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Następny numer ukaże się 24 marca

PISMO BEZPŁATNE
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VIII Rumska Gala Sportu

RUMSKIE MISTERIUM
MĘKI PAŃSKIEJ
Salezjanie z Parafii NMP Wspomożenia Wiernych od 80 lat obecności
w Rumi podejmują szereg niezwykle
ciekawych inicjatyw duszpasterskich.
Jedną z nich było kiedyś i będzie, wystawiane po wielu, wielu latach, w tym
roku w Wielkim Poście, Misterium Męki
Pańskiej, czyli teatralne przedstawienie wydarzeń Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
str. 21

str. 12-13

Bieg żołnierzy wyklętych

Ostatni dzień
zapisów

Po raz drugi w Rumi odbędzie się bieg
„Tropem wilczym”. Wydarzenie ma na celu
upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działających w latach 1944-1963.
Zapisać się można za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl lub tropemwilczym.pl, koszt
udziału wynosi 10 złotych. Uczestnicy otrzymają pakiety
startowe zawierające pamiątkowe koszulki z wizerunkami „Wyklętych”, a także inne atrakcyjne gadżety oraz
medale. Termin zapisów mija 23.02 o godz. 22.00.
str. 4
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Nasza sonda

OGŁOSZENIE

Czy uważasz, że należy płacić
abonament RTV?
BARBARA PASZKE
UWAŻAM, ŻE NALEŻY OPŁACAĆ
ABONAMENT.

BOŻENA BURCZYK
ABONAMETN NALEŻY OPŁACAĆ.

ELŻBIETA CYGON
UWAŻAM, ŻE TRZEBA PŁACIĆ
ABONAMENT.

KRYSTYNA ŚCIANA
OSOBY KTÓRE PRACUJĄ
I SĄ ZDROWE POWINNY
PŁACIĆ. SAMA JESTEM
EMERYTKĄ.

MACIEJ ŁYGA
NIE POWINNO
SIĘ OPŁACAĆ
ABONAMENTU.

MAŁGORZATA PIONKE
ABONAMENT POWINNO SIĘ
OPŁACAĆ.

MARIOLA CHŁOPECKA
JESTEM UCZCIWA
I UWAŻAM, ŻE ABONAMENT
NALEŻY OPŁACAĆ.

MARIUSZ BŁACHOWSKI
NIE NALEŻY OPŁACAĆ
ABONAMENTU.

PIOTR SZYMAŃSKI

DLA MNIE OBOWIĄZKIEM JEST PŁACENIE
ABONAMENTU TAK JAK OBOWIĄZKIEM
JEST MÓWIENIE „DZIEŃ DOBRY”
CZY PŁACENIE PODATKÓW.

WIOLETTA ŁASZEWSKA
KAŻDY OBYWATEL MA OBOWIĄZEK
OPŁACAĆ ABONAMENT RTV.

2

Konkurs
dla Czytelników

Mamy dla naszych czytelników do wygrania w konkursie 2 jednoosobowe zaproszenia na program: „Kabaretowa uczta - Kabaret Moralnego Niepokoju i Ireneusz Krosny”.

Warunkiem udziału w losowaniu tych zaproszeń jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie: „czy Ireneusz Krosny już kiedyś występował w Rumi?”.
Konkurs trwa od 24 lutego do 3 marca 2017 r. Odpowiedzi
na pytanie konkursowe prosimy wysyłać emailem na adres e-mail:
redakcja@gazetarumska.pl
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Rumska wolontariuszka harcerska z szansą
na ogólnopolskie wyróżnienie

SPOTKANIE RADNYCH

Z MIESZKAŃCAMI

RUMI JANOWA
Serdecznie

zapraszamy

Masz szansę wesprzeć wolontariuszkę pracującą z niepełno- nymi) nominowana jest ności nie brakuje również wszystkich Mieszkańców
sprawnymi dziećmi, wystarczy oddać głos na stronie internetowej działaczka rumskiego har- rejsów i spływów kajako- Rumi Janowa na spotkanie
cerstwa- druhna pwd. Ka- wych.
z radnymi Rady Miejskiej w
www.zhp.pl/niezwyczajni/ na Katarzynę Chudy.
Związek Harcerstwa
Polskiego (ZHP), licząca
ponad 100.000 członków
organizacja harcerska po
raz kolejny organizuje
plebiscyt najlepszych Instruktorów, wolontariuszy wychowujących harcerzy.
W „Niezwyczajnych”,
bo tak nazywa się ten plebiscyt, wyróżniani są harcerscy działacze w kilku
kategoriach a do zwycięstwa niezbędne są głosy
oddawane na stronie internetowej.
W tym roku jedna z nominowanych w kategorii
Nieprzetarty Szlak (praca
z dziećmi niepełnosprawREKLAMA

tarzyna Chudy!
Dh. Kasia jest przyboczną w 1 Drużynie
Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Zdobywcy”
w Hufcu ZHP Rumia.
Drużynę tę charakteryzuje specjalność wodna, co
wśród drużyn Nieprzetartego Szlaku stanowi unikat. Harcerze, z którymi
pracuje borykają się z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu
nasilenia.
Poza regularnymi, cotygodniowymi zbiórkami
dh. Kasia każdego roku
wyjeżdża ze swoją drużyną na obóz w wakacje.
Jak przystało na specjalność wodną w ich działal-

W tym roku wraz swoimi harcerzami wybrała
się na weekendowy rejs po
zatoce Gdańskiej. Zorganizowała także jednodniowy,
letni spływ kajakowy rzeką
Piaśnicą dla harcerzy swojej drużyny.
Dh. Kasia została także
komendantką odbywającej
się po raz pierwszy trasy
Nieprzetartego Szlaku na
50 Spartakiadzie Harcerskich Drużyn Wodnych i
Żeglarskich.
Aby Kasia mogła wygrać
potrzebne są Państwa głosy
oddane na Katarzynę Chudy na stronie www.zhp.pl/
niezwyczajni.
phm. Alicja Gawinecka

Rumi.
Spotkanie odbędzie się 9
marca 2017 roku o godzinie 18.00 w Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”.
Spotkanie jest podsumowaniem dwóch lat kadencji,
a także będzie okazją do
tego, byście Państwo sygnalizowali o swoich problemach, zgłaszali oczekiwania względem organów
gminnych oraz umożliwiają
mieszkańcom zapytania o
perspektywy i wizje dotyczące naszego miasta,
naszej dzielnicy, naszego
osiedla, jak również współuczestnictwo w kreowaniu
rzeczywistości gminnej.
Serdecznie zapraszamy!!!
Piotr Bartelke z radnymi
Rady Miejskiej Rumi.

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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Umiem pływać - kolejna edycja

Już drugi rok z rzędu uczniowie rumskich
szkół skorzystają z programu „Umiem pływać”.
Kolejni uczniowie szkół
podstawowych w Rumi
przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem
pływać”, zadanie
publiczne z zakresu „Sportu
dla wszystkich” działanie
„Upowszechnianie sportu
dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki
pływania”.
Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i

bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność
wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia
ogólnej wydolności organizmu.
Podstawowym
celem
projektu jest opanowanie
przez uczniów umiejętności pływania, a także
uświadomienie ich, jakie
korzyści zdrowotne niesie
za sobą ta aktywność fizyczna.

Wartość dofinansowania wynosi 57 000 złotych,
a sumaryczny koszt II edycji projektu to 133 960
złotych. To aż o 40 000
złotych więcej niż podczas
I edycji. Dzięki temu z programu skorzysta jeszcze
więcej dzieci z rumskich
szkół niż w zeszłym roku,
kiedy to kilkumiesięczną
nauką objęto ponad 240
uczniów. Udział jest oczywiście bezpłatny.

Bieg żołnierzy wyklętych Ledowe oświetlenie
- zapisy trwają
za unijne doﬁnansowanie
Ponad 3 miliony złotych wyniesie dofiPo raz drugi w Rumi odbędzie się bieg „Tropem wilczym”. Wydanansowanie,
jakie zdobyła Rumia na morzenie ma na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomudernizację oświetlenia w mieście. Projekt
nistycznego i antysowieckiego działających w latach 1944-1963.
zawiera wymianę lamp i opraw na bardziej
energooszczędne oświetlenie ledowe.

Bieg „Tropem wilczym”
organizowany jest w całej
Polsce. Dystans biegu wynosi dokładnie 1963 metrów.
Liczba ta ma znaczenie symboliczne, bowiem w 1963
roku poległ ostatni żołnierz
wyklęty, Józef Franczak ps.
Lalek. Impreza odbędzie się
26 lutego 2017 roku o godzinie 12:00. Zapisać się można
za pośrednictwem strony in-
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ternetowej elektronicznezapisy.pl lub tropemwilczym.
pl, koszt udziału wynosi 10
złotych. Uczestnicy otrzymają pakiety startowe zawierające pamiątkowe koszulki z
wizerunkami „Wyklętych”, a
także inne atrakcyjne gadżety oraz medale.
„Serdecznie zapraszamy
na kolejną edycję biegu z
okazji Narodowego Dnia

Żołnierzy Wyklętych. Dystans wynosi 1963 metry,
stąd zachęcamy do wzięcia
udziału szczególnie rodziny z dziećmi. Na miejscu
uczestnicy otrzymają atrakcyjne pamiątki, nie zabraknie też dodatkowych atrakcji” – mówi Ariel Sinicki,
przewodniczący
Rady
Miejskiej i inicjator wydarzenia w Rumi.

