
the wrong direction, but
fortunately the hospitable
polish communities helped
each and every person to
trace their way back to the
meeting point.
Despite the crowd I was
privileged to be noticed
among the thousands of
youths and been interviewed by the national polish
Television. On the other
hand I also appeared on
the front page of the national polish newspaper
carrying the Kenyan flag

higher. Not forgetting the
opportunity to meet and
interact with thousands of
Catholics from all walks of
life and share experiences
thanks to Fr. Waldemar of
Don-Bosco.
Among many other
unforgettable
experiences these are the few most
outstanding of them all. I
thank God that I got the
opportunity to represent
Marsabit Catholics at large
and also Kenya in general
at 2016 World youth day
in Poland. God bless Polish
people.
Marsabit Diocese
Youth Coordinator
Halkano Michael Hargura

