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IV Orszak Trzech Króli Rumia 2017

Fotorelacja z Orszaku Trzech Króli na terenie Rumi.
Str. 12-13

1% dla organizacji pożytku publicznego

Przekaż swoje pieniądze
na pożyteczny cel

Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, jednym procentem swoich podatków. Mimo, że na rozliczenie z ﬁskusem mamy czas do 30 kwietnia, warto
już teraz zastanowić się, komu chcemy przekazać swoje pieniądze.
Przedstawiamy Państwu informacje jak prawidłowo wypełnić formularz podatkowy, tak aby nasze wsparcie ﬁnansowe dotarło do właściwej
organizacji na terenie Rumi.
Str. 8

Rumski CARITAS ma już 20 lat!
Str. 24
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Nasza sonda

Jak spędzasz w tym roku ferie zimowe?
PATRYCJA MICHALCZYK
FERIE ZIMOWE SPĘDZAM NA ŚWIEŻYM POWIETRZU,
DUŻO SPACERUJĘ PONIEWAŻ JESTEM W CIĄŻY.

MARTA RZEPKA
W TYM ROKU NIESTETY NIE MAM URLOPU,
ALE WYJADĘ GDZIEŚ NA WEEKEND.

LIDIA SZWARC
SPĘDZAM FERIE ZIMOWE U WNUCZKA,
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

JÓZEF NADOLSKI
FERIE ZIMOWE SPĘDZAM Z WNUCZĘTAMI
W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, NA ŚNIEGU.

STRAŻ MIEJSKA
W minionych tygodniach stycznia Straż Miejska w Rumi odbyła
68 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem
służbowym oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić
125 wykroczeń, które w 114 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 7
mandatami karnymi. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie.
Wykonano 144 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 89 osoby. 117 razy kontrolowano miejsca uznane
za zagrożone. Zapewniono spokój i porządek publiczny podczas
przemarszu Orszaku Trzech Króli.
W minionym tygodniu
Straż Miejska w Rumi uzupełniła etat o brakującego
psa służbowego. W lutym
2016 r. po ciężkiej chorobie
odszedł pies Havel i do tej
pory był jeden psi vacat. W
dniu 10 stycznia 2017 r. zakupiono nowego psa służbowego o imieniu Wektor.
Jest to silny owczarek niemiecki wilczasty z hodowli polskiej po przodkach
niemieckich, rodowodowy
pies pracujący. Wektor ma
16 miesięcy i jeszcze przez

dwa miesiące będzie szczeniakiem. Przeszedł wstępne przeszkolenie dla psa
przewodnika już w macierzystej hodowli, co pozwala
na niemal natychmiastowe
używanie go do patroli.
Oczywiście nadal będzie
szkolony.
Podjęto interwencję wobec 14 osób bezdomnych.
Bezdomni
konsekwentnie odmawiają przyjęcia
pomocy, co potwierdzają
w specjalnym pisemnym
oświadczeniu. W lesie na-

dal mieszka w namiocie 1
bezdomny, który również
odmawia przyjęcia pomocy. W minionym tygodniu
Straż Miejska w Rumi
wspólnie z pracownikami
socjalnymi MOPS dwukrotnie dokonała kompleksowej kontroli miejsc przebywania bezdomnych.
13 interwencji dotyczyło
czystości i porządku, a 6
- uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.
Informacje ze strony
Straży Miejskiej

REKLAMA

Zapraszamy do naszych sklepów:
• Wejherowo, ul. Sobieskiego 318
• Wejherowo, ul. Reźnicka 1A/4
• Wejherowo, ul. Obr. Helu 3 (C.H. JANTAR)
• Reda, ul. Jana Pawła II 11K
• Rumia, ul. Dąbrowskiego 115
• Rumia, ul. Dąbrowskiego 14D
• Gdynia, ul. Kartuska 15
• Gdynia, ul. Gorczycowa 4C/2
• Gdynia, ul. Chylońska 251
• Gdynia, ul. Wiejska 1
• Gdynia, ul. Brzechwy 7
• Luzino, ul. Młyńska 1
• Bolszewo, ul. Strażacka 1
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Działania na rzecz osób starszych realizowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W ramach zadania „wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi monitoruje sytuację socjalną i zdrowotną seniorów, zapewniając opiekę w miejscu ich zamieszkania poprzez świadczenie usług opiekuńczych,
również specjalistycznych. W ramach pracy socjalnej prowadzony
jest regularny monitoring w miejscu zamieszkania klientów, zaś w
czasie dużych upałów bądź mrozów częstotliwość wizyt w środowisku wzrasta.
Pracownicy MOPS w
Rumi pozostają w stałym
kontakcie z opiekunkami świadczącymi usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania klientów, a także członkami ich rodzin
zamieszkującymi wspólnie
lub oddzielnie. Pracownicy
socjalni na bieżąco udzielają osobom potrzebującym
wsparcia oraz informacji o
możliwości korzystania z
konsultacji psychologicznych
oferowanych zarówno przez
Ośrodek, jak i podmioty zewnętrzne na terenie powiatu.
REKLAMA

Obecnie w miejscu zamieszkania seniorów i osób
niepełnosprawnych Ośrodek
zapewnia pomoc w formie
usług opiekuńczych dla 81
osób oraz w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 55 osób. Z roku
na rok wzrasta liczba osób
starszych korzystających z
tej formy pomocy. Osobom
starszym, które znalazły się
w trudnej sytuacji socjalno-bytowej jest udzielana
pomoc finansowa zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej
(tj. pomoc celowa na leki,

żywność, opał w czasie jesienno-zimowym, odzież i
inne indywidualne potrzeby).
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rumi od września 2016 r. realizuje projekt
socjalny
„KOSZULKA
ŻYCIA”. Projekt skierowany jest do osób starszych
i niepełnosprawnych. Ma
na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym
usprawnienie
udzielenia
wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i

życia przez różnego rodzaju
służby: medyczne, socjalne i inne. Projekt zakłada
umieszczenie w karcie informacyjnej
wszystkich
ważnych danych o pacjencie
w jednym miejscu tj. w plastikowej koszulce. Koszulka jest opatrzona specjalną
naklejką i umieszczona w
łatwym do zlokalizowania
miejscu. Dotychczas w ramach projektu objęto pomocą 150 osób.
Pomoc dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie
Gminy Rumia prowadzona
jest również przez organizacje i inne instytucje społeczne przy współpracy z MOPS
Rumia, m.in. przez Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia świadczona jest
pomoc w formie zabezpieczenia gorącego posiłku wy-

dawanego na miejscu, jak i z
dowozem, finansowanego ze
środków tutejszego Ośrodka
Pomocy. Caritas Rumia zabezpiecza pomoc w formie
odzieży, obuwia oraz żywności, zaś Stowarzyszenie
Pomóż Sąsiadowi odpowiada w ramach możliwości na
zgłaszane potrzeby, jak również oferuje żywność.
Corocznie w październiku, od wielu lat, Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Rumi organizował „Dzień Seniora”
(od roku 2016 inicjatywę
przejęła Gmina Miejska
Rumia, poszerzając krąg
seniorów o osoby w wieku emerytalnym zamieszkujące na ternie miasta, a
nie będące jedynie klientami MOPS). Uroczystość
ta pozwalała seniorom –
klientom Ośrodka spędzić
mile czas w towarzystwie

występujących
dzieci,
młodzieży i dorosłych artystów z programem artystycznym. Nieodzownym
elementem tego spotkania
był również poczęstunek i
przygotowany przez dzieci ze szkół podstawowych
upominek.
Obecnie pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rumi
planują kolejne zadanie na
rzecz osób starszych i samotnych.
Wykorzystując
zbliżający się Dzień Dziadka i Babci przy współpracy
lokalnych partnerów (szkół
i przedszkoli) organizują
„SPOTKANIE
POKOLEŃ”. Spotkanie seniorów
z dziećmi i młodzieżą ma
na celu niwelowanie rosnącej przepaści między seniorami a aktywnym młodym
pokoleniem.
K.T.

OPEC ŚWIADCZY
USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. poza bieżącą działalnością związaną z produkcją,
dystrybucją i dostawą energii cieplnej do odbiorców oferuje także usługi dodatkowe.
PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH, ZARÓWNO NISKO JAK RÓWNIEŻ WYSOKOPARAMETROWYCH.
Przyłącza i sieci ciepłownicze wykonywane są w
najnowocześniejszych technologiach preizolowanych,
gwarantując zminimalizowanie strat ciepła przy jednoczesnym znacznym wydłużeniu okresu eksploatacji infrastruktury ciepłowniczej. Zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii zapewnia również poprawę
zmniejszenia zagrożenia dla środowiska naturalnego,
zarówno w trakcie produkcji elementów systemów preizolowanych, jak również w trakcie wykonywania robót
w terenie.
PROJEKTOWANIE, PRODUKCJĘ, DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH
Kompaktowe węzły cieplne produkowane są w całości
we własnym zakładzie produkcyjnym. Węzły wykonywane
są w oparciu o wymienniki płytowe zarówno lutowane jak
i skręcane, przy zastosowaniu energooszczędnych pomp,
wyposażonych w silniki z przetwornicami częstotliwości
oraz nowoczesnej armatury i osprzętu. Kompaktowa zwarta budowa węzłów ułatwia i przyspiesza montaż urządzeń
w obiektach, obniżając tym samym koszty montażu. Na
życzenie klienta OPEC jest gotowy wykonać węzły w nietypowych konfiguracjach i z zastosowaniem materiałów
umożliwiających pracę w instalacjach przemysłowych o
specjalnym przeznaczeniu.

PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWYCH
I OLEJOWYCH
W sytuacji konieczności dostawy ciepła w obszarach
nieuzbrojonych w infrastrukturę ciepłowniczą firma oferuje budowę pod klucz lokalnych kotłowni gazowych lub
olejowych. Kotłownie gazowe i olejowe projektowane i
wykonywane są w oparciu o nowoczesne kotły kondensacyjne, zapewniające wykorzystanie energii zawartej w spalinach, co powoduje dodatkowe zwiększenie ich sprawności energetycznej. Zastosowanie paliwa gazowego zamiast
paliw stałych przyczynia się w sposób istotny do ochrony
środowiska naturalnego.
EKSPLOATACJĘ NA ZLECENIE WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH
ORAZ KOTŁOWNI NIEBĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OPEC
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, posiadających własne kotłownie i węzły cieplne, co do obniżenia kosztów ich eksploatacji przedsiębiorstwo oferuje eksploatację
takich obiektów przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel techniczny, posiadający wszystkie niezbędne
w tym zakresie uprawnienia. Rozwiązanie takie pozwala na
obniżenie kosztów stałych po stronie klienta, związanych z
zatrudnianiem pracowników obsługi takich obiektów, przy
jednoczesnym zapewnieniu długiej żywotności zamontowanych w nich urządzeń i armatury ciepłowniczej.

WYNAJEM KOTŁOWNI KONTENEROWYCH
W sytuacjach nietypowych, związanych z brakiem możliwości dostawy ciepła ze stałych obiektów ciepłowniczych
takich jak węzły cieplne czy kotłownie, OPEC oferuje wynajem kotłowni kontenerowych zarówno olejowych jak i gazowych, których jest producentem. Może to być wynajem
krótkoterminowy, związany z sytuacjami awaryjnymi lub
planowanymi remontami, bądź wynajem długoterminowy, kiedy konieczna jest dostawa ciepła ze źródła tymczasowego w dłuższym okresie.
Budowę sieci, przyłączy, węzłów ciepłowniczych jak i
kotłowni firma realizuje na zlecenie inwestora zewnętrznego w ramach umowy usługowej, jak również jako obiekty
własne, z których ciepło byłoby dostarczane do obiektów
klienta w ramach zawartej umowy na dostawę energii
cieplnej.
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA

Podpisanie Listu Intencyjnego
Dołożymy wszelkich
W dniu 11 stycznia w siedzibie Ogniska Wychowawczego
starań,
aby doprowadzić
przy ul. Gdańskiej 2 w Rumi odbyło się uroczyste podpisanie
Listu Intencyjnego pomiędzy Powiatem Wejherowskim oraz tę inwestycję do szczęśliwego końca. Patrząc
Gminą Miejską Rumia.
Pani Starosta Gabriela Lisius oraz Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny zobowiązali się do podjęcia działań, na mocy
których
zrealizowany zostanie na terenie
Rumi projekt pod tytułem „Budowa węzłów
integracyjnych w Rumi
wraz z trasami dojazdowymi”, który w ramach

RPO WP 2014-2020
otrzyma dofinansowanie na poziomie ok. 13
000 000 zł.
Ponadto, oba Samorządy oświadczyły, że
kierując się dobrem najwyższym dzieci, zmierzają do wybudowania
nowej siedziby Ogniska
Wychowawczego
im.
Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” w Rumi.

To kolejny, bardzo duży
krok w kierunku realizacji
tej przełomowej dla miasta
inwestycji. Bardzo cieszę
się też, że wspólnymi siłami, wraz ze Starostwem
Wejherowskim wybudujemy tą nową siedzibę dla
Ogniska Wychowawczego
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadek” – powiedział Burmistrz Michał
Pasieczny.

Jarmark Świąteczny
Od piątku do niedzieli (16-18 grudnia) w Rumi po raz pierwszy w
historii zorganizowano Jarmark Świąteczny.
Żywa szopka (z aktorami odgrywającymi postacie
Józefa i Marii; zwierzętami), strefa dla najmłodszych
(gdzie m.in. malowano twarze i zorganizowano warsztaty ozdabiania pierników),
strefa handlowa (m.in. stoiska z rękodziełem, ozdobami na choinki, stroikami

świątecznymi, piernikami)
- to tylko kilka z licznych
atrakcji przygotowanych dla
mieszkańców. Dodatkowo
na scenie zaprezentowały
się chóry / zespoły dziecięce i dorosłe ze świątecznym
repertuarem. Zgodnie z Bożonarodzeniową
tradycją
Jarmark Świąteczny odwie-

dził sam św. Mikołaj z elfami. W kolejnych dniach nie
zabrakło także postaci z popularnych bajek, z którymi
mogły spotkać się i zrobić
sobie zdjęcia dzieci. Rumię
odwiedzili: Elsa i Anna z
popularnej Bajki "Kraina
Lodu" oraz Myszki Miki i
Minnie.

od strony Gdyni będzie
to pierwszy tego typu
Węzeł Integracyjny przy
wjeździe do Powiatu
Wejherowskiego. Najważniejsze żeby przenieść dzieci w dobre
miejsce, zapewnić im
odpowiednie warunki do
mieszkania i życia a dopiero później realizować
inwestycję – stwierdziła
Pani Starosta Gabriela
Lisius.