Modernizacja
będzie
kosztowała 3 634 000 złotych. Wkład własny miasta
to 545 tysięcy złotych, reszta
kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10. Energia,
Działanie 10.04 Redukcja
Emisji. W ramach projektu zostanie wymienionych
1714 opraw lampowych w
całym mieście!
„Uzyskaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie unijne,
na poziomie 85 % kosztów
inwestycji. Dzięki temu prawie połowa lamp w Rumi
zostanie wymieniona na

nowoczesne oświetlanie” –
podkreśla Burmistrz Miasta Michał Pasieczny.
Instalacja oświetleniowa zostanie wymieniona przy kilkudziesięciu
ulicach Rumi, w tym na
głównych arteriach miasta: ul. Starowiejskiej,
Sobieskiego, I Dywizji
Wojska Polskiego, Dębogórskiej czy Dąbrowskiego. Ukończenie inwestycji planuje się jeszcze na
rok 2017.
Co ważne, lampy ledowe zużywają nawet 3 razy
mniej prądu, więc oprócz
efektu wizerunkowego
budżet miasta odczuje

również bardziej wymierne
korzyści. Rocznie na wymianie oświetlenia będzie można zaoszczędzić nawet do
170 tysięcy złotych. Inwestycja zwróci się więc już po
3 latach! Warto podkreślić,
że to kolejne miliony złotych zdobyte przez miasto
w ostatnich dwóch latach.
Rumski magistrat może się
pochwalić już kwotą ponad
40 mln złotych, jakie udało
się pozyskać z funduszy zewnętrznych na rozwój miasta.
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Konferencja „Razem zmieniamy Rumię”
31 stycznia w Stacji Kultura odbyła się Konferencja Prasowa, na której Burmistrz Rumi Michał Pasieczny podsumował półmetek obecnej kadencji. Podczas spotkania zaprezentowany został również folder informacyjny, który szczegółowo opisuje zmiany, jakie zaszły w mieście przez ostatnie dwa lata.
Największym sukcesem jest dynamiczny rozwój miasta –
mówi Michał Pasieczny. Powołana została nowa komórka
organizacyjna – Wydział Rozwoju Miasta, która we współpracy z innymi referatami i wydziałami pozyskuje bardzo
dużo środków zewnętrznych. Łącznie przez 2 lata udało się
pozyskać ponad 40 000 000 złotych! –podkreślił Burmistrz.
Tak efektywna praca na rzecz miasta nie byłaby możliwa
bez dobrej współpracy z Radą Miejską. Ostatnie 2 lata to

okres najlepszej współpracy między radnymi i burmistrzemocenił Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. Praktycznie wszystkie uchwały są szczegółowo omawiane i konsultowane, co skutkuje tym, że na sesji przegłosowywane są
bardzo często jednogłośnie.
Burmistrz Michał Pasieczny kładł również akcent na
włączenie mieszkańców w proces decyzyjny.
- Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom za cierpli-

1. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

W ciągu ostatnich dwóch lat Rumia zdobyła lub zagwarantowała sobie ponad 40 000
000 złotych z funduszy zewnętrznych. Na ten sukces złożyło się wiele czynników. Pozyskiwaniem środków zajmuje się nowopowstały Wydział Rozwoju Miasta w ścisłej współpracy z innymi wydziałami Urzędu. Profesjonalnie zorganizowana struktura skupiona jest
głównie na przygotowywaniu dokumentacji i skutecznym staraniu się o kolejne pieniądze
na inwestycje oraz projekty społeczne. Istotnym elementem jest również współpraca z miastami, powiatami oraz innymi podmiotami. Remont SKM Janowo, budowa Drogi Trzech
Powiatów oraz wspólne zakupy energii elektrycznej i gazu ziemnego to tylko kilka projektów, które są realizowane przy ścisłej i efektywnej współpracy z naszymi partnerami.

3. MIESZKANIA KOMUNALNE

Dzięki nowemu programowi obecni lokatorzy mieszkań komunalnych mają możliwość
odkupienia ich z 75 % bonifikatą. W efekcie udało się sprzedać 86 lokali na łączną kwotę
ponad 2 300 000 zł. Miasto będzie się też starać o pożyczkę umarzalną ok. 35% z Banku
Gospodarstwa Krajowego. To oznacza, że część środków wróci do budżetu miasta. Przyszłe
bloki, które powstaną prawdopodobnie w 2018 roku pojawią się przy ul. Żwirki i Wigury/
Reja. Ostatnie mieszkania komunalne powstały w Rumi… 27 lat temu.

5. PROJEKTY EDUKACYJNE

Blisko 5 000 000 złotych wynosi dofinansowanie w ramach dwóch unijnych projektów
„Super przedszkolaki w Rumi” i „Pociąg do edukacji”. Środki zostaną przeznaczone na
wzmocnienie i rozwój zaplecza edukacyjnego w naszym mieście. Przedszkolaki, młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści, a także nauczyciele z nimi pracujący –
wszyscy bezpośrednio skorzystają na przyznanych Rumi funduszach.
W ramach projektów przewidziano m.in.:
• utworzenie i wyposażenie oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci
• utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych
• wyjazdy edukacyjne dla dzieci
• zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami
• zakup pomocy logopedycznych, zatrudnienie logopedów i osób prowadzących zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne
• sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry pedagogicznej.

wość, wsparcie i zaangażowanie włożone w zachodzące zmiany. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami sprawimy by Rumia była miastem nowoczesnym i przyjaznym dla wszystkich.
Folder „Razem zmieniamy Rumię” dostępny jest na stronie
internetowej rumia.eu oraz w formie papierowej w Urzędzie
Miasta, filiach biblioteki miejskiej oraz wybranych punktach
handlowo-usługowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i inwestycje w Rumi w latach 2015-2016.

2. NOWE CHODNIKI

Rok 2015 – 552 441,42 zł - 2 600 m bieżących
Rok 2016 – 569 282,16 zł - 2 750 m bieżących
Łącznie: 1 121 723, 58 zł 5 350 m bieżących
Nowe chodniki przy ulicach: Morska, Gdańska, Sienkiewicza, Okrężna, Batorego, Derdowskiego, Wybickiego, Wejhera, Dokerów, Metalowców, Pomorska, Kujawska, od Ronda
Jana Pawła II do SP1.

4. MODERNIZACJA I BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO RUMIA I RUMIA JANOWO

I Etap Remont SKM Janowo
PKP SKM w Trójmieście wykona zadaszenia samego peronu i kładki SKM Rumia Janowo, pojawią się również windy oraz system informacji pasażerskiej. Planowany koniec prac
remontowych – grudzień 2017. Szacowany koszt inwestycji to około 10 000 000 złotych.
II Etap Węzeł Integracyjny Rumia Janowo
Inwestycja szacowana na około 30 000 000 złotych (znaczną część kosztów pokryje Unia
Europejska, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – udało się już zapewnić kwotę około 13 000 000 zł z możliwością znacznego jej zwiększenia) zakłada budowę
dwóch parkingów z obu stron linii kolejowej (ok. 250 miejsc), zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, parkingu dla rowerów, chodników oraz budowę tunelu doprowadzającego
zbiorową komunikację do dworca SKM, który utworzy funkcjonalny i spójny system komunikacji zbiorowej w Rumi.

6. PLACE ZABAW, BOISKA, SIŁOWNIE

Ponad 1 000 000 złotych przeznaczyliśmy na budowę i modernizację placów zabaw,
boisk i siłowni pod gołym niebem. Dążymy do tego, aby w każdej części Rumi dzieci oraz
osoby aktywnie spędzające czas mogły bezpiecznie bawić się i ćwiczyć nieopodal swojego
domu. Chcemy, aby Rumia była miastem zdrowych, pozytywnie nastawionych i uśmiechniętych ludzi, a sport i relaks na świeżym powietrzu mocno temu sprzyjają.
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Apteka całodobowa
„Eko zdrowie”
pozostanie w Rumi

Rajd „Rubinowa podróż”
w Gimnazjum nr 4

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Włóczykij wraz z Gimnazjum nr 4 w Rumi zorganizowało w sobotę 10.02.2017 r kolejny
rajd bajkowy dla dzieci szkół podstawowych z serii Zimowy Świat
Całodobowa apteka, która znajduje się w Centrum Handlowym
Bajek pt. „Rubinowa Podróż”.
„Janowo” przy ul. Dębogórskiej 230, będzie dalej funkcjonować
w 2017 roku.

OGŁOSZENIE

Cieszę się, że mieszkańcy Rumi będą
mieli stały dostęp do apteki i w razie
niespodziewanych wypadków nie będą
musieli jeździć do miast sąsiednich.
Bezpieczeństwo i zdrowie Rumian jest
dla nas bardzo ważne” – mówi Burmistrz Miasta Michał Pasieczny.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://
apteka-ekozdrowie.pl/.
Apteka została otwarta w 2016
roku i jest to pierwsza całodobowa
apteka czynna w Rumi.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W RUMI W REJONIE UL. ZIELARSKIEJ
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 21/2 o pow. 1704 m2,
zapisanej w KW GD1W/00030968/9, obręb 21, położonej w Rumi w rejonie
ul. Zielarskiej.
Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi uchwalonego Uchwałą Nr V/38/2011
Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r.
Nr 28, poz. 645) zlokalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej
symbolem B.13.MN przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące. Przez działkę przebiega
rów melioracyjny odprowadzający wodę z sąsiedniej nieruchomości. Działka
nr 21/2 porośnięta jest drzewami.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 września 2016 r.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 210.000,00 zł netto (dwieście dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 21.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 23 marca 2017
r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel.:
58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 - 15.30.
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Tym razem fabuła oparta została o przygody bohaterów powieści Tove Janssona „Zima Muminków”,
„W Dolinie Muminków” i
„Lato Muminków” - ważnym było dla nas, by dzieci
poznały postaci z powieści,
a nie tylko z kreskówek.
Przed rajdem grupy
zgłoszone otrzymały zaproszenie na urodziny Topika
i Topci. Droga na przyjęcie
była prawie sześciokilometrowa, co w śniegu i przy
znacznych
przewyższeniach terenu było nie lada
wyzwaniem dla 5 – 9 latków.
Podczas drogi dzieci spotykały różnych mieszkańców Doliny Muminków
i zdobywały rubiny, które
docelowo były prezentem
urodzinowym dla jubilatów. Pierwsze spotkanie
z Małą Mi zaowocowało
uzyskaniem przewodniczki
na trasę, a była to Mimbla
- nieco milsza siostra wspomnianej pyskatej dziewczynki. Na trasie uczestnicy rajdu poznali Paszczaka
lubującego się w zimowych
sportach,
dokuczliwego
Bobka, Włóczykija zmierzającego na południe,
Muminka, który nie chciał
spać tej zimy, senną Migotkę, czarownicę i Alicję,
Hatifnaty, gotującą zupę
Tu- Tiki, niewidzialną

dziewczynkę, czarownika,
Tulipę, Fredriksona i Piżmowca. Oczywiście była
także Buka, z którą dzieci
sobie poradziły stosując
różnorodne działania, z
których skuteczne były wysokie tony i piski.
Na mecie oczekiwała
gości Mamusia Muminka
ze słodkim poczęstunkiem
i tortem urodzinowym,
Topcia i Topik, a także goście z różnych bajek. Dzieci
otrzymały gipsową figurOGŁOSZENIE

kę Muminka, przypinkę
z bardzo gustownym logo
rajdowym i podziękowanie
za uczestniczenie w imprezie urodzinowej bliźniaków.
W rajdzie wzięło udział
137 dzieci, 17 opiekunów
i 50 wolontariuszy (organizatorów imprezy) przede
wszystkim z Gimnazjum
nr 4, a także z SMT Włóczykij i SKKT Wędrołaki z
Wejherowa.
Dorota Gadomska
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Szczerze o uzależnieniach
– w „Hipolicie” wystąpili