Fragment planu budowy węzła integracyjnego

Rumski sztab WOŚP
W niedzielę 15 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi został zorganizowany miejski sztab WOŚP pod kierownictwem
Jolanty Król. Słoneczna Zumba, taniec reniferów, pokazy par tańca
sportowego i wiele innych wydarzeń!
Rumski sztab WOŚP przygotował w tym jubileuszowym roku mnóstwo atrakcji. Dochód
ze zbiórki zostanie przeznaczony dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. Z samych licytacji uzbierano ponad 13 000 złotych. Wciąż trwa liczenia
pozostałych środków. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom za pomoc w organizacji 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa
W niedzielę 15 stycznia w NZOZ „Panaceum”, które znajduje się
przy ul. Katowickiej 16 w Rumi Janowie odbyła się zbiórka krwi.
Przez 5 godzin akcji zebrano blisko 50 litrów krwi!
Bardzo
dziękujemy
wszystkim zaangażowanym
osobom, które poświeciły
swój czas by pomóc innym.
Bardzo dziękuję wszystkim
osobom, które oddały dzisiaj
swoją krew. Ogromne podziękowania również pragnę
złożyć w kierunku wszystkich
sponsorów, którzy wsparli
naszą akcję krwiodawstwa.
Krew jest bezcennym darem,
którego nie da się wyprodu-
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kować w żaden inny sposób.
Oddając swoją krew być
może uratujemy komuś życie

– podsumował akcję Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel
Sinicki.
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MŁODZI MAJĄ GŁOS. POWSTAŁA MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU WEJHEROWSKIEGO
W Powiecie Wejherowskim działa już
Młodzieżowa Rada. Jakie są postulaty
młodych społeczników? Przede wszystkim
chcą działać na rzecz swoich środowisk i rówieśników.
Pierwsze
posiedzenie
Młodzieżowej Rady Powiatu
Wejherowskiego
przebiegało podobnie jak
sesje Rady Powiatu Wejherowskiego. Członkowie
MRPW złożyli uroczyste
ślubowanie na radnych,
a następnie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki wręczyli akty powołania 24
członkom nowo powstałej
rady.
- Bardzo się cieszymy, że
inicjatywa powstania młodzieżowej rady wyszła od
was. Tym samym aktywnie
włączyliście się w życie lokalnej działalności. Gratu-

luję wam podjęcia takiego
działania, które wymaga
odwagi, zaangażowania i
poświęcenia. Życzę podejmowania wartościowych i
ciekawych inicjatyw oraz
sukcesów i owocnej pracy.
- mówiła do młodych radnych Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius.
Młodzież
zasiadająca
w radzie to członkowie
prezydiów
samorządów
uczniowskich wszystkich
powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
- Są młodzi, zdolni,
kreatywni i chcą pomagać
innym. Taka postawa zasługuje na poparcie i uznanie.
Chcemy wspierać tego typu
inicjatywy, bo one służą

naszej lokalnej społeczności.
Jest to też sposób na zaangażowanie młodych ludzi
w życie samorządu.- mówi
najmłodsza Radna Powiatu Wejherowskiego Anna
Jamróz-Szadaj.
Podczas pierwszego w
historii MRPW posiedzenia dokonano wyboru
prezydium rady. Przewodniczącym Młodzieżowej
Rady Powiatu Wejherowskiego został wybrany
Konrad Warmke - uczeń
ZSP nr 2 w Wejherowie i
jednocześnie inicjator po-

wstania MRPW, który
w wygłoszonym sprawozdaniu z dotychczasowej
działalności rady przedstawił etapy tworzenia się
tej instytucji. - Najpierw
przedstawiliśmy projekt naszej dyrekcji, która go poparła. Opisaliśmy wszystko,
przygotowaliśmy
wstępny
statut takiej młodzieżowej
rady powiatu i wysłaliśmy
do starostwa - mówi Konrad Warmke. - Podczas forum samorządów uczniowskich naszego powiatu
przedyskutowaliśmy
ten

pomysł z innymi szkołami
i wszystkim się spodobał.dodaje.
W czasie posiedzenia ogłoszono konkurs
na logo rady, zapowiedziano udział radnych
w akcjach społecznych
oraz włączanie się w akcje
charytatywne. Przewodniczący MRPW ogłosił przybliżony termin następnego
posiedzenia.

Warto dodać, iż powstanie tej instytucji
zostało poparte zgodą
władz Samorządu Powiatu Wejherowskiego.
Ma ono postać organu
fakultywnego o charakterze
konsultacyjnym.
Z ramienia Starostwa
MRPW opiekuje się Radna Powiatu Wejherowskiego Anna Jamróz-Szadaj.
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„Niechaj nie wie lewica, 90 urodziny
najstarszego seniora
co czyni prawica”
W niedzielę, 15 stycznia, po raz kolejny byliśmy świadkami swego rodzaju „charytatywnego” obłędu związanego z 25. ﬁnałem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ulice polskich miast pełne były wolontariuszy rozdających czerwone serduszka.

placówki Caritas

16 stycznia 2017 r 90-te urodziny obchodził pan Mirosław Godlewski, najstarszy senior uczęszczający na zajęcia do rumskiej
Organizowano rozmaite wanie bardziej transparent- WOŚP – w jednej z wy- placówki Caritas.

wydarzenia, z których dochód miał zasilić konto fundacji Jerzego Owsiaka. Znane postaci kultury, sportu,
rozrywki firmowały swoimi
wizerunkami akcje WOŚP.
Atmosfera „dobroczynności” towarzyszyła Polakom
jak w żaden z pozostałych
dni roku, a lansowany od
lat przez media na największego dobrodzieja w naszym
narodzie prezes WOŚP co
i rusz wykrzykiwał słynne
„sie ma” z ekranów telewizorów. Mimo nieustannych
medialnych zachwytów towarzyszących od lat działalności fundacji, można mieć
poważne wątpliwości, czy jej
działalność ma rzeczywiście
wiele wspólnego z istotą dobroczynności.
Kontrowersje
wokół
rozliczeń finansowych
Trudno odmówić organizowanym przez WOŚP
zbiórkom rozmachu. Według zapewnień samej
fundacji co roku udaje się
zebrać kilkadziesiąt milionów złotych. Oczywiście
kwota ta może robić wrażenie, niemniej jednak warto
zauważyć, ze Caritas przeznacza dla potrzebujących
około pół miliarda złotych
rocznie, mimo iż nie posiada tak silnego wsparcia
medialnego. Jej działalność
jest jednocześnie zdecydo-
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na. Rozliczenia finansowe
WOŚP-u budzą podejrzenia wielu obserwatorów
fundacji, tak naprawdę nie
wiemy, ile procent zebranych funduszy jest przeznaczane na pomoc, a ile na
„pozostałe cele statutowe”.
Warto przy tym podkreślić,
że Caritas wykorzystuje ponad 90% pozyskiwanych
środków na cele dobroczynne. Wątpliwości może
budzić też postawa samego
Jerzego Owsiaka – słynne
już oburzenie i ironiczne
poszukiwanie słoika z pieniędzmi wcale nie musiało
być tylko kpiną z wytaczanych przeciwko niemu zarzutów. Niejasna pozostaje
chociażby kwestia spółki
„Złoty Melon”, której akcje
zostały w całości wykupione przez WOŚP od jej prezesa za kwotę przewyższającą ich wartość.
Wątpliwości etyczne
Nie można zapominać
również o innych kontrowersjach
wzbudzanych
przez działalność WOŚP.
Nie do końca wiadomo, w
jaki sposób finansowany
jest organizowany również
przez Jerzego Owsiaka
Przystanek
Woodstock.
On sam zaprzecza, jakoby
impreza miałaby być sponsorowana ze środków zebranych w trakcie finałów

powiedzi mówi jedynie o
odsetkach od zgromadzonych wtedy kwot. Nawet
jeśli jest to rzeczywiście
prawdą, to w praktyce i tak
oznacza, iż ofiarność milionów Polaków wykorzystywana jest w celu organizacji wydarzenia o wątpliwej
wartości moralnej. Etyczny
sprzeciw dla działań Jerzego Owsiaka i jego fundacji
powinno budzić również
jego aktywne poparcie dla
licznie odbywających się
pod koniec zeszłego roku
„czarnych marszy”. Sam
Owsiak niejednokrotnie
wyrażał swoje stanowisko
w kwestii aborcji czy eutanazji i niestety nie miało
ono zbyt wiele wspólnego z
ideą ratowania życia dzieci czy też organizowania
opieki dla ludzi w podeszłym wieku, którą przecież głosi WOŚP.
Dobroczynność
czy
sposób na zarobek?
Idea charytatywności
nie wiąże się z hałaśliwym
promowaniem swojej osoby
i wychwalaniem podejmowanych przez siebie przedsięwzięć. Prawdziwa dobroczynność nie szuka rozgłosu,
nie zamienia szczytnych haseł w intratne interesy, jest cicha i pokorna tak, że „nie wie
lewica, co czyni prawica”.
Arkadiusz Gajos

Pan Mirosław od 20
lat przychodzi do tutejszej
placówki Caritas, traktując
to miejsce jak swój drugi
dom. Mimo kilku operacji na oczy, przepięknie
haftuje obrazy maryjne.
Intelektualnie jest bardzo
sprawny, ma bystry umysł
i pięknie śpiewa wojenne
piosenki. Solenizant był
żołnierzem Armi Krajowej.
Panu Mirosławowi życzymy bardzo dużo zdrowia
i miłości bliźnich, aby kolejne lata jego życia były równie szczęśliwe jak obecne.
Dorota Kowalewska

Harcerska Wigilia
Tradycyjnie jak co roku, w Domu Harcerza odbyła się uroczysta
Wigilia Instruktorska. Spotkanie odbyło się w gronie drużynowych, przybocznych i instruktorów, wszyscy jego uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.
Nie zabrakło pysznego
barszczu z uszkami, pierogów i słodkości. Jasełkami
i kolędami umilili wieczór harcerze ze Szczepu
Reaktywacja, a wszystko
poprowadziła dh Zuzanna Roś, której należą się
gratulacje za przygotowanie tak miłego wieczoru.
Hufiec Rumia jest jednym
z większych hufców działających na terenie województwa
pomorskiego,
co można było zauważyć
podczas spotkania, gdyż
sala wypełniła się po brzegi, a na wigilii byli tylko
drużynowi i instruktorzy
którzy pracują bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą
w rumskim hufcu.
W domu harcerza odbyły
się też wigilie kilku drużyn i

innych organizacji, a każda
posiadała swoją scenografię
i miłą świąteczną atmosferę.
Życzymy
wszystkim
wszystkiego najlepszego w

2017 roku, a zuchom i harcerzom wspaniałej przygody na harcerskim szlaku.
Hm Bogdan Formella
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Gorące serca
młodzieży z „Hipolita”
W trakcie zabiegania i świątecznych przygotowań nauczycielom i uczniom z „Hipolita”
nie zabrakło czasu na zadbanie o innych poprzez inicjowanie lub włączenie się w akcje
wpierające różnorodne przedsięwzięcia.
Wspólne zainteresowania połączyły pokolenia
W grudniu minionego roku, z inicjatywy Pani Małgorzaty Więcek - nauczyciela z
„Hipolita”, w Bibliotece Miejskiej w Redzie
odbyły się zajęcia z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematy, które zostały
omówione ze słuchaczami to: zasady savoir vivre przy stole, etyka w zawodzie kelnera, zasady nakrywania stołów oraz techniki
składania serwetek. Kolejne zajęcia odbyły
się już na terenie szkoły. W pracowni fryzjerskiej uczniowie klasy 2 d wykonywali fryzury
zgodne z życzeniami seniorów oraz radzili
im, jak pielęgnować włosy. Nad całością czuwała Pani Aleksandra Potrykus, nauczyciel
przedmiotów fryzjerskich.
Pomagamy innym nie tylko w słowach
Akcje charytatywne w ZSP nr 2 odgrywają ważną rolę, ponieważ uczą młodych ludzi
wrażliwości na potrzeby innych, kształtują
pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Takiego zdania jest Pani Sylwia
Tomaszewska, nauczycielka religii i opiekunka szkolnego koła „Caritas”. Młodzież z
„Hipolita” bardzo chętnie uczestniczy w takich działaniach. Dzięki otwartym sercom i
ogromnej chęci niesienia pomocy w okresie
przedświątecznym udało się przeprowadzić
kilka takich akcji:
„Podziel się pluszakiem” - młodzież chętnie podzieliła się swoimi maskotkami, zabawkami, które zostały rozdane podczas

Wigilii dla najuboższych w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni.
„Pieluszka dla Jezuska” - na terenie szkoły zorganizowana została zbiórka pieniędzy
na zakup pieluszek i chusteczek nawilżonych
dla podopiecznych gdyńskiego hospicjum.
„Jasiek” - młodzież własnoręcznie wykonała poszewki na poduszkę –„jaśka”, które
były upominkiem dla ubogich i bezdomnych
podczas Wigilii Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Z uśmiechem na twarzy oraz zapałem,
18 grudnia 2016r., chętni do pomocy „Hipolicianie” razem z Panią Małgorzatą Więcek
uczestniczyli w „Świątecznym Bazarze Pomocy”. Akcja odbyła się restauracji „Dary
Morza” w Mechelinkach. Uczniowie odpowiedzialni byli za stanowisko „kawiarenka”,
w której sprzedawane były wypieki i słodkości wykonane w szkole pod okiem nauczyciela Barbary Saneckiej. Zebrane podczas
kiermaszu pieniądze zostały przekazane
Dzieciom z Hospicjum „Bursztynowa Przystań”. Fundusze na hospicjum zostały zebrane także wśród nauczycieli „Hipolita”.
Młodzi ludzie nie zapomnieli też o zwierzętach potrzebujących pomocy. Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy – Pani Barbary
Smolarek i Pani Elżbiety Kałuskiej, już po
raz drugi zorganizowano zbiórkę karmy dla
psów ze schroniska w Dąbrówce. W połowie
grudnia przekazano kilkanaście kartonów ze
smakołykami dla porzuconych czworonogów. Nie zabrakło też kojców i pledów.
Cała społeczność „Hipolita” po raz kolejny okazała swe gorące serca. Grudzień
to szczególny czas, dbajmy aby ta wyjątkowa atmosfera trwała między nami cały
rok...

Uroczysty opłatek
wejherowskiego PiS
9 stycznia 2017 roku z udziałem posłów Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Marcina Horały odbyło się opłatkowe spotkanie
członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z powiatu wejherowskiego.
Spotkanie poprowadził wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, który przekazał zebranym pozdrowienia i życzenia od szefa pomorskiego PiS, posła Janusza Śniadka. Uroczystość uatrakcyjnił występ wokalno-instrumentalny. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy
M.K.
spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne.

Gościnna sala wejherowskiego ratusza nie pomieściła wszystkich uczestników spotkania.

Zimowisko harcerskie

Fot.: A. Kuczmarska

Podczas tegorocznych ferii zimowych
huﬁec ZHP Rumia
organizuje zimowisko harcerskie, które odbędzie się w
Kłaninie.

Wybierają się na nie
zuchy, harcerze z naszego
hufca na przygodę harcerską, której komendantką
jest phm Aleksandra Piotrowska. Program został
dostosowany do dwóch

grup wiekowych: zuchy
/dzieci 7 -9 lat/ i harcerze
/10 – 16 lat/. Mamy nadzieję, iż ten śnieg utrzyma się
przez okres naszego zimowiska od 23.01 do 28.01.
2017, bo zaplanowaliśmy

m.in. kulig z pochodniami i wspólnym ogniskiem,
konkurs rzeźby w śniegu i
szereg innych atrakcji typowo zimowych. Do zobaczenia na zimowisku!
Hm Bogdan Formella

REKLAMA
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swoje pieniądze
na pożyteczny cel

Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego jednym procentem swoich podatków. Mimo że na rozliczenie z ﬁskusem mamy czas do 30 kwietnia, warto już teraz zastanowić się, komu chcemy przekazać
swoje pieniądze.
W dniu 1 stycznia 2004
roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej
mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób
fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego
podatku na rzecz wybranej
przez siebie organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na oficjalnej liście
tego rodzaju organizacji.
Działa to tak – osoba
płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28,

PIT-36, PIT-37, PIT-38
wpisuje w odpowiedniej
rubryce równowartość 1%
należnego podatku dochodowego, obok dokładną
nazwę OPP oraz numer w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do
zapłacenia w tym roku,
w rubryce zatytułowanej
„Wniosek o przekazanie
1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP)” wpi-

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób dokonania wpisu na druku PIT 37 (taki będzie wypełniać
większość mieszkańców - dotyczy zwykłych, pracujących obywateli) z przykładowo wpisaną sumą 60,00 zł.
Oczywiście każdy wpisuje kwotę wg. własnych możliwości, wynikającą z obliczonej wysokości podatku.
W różnych formularzach, odpowiednie pola
mogą być inaczej oznaczone, jednak nazwa
i opis pola do wpisywania danych jest zawsze taki sam.

ZHP RUMIA
Numer KRS: 0000273799
Cel szczegółowy: 09-11
Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży P 25
Numer KRS: 0000061527
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W imieniu dzieci i młodzieży dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Oratorium św. Dominika Savio w Rumi poprzez konkretny dar w postaci 1%.
Środki z tego funduszu możemy przeznaczyć działanie pożytku publicznego, zgodnie ze statutem
Salezjańskiego Stowarzyszenia Młodzieży, w obrębie którego, jako oratorium, działamy. Tegoroczne
środki przeznaczyliśmy na sprzęt nagłośnieniowy:
aktywną kolumnę do sali muzycznej, która będzie także użytkowana podczas półkoloni zimowych i letnich. Dodatkowo planujemy zakup gitary
elektroakustycznej dla zespołu młodzieżowego
Mathetai, który regularnie spotyka się w naszym
oratorium, gdzie odbywa swoje próby muzyczne i
ubogaca nasze akcje swoją muzyką i śpiewem.
W tym roku również zwracamy się do państwa z prośbą o wsparcie Salezjańskiego Stowarzyszenia Młodzieży z oddziałem w Rumi,
abyśmy mogli realizować zadania na rzecz pożytku publicznego w naszym mieście. Za okazane serce – dziękujemy!

sujemy numer, pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym wybrana
przez nas OPP.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak
przekraczać 1 % podatku
należnego, wynikającego z
zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
Podatnik w składanym
przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które
w jego ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% (np.

wskazać na konkretny cel).
Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje
uzupełniające”. Informacje
te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie
przekazanych kwot.
Podatnik ma prawo
wyrazić zgodę na podanie
swych danych osobowych
(imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku
publicznego. Informacje
te przekazuje OPP urząd
skarbowy. Zgodę podatnik
wyraża w formularzu PIT,
zakreślając odpowiednią
rubrykę.
W.H.
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Dbaj o zdrowie,

nie zanieczyszczaj powietrza
Podobnie jak w całej Polsce, także i w Rumi okres zimowy wiąże się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Wynika
ona ze spalania śmieci w domowych kotłowniach i piecach.
Największym
problemem jest palenie w piecu
kolorowymi gazetami, kartonami wielowarstwowymi
lub folią PET. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia
człowieka są wytwarzające
się w wyniku takiego działania drobinki węgla oraz
substancje lotne (siarczany,
azotany, chlorki) i toksyczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
dioksyny i furany). Wszystkie one mają działanie destrukcyjne dla ludzkiego
organizmu, przyczyniają
się do wzrostu zachorowań
na raka oraz szybszej śmierci. Na ryzyko narażeni są
nie tylko mieszkańcy goOGŁOSZENIE

spodarstwa
domowego,
lecz także sąsiedzi.
Za palenie śmieciami
grozi grzywna do 5 tysięcy złotych lub areszt do
30 dniu. Przepisy reguluje
Artykuł 191 Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpowiednim materiałem do palenia w domowych
piecach jest biomasa drzewna
lub drewno sezonowane (o
zawartości wilgoci ok. 20%).
Najlepiej do tego celu nadaje
się drewno drzew liściastych,
natomiast do rozpalania –
drewno drzew iglastych.

Spotkanie kulinarne

z MALIKĄ

30 stycznia o godz. 18.00 zapraszamy do
Stacji Kultura w Rumi na spotkanie kulinarno-literackie, którego bohaterką wieczoru
będzie MALIKA - trójmiejska Top Chef, właścicielka restauracji w Gdyni. O „Przyprawach” (najnowsza pozycja wydawnicza Ewy
Maliki Szyc-Juchnowicz) i nie tylko rozmawiać będzie dziennikarka Radia Plus - Iwona Demska.
Ewa Malika Szyc-Juchnowicz - urodzona i wychowana w Algierii. Szefowa
kuchni i właścicielka restauracji Malika w Gdyni. Finalistka dwóch telewizyjnych
konkursów
kulinarnych
„Gotuj o wszystko” programu Dzień dobry TVN oraz
pierwszej edycji „Top Chef”
w telewizji Polsat. Nominowana w kategorii „Kobieta
Szef 2015” w pierwszej edy-

cji przewodnika Gault &
Millau Polska.
Prowadzi warsztaty kulinarne, podczas których,
podobnie jak w swojej
kuchni, łączy smaki Afryki
Północnej i Francji z darami polskich pól, łąk i lasów.
30 stycznia, godz.
18.00 Stacja Kultura - Biblioteka Rumia, ul. Starowiejska 2, Rumia dworzec
PKP. Wstęp wolny.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
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.: 801 404 404
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
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Co o młodzieży rumskiej mówi patron Rumi św. Jan Bosko?
Kiedy jadę SKM’ką, bardzo często słyszę, że „ta dzisiejsza młodzież jest zła”, „my – w ich wieku – byliśmy inni, lepsi” – mówią
osoby starsze. Czy rzeczywiście młodzież jest taka zła? Czy rzeczywiście nie można jej ufać? Czy rzeczywiście przyszłość naszej
Ojczyzny jest zagrożona, ponieważ młodzież „jest zła”?
A co na temat młodzieży mówi patron naszego
miasta, św. Jan Bosko?
Już niedługo, 31 stycznia,
jego uroczystość, warto
zatem przyjąć jego słowa i nimi się kierować,
ponieważ „młodzież jest
dobra”!
Ksiądz Bosko przypominał, że wszyscy je-

przyjaciele człowieka krążą po świecie i próbują w
nim zatrzeć to Boże podobieństwo. I wtedy, właśnie
wtedy, młodzież zamiast

steśmy stworzeni „na Boży
obraz i podobieństwo”, wiedział, że „jesteśmy piękni”,
ponieważ Bóg nas stworzył.
Często cytował Psalm 139,
podkreślał, że jesteśmy cudownymi
stworzeniami
Boga: „Dziękuję Ci, że mnie
stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje
dzieła. I dobrze znasz moją

duszę, nie tajna Ci moja
istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi
ziemi” (Ps 139). Wiedział,
że Pan Bóg ma dla nas plan
i chce, aby każda osoba
na świecie była szczęśliwa.
Ksiądz Bosko jednakże
dobrze wiedział, że nie-

piękną, staje się młodzieżą
smutną, która poszukuje
szczęścia w miejscach i sytuacjach, w których jej nie
znajdzie: w używkach, w
wulgarności, w plotkowaniu i oczernianiu innych, w
złu. Ona sama w sobie nie
jest zła – ale daje się oszu-

kać przyjemności i szczęściu „od zaraz”. Nie jest zła
– staje się ofiarą zła.
Ksiądz Bosko, także w
Rumi, ma pomysł na pomoc takiej młodzieży. Jest
nią, między innymi, nasze
salezjańskie oratorium, w
którym chcemy, aby dzieci
i młodzież spędzali czas i
poszukiwali prawdziwego
piękna, dobra i miłości.
Chcemy, aby radośnie i we
wspólnocie budowali relacje z bliskimi – wtedy nie
będą mieli okazji czynić
zła, ale będą czynić dobro. I
to jest nasz cel, aby „czynili
dobro i zła unikali”, stając
się w ten sposób, zgodnie ze słowami ks. Bosko,
„uczciwymi obywatelami i
dobrymi chrześcijanami”.
Metodę wychowawczą
ks. Bosko chcę zobrazować
dwoma rysunkami: jeden z
nich przedstawia smutnego
młodzieńca, który jest poza
oratorium i który patrzy
na innych smutnych młodych ludzi, którzy gonią za
czymś, co im na pewno nie

da szczęścia – za używkami, za nowinkami. Drugi
rysunek zaś pokazuje, że
będąc w oratorium, którego metoda wychowawcza
jest oparta na ROZUMIE,
RELIGII i MIŁOŚCI,
można budować radosne
i piękne relacje z drugim
człowiekiem. Ktoś może
zapytać: po co budować relacje? Odpowiadam: po to,
abyśmy wszyscy razem byli
szczęśliwi i abyśmy mogli
dzielić się swoim pięknem
z innymi.
Właśnie dlatego zapraszamy każdego z Was do
naszego oratorium – potrzebujemy Ciebie, ponieważ wiemy, że tylko będąc
razem możemy być szczęśliwi i do szczęścia prowadzić innych.
Zapraszamy codziennie
od 16.30 do 20.00. Oratorium św. Dominika Savio
przy Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych
w Rumi.
ks. Łukasz Pawłowski SDB

Jarosław Kaczyński
Człowiekiem Wolności
tygodnika „W Sieci”
Zgodną decyzją Czytelników oraz Kapituły, nagrodę za rok 2016 otrzymał prezes
Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński. Głównym przesłaniem
nagrody jest wyróznienie osób, które swoją pracą, działaniami, postawą, twórczością
lub działalnością publiczną przysługują się
obronie wolności - zarówno wolności słowa, jak i wolności obywatelskich.
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„... Bardzo dziękuję. Ta nagroda to
kolejny dowód, jak wielu Polaków docenia to co robimy. Życzę by kolejny rok
pozwolił nam wszystkim spokojnie kontynuować zmiany w Polsce, nie tylko w
wymiarze państwowym, lecz także jeśli
chodzi o szacunek dla tradycji narodowej, dla kultury Polskiej...”.
Jarosław Kaczyński
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W Rumi jest wiele krzyży
W Rumi jest kilka krzyży, ale ten jest dla nas szczególny. Betonowy, stary krzyż, niegdyś stojący na początku ul. Starowiejskiej,
u zbiegu ulic Starowiejskiej i Ceynowy, obok Placu Kaszubskiego.
Znaliśmy go od dziecka, nasze codzienne drogi prowadziły obok
niego. Stał tu przy rozstajnych drogach, na granicy Starej Rumi, za
nim były pola, łąki i drogi prowadzące do Białej Rzeki, Zagórza –
witał przybyszy i ich żegnał.
Ta lokalizacja miała na
pewno głębokie uzasadnienie, umocowane w historii
korzenie, krzyż był z tym
miejscem związany nierozerwalnie. Był świadkiem naszej przeszłości, symbolem
dziękczynienia, naszego stosunku do Stwórcy. Intencje,
które przyświecały fundatorom, wiązały się z tym miejscem, nic nie było kwestią
przypadku, tylko wyrazem
szacunku dla przodków i
tradycji. Przed nim stały tu
inne – tak patrzymy w wieki
minione. Bo czas krzyży i kapliczek nigdy się nie kończy,
w miejsce starych stawiamy
nowe, są nam potrzebne. To
nasza tradycja, kaszubska
kultura, nasze dzieje, w któ-

rych były momenty sławy i
chwały i chwile klęsk.
Krzyż stoi dzisiaj w rogu
przykościelnego placu w cieniu drzew. Na cokole jest
napis „Na chwałę Bożą”, niżej 1948 r. To rok, w którym
ten krzyż zastąpił poprzedni,
drewniany. Pierwotnie stał w
miejscu, które można zlokalizować pośrodku dzisiejszego
Ronda Jana Pawła II (pamiętajmy, że odcinek ulicy
Dębogórskiej od ul. Mickiewicza do Starowiejskiej nie
istniał – z Dębogórskiej do
Starowiejskiej droga prowadziła przez Plac Kaszubski).
Widoczny z daleka, ogrodzony płotkiem, otoczenie zadbane
z kwiatami, opiekowało się nim
kilka okolicznych rodzin. Boga-

Najazd ul. Starowiejską na krzyż - zdjęcie z roku ok. 1930

Dzisiaj wygląda to tak...

to zdobiony wstążkami, kwiatami w dni świąt kościelnych i w
czasie pielgrzymek - gdy tu tłum
ludzi witał i żegnał pielgrzymki
w ich wędrówce na Kalwarię
Wejherowską, a one składały
pokłon przed krzyżem, w tym
oczywiście i nasza „parafialna”.
Przechodząc obok kłaniali się
codziennie mieszkańcy, wypowiadając słowa pozdrowienia i
zdejmując czapkę.
Krzyż był znaczącym,
ważnym
drogowskazem,
ważnym miejscem, punktem, który określał nasze
drogi. To było miejsce spotkań, gdzie można przybyć z
różnych stron i potem ruszyć
na dalszą wędrówkę. Gdy się
mówiło „przy krzyżu”, „do
krzyża”, „obok krzyża”, określając kierunek lub miejsce
spotkania, to zawsze wiadomo było, o którym krzyżu
myślimy, w wielu przypadkach mówimy tak do dziś.
W drugiej połowie lat
60-tych XX wieku dużo się
zmieniło. Zniknął staw, ulica
Dębogórska zmierzała wprost
do ul. Starowiejskiej, a krzyż
został przesunięty. Jednak tak
jak poprzednio, ktoś o niego
dbał, stroił i dekorował. I tak
przez 30 lat, do końca lat 90tych XX wieku.
Powstało rondo, inny krzyż
stanął w innym miejscu, obok
stanął pomnik świętego Jana
Pawła II. Nasz krzyż, który
tu stał - a przed nim inne i
który zrósł się z tym miejscem, został stąd zabrany. Czy
słusznie? Czy tak musiało
być? Uważam, że nie! Przecież
jego korzenie tu pozostały
i wszystkich, które tu przez
wieki stały. Tu na przecięciu
tysiącletnich traktów pełniły
rolę kamienia milowego. Nie
przesadza się starych drzew…
i starych krzyży też.
Ryszard Hinc