„Wyrwani z niewoli”!
8 lutego 2017 roku w sali
gimnastycznej naszej szkoły
odbył się koncert grupy „Wyrwani z niewoli”.
Zespół tworzą: Jacek „Heres” Zajkowski i Piotr Zalewski, którzy poprzez
teksty i muzykę dzielą się swoimi życiowymi doświadczeniami oraz proponują
młodym ludziom wejście na drogę wolności od używek i substancji psychoaktywnych. Przepełnione szczerością
świadectwa o życiu w uzależnieniu oraz
historia nawrócenia członków zespołu
to wielki atut tego spotkania.
Gości do „Hipolita” zaprosili Pani Sylwia Tomaszewska i ks. Piotr Weigelt.

Utalentowani uczniowie
z Zespołu Szkół Salezjańskich
w programie
Zdolni z Pomorza

O feriach dawno już zapomnieliśmy, drugi semestr rozpoczęty, a
wraz z nim płyną pomyślne informacje. Dokładnie w ostatnim dniu
przed rozpoczęciem zimowej przerwy w szkole, to jest 13 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się
uroczysta inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Jasełka według seniorów

Członkowie Klubu Seniora przy parafii p.w. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi oraz podopieczni Domu Dziennego Pobytu Caritas
przygotowali jasełka.
Półgodzinny spektakl
pod tytułem „Boże Narodzenie” zrobił duże wrażenie na widzach. Publiczność była pełna uznania dla
takiej inicjatywy. Dają one
wiele możliwości seniorom,
jeśli chodzi o aktywne spędzanie czasu i branie udziału w różnych wydarzeniach. Dzięki temu starsze
osoby mogą wykazać swoje
umiejętności teatralne i nie
tylko. Ponadto takie inicjatywy dla podopiecznych
Caritas tworzą okazję do
spotykania się i wspólnego
organizowania rozmaitych
przedsięwzięć.
Czekamy na ich kolejne
przedstawienia, a uczestnikom życzymy bardzo dużo
zdrowia i sił!
Emilia Samulska

Jak widać, podeszły wiek nie jest przeszkodą w doskonałej grze teatralnej

Na spotkanie z władzami naszego powiatu
oraz zaproszonymi gośćmi
przybyli waz z rodzicami
uczniowie, którzy w drodze
kilkuetapowego procesu
rekrutacji zakwalifikowali
się do udziału w Projekcie.
Miło nam podzielić
się informacją, że wśród
wyróżnionych
uczniów
znalazło się aż czternaście
osób ze szkół salezjańskich:
czworo licealistów: z informatyki Jędrzej Brudnowski oraz z matematyki
Marta Muchewicz, Marta
Neumann oraz Rozalia
Wiewiórka, i dziesięcioro
gimnazjalistów: z matematyki: Julia Konarzewska,
Zuzanna Klasa; z fizyki: Wiktoria Reglińska,
Joanna Cegielska, Karol Kuter, Eryk Wiśnicki, Mikołaj Donarski; z

informatyki:
Krzysztof
Szymkowski, Krzysztof
Konarzewski,
Bartosz
Broniszewski
Jak przyznają sami
uczniowie, warto wziąć
udział w tym programie,
gdyż w małych grupach
projektowych można poszerzyć swoją wiedzę,
wymienić się doświadczeniami czy pracować z
uznanymi autorytetami w
danej dziedzinie wiedzy
(zajęcia w systemie opieki
mentorskiej).
W rozmowie z Martą
Muchewicz, Martą Neumann i Jędrzejem Brudnowskim moi rozmówcy
wspominali o tym, że ich
przygoda z programem
"Zdolni z Pomorza" zaczynała się już często w szkole podstawowej. Oprócz
nauki w szkole, uczniowie

uczestniczą w cotygodniowych, półtoragodzinnych
spotkaniach poza szkołą,
są organizowane zajęcia
akademickie – osobno dla
gimnazjalistów i licealistów. Uczestnicy programu
uważają, że te działania są
dla nich pomocne w określaniu dalszych planów
życiowych – wyborze kierunku studiów czy nawet
przyszłego zawodu. I choć
przyznają, że tematy zajęć,
w których biorą udział,
zdecydowanie wykraczają
poza materiał szkolny, co
wiąże się z dodatkową pracą własną, nie narzekają.
Nauczyciele w naszej szkole zawsze chętnie służą im
pomocą.
Wyróżnionym uczniom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Magdalena Kapuścińska
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Dzień Otwarty
Pozostaw 1% w swoim mieście
w Szkołach
Salezjańskich
w Rumi
1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego jednym procentem swoich podatków.
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, znajdu-

jącej 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 docho-

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
Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży P 25
Numer KRS: 0000061527

OGŁOSZENIE
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dowego, 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)” wpisujemy 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 po-

datkowym 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.

Jak wszyscy z pewnością już wiemy, czeka nas w tym roku reforma systemu oświaty. We wrześniu nie będzie naboru do klas
I w gimnazjum. W wyniku reformy Salezjańskie Gimnazjum zostanie przekształcone w Salezjańską Szkołę Podstawową.

W tym roku planujemy nabór do klasy IV
oraz VII. W związku z
powyższym serdecznie
zapraszamy
rodziców
oraz uczniów aktualnych klas III i VI szkół
podstawowych, zainteresowanych kontynuowaW.H.
niem nauki w szkole salezjańskiej, na spotkanie
informacyjne (tzw. dzień
otwartych drzwi), które
odbędzie się w sobotę
- 11 marca – w godz.
9.00 – 13.00. Będzie
okazja do spotkania się
z uczniami i nauczycielami, zwiedzenia sal
lekcyjnych, sali sporto-

wej oraz uczestniczenia
w przygotowanych na
tę okazję atrakcjach (np.
eksperymenty chemiczne, fizyczne czy biologiczne…). W programie
dnia otwartego są również spotkania z dyrektorem szkoły.
Zapraszamy
także
uczniów
zainteresowanych nauką w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, które
obchodzi w tym roku
jubileusz 25-lecia swojej
działalności.
ks. Stefan Makuracki
dyrektor Szkół Salezjańskich
w Rumi

Wyższa jakość kształcenia
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02

Nową pracownię gastronomiczną otwarto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. Inwestycja - remont i wyposażenie
obiektu – kosztowała 130 tysięcy złotych.

Pracownię szkolną wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt

Początki pracowni gastronomicznej u „Hipolita” sięgają września 2000
roku. Została ona powiększona w 2009 roku, jednak
wyposażenie nie spełniało
nowoczesnych standardów
HCCP, GHP, GMP, wymaganych w pracowniach

gastronomicznych podczas
egzaminów zawodowych.
Nowe
wyposażenie
gwarantuje spełnienie wymogów egzaminacyjnych
oraz będzie miało wpływ
na podwyższenie jakości
szkolenia
praktycznego
uczniów.

Gośćmi
uroczystego otwarcia obiektu byli
przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Wejherowie ze starostą Gabrielą
Lisius na czele.
Uczniowie przygotowali samodzielnie poczęstunek dla gości. Można było
skosztować wykwintnego
sushi. Były także przepyszne desery i lekkie przekąski.
Dla przyszłych młodych
kucharzy taka pracownia gastronomiczna stworzy większe możliwości doskonalenia
zawodowego, a tym samym
będzie sprzyjała podwyższeniu ich kwalifikacji.
Emilia Samulska

Projekt gimnazjalny
Podczas ferii zimowych uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego uczęszczający do klasy II C wykonali projekt edukacyjny pt.: „Szkoła w datach”, który pozwolił uczniom
zaaranżować przestrzeń szkoły pod kątem sytuowania wydarzeń,
zjawisk i procesów historycznych Polski w czasie.
Podstawowym
celem
działań uczniów było doskonalenie
umiejętności
pracy w grupie i wywiązywanie się z powierzonych
zadań oraz zrozumienie
dziejów Polski w ujęciu
chronologicznym. Pragnęliśmy podkreślić, jak ważnym elementem w dziejach
narodu jest znajomość jego
przeszłości, która pozwala
budować przyszłość i wyciągać wnioski do dalszych

działań. Naród bowiem nie
znający swojej historii skazany jest na amnezję.
Kolorowe napisy z ważnymi datami z historii
Polski zostały dobrane w
taki sposób, aby stanowić
znakomitą powtórkę do
egzaminu gimnazjalnego.
Kolorystyka wykonanych
napisów nawiązuje do
barw trójmiejskiego klubu
piłkarskiego: Arka Gdynia,
któremu kibicuje większość

uczniów naszej szkoły. Dodatkowym atutem projektu było zaangażowanie
rodzica uczennicy klasy
II C, który swoją postawą
włączył się aktywnie w
życie naszego gimnazjum.
Projekt został wykonany
przez uczniów własnoręcznie, co pozwoliło jego
uczestnikom dostrzec trud
wykonywanej pracy.
Nauczyciel historii
Anita Kendziora

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
W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in.przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie: starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf,
członkowie zarządu: Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel oraz dyrektorzy szkół
z Rumi, Redy i Wejherowa

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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Autorytet chylący się ku upadkowi Jubileusz 60 lat
Trwająca od lat dyskusja nad współpracą Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa PRL przeszła niedawno w kolejną fazę. 31
stycznia odbyła się konferencja prasowa IPN, na której ogłoszono
wyniki ekspertyz grafologicznych dotyczących akt TW „Bolka”.
Jednoznacznie potwierdzają one, iż autorem analizowanych donosów, podpisów pod pokwitowaniami odbioru pieniędzy od SB
jest były prezydent.
Wydaje się, że takie
ustalenia
przesądzają
ostatecznie kwestię jego
agenturalnej przeszłości,
niemniej jednak Lech
Wałęsa uparcie zaprzecza, jakoby to on miał
być „Bolkiem”. Znajduje
również poparcie wśród
części opinii publicznej
oraz licznych polityków
opozycji, a jego pełnomocnikiem jest znany adwokat – prof. Jan
Widacki. Niestety były
prezydent przegapił najprawdopodobniej ostatnią okazję na uratowanie
swojego wizerunku.