Niejednokrotnie pisałem na łamach „Gazety Rumskiej” o potrzebie modernizacji ronda Jana
Pawła II i wykonaniu niezależnych wjazdów i wyjazdów z ulic I Dywizji Wojska Polskiego i Kosynierów. Upominaliśmy się też o pasy do lewoskrętów na skrzyżowaniu ulic Dębogórska, Kościelna, Mickiewicza.
Cieszą więc nas zapowiedzi władz miasta o podjęciu działań w tym temacie.
Przy okazji modernizacji ronda Jana Pawła II sugerujemy powrót krzyża w miejsce gdzie „od
dawien dawna” stał on i jego poprzednicy i gdzie ma swoje korzenie. Wiele osób, szczególnie
starych rumian nigdy nie pogodziło się z decyzją usunięcia „starego krzyża” z tego placu. Prosimy o poparcie wszystkich którym ten temat jest bliski. Prosimy też Akcję Katolicką przy parafii
Podwyższenia Św. Krzyża w Starej Rumi o wyrażenie opini w tej sprawie. Ryszard Hinc
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IV Orszak Trzech Króli Rumia 2017

W tym roku po raz czwarty Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Rumi. Rozpoczął się tradycyjnie mszą św. w kościele p.w. Św. Józefa i Judy Tadeusza, a zakończył pod
pomnikiem św. Jana Pawła II.
Trasa przemarszu należała do jednej z najdłuższych,
a warunki atmosferyczne nie
były zbyt sprzyjające, jednak
mieszkańcy Rumi nie zawiedli. Przemarsz odbwający się
ulicami przebiegał bez nieprzewidzianych niespodzianek czy wypadków pomimo
śliskiej nawierzchni jezdni, a
przejście przez wiadukt wiodący drogą krajową nr 6 odbyło się płynnie i bez incydentów komunikacyjnych.
Cała trasa była zabezpieczana przez służby porządkowe Organizatora oraz przez
służby miejskie.
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Po przemarszu pod pomnik Św. Jana Pawła II mogliśmy posłuchać kolęd w wykonaniu Agnieszki Skawińskiej
oraz skorzystać z darmowego
posiłku ufundowanego przez
rumskich
przedsiębiorców
DB Grinholc, Centrum
Przygody Bogdan Formella
i Piekarnia Skierka.
W Orszaku uczestniczyli
mieszkańcy Rumi, przedstawiciele władz miejskich (w tym
radni miejscy, przewodniczący
R. M. A. Sinicki, burmistrz
M. Pasieczny), władz powiatowych (radna powiatowa
Ł. Słowikowska, wicestarosta

W. Reclaf, starosta wejherowski G. Lisius) oraz posłowie na
Sejm: Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Jan Klawiter.
Szczególnie wart podkreślenia
jest fakt, że w rumskim orszaku brało udział aż dwoje aktualnie urzędujących posłów
- biorąc pod uwagę fakt, że w
tym roku orszaki odbyły się
w ok. 550 miastach, a posłów
mamy 460, to jest to dla nas
wyraz wielkiego wsparcia z ich
strony. Również wielkim wsparciem jest uczestnictwo Starosty
i Wicestarosty powiatu wejherowskiego. Za ich udział w Orszaku serdecznie dziękujemy.

Patronem Orszaku była tradycyjnie Fundacja „Słowo”, a
głównym organizatorem Marszałek Mirosław Słowikowski. Szczególnie dziękujemy za
pomoc przy tym dziele: Starostwu Powiatowemu Wejherowo, Urzędowi Miasta Rumia,
MOSiR Rumia, Stajni Pegaz,
„Edmund Mosa”, NZOZ nr
1, firmie „Ostatnia Posługa”, grupie rekonstrukcyjnej „Pułk Czarnieckiego” z
Wejherowa. Dziękujemy za
wsparcie finansowe p. Iwonie
i Bartkowi Klasa.
Wszystkim uczestnikom,
sponsorom i organizatorom
dziękujemy!
W.H.
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Propozycja poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie SP nr 1 w Rumi
W związku z pojawieniem się informacji o proponowanym przeniesieniu targowiska miejskiego i planowanych inwestycjach w
Rumi chciałbym się odnieść do sprawy podniesienia bezpieczeństwa dzieci w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1.
Teren przyległy do targowiska miejskiego jest
dość mocno obciążony
ruchem samochodowym.
Obecnie do szkoły prowadzi tylko jeden, niezbyt
szeroki chodnik, z którego
korzystają nie tylko dzieci
idące pieszo, ale również
dojeżdżające na rowerach.
Trasa ta nie posiada ciągłości i oznakowanych przejść
dla pieszych (rejon ronda
M. Płażyńskiego).
Pomimo ustawienia na
ul. Świętopełka zakazu zatrzymywania się, zarówno
odwiedzający targowisko
miejskie jak i rodzice dowożący do szkoły dzieci,
stwarzają zagrożenie dla
uczniów, parkując na chod-

nikach, w obszarze zakazu
zatrzymywania się, a czasem nawet na przejściach
dla pieszych, nota bene słabo oznakowanych.
W celu podniesienia
bezpieczeństwa i komfortu
drogi do szkoły dla uczniów
chodzących i dojeżdżających na rowerach do szkoły, a są to najmniesze dzieci
myślę, że warto rozważyć
zmianę organizacji ruchu w
tym rejonie. Dobrym momentem jest informacja o
rozważanym przeniesieniu
targowiska miejskiego, co
umożliwiłoby:
- wydzielenie dodatkowego chodnika od skrzyżowania ze światłami do
szkoły,

Szanowni PT Sąsiedzi!
W ostatnich dniach do skrzynek pocztowych
zaczęły napływać koperty udające druki Energi
SA – dostawcy energii elektrycznej.
Koperty zawierają fałszywe faktury za energię.
Opiewają one na sumy od kilkudziesięciu, do
nawet 4.000 zł.
Fałszywe faktury mogą posiadać prawdziwe
dane Państwa adres, imię i nazwisko.
Oprócz tego zawierają fałszywą informację,
że zmianie uległ nr konta bankowego, na które
należy wpłacić/przelać należną kwotę.
Oczywiście jest to nr konta fałszerzy – złodziei.
Nie należy wpłacać pieniędzy na takie konto,
bo to oznacza ich utratę.
Można, a może nawet należy udać się z taką
fakturą na Komisariat policji na ul. Derdowskiego
i złożyć doniesienie o próbie okradzenia sposobem
„na fakturę”.
Ja otrzymałem fałszywą fakturę na 220 zł.
Marek Zawadzki
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- budowę ścieżki rowerowej od ronda Marszałka
M. Płażyńskiego do szkoły.
- wydzielenia na obecym
targowisku parkingu typu
"kiss and go" dla rodziców
dowożących dzieci,
- organizację ruchu jednokierunkowego na parkingu przy pasażu handlowym.
Analizując tę sprawę
sporządziłem propozycję,
którą pewnie należy jeszcze dopracować i oprzeć
w ramach obowiązujących
aktualnie przepisów, uzupełniając o znaki drogowe
pionowe i poziome oraz
słupki miejskie.
Marian

Miejski
monitoring
W ubiegłym tygodniu
zadzwonił do redakcji
Czytelnik naszej gazety
z propozycją dotyczącą
monitoringu miejskiego.
Proponuje on, aby zamontować kamery na
rondzie 25 -lecia NSZZ
Solidarność.
Rozwiązanie polegające na zamontowaniu czterech kamer pozwoliłoby
na stałe monitorowanie
sporego fragmentu miasta, można z tego miejsca
kontrolować ul. Dąbrowskiego aż do ronda Unii
Europejskiej i niemal całą
ul. Gdańską.
Czytelnik

Proponowane zmiany:
- czasowy parking przy szkole „kiss and go” (czerwona ramka),
- zmiana organizacji ruchu na parkingu przy pasażu (ulice jednokierunkowe - udrożnienie ruchu - białe strzałki to
zalecany kierunek ruchu),
- dobudowanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania do szkoły (ok. 200 dzieci dojeżdża do szkoły rowerem),
- wyznaczenie chodnika od skrzyżowania do szkoły (zielona linia).

Jak usprawnić działalność banku i urzędu miasta?
Jednym z nowych sygnałów jest informacja, że
na ekranach bankomatów
Banku Rumia Spółdzielczego pojawiła się nowa
szata graficzna, gdzie tło i
napisy są mało kontrastowe co powoduje, że szczególnie dla osób starszych
i słabo widzących są mało
czytelne, a na wydruku
brak kwoty pozostającej
na koncie po wypłaceniu
gotówki. Także w ostatnim

kwartale 2016 r. wzrosły
opłaty i oprocentowanie
kredytu, a RSSO wynosi grubo ponad 40% i jest
zdaniem czytelników bardzo wysokie.
Po przeczytaniu wywiadu z grudniowego wydania „Gazety Rumskiej” z
Przewodniczącą Komisji
Finansowo-Budżetowej
Rady Miejskiej Magdaleną Mrowicką, czytelnik
pyta dlaczego to urzędni-

cy roznoszą korespondencję Urzędu Miasta a nie
np. osoba bezrobotna, dla
której etat lub umowa zlecenie byłyby sposobem na
rozwiązanie problemów i
ułatwienie życia. Skoro to
dziesiątki tysięcy listów i
dziesiątki tysięcy złotych,
to dlaczego nie pomóc jakiemuś mieszkańcowi i
jeszcze także zaoszczędzić
na tym działaniu?

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

Odpowiedzi na sygnały
Z zaciekawieniem czytam rubrykę „Sygnały, opinie, komentarze” w Gazecie Rumskiej.
Z przykrością muszę jednak stwierdzić, iż coraz więcej w niej nieuzasadnionej krytyki
czy też prób podzielenia mieszkańców.

Przekazywane informacje
nie są sprawdzane u źródła i
brakuje w nich komentarza
urzędu miejskiego, który ma
największą wiedzę w omawianych tematach, a także
posiada informacje, czy alternatywne
proponowane
rozwiązanie jest praktycznie
możliwe. Dlatego właśnie,
aby nasi mieszkańcy mieli
pełen obraz sytuacji, postanowiłem poruszyć parę opisywanych zagadnień.
W ostatnich wydaniach
gazety najwięcej emocji u
Pana redaktora budzi sprawa
budowy ronda u zbiegu ulic
Gdańskiej i Pomorskiej, siedziba targowiska miejskiego,
logo miasta oraz rumski budżet obywatelski.
Skrzyżowanie Gdańska-Pomorska było modernizowane w 2010, dwie kadencje
temu. Miało być bezpieczne
i czytelne dla wszystkich.
Niestety, według statystyk
policyjnych i raportu o stanie
bezpieczeństwa w Rumi jest
to skrzyżowanie o największej ilości zdarzeń i kolizji
w naszym mieście. Dzięki
skutecznym działaniom Pana
Burmistrza, uda się w tym
roku zbudować rondo w tym
niebezpiecznym miejscu, wydając z kasy miejskiej tylko
25% wartości tej inwestycji.
Brakujące 75% dołoży urząd
wojewódzki i starostwo powiatowe. To ogromny sukces miasta, szczególnie że w
poprzedniej kadencji Rumia
niestety nie zdobywała zbyt
wiele środków zewnętrznych.
Ta inwestycja zwiększy bezpieczeństwo, na czym najbardziej nam zależy, a także
poprawi płynność przejazdu
pojazdów. Na chwilę obecną,
urząd nie może modernizować skrzyżowania Dąbrowskiego/Piłsudskiego, ponieważ nie jest to teren gminy.
Mamy nadzieję, iż niedługo
uda się go pozyskać i dopiero
wtedy będzie tam można inwestować środki.
Następną sprawą wymagającą sprostowań jest temat
targowiska miejskiego. Od
kilkudziesięciu lat znajduje ono się na skrzyżowaniu
Dębogórskiej i Kościelnej.
Handel w tym miejscu to już
historia i tradycja naszego

miasta. To dla mieszkańców
Starej Rumi i Lotniska często
jedyne miejsce w tej dzielnicy do robienia kompleksowych i przede wszystkim
„zdrowych” zakupów. Urząd
kończy przygotowanie dokumentacji, aby aplikować w
konkursie o środki unijne na
jego modernizację. W projekcie ma być zapewnione to, o
czym od lat mówią sprzedający i kupujący: zadaszenie
tego terenu, unowocześnienie
warunków handlu, a także
możliwość sprzedaży bezpośrednio z samochodów dostawczych.
Aktualnie trwają także
prace nad udrożnieniem ulicy
Dębogórskiej od ronda Macieja Płażyńskiego do ronda Jana
Pawła II. Tworzone koncepcje
zakładają budowę lewoskrętów na ulice Mickiewicza i
Kościelną, budowę ścieżki
rowerowej oraz usprawnienia skrzyżowania ulicy Kosynierów i I Dywizji Wojska
Polskiego. Ze zdziwieniem
przeczytałem o pomyśle Pana
redaktora, dotyczącym przeniesienia targowiska na tzw.
pola janowskie. To teren, który w połowie należy do Pewiku - ujęcia wody, które są pod
ochroną i nie można na nich
budować żadnych budowli stałych. W drugiej części należy
do rąk prywatnych, a gmina
ma tam za mało ziemi na taką
inwestycję i w dodatku obecnie grunty te nie mają dostępu
do drogi. Zmiana siedziby targowiska to w tym momencie
również przekreślenie szansy,
na zdobycie jakiegokolwiek
dofinansowania na jego przebudowę. Pomysł przeniesienia targowiska na dzielnicę,
o której ten sam Pan redaktor
miesiąc wcześniej pisze, że
ma już wszystko „i tylko wymyślnej fontanny im brak” jest
zadziwiający, szczególnie, że
praktycznie niemożliwy.
Kolejny drażliwy temat
to logo miasta. Na początku
chciałbym wyraźnie zaznaczyć jedną rzecz. Herb to znak
urzędowy. Był, jest i będzie
dla nas najważniejszym znakiem – symbolem miasta.
Logo jest znakiem promocyjnym i w odróżnieniu od herbu
można jego symbolikę zmieniać. Logo jest niezbędnym

elementem promocji miasta na
zewnątrz, wystarczy spojrzeć
na Gdynię, Gdańsk czy Sopot.
Nie znam dużego miasta w naszym kraju, które nie posiada
loga. W poprzednim miesiącu
swoje logo przyjęła sąsiednia
Reda. Zachęcam do zapoznania się z nim w internecie.
Ostatnim kontrowersyjną
sprawą dla Pana redaktora
jest Budżet Obywatelski.
Pozwolę sobie nie zgodzić się
z Pana zdaniem. Dla mnie to
bardzo pozytywna inicjatywa, szansa dla mieszkańców
na realizację swoich marzeń
dotyczących Rumi, a także
możliwość rozwiązania problemów z którymi borykają
się na co dzień. W Budżecie
Obywatelskim to mieszkańcy, sami za pomocą głosowania decydują, które projekty
mają być realizowane. Dzięki
niemu powstaje wiele inwestycji i działań które, w natłoku potrzeb i obowiązków
finansowych gminy, były bez
szans na budowę w najbliższej przyszłości. Przypomnę
tylko najważniejsze: place
zabaw na Towarowej, Topolowej, Różanej, boiska sportowe przy SP nr 10 i Gimnzjum nr 1, chodnik na Placu
Kaszubskim,
defibrylatory
do samochodów SM, parking
przy SP nr 6, koncerty dla
dzieci w Parku Starowiejskim
i wiele, wiele innych.
Podsumowując
chciałbym podkreślić że, po wyborach samorządowych sprzed
dwóch lat wiele się w naszej
Rumi zmieniło. Cała Rada
Miejska jak i Burmistrz
współpracują ze sobą na
wszystkich płaszczyznach.
To duża zmiana i nowość w
porównaniu z poprzednimi
kadencjami. Dzięki temu porozumieniu udaje się więcej
budować, zdobywać więcej
środków zewnętrznych (już
40 mln. złotych prze ostatnie
dwa lata), oraz przekonywać
przedsiębiorców, iż w Rumi
jest przyjazny klimat do inwestowania. To sukces nas
wszystkich. Nie zmieniajmy
tego, nie dzielmy mieszkańców. Nasze miasto wystarczająco dużo straciło na kłótniach, które przez lata miały
u nas miejsce. Teraz czas na
szybki rozwój. Ariel Sinicki
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Koncerty kolęd
w wykonaniu chóru
I LO z Rumi

Okres świąteczno-noworoczny jest wyjątkowy. Wpisując się w
ten uroczysty nastrój, chór z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi
zaprezentował swój specjalny program świąteczno-noworoczny.
7 stycznia odbył się
pierwszy świąteczny koncert kolęd w Auchan w
Rumi. Już 9 stycznia można było usłyszeć te same
najpiękniejsze kolędy i
pastorałki w wykonaniu
młodzieży I LO w Gimnazjum nr 1 w Rumi, a 13

stycznia w Gimnazjum nr
4 w Rumi. Repertuar oraz
wykonanie kolęd spotkało
się z ogromnym aplauzem
wśród społeczności lokalnej
jak i wśród gimnazjalistów.
Podsumowaniem
akcji świątecznej był występ
w Kościele Podwyższenia

Krzyża Świętego w Rumi,
który odbył się 15 stycznia.
Ciepłe przyjęcie i gromkie brawa wynagrodziły
młodzieży oraz prowadzącej chór p. Joannie Klein
-Szalkowskiej trudy przygotowania do występu.
M.P.

Nagrody dla sportowców

i trenerów z powiatu wejherowskiego
Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom z terenu powiatu wejherowskiego,
którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze wyniki sportowe.
Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą starać się zawodnicy
i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie
nagrody może wystąpić m.in. klub sportowy, właściwy polski związek sportowy lub
wojewódzki związek sportowy.
Wnioski można składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 49.
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Warto się badać

Wstyd się wstydzić!

Rozmowa z dr. n med. Wojciechem Czarzastym,
gastroenterologiem, proktologiem i chirurgiem.

Rozmowa z doktor Małgorzatą Balutą, specjalistą gastroenterologiem.

- Wykonuje pan m.in. badania przesiewowe raka jelita grubego, czyli kolonoskopię. Czy
każdy powinien profilaktycznie
poddać się takiemu badaniu?
Jeśli tak, to w jakim wieku?
- Nowotwór jelita grubego jest
podstępny, ponieważ rozwija się
bezobjawowo. To jeden z najbardziej zabójczych i najczęściej występujących w Polsce nowotworów. Profilaktyka jest niezwykle
ważna, co oznacza, że należy się
regularnie badać. Przynajmniej
raz na dziesięć lat.
- Czy każdy może się zgłosić
na badanie? Czy potrzebne jest
skierowanie?
- Najbardziej narażone na zachorowanie są osoby w wieku
dojrzałym, po 50 roku życia. Pacjentów w takim właśnie wieku,
między 50 a 65 rokiem życia obejmuje program bezpłatnych badań
przesiewowych raka jelita grubego, prowadzony obecnie w Rumi.
Skierowanie nie jest potrzebne.
Wystarczy zgłosić się do poradni.
- A osoby w innym wieku?
Czy mają szansę na udział w badaniach przesiewowych?
- Z bezpłatnego badania mogą
skorzystać także osoby po 40 roku
życia bez objawów raka jelita grubego, jeśli miały w rodzinie krewnego pierwszego stopnia chorego
na ten nowotwór. Chodzi o takich
bliskich krewnych jak rodzice
czy rodzeństwo. Program badań
przesiewowych obejmuje również osoby w wieku od 25 do 65
lat, pochodzące z rodziny z dziedzicznym rakiem jelita grubego,
ale w tym wypadku konieczne jest
potwierdzenie lub skierowanie z
poradni genetycznej.
- Czy długo się czeka na wykonanie kolonoskopii?
- Do badania trzeba się przygotować przez kilka dni, m.in. przez
odpowiednią dietę, ale terminy są
niedalekie, nie przekraczają miesiąca.
- Czy w poradni w Rumi można skorzystać z tego lub innych
badań poza wspomnianym programem?

Dr nauk medycznych, gastroenterolog,
proktolog Wojciech Czarzasty

- Tak, oczywiście. W ramach
komercyjnych usług kolonoskopii mogą poddać się pacjenci nieobjęci programem bezpłatnych
badań. Na życzenie pacjenta i za
dodatkową opłatą badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym. W poradni wykonywana jest
także gastroskopia. Oferujemy
również różnego rodzaju specjalistyczne zabiegi, konieczne w
leczeniu choroby hemoroidalnej
oraz innych schorzeń odbytu i
okolicy okołoodbytowej.
- Nie można leczyć takich
schorzeń zachowawczo, bez zabiegów?
- Niestety nie, chociaż wiele osób tak sądzi. Przy dolegliwościach proktologicznych konieczne jest przede wszystkim
wykonanie kolonoskopii. Trzeba
sprawdzić czy nie ma polipów
lub zmian nowotworowych. Jeśli
nie, możemy pomóc pacjentom,
wykonując odpowiednie zabiegi
ambulatoryjne - małoinwazyjne,
bezbolesne lub wykonywane w
znieczuleniu. Dzięki nim można
pozbyć się uciążliwych dolegliwości, m.in. spowodowanych hemoroidami.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Proktologia – dziedzina chirurgii zajmująca się chorobami jelita grubego i odbytnicy. Są to choroby zapalne i nowotworowe. Objawy tych chorób są często
uciążliwe i długotrwałe, mają charakter nawracający.
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- Pani doktor, wykonywane
przez panią badania kolonoskopowe służą profilaktyce chorób
nowotworowych jelita grubego.
Jak często występują tego rodzaju nowotwory?
- Bardzo często. Statystycznie
rak jelita grubego jest trzecim co
do częstotliwości występowania
nowotworem i dotyka w takim
samym stopniu kobiety, jak i mężczyzn. Na pierwszym miejscu w
tej smutnej statystyce jest rak płuc
występujący najczęściej u mężczyzn i rak piersi u kobiet.
- Jakie objawy mogą świadczyć o zagrożeniu lub zachorowaniu na raka jelita grubego?
- Najgorszy jest fakt, że wystąpienie objawów, które mogą zaniepokoić pacjenta, występuje gdy
choroba jest już rozwinięta. Rak
jelita grubego w początkowym
stadium może nie dawać żadnych
objawów, pacjent nic nie odczuwa
i dlatego tak ważne są badania
profilaktyczne. Udowodniono, że
najlepszą i właściwie jedyną metodą zapobieżenia zachorowaniu
na raka jelita grubego jest wykonanie kolonoskopii. Badanie to
pozwala na dokładną ocenę stanu
jelita pod kątem występowania
zmian chorobowych z których
bardzo istotne są polipy.
- Na ile polipy na jelicie są
groźne? Czy wymagają usunięcia?
- Uważa się, że usunięcie polipów zmniejsza możliwość wystąpienia nowotworu, pomimo, że
nie każdy usunięty polip stanowi
rzeczywiste zagrożenie. Zarówno
badanie, jak i zabieg wycięcia polipów (usunięcie jest bezbolesne),
a także dalsza obserwacja odbywa
się pod nadzorem lekarza specjalisty. Kiedy pacjent jest pod opieką,
zdecydowanie zmniejsza się u niego ryzyko zachorowania na raka
jelita.
- A zatem zachęca pani mieszkańców powiatu wejherowskiego do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych?
- Nie traktuję tego w kategorii
zachęcania. W dobie szalejących
nowotworów świadomy człowiek,
świadomy pacjent korzysta z możliwości wykonania badań profilaktycznych zwłaszcza, że można
je zrobić szybko i co ważne bezpłatnie. Trzeba to zdecydowanie
podkreślić - żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita

Lek. med. Małgorzata Baluta wykonuje kolonoskopię w poradni NZOZ nr 1 w
Rumi. W ramach usług odpłatnych pani doktor zajmuje się też gastroskopią.

grubego, trzeba przynajmniej raz
w życiu, najlepiej po 50-tym roku
życia, poddać się kolonoskopii.
- Wiele osób boi się tego badania, a do tego dochodzi wstyd,
bo badanie dotyczy wstydliwych
miejsc i wstydliwych dolegliwości…
- Inicjator przesiewowych badań kolonoskopowych w Polsce
profesor Eugeniusz Butruk z Warszawy jest autorem hasła „Wstyd
się wstydzić”, które trafia w sedno.
Wstyd nie powinien ograniczać i
przesłaniać troski o własne zdrowie i życie. Trzeba go przełamać,
bo to może uratować życie. Wstyd
nie skorzystać z bezpłatnych
badań profilaktycznych. Podczas badań staramy się stworzyć
przyjazną atmosferę i zachowywać pełną intymność pacjentów.
Udzielamy też dodatkowych informacji i wyjaśnień wszystkim,
którzy mają wątpliwości i obawy.
- A ból, czy trzeba się go obawiać?
- Niektórzy pacjenci skarżą się
na dolegliwości podczas badania,
ale kolonoskopia nie musi boleć,
zwłaszcza, że korzystamy z nowoczesnego sprzętu. W pracowni endoskopowej w Rumi jako nieliczni w województwie pomorskim
dysponujemy insuflatorem dwutlenku węgla. Użycie w trakcie
badania dwutlenku węgla zamiast
powietrza zmniejsza dolegliwości

w trakcie i po badaniu u bardziej
wrażliwych osób. Pacjenci, którzy bardzo obawiają się badania,
mogą skorzystać z płatnego znieczulenia ogólnego.
- Uczestniczy pani doktor w
programie badań przesiewowych raka jelita grubego od
ośmiu lat, więc ma pani ogromne doświadczenie.
- Tak, wykonuję badania kolonoskopowe od dawna, miedzy
innymi w ramach programu, który funkcjonuje w Polsce od 2000
roku. Miło mi jest powiedzieć,
że nadzorowany w chwili obecnej przez prof. Jarosława Regułę
program jest wzorcowym na skalę
światową. Wyniki tego programu są cytowane na wszystkich
światowych zjazdach gastrologicznych. W Rumi realizujemy
ten program od wrześna 2016.
Cieszymy się, że zaintersowanie
pacjentów jest bardzo duże i wielu
mogliśmy pomóc.
- Czy pacjent, u którego
stwierdzono niepokojące zmiany może liczyć na wsparcie?
- Nigdy nie pozostawiamy
chorego pacjenta bez pomocy.
Informujemy takie osoby, gdzie
powinny się udać i dlaczego, kierujemy do odpowiednich poradni
lub szpitali.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska
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AKCJA ZIMA
- pomoc dla bezdomnych i potrzebujących
Okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
informuje, iż z ramienia
Wojewody
Pomorskiego
stworzona została komórka interwencyjna o nazwie
CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO WOJEWODY,
która będzie pełniła całodobowy dyżur pod numerem
alarmowo-interwencyjnym
987. Pod wskazany numer
zgłaszać można sytuacje
kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia
mieszkańców oraz potrzebę
pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym.
W obrębie gminy Rumia wszystkie osoby po-

trzebujące pomocy w tym
okresie mogą zgłaszać się
do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy
ul. Stoczniowców 23 w
dni robocze w godzinach
od 8.00 do 15.30. Udzielamy również informacji
telefonicznej pod nr tel.
58 671-05-56 wew. 44.
Pracownikiem zajmującym
się sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rumi jest Pan Daniel
Grabski.
Zgłoszenia
kierować
można także pod numery
interwencyjne Policji 997
oraz Straży miejskiej 58671-94-83.

Ponadto należy wskazać, iż osoby bezdomne i
potrzebujące mogą również
liczyć na wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
na zabezpieczenie potrzeb
ogrzewania
mieszkania,
zakupu odzieży, otrzymania gorącego posiłku przy
spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.
634,-zł dla osoby samotnej
i 514,-zł przypadające na
osobę w rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
zwraca się z prośbą i
apeluje do mieszkańców
miasta Rumi posiadają-

cych informację o miejscach niemieszkalnych,
w których przebywają
osoby bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych
miejsc w celu podjęcia
działań zmierzających do
zabezpieczenia tych osób.
Należy zwrócić uwagę
również na każdą osobę
śpiącą na ławce czy w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym, a także
na osoby nietrzeźwe bądź
zwracające uwagę na potrzebę zaopiekowania się
nimi.

PAMIĘTAJMY !

Jeden telefon może
uratować czyjeś życie!

REKLAMA

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH
RAKA JELITA GRUBEGO
PROFILAKTYCZNA KOLONOSKOPIA
W ramach programu istnieje możliwość
wykonania badania kolonoskopowego,
które pozwala na obejrzenie „od środka”
całego jelita grubego
za pomocą giętkiego instrumentu
wprowadzonego przez odbyt.
Badania wykonywane są przez
bardzo doświadczonych lekarzy gastroenterologów.

PROGRAM FINANSOWANY JEST PRZEZ
MINISTERSTWO ZDROWIA
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROFILAKTYCZNEJ
Kolonoskopia i preparat do oczyszczenia jelita dla
osób zgłaszających się na badanie są bezpłatne.
INFORMACJA pod nr tel. 58 72 72 404

W celu zabezpieczenia osób przed skutkami występowania niskich temperatur informujemy, iż na terenie
województwa pomorskiego funkcjonuje ogrzewalnia
dla osób bezdomnych, do której można udać się bez
skierowania. Poniżej podajemy adres:
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Dojazd i lokalizacja:
Z dworca PKP Gdańsk Główny linią nr 123, przystanek docelowy dolna brama. Należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić w prawo;
ul. Mostowa 1A,
tel./faks: 58 721-50-70
Czynna: 20.00-7.00
Liczba miejsc: 20
W ramach działania ogrzewalni istnieje możliwość zmiany odzieży, odwszawienia oraz wypicia ciepłej herbaty.
REKLAMA

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Rumi na rok 2016 osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom
Modlitwy „Agape”, Centrum Usług Socjalnych i
Wsparcia w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 32,
Nowy Staw
Placówka przyjmuje w szczególności bezdomnych
mężczyzn, którzy z uwagi na wiek, niepełnosprawność
oraz długotrwałą chorobę wymagają zwiększonej opieki
i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej.
2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, Wiele
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Jana z Kolna 28, Gdynia
Placówka świadczy usługi w formie schronienia
wraz
z
wyżywieniem,
przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają
aktywizacji
zawodowej,
wsparcia
w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności
osób bezdomnych.
4. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne
„Prometeusz” ul. Sucharskiego 1, Gdańsk
Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi,
które wymagają zapewnienia niezbędnych warunków
socjalnych oraz aktywizacji zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej, mającej
na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw
życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i
samodzielności osób bezdomnych.
5. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Jana z Kolna 28, Gdynia.