PEWNOŚCI JESZCZE
NIE MA
Trudno nie odnieść
wrażenia, że niemal desperackie
odpieranie
zarzutów przez Lecha
Wałęsę jedynie odwleka
ostateczne rozstrzygnięcie kwestii jego powiązań
ze służbami bezpieczeństwa.
Ciemne chmury zbierają się nad ikoną Solidarności już od prawie
30 lat. Konflikt ze środowiskiem dawnych opozycjonistów, słynna „noc
teczek”, publikacja książki „SB a Lech Wałęsa.
Przyczynek do biografii” autorstwa Sławomira Cenckiewicza i Piotra
Gontarczyka i wreszcie
dokumenty z „szafy Kiszczaka” - to najważniejsze
ze skaz pojawiających się
na wizerunku legendy.
Oczywiście, dopóki fakt

współpracy byłego prezydenta z SB nie zostanie
bezsprzecznie udowodniony, dopóty nazywanie Wałęsy „agentem”
może być ryzykowne
i nieuprawnione. Nie
można wszak odmówić
rzymskiej paremii in dubio pro reo zastosowania
także w tej kwestii.
W
postępowaniu
prowadzonym w IPN
Wałęsa występuje jako
pokrzywdzony i ma
prawo – co podkreśla jego pełnomocnik
- ustosunkować się do
opinii przygotowanej
przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof.
Jana Sehna w Krakowie. Niemniej jednak
ilość i charakter zgromadzonych materiałów,
a także chaotyczne, histeryczne reakcje samego Wałęsy na wysuwane
podejrzenia sprawiają,
że jego niewinność staje
się coraz mniej prawdopodobna.

KOMU ZALEŻY NA
RATOWANIU WIZERUNKU
WAŁĘSY?
Przez lata Lech Wałęsa funkcjonował w świadomości wielu Polaków
jako ikona walki z reżimem. Sam niezwykle
często i chętnie podkreślał swoje zasługi i rolę,
jaką odegrał w procesie
demokratycznych przemian dokonujących się
w schyłkowym okresie
istnienia PRL.

Mimo tego, że coraz więcej okoliczności
wskazuje na to, iż nie był
„czysty”, to wciąż kreuje
się i jest kreowany przez
pewne środowiska na
symbol demokracji. I to
właśnie te środowiska,
prowadzące groteskową
walkę z rzekomo antydemokratyczną władzą,
najgorliwiej bronią wizerunku byłego prezydenta, chcąc wciąż
wykorzystywać
jego
podupadający autorytet
w bieżących przepychankach politycznych. Sam
Wałęsa zresztą czynnie
angażuje się w krytykę
obozu rządzącego, dlatego też trudno się dziwić
poparciu, którym darzy
go opozycja.

„KOŃCZ WAŚĆ,
WSTYDU OSZCZĘDŹ”
Lech Wałęsa zmarnował już kilka okazji,
żeby uciąć spekulacje dotyczące jego przeszłości,
jednocześnie zachowując
twarz. Wydaje się, że odpowiednim momentem
był czerwiec 1992 r., kiedy powstała tzw. Lista
Macierewicza. Wtedy to
Wałęsa wysłał już nawet
depeszę do PAP, w której
przyznawał się do podpisania kilku dokumentów przedstawionych mu
przez funkcjonariuszy,
jednak wkrótce informacja została wycofana –
prezydent poczuł się pewnie, a rząd Olszewskiego
został zdymisjonowany.

Z biegiem lat pojawiały się kolejne kontrowersyjne
fakty,
jednakże zarówno po
publikacji książki „SB
a Lech Wałęsa”, jak i po
udostępnieniu materiałów z „szafy Kiszczaka”,
Wałęsa w agresywny
sposób zaprzeczał stawianym mu zarzutom.
Można było oczekiwać, że wyniki badań
krakowskich ekspertów
skłonią go do przyznania się do współpracy z
SB, jednak legenda Solidarności nie zamierza
zejść z obranej przed
laty drogi.
Być może upór Wałęsy wcale nie wynika
z naiwnego przekonania, że prawda nie
wyjdzie nie jaw, iż uda
mu się zdeprecjonować
wszystkie świadczące
przeciwko niemu dowody. Być może prezydent po prostu ma rację
i pada ofiarą niesłusznych oskarżeń. Jednak
w przeciwnym razie –
co w świetle ostatnich
wydarzeń wydaje się
niemal pewne – ideał
sięgnie bruku, do którego zmierza już od
dłuższego czasu…
Arkadiusz Gajos

pożycia małżeńskiego

p. Jonatowskich

W niedzielę 12 lutego o godzinie 11.00
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Rumi została
odprawiona uroczysta msza święta z okazji
60-lecia pożycia małżeńskiego.
Rocznicę tę świętowali
państwo Elżbieta i Tadeusz Jonatowscy z Rumi.
Na mszę przybył również
z dalekiej Afryki ich syn,
ks. Waldemar Jonatowski - salezjański misjonarz,
o którym wspominamy w
naszej gazecie. Tego dnia
dodatkowo p. Elżbieta obchodziła też 80-tą rocznicę

urodzin. Po zakończeniu
mszy św. jubilaci przyjęli
życzenia od rodziny, znajomych i parafian oraz stanęli
do rodzinnego zdjęcia.
Jubilatom życzymy wielu łask Bożych i zdrowia na
kolejne lata i już czekamy
na kolejny jubileusz pożycia małżeńskiego.
Wojtek Hintzke

Zdjęcie górne: pamiątkowe zdjęcie rodziny i przyjaciół.
Zdjęcie poniżej: szacowna jubilatka przyjmuje życzenia. Fot.: W. H.

REKLAMA
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VIII Rumska
Gala Sportu

Pamiątkowe zdjęcie laureatów nagród we wszystkich kategoriach

Po raz ósmy w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji odbyła się uroczysta Rumska
Gala Sportu.
Na zaproszenie burmistrza miasta oraz dyrekcji
MOSiR-u przybyli liczni
goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Rady Miejskiej w
Rumi, prezesi klubów sportowych, dyrektorzy szkół,
przedstawiciele firm, przedsiębiorstw i sponsorów.
Najważniejszymi bohaterami tego wieczoru byli
oczywiście laureaci tegorocznych sukcesów sportowych
oraz ich trenerzy. Podczas tej

edycji gali wręczone zostały
statuetki dla sponsorów, nagrody dla najlepszych sportowców oraz wyróżnienia.
Wydarzeniu towarzyszyła odpowiednia oprawa oraz
miła atmosfera. Publiczność
mogła obejrzeć występ pary
sportowej - Agnieszki i Grzegorza oraz gimnastyczek
artystycznych z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi. Życzymy wszystkim
zwycięzcom kolejnych sukcesów na arenie sportowej! E.S.

Wszystkie miejsca zostały zajęte. Obecni byli nie tylko przedstawiciele władz miejskich, ale i zaproszeni Goście z władz powiatowych

Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi zorganizowały konkurs – tym razem już po raz dwudziesty trzeci – „Na Najlepszego
Sportowca i Trenera Rumi Roku 2016 ”. Kandydatów do tytułu Najlepszego
Sportowca i Trenera nominowała i wybierała Kapituła powołana przez
Burmistrza Miasta Rumi pana Michała Pasiecznego. Kapituła dokonywała
wyboru w 12 kategoriach + Tytuł Sportowca i Trenera roku.
Skład kapituły:
Tomasz Urbaniak – Dzienisz - przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji
i Promocji R. M. Rumi, przewodniczący Kapituły,
Jan Nowicki - dyrektor MOSiR Rumia, v-ce przewodniczący Kapituły,
Grażynka Bratnikow - kierownik referatu kultury i sportu
Jarosław Mamrot - organizator imprez Szkolnych Zespołów Sportowych,
Andrzej Byczkowski - dyrektor PZPO-W w Wejherowie,
Barbara Niewiedziała - Wiceprezes UKS „SIÓDEMKA”
Piotr Taube - trener Lekkiej Atletyki
Ewa Nastały - Wiceprezes APS Rumia
Tadeusz Pepliński - trener RKS
Piotr Netter - trener UKS TRI-TEAM Rumia
Krzysztof Woźniak - ekspert ds. sportu
Jarosław Przyborowski - Prezes ATS „Małe Trójmiasto”
Jolanta Król - menedżer sportu w MOSiR Rumia, sekretarz Kapituły.
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KATEGORIA SPONSOR ROKU:
Statuetki otrzymali:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - sponsor klubu APS Rumia
OTLOGISTIC S.A. - sponsor ATS Małe Trójmiasto
Firma EUROCAPITAL 24 Sp. z o.o. - sponsor ATS Małe Trójmiasto
Firma F.H. BORTEX Sylwester Borkowski - sponsor klubu TRI- TEAM
DECATHLON Rumia - sponsor ATS Małe Trójmiasto i MOSiR
KAMIX Sp. j. PPH Zienkiewicz L.J. - sponsor ATS Małe Trójmiasto
BALTIC UNITED sp. z o.o. Andrzej Trylski - sponsor klubu TRI-TEAM
Bob-Rollo - sponsor imprez sportowych MOSiR Rumia
FAKO S.A. Rumia - sponsor imprez sportowych MOSiR Rumia i MKS ORKAN Rumia
Bank Rumia Spółdzielczy - sponsor wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych
CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A.
GAZETA RUMSKA
KATEGORIA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
NA RZECZ ŚRODOWISKA SPORTOWEGO ROKU 2016:
Nagrodę otrzymali:
1. Rumski Klub Sportowy Rumia
2. UKS „Siódemka” Rumia
KATEGORIA SPORTOWO-ARTYSTYCZNA PROMOCJA MIASTA
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2016:
Nagrodę otrzymał:
UKS Masta Dance - Grupa Czarownice
KATEGORIA SPORTOWA PROMOCJA MIASTA RUMI W 2016:
Nagrodę otrzymało:
Gimnazjum Nr 1
KATEGORIA SPORTOWE WYDARZENIE ROKU 2016
Nagrodę otrzymali:
1. Fundacja FOR DREAM w Rumi za organizację: II Pucharu Świata Zawodowców w
Armwrestlingu oraz II Pucharu Świata w Siłowaniu na Ręce Osób Niepełnosprawnych.
2. Rugby Klub Arka Rumia za pokazowy mecz Rugby na wózkach „Z nami nie ma ograniczeń”.
3. MKS Orkan Rumia za organizację Festynu Sportowo - Rekreacyjnego z okazji obchodów 40-lecia działalności klubu.
4. Akademia Tenisa stołowego Małe Trójmiasto za organizację II Memoriału Jerzego
Zienkiewicza w tenisie stołowym.
5. Taneczny Klub Sportowy CREATIVE DANCE RUMIA za organizację Grand Prix Polski
i IV Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Rumi.
KATEGORIA DRUŻYNA ROKU
Nagrodę otrzymał:
Zespół młodziczek Akademii Piłki Siatkowej Rumia. Zdobywczynie Mistrzostwa Polski
Młodziczek w Piłce Siatkowej.

KATEGORIA SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU 2016:
Nagrody otrzymali:
Jolanta Król
Jan Nowicki
KATEGORIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SPORTOWCA ROKU 2016:
Nagrodę otrzymał:
Konrad Krawczuk
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA AWANS DRUŻYNY PIŁKI NOŻNEJ DO IV LIGI
W SEZONIE 2015/2016
Nagrodę otrzymał:
Miejski Klub Sportowy Orkan Rumia.
W KATEGORII NAJLEPSZA SZKOŁA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Nagrodę otrzymała:
Szkoła Podstwowa Nr 9
W KATEGORII NAJLEPSZA SZKOŁA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Nagrodę otrzymało:
Gimnazjum Nr 1
W KATEGORII NAJLEPSZA SZKOŁA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Nagrodę otrzymał:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi
KATEGORIA NAJLEPIEJ ZAPOWIADAJĄCY SIĘ SPORTOWIEC MŁODEGO POKOLENIA
Nagrody otrzymali:
1. Zuzanna Sadowska
2. Weronika Konefka
3. Natalia Młodak
4. Dawid Zawidowski
5. Dominik Bielawa
6. Grzegorz Żurek
NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO TRENERA
Nagrodę otrzymał:
Tadeusz Gaweł - trener ATS Małe Trójmiasto(tenis stołowy)
NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA
Nagrodę otrzymał:
Mateusza Rak - zawodnik UKS „TRI-TEAM”(triatlon)

Sponsorami Gali Sportu byli:
1. Firma Budowlano-Drogowa „MTM S.A.” Gdynia
2. PPH Bob-Rollo Rumia
3.Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. Rumia
4. Zakład Ogólnobudowlany Rumia - Marian Płocki
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi
6. Starostwo Powiatowe Wejherowo
7. Miasto Rumia
8. Decathlon Rumia
9. Kwiaciarnia PH „Asia”
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Jesteśmy wdzięczni Czytelnikom za to, że czytają „Gazet Rumską”,
dziękujemy bardzo za opinie, komentarze i listy przesyłane do nas.
W ostatnim styczniowym
wydaniu „Gazety Rumskiej”
przedstyawiliśmy nadesłane
przez czytelnika propozycje
poprawy bezpieczeństwa w
sąsiedztwie SP nr 1 w Rumi”,
autor Pan Marian zadał sobie
sporo trudu i zilustrował swój
tekst grafiką. Dziekujemy za
ten ciekawy głos w dyskusji
dotyczącej dalszych losów
targowiska.
Mamy dwie krótkie opinie
dotyczące tekstów z poprzedniego numeru.
Pierwsza dotyczy Rady Seniorów: „Rada Seniorów powołana w tamtym momencie,
tuż przed wyborami samorządowymi 2014 składała się

z przedstawicieli organizacji,
które popierały ówczesną p.
Burmistrz - wielu z nich deklarowało to publicznie - celem było wygranie wyborów,
mieszkańcy zdecydowali inaczej, a rada pozostała.”
Druga dotyczy listu Pana
Ariela Sinickiego: „zdrowe
zakupy” - czy pan Sinicki ma
na myśli „zdrową żywność”
- jeżeli tak, to w najbliższych
okolicach Rumi nie zbiera się
zdrowej żywności, a tym bardziej ekologicznej. Pola uprawne położone są zbyt blisko
bardzo obciążonych ruchem
samochodów dróg, dymiących ogromnych ciepłowniczych kominów Redy i Gdyni.

O zdrowej, ekologicznej
żywności i zasadach uprawy
mówią szczegółowo odpowiednie przepisy.
- Obfite opady śniegu sprawiały sporo kłopotów, ale
śnieg leżący na chodnikach
po dwóch, trzech lub więcej
dniach od zakończenia opadów, to sytuacja która nie powinna się powtórzyć.
I na koniec pytanie: dlaczego Dom Kultury nie
otworzy już od porannych godzin swoich sal dla seniorów
i wszystkich mieszkańców,
gdzie wzorem Stacji Kultura można by się zatrzymać,
poczytać prasę - może wypić
kawę?
Redakcja

Uciążliwe zapachy w mieście
W ostatnim czasie, szczególnie wieczorami, na terenie Rumi daje
się odczuć snujący się z kominów gryzący dym. Jest to dotkliwe
szczególnie w dni, kiedy nie ma wiatru, a mróz powoduje, że niektórzy mieszkańcy palą w swoich piecach dosłownie wszystko, co
tylko da się spalić. W związku z tym dość dokuczliwym zjawiskiem,
wystąpiliśmy z zapytaniem o możliwość przeciwdziałania takiemu
procederowi, do komendanta Straży Miejskiej Romana Świrskiego.
Bardzo dużo zgłoszeń od
mieszkańców dotyczy uciążliwej tzw. „niskiej emisji”,
tzn. zanieczyszczenia powietrza na wysokości do 40 m
od powierzchni ziemi. Zgłoszenia te dotyczą dymów wydobywających się z kominów
rumskich posesji. Od początku roku było tych zgłoszeń 47 i wszystkie zakończyły się kontrolami pieców.
Z każdej kontroli na miejscu
sporządzany jest protokół
podpisywany przez kontrolowanego
(kontrolowany
otrzymuje kopię). Kontrole
te odbywają się w oparciu
o ustawę o ochronie środowiska, na podstawie imiennych upoważnień wydanych
strażnikom przez Burmistrza
Miasta Rumi.
Od początku roku strażnicy ujawnili 2 przypadki
spalania odpadów w piecach
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domowych i w obu przypadkach nałożono wysokie mandaty karne.
W przypadku stwierdzenia
przez Straż Miejską spalania
odpadów,
funkcjonariusze
mogą nałożyć mandat karny w wysokości 20 – 500 zł,
a w przypadku powtórzenia
się wykroczenia lub odmowy
przyjęcia mandatu – kierują
wnioski o ukaranie do sądu,
gdzie najwyższą karą jest
grzywna w wysokości 5000 zł.
Odpadem są wszelkie
substancje inne niż drewno,
węgiel, koks, ekogroszek,
olej opałowy, gaz opałowy
i papier niezadrukowany
kolorowymi farbami drukarskimi.
Odpadami są płyty
lakierowane,
tworzywa
sztuczne, buty, garderoba,
papier z prasy kolorowej i
inne śmieci.

Niestety również opał dozwolony (szczególnie węgiel
niskiej jakości i drewno iglaste) może wydzielać gęsty,
gryzący dym, w szczególności
w chwili rozpalenia paleniska,
gdy piec i komin są zimne. To
dlatego jest tak wiele zgłoszeń
mieszkańców ze skargami na
dym, szczególnie wieczorami,
gdy mieszkańcy po powrocie
z pracy rozpalają swoje piece
grzewcze.
W Rumi dym jest mniej
uciążliwy przy wiatrach zachodnich. Przy wiatrach
południowych i południowo-wschodnich morena czołowa „osłania” Rumię przed
wiatrem i w takim przypadku dymy utrzymują się nad
miastem. W ostatnich tygodniach wciąż wieją takie wiatry i są słabe lub bardzo słabe.
Roman Świrski

Odpowiedzi na listy

Rada Seniorów
Jeżeli obecne władze miasta chcą poważnie traktować (a powinny) całą liczną grupę
rumskich seniorów, to należy ziezwłocznie
podjąć pracę nad nową uchwałą i wdrożyć ją
w życie.