Badania wykonywane są w NZOZ nr 1 w Rumi, w nowym budynku przy
ul. Miłosza 3, w pobliżu przychodni przy ul. Derdowskiego.

W wyżej wymienionych placówkach osoby bezdomne, oprócz miejsca do spania i gorącego posiłku mogą
również liczyć w razie potrzeby na specjalistyczną pomoc psychologa i pedagoga.
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Oddać Bogu, co Boskie

Studniówka
I LO w Rumi

Każdy z nas z pewnością doskonale zna fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w którym
Chrystus, podstępnie zapytany przez faryzeuszy o powinność płacenia podatków CezaWe wspaniałych nastrojach, ale i z morowi, wypowiada słynne zdanie: „Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu,
mentami
wzruszeń bawili się tegoroczni
co Boskie”. Słowa te często bywają przytaczane w kontekście dyskusji nad zupełnym
rozdziałem kościoła od państwa i przez zwolenników takiego rozwiązania traktowane są maturzyści z I LO im. Książąt Pomorskich
na studniówce w Hotelu Faltom w Rumi.
jako dowód na to, iż sam Chrystus taki rozdział ustanawia.
Kolejna popularna interpretacja tego zdania może
prowadzić do nieprawidłowego z punktu widzenia biblijnego przekazu wniosku,
jakoby Zbawiciel, określając
sposób, w jaki należy oddawać cześć Bogu, a w jaki
władzy ziemskiej, stwierdzał, że dobra materialne –
jako Bogu zbyteczne – były
domeną wyłącznie stosunków świeckich. Czy jednak
rzeczywiście pieniądze i
dobra materialne nigdy nie
mogą być tym, „co Boskie”?
Co o pieniądzach mówi
Pismo Święte?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać na kartach
Biblii, która jest najdoskonalszym źródłem wskazówek dotyczących wszelkich
przejawów życia – w tym
także sposobów gospodarowania dobrami materialnymi, zgodnego z płynącymi
z naszej wiary wartościami.
Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście jedna z najbardziej znanych
ewangelicznych
przypowieści – przypowieść o talentach. Jest ona najczęściej
interpretowana w sposób
metaforyczny. Talenty mają
bowiem symbolizować boże
dary, które otrzymujemy, aby
wykorzystując i pomnażając
je, osiągnąć życie wieczne.
REKLAMA
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Niemniej jednak, warto
zauważyć, że owe „talenty” w starożytności na
Bliskim Wschodzie oznaczały jednostkę miary,
którą odważano pieniądze
- czyli głównie złoto i srebro. Chrystus posługuje
się takim przykładem nie
bez przyczyny. Oczywiście zasadnicze przesłanie przypowieści dotyczy
umiejętności, jakimi Bóg
nas obdarzył, jednak warto zwrócić uwagę także na
nieco bardziej prozaiczną
naukę płynącą z tych słów.
Pieniądze, dobra materialne, choć zazwyczaj wypracowane ogromnym, ludzkim wysiłkiem, również
stanowią swego rodzaju
dar, który otrzymujemy
od Boga. Dlatego właśnie
jako „talent” powinny być
roztropnie zarządzane, pomnażane i wykorzystywane w szlachetnych celach.
Dlaczego warto się
dzielić?
Najistotniejszego znaczenia wcale nie ma tutaj
grubość naszego portfela.
Nie o ilość dóbr, którymi
możemy dysponować bowiem w tym wszystkim
chodzi, ale o umiejętność traktowania ich jako
środka pozwalającego na
osiąganie wyższych celów

nie zaś jako celu samego
w sobie - na myśl nasuwa
się tutaj oczywiście ewangeliczna uboga wdowa i
jej ostatni grosz. Należy
zauważyć, iż odpowiedzialność za „pomnażanie
talentów” oraz korzystanie
z nich spoczywa zarówno
na ludziach bogatych, jak
i tych mniej zamożnych.
Bóg chce uczyć nas hojności, jednocześnie pokazując, że dawanie i dzielenie
się tym, co posiadamy wcale nie oznacza straty, ale w
gruncie rzeczy czynione
dobro powraca do nas nie
tylko poprzez satysfakcję,
którą odczuwamy, ale często także w bardziej wymierny sposób. „Dawajcie,
a będzie wam dane” – tymi
właśnie słowami Bóg składa nam obietnicę, iż nasza hojność nie pozostanie
przezeń niezauważona.

Co możemy zrobić?
Przez wieki istniały różne formy obligatoryjnego
oddawania części swoich
dochodów na potrzeby
wspólnoty czy kościoła.
Najpopularniejszą była z
pewnością dziesięcina –
praktykowana szczególnie
w uniwersalistycznej średniowiecznej Europie. Jeszcze więcej na „Boże cele”
przeznaczali jednak Żydzi
- nawet ponad 30% zarobków. Na szczęście w dzisiejszych czasach nikt siłą nie
sięga do naszych kieszeni,
niemniej jednak świadomość odpowiedzialności za
wspólnotę, troska o drugiego człowieka powinna
motywować nas do dzielenia się naszymi dobrami,
efektami naszej pracy – w
ten właśnie sposób możemy
„oddawać Bogu, co Boskie”.
Arkadiusz Gajos

Wśród zebranych, oprócz
grona pedagogicznego, nie
zabrakło szczególnie ważnych gości z Powiatu Wejherowskiego - Pani Starościny Gabrieli Lisius oraz
członka Zarządu Powiatu
Wejherowskiego - Pana
Wojciecha Rybakowskiego. Dla przyszłych maturzystów był to wyjątkowy
czas, do którego przygotowywali się, aby móc wspólnie zatańczyć przepięknego Poloneza wykonanego
przez każdą klasę z osobna.

Nie zabrakło wzruszeń
i uśmiechu na twarzach
opiekunów
młodzieży
szkolnej. Wszyscy wyglądali olśniewająco. Panowie
mieli eleganckie garnitury,
a panie przepiękne suknie,
makijaże i fryzury. To, co
najważniejsze, to fakt, że w
takim momencie nie dało
się nie zauważyć, jak bardzo ta chwila jest dla nich
ważna w życiu. Trzymamy
kciuki za pozytywne wyniki na maturze!
Emilia Samulska

XXXI sesja Rady Miejskiej Rumi
Sesję otworzyły sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym przewodniczącego Ariela Sinickiego oraz burmistrza Michała Pasiecznego. W ich trakcie
radny Krzysztof Woźniak wręczył burmistrzowi pamiątkową odznakę Powiatowej
Komendy Policji w Wejherowie otrzymaną
w trakcie uroczystości przekazania funkcjonariuszom nowych radiowozów, których
zakup doﬁnansowano z budżetu miasta.

Stanowisko Klubu Radnych PiS
w sprawie budżetu Rumi na rok 2017
Klub Prawa i Sprawiedliwości po dokładnym przeanalizowaniu budżetu na 2017 r. postanowił, iż wstrzyma się od głosu.
Pozytywnymi elementami przedstawionymi w budżecie są:
- budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Ceynowy
- uzyskanie środków oraz budowa ul. Bądkowskiego z budżetu państwa
- budowa ronda Pomorska - Gdańska oraz pozyskanie z tego
tytułu środków zewnętrznych - z dotacji państwowych
- budowa węzłów integracyjnych w ZIT-ów czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Natomiast z przykrością musimy stwierdzić, iż od dwóch lat
brak jest ostatecznej decyzji w sprawie realizacji centrum miasta z ratuszem. Tu musimy odnotować, iż mniejsza od naszego miasta Reda zaadaptowała i rozbudowała ratusz, który stał
się wizytówką miasta. Niestety również musimy stwierdzić, iż
środki przeznaczone na infrastrukturę drogową są niewystarczające. Dotyczy to zgłaszanych przez nas inwestycji drogowych, jak ulica Abrahama czy ul. Chodkiewicza. W dalszym
ciągu wiele dróg na Białej Rzece, Lotnisku, Starej Rumi czeka
na realizację.
Należy też odnotować, iż przy braku wystarczających środków na te inwestycje, znajdują się pieniądze na rzeczy, które nie
są najważniejsze, a które mogłyby być wykonane, ale w przypadku bardzo bogatego budżetu i po wcześniejszym zrealizowaniu inwestycji. Tu mamy na myśli
- przeznaczanie funduszy na Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu,
- kolejną wizyta Marcina Gortata w Rumi.
Za klub PiS
Florian Mosa

W projekcie ustalono dochody w wysokości
172 118 006 zł, a wydatki na
171 619 206 zł. Posiadana
nadwyżka przeznaczona
zostanie na finansowanie
spłaty kredytu, natomiast
rezerwa budżetowa to
1 975 160 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na sfinansowanie deficytu
budżetowego wynosi 5 000
000 zł. Na spłatę wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań przeznaczono kwotę
6 469 445 zł.
Na bieżące utrzymanie
dróg gminnych, tj. naprawy nawierzchni, remonty
chodników,
oznakowanie i inne, przeznaczono
1 000 000 zł. Na budowę
nowych dróg przeznaczono
3 566 670 zł. W budżecie
uwzględniono m.in. prace nad budową węzłów
integracyjnych, modernizacje chodników, budowę
ronda Pomorska-Gdańska
czy ulicy Bądkowskiego w
ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej,
wsparcie dla programu inicjatyw społecznych.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Ariel Sinicki
zwrócił uwagę na zmniejszające się zadłużenie miasta
- Bardzo cieszy mnie, że pomimo tylu inwestycji, imprez
sportowych i kulturalnych,
zadłużenie miasta cały czas
maleje. Z roku na rok jest coraz lepiej – mówił.
Radny Piotr Bartelke
– Ja nie przypominam sobie
takich dwóch lat w Rumi,

żeby tyle powstało i tyle się
działo, a jestem mieszkańcem miasta od samego początku. W 2012 roku byliśmy jedną z najbardziej
zadłużonych gmin w Polsce,
czy wówczas coś więcej się
działo?
XXXI sesja Rady Miasta pełna była także podsumowań – Rumia staje
się atrakcyjna nie tylko dla
mieszkańców, lecz także
ludzi z zewnątrz. Przykładowo dzięki imprezie
armwrestlingowej o Rumi
usłyszeć można było w ogólnopolskich mediach. Takie
działania mają konkretne
przełożenie na budowanie
wizerunku Rumi jako fajnego, ciekawego miejsca, co
potem przekłada się np. na
zainteresowanie inwestorów
– mówił Michał Pasieczny.
Pełna
retransmisja
XXXI sesji Rady Miasta
dostępna jest na kanale
YouTube Rumi.
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Na sesji w miesiącu grudniu, Rada Miejska przyjęła bez żadnego głosu sprzeciwu, budżet naszego miasta na rok 2017.
Jest to budżet realny, stworzony na miarę naszych obecnych możliwości. Dochody Rumi w
2017 roku to ponad 172 000 000 złotych a wydatki
o pół miliona mniejsze.
Najważniejszym jego składnikiem nadal pozostaje oświata. Na rozwój i zwiększenie szans naszych dzieci i młodzieży przeznaczymy około 64
mln. złotych. Jest on również bardzo przyjazny
dla organizacji pozarządowych, ponieważ na ich
działania wydajemy coraz większe środki.
Bardzo ważną częścią budżetu pozostają także drogi i komunikacja o czym świadczą wydatki
na węzły Rumia i Rumia Janowo, budowę ronda
Pomorska/Gdańska, inwestycje na ulicach: Bądkowskiego, Gryfa Pomorskiego, Filtrowej, Andersa, czy Św. Józefa. W 2017 kontynuujemy również
programy które cieszą się ogromnym poparciem
naszych mieszkańców, czyli utwardzanie ulic,
które mają małe szanse na docelową budowę w
najbliższym czasie płytami youmb, oraz modernizację chodników. Kalendarz imprez kulturalnych i
sportowych również przedstawia się bardzo interesująco i powinien zaspokoić gusta Rumian.
Chciałbym zaznaczyć również, że pomimo tylu
przedsięwzięć które planujemy zrealizować w
obecnym roku, pomimo tylu działań prospołecznych dla mieszkańców Rumi, zadłużenie miasta,
dzięki skutecznym działaniom Pana Burmistrza
Michała Pasiecznego (dofinansowania zewnętrzne, wprowadzone oszczędności i polityka wspólnych zakupów) cały czas się zmniejsza.
Nie jest to budżet który zaspokaja nasze ambicje inwestycyjne, ale jest rzetelnie skonstruowany
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Oceniając go, należy pamiętać że w miarę uzyskiwania wolnych środków w kolejnych miesiącach,
będziemy je przeznaczali na kolejne inwestycje w
Rumi.
Ariel Sinicki
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RADA SENIORÓW

14. edycja projektu
„Gimnazjalista
- Przedszkolakowi”

Podsumowujemy, oceniamy dwa lata działalności Rady Miejskiej i Burmistrza, radnych pytamy o realizację wyborczych obietnic, o inwestycje i programy prospołeczne. Na półmetku kadencji trzeba też poświęcić kilka zdań Radzie Seniorów powołanej uchwała R.M z dn.
28 sierpnia 2014 i następnie Zarządzeniem Burmistrza z dn. 21.10.2014 r został ustalony jej
14-osobowy skład. O Radzie Seniorów dyskutowaliśmy już wcześniej i jawiła się ona nam jako
16 grudnia 2016 r. odbyła się Miejska Impreza
zespół ludzi w określonym wieku (niekoniecznie po 60 tce) aktywnych społecznie, niezależRekreacyjno
– Sportowa pod hasłem „Olimpiada
nych, o szerokich zainteresowaniach, mających doświadczenie życiowe i zawodowe w różnych
u
Mikołaja”,
która
jest kontynuacją cyklu „Gimdziedzinach i mających także ogromny potencjał, który można jak najpełniej wykorzystać.
Taka rada „mędrców”
powinna poświęcać swój
czas dla dobra Rumi, dla
wszystkich jej mieszkańców w każdym wieku od
najmłodszych do seniorów i to powinno być jej
obowiązkiem. W Radzie
powinny zasiadać osoby
raczej niezrzeszone –niezobowiązane do działań
na rzecz określonych organizacji czy osób -patrzące na Rumię jako dobro
wspólne, dobro ogółu a nie
małych grup skupionych
w tej czy innej organizacji. Rumia powinna być
wspólną sprawą, wartością,
dobrem wszystkich mieszkańców i wspólna powinna być też praca dla niej
bez podziału na młodych i
starych, powinno się dążyć
do integracji międzypokoleniowej, razem cieszyć
się z sukcesów i dokonań i
wspólnie z nich korzystać.
„Rada Starszych” powinna też pamiętać o pewnych
wartościach, o historii, o
tradycji, powinna czuć się
odpowiedzialna za miasto,
za jego promocję, za środowisko, za wychowanie
młodzieży i pamiętać o
uboższych mieszkańcach,
wspierać Burmistrza i Radę
Miasta. Ogólnie wiadomo
(badania Instytutu Matki
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i Dziecka w Warszawie), że
Polskie dzieci i nastolatki
źle wypadają w badaniach
aktywności fizycznej, źle
się odżywiają, brak im
owoców i warzyw a w nadmiarze spożywają słodycze
czy napoje słodzone. Idzie
za tym otyłość i nadwaga,
która dotyczy obecnie 18%
chłopców i 9% dziewcząt
w wieku 18 lat, co wiąże się
np. z nadciśnieniem i cukrzycą. Czy współpraca ze
szkołą, nauczycielem, lekarzem, dietetykiem w trosce
o dobro przyszłych pokoleń
nie powinna być w kręgu
zainteresowań i działania
Rady. A starsi rumianie np.
w wieku 70 lat nie powinni
mieć prawa co najmniej raz
w roku do pakietu podstawowych badań, które pozwolą wcześniej wykryć i
leczyć wiele chorób. Tu już
należałoby współpracować
z posłami aby doprowadzić
do powstania przedmiotowej ustawy. Obowiązująca
uchwała o Radzie Seniorów mówi że to burmistrz
zwraca się do wybranych
organizacji o wskazanie
osób do Rady i następnie je
powołuje na 4 lata. Dlaczego to mają być tylko osoby
z organizacji wybranych i
wskazanych przez burmistrza. Działacze organizacji

a szczególnie ich kierownictwo, mają określone
zadania wobec członków
zapisane w statutach, często w swoich organizacjach
są zatrudnieni na etatach i
płaci im się za działalność
na rzecz organizacji. Takie
osoby wogóle nie powinny
zasiadać w Radzie, bo nie
będzie im bliskie dobro
wspólne lecz tylko dobro
grupy i perspektywa powtórnego wyboru na płatny etat. Działacze organizacji bez potrzeby bycia
członkiem Rady Seniorów
mają możliwość i obowiązek dla dobra swoich organizacji składać wnioski,
petycje, zapytania, reprezentować swoich członków
na spotkaniach z władzami, uczestniczyć w sesjach
tematycznych. Organizacje
mają nieograniczone możliwości, zależne tylko od
aktywności i zaangażowania działaczy ubiegania się
o granty, uczestniczyć w
konkursach, od szczebla
gminnego, poprzez powiatowy, wojewódzki, krajowy, aż po środki z funduszy
europejskich. Obecnie np.
można się ubiegać o środki rządowe dla organizacji
pozarządowych (NGO) na
projekty, które służą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i społeczności
lokalnej. Środki dla seniora
można znaleźć też w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) obecnie w
dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także otrzymać
dotację na rzecz seniorów
w ramach Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych (ASOS). Rada