Uchwała powołująca nowy skład Rady
Seniorów musi określić zadania, prawa i obowiązki Rady zgodnie z dezisiejszymi oczekiwaniami seniorów, trendami i obowiązującym prawem.
Ryszard Hinc

List Pana Ariela Sinickiego
Na początku obecnej kadencji Rady Miejskiej w jednym z tekstów w „Gazecie Rumskiej” umieściłem zdanie, że „Rumia to nasza
wspólna sprawa” i jest ono nadal aktualne.
Jednak rumianie mają różne poglądy, różną
ocenę sytuacji, różne postawy, priorytety,
różnie oceniają sposób wyboru inwestycji i
sposób realizacji zadań i w tej różnorodności
jest ich siła. Należy to uszanować, podchodzić bez emocji i pozwolić wszystkim mieć i
wyrażać swoje zdanie.
Poprzedni burzliwy czas, tamten ferment
przyniósł pozytywne zmiany, wielu czegoś
nauczył, należy to dobrze wykorzystać, czas
rozliczeń z obietnic wyborczych zbliża się
szybko. Czteroletnia kadencja to krótki czas,
następna Rada Miejska może być podobna,
jednak nie będzie taka sama.
Urząd to władza, to aparat, Urząd Miasta,
powaga Urzędu, autorytet Urzędu, to solidny
budynek, dobra i sprawna kadra zarządzająca,
profesjonalni urzędnicy, herb, pieczęć herbowa.

Warto się zastanowić, czy wszystko co
tworzy się obecnie ma wymiar i charakter
ponadczasowy, czy jest korzystne dla przyszłego równomiernego rozwoju miasta. Jaka
jest wizja Rumi za pięć, dziesięć lat, jakie
cele, jakie zadania sobie stawiamy, do czego
dążymy. Pełne emocji i troski o „swoją” część
miasta i bardzo prawdziwe jest zdanie o „fontannie i piaszczystych ulicach”.
Także skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Pomorskiej jest dla wielu mieszkańców „bezpieczne i czytelne” i jego generalna, po
zaledwie sześciu latach, przebudowa jest
marnotrawieniem naszych wspólnych pieniędzy, szczególnie gdy na budowę czeka tyle
innych ulic.
Pozwolę sobie zacytować zdanie z tekstu
„Targowisko a rewitalizacja” zamieszczonego w „Gazecie Rumskiej” - wydanie z listopada 2016 r.: - „propozycją do rozważenia
jest przeniesienie i budowa nowoczesnego
targowiska w innym miejscu n.p. w rejonie
ulic Gdańska - Dębogórska”. Ryszard Hinc

Prośba o interwencję
Ulica Makowa

Zwrócił się do nas mieszkaniec dzielnicy
Lotnisko z pytaniem dotyczącym ulicy Makowej w Rumi.
Chodzi konkretnie o fragment tej ulicy pomiędzy ul. Różaną a ul. Fiołkową.
Większość ul. Makowej wyłożono płytami
yomb, jednak ten właśnie odcinek to nadal
trakt piaszczysty. Nie byłoby to wielkim
problemem, ale kilka lat temu, najwyraźniej któremuś z mieszkańców „puściły nerwy” i wziął sprawy „w swoje ręce”. Niemal
na całym tym odcinku wysypano mieszankę wapienno cementową, która zapewne w
zamyśle autora miała utworzyć utwardzoną nawierzchnię drogi. Z jakiegoś powodu
tak się nie stało, a cała ta „nawierzchnia” w

zależności od warunków atmosferycznych,
albo zamienia się w cementowo-wapienną
maź która „doskonale” się rozchlapuje na
ulicy i kiedy piesi tamtędy idą - brudzi nie
tylko buty czy spodnie (wapienne ślady na
obuwiu czy odzieży trudno się usuwa), albo
kiedy jest ciepło - zamienia się w bardzo
pylący dodatek do powietrza którym oddychają przechodzący tamtędy mieszkańcy.
Właściwie da się tą ulicą w miarę normalnie poruszać tylko kiedy spadnie na nią
śnieg i nadejdzie mróz.
Czy nie można tego ostatniego fragmentu drogi również wyłożyć płytami yomb,
lub chociaż zebrać i usunąć tą „felerną”
część nawierzchni drogi?
Wojtek

Taneczne Mistrzostwa Polski
w Rumskiej hali MOSiR
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Projekt Socjalny
„Mały Może Dużo”

W okresie 01.12.2016 do 28.02.2017 roku
Taneczny Klub Sportowy „Creative Dance“ z Rumi zorganizował już IV Edycje specjalista pracy socjalnej Pani Anita NaOgólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego i Grand Prix Polski Ekstraklasy w umiuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi realizuje projekt socjalny
wielu kategoriach.
„Mały Może Dużo” w ramach specjalizacji
zawodowej II stopnia.

W tym roku przyznano mu organizację Mistrzostw
Polski FTS w 10-ciu Tańcach!
To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 25 i 26 marca
2017 roku na Hali Widowiskowo Sportowej MOSIR
w Rumi przy ul. Mickiewicza 49.
Pary wystartują w aż 7-miu kategoriach:
Juniorzy 12-14 lat
Młodzież 16-18 lat
Młodzież Starsza 16-21 lat
Dorośli pow. 18 lat
Senior I
Senior II
Senior III

Młodsze kategorie zaprezentują się podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi, który będzie odbywał się przy Mistrzostwach Polski.
Będzie więc można zobaczyć te najmłodsze jak i te
starsze osoby, których pasją jest taniec. Główną atrakcją i
punktem tego turnieju będzie oczywiście wieczorna Gala
Mistrzostw Polski -zarówno sobotnia, jak i niedzielna, na
której zaprezentują się finaliści Mistrzostw Polski, czyli
najlepsze Pary z całego kraju.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://mistrzostwapolski10t.creativedance.pl
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NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 727 24 01
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09

BADANIA KOLONOSKOPOWE:
(58) 727 24 04
UL. MIŁOSZA 3

Projekt kierowany jest
do dzieci w wieku 10-13 lat
z rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny, zamieszkujących na terenie naszego
miasta. Celem podejmowanych działań jest podwyższenie samooceny i poczucia
własnej wartości wśród dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału między innymi w
warsztatach z psychologiem
i pedagogiem, warsztatach
decoupage, mini warsztatach kulinarnych.

Harmonogram projektu
wzbogacony był również o
wspólne wyjścia do kina,
kaktusiarni, pizzerii, a także wyjazd do Parku Oliwskiego z wizytą w Pierogarni „Mandu”.
Do sukcesu projektu
przyczynili się zarówno
partnerzy, jak i sponsorzy,
którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i hojności zapewnili uczestnikom moc
wrażeń.
Jolanta Krupska

Uczestnicy projektu w czasie zajęć przebywali pod opieką wychowawców
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Rumi potrzebne są inwestycje,
zwłaszcza drogowe
Rozmowa z Łucją Słowikowską, radną cące w Rumi (dziś I LO).
powiatową, przewodniczącą koła Prawa W tamtym czasie nauka
w liceum to była nobilitai Sprawiedliwości w Rumi
- Nasze miasto szybko
się zmienia. Czy wspomina Pani z sentymentem
Rumię sprzed lat?
- Oczywiście, mam
przyjemne wspomnienia,
zwłaszcza z lat szkolnych,
z młodości. Czułam się w
tym mieście bardzo dobrze, bezpiecznie, żyłam
w kochającej się rodzinie,
lubiłam swoje koleżanki i
nauczycieli.

- Wielu ludziom PiS, a
zwłaszcza kierownictwo
partii, kojarzy się z mężczyznami.
Tymczasem
rumskim kołem PiS kieruje kobieta.
- Te skojarzenia nie są
prawdziwe. W partii jest
wiele kobiet, m.in. pełniących różne funkcje w samorządach i we władzach
państwowych. Radne i
posłanki PiS można by wymieniać długo. Jako radna
Rady Powiatu Wejherowskiego jestem jedną z nich.
Mieszkam w Rumi i działam w rumskim kole partii.
- Jest Pani rumianką z
rodzinnymi korzeniami
w naszym mieście. Pani
ojciec był właścicielem
znanego zakładu samochodowego. Proszę przypomnieć, skąd przybył
do Rumi?
- Mój tatuś Kazimierz
Loch przyjechał ze Śląska i
tutaj na Kaszubach znalazł
swoją żonę. Młodzi małżonkowie zamieszkali w
Rumi, gdzie tatuś otworzył
warsztat. Teraz prowadzi
go mój brat. W Rumi rosną
najmłodsi przedstawiciele
naszej rodziny, reprezentujący kolejne pokolenie,
m.in. moje wnuki.
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- Do której szkoły Pani
chodziła?
- Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej nr 6, w
klasie wspaniałej wychowawczyni pani Honoraty

Mamrot. Potem uczyłam
się w Szkole Podstawowej
nr 4 (obecne Gimnazjum nr
2 - dop. red.), której kierownikiem był Alfons Murawski. Tam wychowawczynią
naszej klasy była równie
wspaniała pani Tomaszewska. Wspomniane nauczycielki to moje dwie ukochane wychowawczynie.
- A potem, którą szkołę
średnią Pani wybrała?
- Oczywiście bardzo dobre Liceum Ogólnokształ-

cja, wyróżnienie. W szkole
pracowali bardzo dobrzy
nauczyciele, tacy jak pani
profesor Filar, ucząca chemii, pani profesor Bujak
od fizyki oraz dr Michna,
która uczyła biologii, a to
był mój ulubiony przedmiot, obok wychowania
fizycznego. Nie mogę pominąć świetnej polonistki,
pani Sierzputowskiej.
- Młodość ma swoje
prawa i potrzebuje też
rozrywki. Gdzie spotykali się młodzi mieszkańcy Rumi?
- Moi rodzice byli konserwatywni, ale oczywiście
spotykałam się z rówieśni-

kami, m.in. w kawiarni
„Słoneczna” na ul. Wybickiego. Chodziliśmy też
do kina „Aurora” przy tej
samej ulicy lub na spacery
na Górę Markowcową. Pamiętam, jak w letnie wieczory świeciły tam świetliki, tworząc niezapomnianą
atmosferę.
A propos spacerów, Rumia była nie tylko otoczona lasami i łakami, ale też
pełna zieleni, zwłaszcza
ogrodów. Mieszkałam w
dzieciństwie w centrum

miasta, na ul. Wybickiego, więc często razem z
koleżankami i kolegami
bawiliśmy się w tzw. kuszym lasku, nazywanym
też laskiem Kuschego, od
nazwiska dawnego właściciela. Chodzi o pachnący żywicą sosnowy lasek
między miedzy ulicami
Rodziewiczówny i Mickiewicza, istniejący do
dzisiaj. Takie enklawy zieleni z wysokimi drzewami, powinniśmy chronić
i nie dopuszczać do ich
zabudowy.
- Wracając do wspomnień, proszę powiedzieć czy jako młodzi
ludzie Pani i rówieśnicy
chodziliście na zabawy
taneczne, na bale?