Seniorów jest potrzebna,
ale jeżeli obecne władze
mista chcą poważnie traktować tzw. „politykę senioralną” to powinna powstać
nowa uchwała ją powołująca z innym kluczem doboru jej członków z innymi
rozszerzonymi zadaniami,
z możliwością publicznej
oceny działalności Rady,
składaniem
corocznych
sprawozdań itp.
Dobrym, myślę przykładem budowania i kształtowania miasta otwartego
na politykę senioralną jest
Gdynia, której władze przygotowały Program Senioralny na lata 2015-2020.
Mowa jest w nim o poprawie jakości życia najstarszych mieszkańców miasta
i rozwiązywaniu ich problemów w oparciu o analizę
aktualnej sytuacji i dostępne dane statystyczne.
Władze dysponują danymi o liczbie seniorów w mieście, jaki to procent ogółu
mieszkańców - z rozbiciem
na poszczególne dzielnice - i
jak to się będzie kształtowało w 2020 roku. Wyznaczono obszary działań - cele i
kierunki - oraz jednostki do
realizacji zadań.
Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) docenia
te działania i uhonorowała
Gdynię Certyfikatem Miasta Przyjaznego Starzeniu.
Dzięki temu wyróżnieniu Gdynia mogła stać się
członkiem Globalnej Sieci
Miast i Gmin Przyjaznych
Starzeniu. Sieć ta skupia
ponad 300 miast z całego
globu i jednocześnie ponad
100 milionów mieszkańców tych miast.
Ryszard Hinc

nazjalista – Przedszkolakowi” organizowanego
przez młodzież i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. ks.
Stanisława Ormińskiego w Rumi przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi.

Dotychczas gimnazjum
nr 1 w Rumi przeprowadziło dla przedszkolaków
następujące imprezy: „W
świecie Myszki Miki”,
„Zdobywam kółka olimpijskie”, „I ja też mogę zostać
Małyszem”, „Czy znasz tę
bajkę?”, „Olimpiada Kubusia Puchatka”, „ Olimpiada
u Mikołaja ” edycja I-VII,
„Olimpiada u Pirata”.
Wszystkie te imprezy
zostały
przeprowadzone
przez uczniów gimnazjum
pod kierunkiem nauczycieli metodą projektu.
W
roku
szkolnym
2016/2017 w projekcie edukacyjnym wzięli udział
uczniowie klas Ic i IIb pod
opieką p. Agnieszki Narloch
i p. Jakuba Bernaciaka.
W tegorocznej, już czternastej edycji projektu, w
sportowych konkurencjach
zmagali się nauczyciele i
dzieci z Przedszkola pod
Topolą, Słonecznej Jedynki, Iskierki, Janowiaczka,
Bajki, Przedszkola Sióstr
Salezjanek im. Św. Rodziny, Przedszkola Przy Parku z Redy i Słonecznego
Przedszkola z Wejherowa.
Na prezentację projektu
zaproszenie przyjęli: Zastępca Burmistrza Rumi
pan Marcin Kurkowski,
przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty pani

Ewa Górnicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Rumi pani Małgorzata
Łoboz i radna Rumi pani
Teresa Mirella Jałocha.
Gimnazjaliści przygotowywali się do tego projektu od września. Szukali
sponsorów, wykonali zaproszenia, dekoracje, przygotowali konkurencje sportowe. Konkurencje były
pomyślane w taki sposób,
by wszystkie dzieci poradziły sobie z nimi bez
większych problemów, a
przede wszystkim bardzo
dobrze się bawiły.
Zabawę
sportową
uświetniło przedstawienie
grupy teatralnej z Gimnazjum nr 1 w Rumi pod
tytułem „List do Świętego Mikołaja”. Na koniec
wszystkie dzieci otrzymały
prezenty, co spowodowało jeszcze większą radość i
wywołało uśmiech na buziach zarówno przedszkolaków jak i gimnazjalistów
oraz ich opiekunów.
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg
imprezy byli nauczyciele: Jakub Bernaciak, Agnieszka
Narloch, Maciej Jaworski
oraz Elżbieta Pijor, Lucyna
Łatanik – Górska, Izabela
Miotke i Agnieszka Glinka, które przygotowały część
artystyczną. Anna Lawrenc
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Podsumowanie połowy
kadencji Rady Powiatu
Już ponad dwa lata temu odbyły się wybory samorządowe, wybieraliśmy władze naszego miasta oraz powiatu. Po prezentacji osiągnięć samorządu miejskiego, przyszedł czas na prezentacje dokonań samorządu
powiatowego. Tak jak uprzednio, zadaliśmy wszystkim członkom Rady Powiatu Wejherowskiego to samo pytanie.
Radna powiatowa Łucja Słowikowska została niedawno przez nas
przedstawiona, więc w tym wypadku założylismy, że nie trzeba powtórnie
opisywać jej sylwetki.

Spotkanie działaczy
z Prezesem PiS J. Kaczyńskim

Jolanta Król
Od 30 lat pracuję w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. Jestem
Radną Powiatu Wejherowskiego drugą
kadencję. Moje ugrupowanie obecnie jest
w opozycji, ale ja tak tego nie odbieram.
Staram się pracować na rzecz Naszego Powiatu.
Głównym celem moich działań jest
współpraca z innymi klubami. Które zasia-

dają w Radzie Powiatu.
1. Dla miasta Rumi staram się o środki finansowe na kalendarz
imprez sportowo-rekreacyjny pisząc wnioski, kwota jaką otrzymaliśmy to 14.000 złotych. Również środki do kalendarza kulturalnego
w kwocie 6.000 złotych.
2. Uczestniczyłam w tworzeniu dokumentacji dotyczącej otrzymania środków finansowych na boisko przy ulicy Bukowej jako Sekretarz SL SALOS w Rumi.
3. Napisałam list intencyjny jako Radna Powiatowa do Ks. Kazimierza Chudzickiego o objęcie Patronatem nad miastem Rumia św. Jana
Bosko. Uczestniczyłam czynnie w zorganizowaniu Festynu w dniu 15
sierpnia 2016 roku na boisku Wielofunkcyjnym przy ul. Bukowej.
4. 17 czerwca 2016 roku zostałam wybrana jednogłośnie uchwałą
na Przewodniczącą Komisji Kultury Sportu i Turystyki. Jest to dla
mnie duża nobilitacja i satysfakcja że zostałam powołana na to stanowisko.
5. Uczestniczyłam w pracy Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego” w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
6. Jako Radna Powiatowa i Przewodnicząca Komisji po raz pierwszy zorganizowałam Komisję 24 sierpnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.
7. Byłam i głosowałam za podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu Utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację
budynków zespołu Pałacowo- Ogrodowego-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wejherowie
na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu.
8. Zorganizowaliśmy wspólnie z Przewodniczącym Komisji
Edukacji Rady Powiatu w Wejherowie Panem Ludwikiem Zegzułą
wspólne Posiedzenie Komisji w Salezjańskim Centrum Wychowania
Młodzieży Wspólnoty Zwiastowania w Kniewie.

Witold Reclaf
Jako wicestarosta wejherowski zajmujący się sprawami dróg, wspólnie z Zarządem
Powiatu i radnymi, podjęliśmy decyzję o
dofinansowaniu w kwocie 0,5 mln złotych
złotych remontu ulicy Dąbrowskiego na
odcinku 1 km, który został wykonany w
2015 roku.
Ponadto w 2016 roku dofinansowaliśmy
w kwocie 0,5 zł budowę ulic Rodziewiczówny, Targowej, Jaworskiego i Derdowskiego do połączenia z ulicą
Dębogórską, która jest drogą powiatową, a dzięki współdziałaniu z
powiatem, gmina Rumia uzyskała jeszcze dodatkowe środki z budżetu państwa na powyższe zadanie wysokości 50 % kosztów.
W tym roku planujemy wspólnie z gminą Rumia budowę ronda
na skrzyżowaniu powiatowych ulic Pomorskiej i Gdańskiej, do której powiat dołoży 0,5 mln zł oraz dofinansowanie budowy gminnej
ulicy Bądkowskiego w wysokości 330 tys. zł. Na powyższe zadania
dzięki współdziałaniu powiat i gmina uzyskały również dodatkowe
dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej wysokości prawie 1,5
mln zł, które przyznaje wojewoda ramach programu budowy infrastruktury drogowej.
Ponadto w bieżącej kadencji planujemy rozpocząć rozbudowę
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej i
Liceum przy ulicy Starowiejskiej.

W dniu 15 stycznia br. w legendarnej sali BHP na terenie Stoczni Gdańsk o godz. 19.00
odbyło się spotkanie Prezesa Prawa i Sprawiedliwości p. Jarosława Kaczyńskiego, posłów PiS oraz członków rządu (m.in. minister Marek Gróbarczyk oraz poseł Joachim Brudziński) z szefami i radnymi kół PiS z Wybrzeża.

ZGŁOŚ SIĘ ARTYSTO Z MDK!
Jak co roku w miesiącu czerwcu odbędzie
się wystawa prac sekcji plastycznej jednak
w tym roku będzie to wyglądało zupełnie
inaczej niż dotychczas.
Miejski Dom Kultury planuje 20lecie sekcji
plastycznej pani Beaty
Went na scenie letniej. W
związku z tym zaplanowana jest ogromna wystawa
prac obecnych oraz byłych
uczniów pani instruktor.
Już teraz ogłaszamy nabór obrazów wszystkich
tych artystów których praca
powstała właśnie w MDK.
Wielu z nich jest już po
studiach i podjęło pracę
ale mimo to ich pasja do
malarstwa jest wciąż żywa.
Spotkanie się kilku pokoleń podczas tego jubileuszu z pewnością pozwoli
na powrót do magicznych
czasów dzieciństwa i spotkania przyjaciół z dawnych lat.

PLAN IMPREZ MDK RUMIA NA LUTY 2017
2.02.2017r. czwartek godz. 18.00
TEATRALNY PIERWSZY CZWARTEK
„Batszeba” spektakl Teatru Gdynia Główna
wg noweli „Bat Seba”Torgny ‘ego Lindgrena w tłum.
Haliny Thylwe
Scenariusz i Reżyseria: Ida Bocian
Wykonanie: Magdalena Płaneta, Iwo Bochat
światło: Marzena Chojnowska
9.02.2017r czwartek godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA
Autor: Mariusz Kitowski

Przez te 20 lat powstało
ok. 2000 prac malowanych
farbą olejną i wiele, wiele
innych, również liczonych
w tysiącach.
Na tej imprezie jednak
wystawione zostaną obrazy
olejne. Przewidziane są występy artystyczne na scenie
a także poczęstunek dla zebranych gości.
Obrazy można przynosić do połowy maja 2017 r.
do MDK RUMIA, ul.
Mickiewicza 19.

16.02.2017r czwartek godz. 19.00
MASAŻ DŹWIĘKIEM
„Kąpiel w dźwiękach mis i gongów”
w wykonaniu: Lucyny Bierut- Mazurek 30zł/os
23.02.2017r. czwartek godz. 18.00
PROMOCJA KSIĄŻKI
„PRZENOSINY” Adam Weiss
25.02.2017r sobota godz. 18.00
KONCERT
„Opera całkiem nie na serio”
w wykonaniu:
Justyna Jasiulewicz – sopran
Paulina Wilczyńska – sopran
Michał Ciesielski/Ariel Suchowiecki – fortepian

Amber
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Złote strzały – 2016
Ferie w Stacji Kultura
Plebiscyt instruktorów ZHP

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi zaprasza na ferie, podczas
których będzie można zostać producentem muzycznym, poszukać
pirackiego skarbu, ulepić coś z gliny, posłuchać opowiadań oraz
poczytać i porysować!

W Domu Harcerza odbyło się podsumowanie „Plebiscytu Złote
Strzały 2016”. Nominowanych było 12 instruktorów oraz 3 wyda- MAGICZNE FERIE W CERAMICZrzenia w czterech kategoriach.
NYM ZAKĄTKU STACJI KULTURA
Głosowanie
odbywało się w miesiącu grudniu i
obejmowało wszystkie wydarzenia odbywające się w
2016 roku, a było ich sporo,
ponad 30 imprez zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta i hufca.
Finał Plebiscytu Instruktorskiego "Złote Strzały 2016"
w poszczególnych kategoriach odbył się na spotkaniu
wszystkich drużynowych,
instruktorów i wolontariuszy
zaangażowanych w organizację imprez w ubiegłym roku.
Serdeczne
gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim powodzenia w 2017 roku.
Więcej zdjęć na naszej stronie zhprumia.org
Hm Bogdan Formella

Nagrodzeni laureaci. 			

Fot.: Patrycja Parulska

Zwycięzcami plebiscytów zostali:
Top Debiutant: dh. pwd. Kinga Brulińska - drużynowa 33 RDH.
Top Instruktor: pwd. Dagmara Dzięcielska - drużynowa 22 GZ
Top Funkcyjny Organów Hufca: phm Aleksandra Piotrowska - skarbnik hufca
Top Wydarzenie Hufca: BWDL
„Złoty Podgrzewacz”: Otrzymanie przez patrole zuchowe
Rajdu Hufca map trasy wędrowniczej. Każdy ze zwycięzców otrzymał pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

Rumski Konkurs Inscenizacji
Bożonarodzeniowych
w Gimnazjum nr 2 w Rumi
Dnia 13 stycznia 2017 r. w Gimnazjum nr 2 w Rumi gościli uczniowie
i opiekunowie Salezjańskiego Gimnazjum oraz Gimnazjum nr 1 z Rumi.
Każda grupa teatralna przedstawiła bardzo
wzruszające przedstawienia Bożonarodzeniowe. Ze
względu na wysoki poziom
merytoryczny i różnorodność formy, wszystkie
zespoły teatralne zajęły 1
miejsce. Nagrody ufundował Urząd Miasta.
Wszystkim
gościom
dziękujemy za przybycie,
a organizatorom konkursu
księdzu Krzysztofowi Tusk
i pani Beacie Kędzierskiej
- gratulujemy.
B. Kędzierska
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Stacja Kultura Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi oraz Studio B Ceramika zapraszają na warsztaty ceramiczne do Stacji
Kultura.
Materiał - glinę, szkliwa, angobę, farby i
formy oraz narzędzia zapewnia prowadzący zajęcia, wystarczy przyjść do nas z głową pełną pomysłów! Każdy uczestnik zajęć
będzie mógł zabrać swoje prace do domu.
Ilość miejsc na zajęcia ograniczona.
Zapisy oraz informacje o płatnościach u
instruktora 500 764 142 lub mailowo na
adres studiob@vp.pl
Specjalnie dla dzieci zostały przygotowane MAGICZNE FERIE W CERAMICZNYM
ZAKĄTKU, dzięki którym każdego dnia
będą mogły one spędzić aktywnie 3 godziny w Stacji Kultura.
Po feriach zajęcia dla dzieci będą kontynuowane w soboty (gr. 1 10.00 - 11.30, gr.
2 12.00 - 13.30).
Zajęcia poprowadzi Beata WysockaTurek.

KOLOR, KRESKA I NIE TYLKO…

Zapraszamy na zajęcia literacko- plastyczne, które poprowadzi Anna Rekowska. Wstęp na zajęcia jest otwarty. Warsztaty odbędą się 17 i 24 stycznia w Stacji
Kultura, w godzinach od 11:00 do 12:30
oraz 23 stycznia od 11:00 do 12:30 w Filii nr
4 na ulicy Górniczej.

ANIMACJE Z MARY POPPINS

Stacja Kultura oraz Przedsiębiorstwo
Animacyjne Mary Poppins zaprasza na
piątek z teatrem Kamishibai oraz zabawę
w Poszukiwanie Pirackiego skarbu! Zajęcia
odbędą się 20 stycznia.
Teatr Kamishibai to wywodząca się z
Japonii sztuka opowiadania dla dzieci.

Animator poprzez specjalną skrzynkę odkrywa przed widownią kolejne plansze
pięknych obrazów odzwierciedlających
historie.
Co wydarzy się w Stacji Kultura?
Za pomocą magicznej skrzynki i pięknych australijskich obrazów przeniesiemy się na „Czerwony Kontynent” by odkryć pradawną legendę. Następnie każdy
uczestnik spróbuje swoich sił w tworzeniu
tradycyjnych aborygeńskich rysunków.
Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
grupa młodsza w godzinach
11:00-12:30, dzieci w wieku 4-7 lat
grupa starsza w godzinach
12:30-14:00, dzieci w wieku 7-11 lat
Na zajęcia obowiązują zapisy. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy promocja@bibliotekarumia.pl,
wpisując w temat Teatr Kamishibai, podając imię i nazwisko oraz wiek dziecka
i numer kontaktowy do opiekuna.
Zaraz po zajęciach teatralnych - od
14:30 do 15:30- będziemy poszukiwać pirackiego skarbu w Stacji Kultura.
Do biblioteki przybędzie piratka z północy potrzebująca naszej pomocy. Podobno gdzieś niedaleko stacji 100 lat temu został ukryty skarb. Jeśli uczestnicy odgadną
zagadki i rozwiążą rebusy, uda się skompletować mapę i namierzyć skarb!
Zabawa jest przeznaczona dla dzieci
w wieku od 6 do 13 lat.
Aby wziąć w niej udział, również
trzeba zapisać się. Zgłoszenia proszę
kierować na adres promocja@bibliotekarumia.pl wpisując w temat Poszukiwanie pirackiego skarbu, podać imię,
nazwisko oraz wiek dziecka i numer telefonu opiekuna.
Zapraszamy!
20 stycznia, Stacja Kultura w Rumi, Starowiejska 2 dworzec PKP.
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Jest zima więc
musi być ... sport!
W tym roku białego puchu nam nie brakuje. Nie zabraknie go
także zapewne w Fińskim Lahti, gdzie 22 lutego rozpoczynają się
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym. Wszystkie transmisje na żywo aż do 5 marca będziecie mogli obejrzeć w rumskim
Winners Sports Bar.
W tym roku mieszkańcy Pomorza nie muszą wyjeżdżać w góry,
aby cieszyć się śniegiem. Zima zagościła
w naszym regionie na
dobre i przynajmniej w
styczniu przypominała, że potrafi być piękna i nieprzewidywalna.
Biały puch za oknem
zdecydowanie bardziej
nastraja nas także do
oglądania transmisji z
zimowych aren sportowych. Pasjonujemy się
zjeżdżającymi na nartach slalomistami, celnie

i marca nadarzy się
okazja, aby najlepszych
zawodników spotkać w
jednym miejscu.
22 lutego rozpoczynają się w Lahti Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Na
starcie staną biegacze,
kombinatorzy norwescy oraz skoczkowie.
Rywalizacja
potrwa
dwa tygodnie.
Nie trudno wśród faworytów znaleźć biało-czerwonych. Oczywiście
największe szanse na
medale mamy w skokach

strzelającymi biathlonistami czy w końcu daleko skaczącymi skoczkami. Na przełomie lutego

narciarskich. W tej dyscyplinie od dłuższego czasu mamy mocną pozycję.
Adam Małysz i Kamil

Stoch sprawili, że do
skoków garną się kolejne
pokolenia. W tym sezonie jednak rewelacyjnie
spisują się także pozostali
nasi zawodnicy.
- Ogromnie liczymy
na dobry wynik w drużynie. Na pewno na medal,
a nie ukrywajmy, że jest
szansa nawet na ten z
najcenniejszego kruszcu
- mówi Paweł jeden z
kibiców skoków, który
regularnie pojawia się
w rumskim Winners
Sports Bar, aby śledzić zawodnikom. Tak nazawody z udziałem Sto- prawdę dyscyplina sportowa nie ma tu większego znaczenia. Winners
Sports Bar transmituje
wszystkie wydarzenia
sportowe z udziałem
polaków. Bez znaczenia
czy są to skoki czy mecz
piłki ręcznej.
Z takiej oceny nie
sposób się nie cieszyć i zadowolenie
panuje wśród załogi
Winners Sports Bar.
- Dobre wspomnienia
wyniesione z naszego
lokalu przez klientów to
dla nas powód do domu
- mówią właściciele.
- Mamy nadzieję, że
cha i kolegów. - W Rumi jeszcze nie raz przyjdzie
to idealne miejsce, aby nam przeżywać wspólwspólnie ze znajomymi nie wybuchy radości
pokibicować
naszym po sukcesach naszych

zawodników. Oczywiście pamiętajmy też, że
Winners to również inne
ważne wydarzenia z aren
całego świata. U nas każdy znajdzie coś dla siebie.

jącej aury zachęcić do
wspólnego kibicowania podczas Mistrzostw
Świata w Lachti.
- Szczególnie, że na
odwiedzających Win-

Zima powinna więc
w najbliższych dniach
"wygonić" z domów kibiców i w duchu panu-

ners czekają konkursy z
niespodziankami - kończą
przedstawiciele
rumskiego lokalu.
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5 październik 2016 – to
szczególny czas… dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej, pierwsza placówka
świadcząca pomoc dla osób
z niepełnosprawnością i w
jesieni życia, obchodziła
swoje 20 lecie istnienia. Powstała, w roku 1996, dzięki
współpracy miasta Rumi,
PFRON, powiatu wejherowskiego i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Zadania, jakie realizowane są w Centrum im. Św.
Siostry Faustyny w Rumi,
to Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Dziennego
Pobytu z rehabilitacją i Jadłodajnia.
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w
zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności. Uczestnikami WTZ
są osoby niepełnosprawne
ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Warsztat działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Terapia
zajęciowa i rehabilitacja społeczno-zawodowa odbywa
się w ośmiu pracowniach.

Pracownia rozwijania
twórczości artystycznej,
teatralna; to nic innego jak
koncentracja na Sztukę. Celem pracowni jest ukształtowanie człowieka twórczego,
wrażliwego na świat idei,
świadomego w świecie wartości, rozwijającego własny
potencjał twórczy.
Pracownia
plastyczna – rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań, usprawnianie manualne. Kuchnia dydaktyczna - zajęcia
przysposabiające do życia i
kontynuowanie dobytych
doświadczeń praktycznych.
Pracownia krawiecka –
rozwój manualny poprzez
nowe techniki szycia ręcznego i maszynowego.
Pracownia wikliniarska – utrwalanie i doskonalenie zdobytych umiejętności plecionkarskich.
Pracownia tkacka –
rozwój manualny, wyobraźnia plastyczna poprzez tkanie gobelinów, wyszywanie.
Galanteria papiernicza
– kontynuacja prac graficznych, produkcja papieru
czerpanego.
Pracownia przyrodniczo - gospodarcza – rozwija kolejne umiejętności zw.
z opieką nad zwierzętami,

pielęgnacja roślin, działania
porządkowe w placówce i
wokół budynku.
Dom Dziennego Pobytu z rehabilitacją aktywizuje osoby starsze, mieszkańcy
Rumi, osoby w większości

postawy ciała, koordynacji
ruchowej, nawyków płynności ruchu, zachowania lub
poprawy zakresu ruchów w
stawach, siły i wytrzymałości mięśniowej.
Jadłodajnia.
Kuchnia w naszej placówce
przygotowuje posiłki dla
podopiecznych
naszego
domu, dla Pomocowego Centrum Caritas im.
Św. O. Pio i mieszkańców
Rumi. Ogólnie wydano
29.770 posiłków.
W Warsztatach Terapii
Zajęciowej uczestniczy na
stałe 40 osób. W zeszłym
roku braliśmy udział w czterech kiermaszach: 28 listopada 2016 Gdańsk Oliwa,
11 grudnia 2016 Rumia (w
naszej placówce), 12 – 14.
grudnia 2016 Wejherowo,
Zespół Szkół Policealnych,
16 – 18 grudnia 2016 Rumia, I kiermasz Bożonarodzeniowy.

samotne, w przedziale wiekowym 55-90 lat. Działania aktywizujące obejmują
zarówno sferę intelektualną,
jak i fizyczną. Gimnastyka
usprawniająca codzienna,
zajęcia rehabilitacyjne zgodne z zaleceniem lekarza rehabilitanta, mające na celu
podniesienie ogólnej sprawności i wydolności ustroju,
kształtowanie prawidłowej

Uczestnicy WTZ wyjeżdżali też na wycieczki do
Jastrzębiej Góry, Chróstów
Kaszubskich, Somonina,
Stężycy, Trąbek Wiekich i
Miechucina.
Dom Dziennego Pobytu odwiedza 39 aktywnie
włączających się w działania uczestników, ich lista
obejmuje też 55 Seniorów,
którzy ze względu na barie-
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ry ruchowe i chorobowe nie
są w stanie uczestniczyć w
zajęciach każdego dnia.
Wykonaliśmy w tym
czasie 11471 zabiegów.
Ośrodek może pochwalić się wieloma sukcesami
w dziedzinie rehabilitacji
społecznej i zawodowej
osób z niepełnosprawnością
i osób starszych. W zakresie dokonań uczestników
pracujących pod czujnym
okiem instruktorów oraz
koordynatora DDP, można
wymienić udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej,
organizowanie wystaw artystycznych, branie udziału
w przeglądach teatralnych,
tworzenie programów integracyjnych.
Sztuka stała się ulubiona
formą terapii i rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych.
Wystawy, to nie tylko prezentacja przejawów czystej sztuki,
ale również dokumentacja
osiąganych postępów.
Możliwości podopiecznych są coraz większe, bo
dzięki terapii postępuje rozwój duchowy, intelektualny
i fizyczny.
Pozyskujemy również zewnętrzne środki na prowadzenie naszej działalności.
Udział
wolontariuszy
w życiu placówki jest również nieoceniony. Pracuje u
nas 10 wolontariuszy, dwie
studentki UG, mieszkanka
Rumi (nauczyciel jęz. angielskiego), rodzice uczestników WTZ, 2 mężczyzn
wspierało działania gospodarczo – remontowe na
rzecz placówki.
Rodzaje współpracy wolontariuszy to m.in. nauka
języka angielskiego podopiecznych DDP, wspieranie
Seniorów DDP w czynnościach życia codziennego,
spotkania integracyjne poza
godzinami pracy WTZ,
pomoc w przygotowaniach
teatralnych, współpraca z

Dział reklamy: Emilia Samulska,
tel.: 693 051 090, reklama@gazetarumska.pl
Księgowość: tel./fax: 58 679 30 50,
tel.: 781 300 700
Redaktor naczelny: Wojtek Hintzke
tel./fax: 58 679 30 50, tel. kom.: 502 178 344

Teatrem Miejskim w Gdyni
(warsztaty teatralne), organizowanie kiermaszy świątecznych, sprzedaż świec
„Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom”, pomoc rodziców
na wycieczkach, zawodach
sportowych, codzienna działalność placówki.
Nasi podopieczni odnoszą różne sukcesy np. I miejsce dla uczestnika WTZ w
Rumi, w konkursie PFRON
– „Gdy w sercu gra muzyka”, wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim PFRON.
Nasza praca obejmowała też np. przygotowanie
przedstawienia i występ
podopiecznych DDP o
charakterze Bożonarodzeniowym 2016, integracja
Seniorów ze środowiska
lokalnego, aktywne włączanie się Seniorów w zajęcia na basenie przy hotelu
Faltom w Rumi, współpraca z Teatrem Miejskim w
Gdyni im. W. Gombrowicza, udział w przedstawieniach.”Śnieżka”, „Być jak
Krzysztof Krawczyk”, czy
w Teatrze Muzycznym w
Gdyni – przedstawienie
„Piotruś Pan”, występ na
Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Kurtyna” – nagroda publiczności.
Staramy się też aby
uczestnicy WTZ brali
udział w zawodach sportowych poza placówką.
Rozwijamy integrację z
I LO w Rumi poprzez
Dzień Godności Osób z
Zespołem Downa. Integrujemy się ze Szkołą Podstawową nr 6 poprzez zajęcia
otwarte dla uczniów szkoły
podstawowej.
W pracach Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy
Urzędzie Marszałkowskim
bierze czynny udział dyrektor placówki Marzena Pałubicka.
Marzena Pałubicka
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