- Okazji do zabawy
nie brakowało, ale ja bardzo miło wspominam
swoją studniówkę w sali
gimnastycznej liceum, a
potem bal maturalny w
„Kaskadzie” przy ul. Starowiejskiej, tam, gdzie
obecnie mieści się hotel
i restauracja „Falko”. Na
balu oprócz absolwentów
liceum i nauczycieli byli
też nasi rodzice. Zresztą
szkolna społeczność była
wtedy jedną wielką rodziną.

Tym samochodem kierował ojciec p. Łucji - to był pierwszy samochód w Rumi

- Z tego co wiem,
podobne
doświadczenia miała Pani już jako
młoda mama uczniów
rumskiej „szóstki”, angażując się w działalność
społeczną, m.in. w organizowanie zabaw dla
mieszkańców Rumi.
- Tak, byłam członkiem
Komitetu Szkolnego, który
podejmował wiele ciekawych inicjatyw, służących
szkole. Organizowaliśmy
m.in. targi używanych
podręczników, ale także
zabawy sylwestrowe i karnawałowe w szkole, czasem na ponad 200 osób.
Razem z innymi matkami
przygotowywałyśmy różne
przekąski i ciasta, załatwiałyśmy zespół muzyczny,
który grał do tańca. Dochód z tych imprez przeznaczony był na potrzeby
szkoły, m.in. na wyposażenie pracowni komputerowej. Sfinansowaliśmy też
modernizację wejścia do

Mała Łucja po prawej

szkoły razem z zakupem
drzwi antywłamaniowych,
kupiliśmy mapy na lekcje
geografii oraz kserokopiarkę do sekretariatu. Dużym
przedsięwzięciem był zakup kontenera, w którym
urządzono
dodatkową
salę lekcyjną dla uczniów
pierwszych klas, bo budynek szkolny stał się już za
ciasny.
- Jak widać, mieliście
Państwo mnóstwo pracy…
- Owszem, poświęcałam tej działalności dużo
czasu i wysiłku, ale wiele
się też nauczyłam. Poznałam wówczas wspaniałych, wartościowych ludzi. Najmilej wspominam
przewodniczącą komitetu
rodzicielskiego, panią Jolantę Znosko - osobę pełną
zapału i pomysłów. Starałam się jej pomagać w ich
realizacji.
Ciąg dalszy na str. 17
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Ciąg dalszy ze str. 16
- No i „połknęła Pani
bakcyla”, angażując się
na dobre w działalność
społeczną, nie tylko w
szkole. W końcu trafiła
Pani do miejskiego samorządu. Jakimi dziedzinami zajmowała się pani
jako radna Rady Miejskiej w Rumi?
- Działałam przede
wszystkim w Komisji
Mieszkaniowej, współpracując m.in. z radną Czesławą Baranowicz. Komisja badała potrzeby w tej
dziedzinie, m.in. dwa razy
w roku sprawdzając warunki lokalowe ludzi, którzy potrzebowali wsparcia
ze strony miasta. Często

Powiatu. Pełnię funkcję
przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, a więc
interesuję się głównie tą tematyką. Jestem też członkiem Komisji Rewizyjnej.
Poza tym współpracuję z
różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
jestem członkiem Zarządu
Fundacji „Słowo” w Rumi,
która organizuje m.in.
Konkurs Biblijny oraz podejmuje inne ciekawe inicjatywy.
- Jako radna zajmuje
się Pani sprawami mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale z pewnością interesuje się Pani
nadal Rumią i rozwojem

- Na szczeblu samorządowym, niezależnie od
przynależności partyjnej
powinni rozmawiać, porozumiewać się i pracować
wspólnie dla społeczności.
Będąc radną PiS współpracuję ze starostą z innego ugrupowania, a współpraca ta układa się bardzo
dobrze. Mam nadzieję, że
wspólnie zrobimy wszystko, co możliwe dla mieszkańców naszego powiatu.
W Rumi też jest możliwa
taka współpraca dla dobra
miasta.
- A są tego przykłady?
- Spotykam się z burmistrzem Michałem Pasiecznym,
rozmawiamy
o sprawach Rumi i jej

Rodzinne zdjęcie z dziećmi i mężem p. Łucji

zresztą potrzebowali nie
tylko pomocy materialnej,
lokalowej, ale też wsparcia
w formie rozmowy. Spotkałam się z wieloma ludźmi i różnymi problemami,
takimi jak samotność,
niezaradność, starając się
pomagać w miarę możliwości.
- Wiem, że w ostatnich
latach pomagała Pani
również Polakom na Litwie. A teraz, czym się
Pani zajmuje?
- Jestem radną powiatu
wejherowskiego, przedstawicielką Rumi w Radzie

naszego miasta. Czy Pani
zdaniem kierunek jest
dobry?
- Mam wrażenie że miasto rozwija się bez ściśle
wyznaczonego kierunku
przestrzennego. Brakuje
też jasno określonych celów
inwestycyjnych.
- Pani przewodnicząca, obecnie w Rumi rządzi burmistrz z Platformy
Obywatelskiej. Czy PiS
przygotowuje się do kolejnych wyborów samorządowych i czy wystawi
kandydata na burmistrza
Rumi?

mieszkańców.
Pochwalam niektóre inicjatywy
burmistrza, na przykład
planowaną budowę węzła
integracyjnego i tunelu
pod torami kolejowymi w
Janowie.
- Ta inwestycja posłuży głównie mieszkańcom
Janowa, a Pani kojarzona
jest bardziej z ze starszą
częścią Rumi.
- Oburzam się zawsze,
gdy ktoś oddziela Rumię i Janowo. Niektórzy
mieszkańcy podkreślają,
że mieszkają w Janowie,
tak jak by to była osobna

miejscowość.
Tymczasem wszyscy mieszkamy
w Rumi i niezależnie od
dzielnicy jesteśmy rumianami. Wszyscy płacimy
podatki do budżetu miasta. Moim zdaniem nie ma
inwestycji dla mieszkańców dzielnicy, są inwestycje dla wszystkich rumian.
- Czy jest coś w poczynaniach władz miasta, co
Panią martwi?
- Owszem, uważam,
że w Rumi jest zbyt mało
inwestycji. Budżet miasta
wynosi około 150 mln zł,
a na inwestycje przeznaczono mniej niż 10 procent
wydatków, chyba najmniej
w historii samorządowej
Rumi. Martwi mnie także
wzrost wydatków administracyjnych w Urzędzie
Miasta, zatrudnianie w
charakterze doradców i
innego rodzaju pracowników ludzi spoza naszej
społeczności.
Fachowcy
są potrzebni, jak w każdej firmie, ale to powinni
to być ludzie którzy znają
miejscowe problemy, a nie
dopiero się ich uczą.
- Jeszcze raz zapytam,
czy PiS wystawi swojego kandydata na burmistrza Rumi i czy to będzie
Pani?
- Myślę, że na pewno
wystawi, bo do tego jest
wręcz zobligowany. Oczekują tego członkowie naszego koła oraz sympatycy.
O tym, kto będzie kandydatem na burmistrza Rumi
nie decyduje przewodnicząca koła. Liczy się zdanie członków PiS, a nasza
lokalna polityka wpisuje się
w strategię partii w Polsce.
Nie zależy nam na objęciu
stanowiska burmistrza, ale
na realizacji programu dla
miasta, głównie programu
inwestycyjnego. Program
przygotują
wytypowani
działacze PiS, ale zapewne
poprosimy też o opinie i o
wsparcie osoby spoza partii.
- Co Pani zdaniem powinno się znaleźć w programie rozwoju Rumi?

- Budowa kolejnych ulic
w mieście. Była taka kadencja, w której radni PiS i
Samorządnej Rumi wymusili na burmistrz Elżbiecie
Rogali-Kończak budowę
20 kilometrów gminnych
dróg. Ostatnio niewiele się
dzieje w tej dziedzinie. Należy wybudować porządne
ulice i chodniki, a nie wydawać pieniądze na utwardzanie dróg płytami.

Rumianie płacą tyle podatków, że pieniędzy wystarczy na wybudowanie
w czasie jednej kadencji samorządu kolejnych 20 kilometrów dróg gminnych.
Druga bardzo ważna
sprawa to zagospodarowanie centrum miasta oraz
zbudowanie siedziby władz
administracyjnych Rumi.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Niemal dziesięć lat temu planowano budowę nowoczesnego centrum
Rumi, powstały wtedy koncepcje zabudowy reprezentacyjnej części miasta
autorstwa architekta Krzysztofa Kozłowskiego.
REKLAMA
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Zuchowy Bal Karnawałowy Czy Trump zbawi Amerykę?

Ach, jaki to był Bal, a jakie stroje: kapeluszDo zobaczenia na na20 stycznia miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie 45. Prezydennik, księżniczka, rycerze, kosmici, wróżki, nie stępnej imprezie zuchowej, ta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Donald Trump rozpoczął sprada się wszystkich wymienić. Brawo dla zu- która odbędzie się już nie- wowanie powierzonego mu ostatecznie w głosowaniu elektorów
chów i ich rodziców za wspaniałe przebrania. długo - Turniej Pancernych urzędu. Ekscentryczny przedsiębiorca, miliarder osiągnął sukces
- serdecznie wszystkich na
wbrew przewidywaniom i oczekiwaniom zwłaszcza lewicowo zoAle i organizatorzy sta- się zabawa, którą popro- niego zapraszamy.
rientowanej części opinii publicznej, komentatorów i publicystów.
nęli na wysokości zadania wadził dh Antek jako DJ
Zapraszamy wszystkich
wykonując piękny wystrój
w temacie „Kraina Bajek”,
bo taki był temat przewodni. Jeszcze raz serdecznie
dziękujemy naszemu namiestnikowi zuchowemu
pwd. Mai Formella i całej
ekipie organizatorów.
Punktualnie o godz.
18.00 w Domu Harcerza
10.02.2017 r. rozpoczęła

REKLAMA

Balu. Atmosfera była wspaniała, stroje super, nie tylko
zuchów, ale i kadry, która
organizowała bal (prezentujemy je na załączonych zdjęciach). Były też konkursy,
nagrody i balony z helem,
które budziły największe
zainteresowanie. Czas szybko upłynął, a bal zakończył
się o godz. 20.00.

chętnych do naszych gromad zuchowych, informacje gdzie działają, znajdują
się na naszej stronie internetowej www.zhprumia.org.
Organizatorom i DJ
Antkowi bardzo dziękujemy i BRAWO za udaną
imprezę.
Hm Bogdan Formella

Już w trakcie kampanii
Trump szokował kontrowersyjnymi wypowiedziami
i pomysłami. Jego zwycięstwo
z jednej strony wywołało zbiorową histerię, z drugiej zaś
rozbudziło nadzieję na silną
prezydenturę.
Dlaczego właśnie on?
Największe mocarstwo na
świecie przez 8 lat rządzone
było przez Baracka Obamę
– polityka realizującego lewicowe koncepcje. Jego urzędowanie upłynęło pod znakiem
poparcia dla libertyńskich
wręcz haseł światopoglądowych, wdrażania socjalnej
reformy ubezpieczeń – tzw.
Obamacare oraz wspierania
przez USA sił antyrządowych
w krajach objętych arabską
wiosną. Wielu Amerykanów
było mocno rozczarowanych,
wręcz sfrustrowanych latami
rządów Obamy. Tego typu
emocje często prowadzą do
radykalizacji poglądów oraz
kierowania sympatii politycznych w stronę populistów
– takich jak Trump. Niemniej
jednak zwycięstwo Hillary
Clinton długo wydawało się
niezagrożone. Donald Trump
wydawał się być postacią zbyt
kontrowersyjną, niepasującą
do nowoczesnej wizji Ameryki, żeby móc konkurować z
byłą Pierwszą Damą.
Nie rzucał słów na wiatr
Część przedstawicieli środowisk prawicowych upatruje
w nowym prezydencie USA
męża opatrznościowego, któREKLAMA
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ry stawi czoła moralnemu
kryzysowi dotykającemu
cywilizację zachodnią.
Ogromnym poparciem w
tych kręgach cieszyły się
chociażby pomysły wybudowania muru na granicy z
Meksykiem, czy też ograniczenia napływu islamskich
imigrantów. Wydawać by
się mogło, że takie postulaty stanowiły jedynie
zwykłą, populistyczną zagrywkę wyborczą, a absurdalność zwłaszcza pierwszego z nich wyklucza
ich realizację. Tymczasem
Trump jeszcze w styczniu
podpisał rozporządzenie
dotyczące budowy muru,
a także dekret ograniczający imigrację z państw
islamskich. Ponadto rozpoczął wycofywanie się
z programu Obamacare,
który mocno krytykował
przed wyborami. Wszystkie
te działania wskazują na
to, że złożone przez niego
obietnice nie były jedynie
pustymi słowami.
W obronie
nienarodzonych
Niezwykle istotną decyzją Trumpa było także
podpisanie dekretu zakazującego finansowania z
budżetu federalnego organizacji promujących aborcję. To cios wymierzony w
proaborcyjne lobby, który
być może przyczyni się do
ratowania nienarodzonych
dzieci. Warto przy tym zauważyć, że jeszcze w trakcie

kampanii prezydent zapowiedział powołanie w skład
Sądu Najwyższego sędziego
o antyaborcyjnych poglądach, co w kontekście roli,
jaką Sąd Najwyższy odgrywa
w systemie prawnym USA,
ma niebagatelne znaczenie
dla kwestii ochrony życia
poczętego. Wydaje się także,
iż wyznaczenie na stanowisko wiceprezydenta Mike'a
Pence'a – polityka, który jeszcze jako gubernator stanu
Indiana dał się poznać jako
gorliwy przeciwnik aborcji,
wskazuje na kierunek, jaki
obrała administracja Trumpa
w tej sprawie.
Czas pokaże
N a k o r z yś ć n owe g o
prezydenta przemawia z
pewnością fakt, iż rozpoczął
sprawowanie urzędu od konsekwentnego wypełniania
wyborczych obietnic, mimo
towarzyszących temu licznych protestów. Większość
z tych obietnic znajduje poparcie w prawicowych kręgach, niemniej jednak kreowanie Trumpa na obrońcę
cywilizacji chrześcijańskiej
wydaje się być sporą przesadą, zwłaszcza uwzględniając
skandale obyczajowe z jego
udziałem. Jednakże prezydentura Donalda Trumpa
daje z pewnością większą
nadzieję na obronę tradycyjnych wartości niż ewentualne sprawowanie urzędu
przez Hillary Clinton.
Arkadiusz Gajos

Rumski PUK dla mieszkańców
Ze Stanisławem Pogorzelskim, prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Rumi
rozmawia Emilia Samulska.
- Czym zajmuje się dochodów dla firmy.
PUK na co dzień?
- W jaki sposób zmie- Jest to spółka, której niła się struktura przedwłaścicielem w 100% jest siębiorstwa?
gmina Rumia. Świadczy-Przede wszystkim w firmy usługi związane m.in. mie pojawiło się stanowiz gospodarką odpadami, sko handlowe - do tej pory
sprzątaniem, pielęgnacją nie pozyskiwano aktywnie
zieleni oraz robotami dro- klientów. To także wygowymi.
dzielona wyspecjalizowana
- Gdy w ubiegłym roku komórka zajmująca się pieobejmował Pan stanowi- lęgnacją zieleni. Istotnym
sko prezesa, jakie dzie- jest także przekazywanie
dziny wymagały popra- decyzji na niższe szczeble.
wy?
Staramy się zachęcać pra- Należało ocalić miej- cowników do aktywności
sca pracy oraz przekształ- i zgłaszania pomysłów.
cić spółkę tak, by mogła w Wszystko by nasze usługi
końcu zacząć służyć miesz- świadczyć na jeszcze wyżkańcom na miarę swoich szym poziomie.
możliwości. Rozpoczęli- Które aspekty już
śmy proces restrukturyza- udało się poprawić?
cji, poszukiwania oszczędWypowiedzieliśmy
ności i nowych źródeł dużo
niepotrzebnych

umów, negocjujemy z dostawcami np. paliwa czy
ubezpieczeń. Zaczęliśmy –
na razie na małą skalę wymianę najstarszych pojazdów czy urządzeń – często
ponad 30-letnich, których
eksploatacja i naprawy są
bardzo kosztowne.
- W jaki sposób przedsiębiorstwo stara się pozyskiwać nowych klientów?
- To jeden z moich priorytetów. Liczba klientów
od momentu objęcia spółki
przeze mnie zwiększyła się
o ponad 25%! PUK wygrał
przetargi na obsługę m.in.
gminy Luzino, Kosakowo, Marynarki Wojennej
w Gdyni, sieci Orlen czy
GCS-u. Jeszcze nigdy w
historii nie obsługiwaliśmy
tylu mieszkańców i firm.
- Jakie są nowe propozycje dla mieszkańców?

Powstał Parlamentarny
Zespół Przyjaciół Gdyni

i Małego Trójmiasta Kaszubskiego
W dniu 11 lutego 2017 r podczas briefingu przed Urzędem Miasta Gdyni poseł Marcin Horała poinformował o powstaniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Zespół skupia po- wój gospodarki morskiej, mieszkańców Gdyni i
słów różnych formacji, w tym portów i stoczni. Małego Trójmiasta KaWażnym elementem szubskiego. Aktualnie w
którzy chcą wspólnie
działać na rzecz Gdyni, pracy posła jest zabie- skład Parlamentarnego
Rumi, Redy Wejherowa ganie o sprawy ważne Zespołu Przyjaciół Gdyoraz sąsiednich gmin. dla regionu. Wierzę, że ni i Małego Trójmiasta
Do problemów, którymi działając razem możemy Kaszubskiego wchodzą:
Dorota Arciszewskazajmie się zespół należą być bardziej skuteczni
między innymi: kwestie – powiedział poseł Ho- -Mielewczyk (PiS) – wirozbudowy infrastruk- rała podczas briefingu. ceprzewodnicząca
Grzegorz Furgo (Notury drogowej (trasa S6, Chciałbym podziękować
OPAT, Droga Czerwona) koleżance i kolegom z woczesna)
Marcin Horała (PiS)
i kolejowej (modernizacja różnych opcji polityczlinii z Bydgoszczy przez nych, którzy podchwy- – przewodniczący
Jan Klawiter (niezrzeszoKościerzynę i ze Słupska cili pomysł powołania
przez Lębork), rozwój zespołu. Cieszę się, że ny) – wiceprzewodniczący
Stanisław Lamczyk (PO)
Marynarki Wojennej (w pomimo różnic poliKazimierz Plocke (PO)
tym przywrócenie do- tycznych umieliśmy się
Janusz Śniadek (PiS).
wództwa w Gdyni), roz- porozumieć dla dobra

- To usługi dla indywidualnych odbiorców, jak
serwis opon, czy regularna pielęgnacja trawników
z których korzysta coraz
więcej mieszkańców Rumi.
Zamawiając w PUK koszenie trawników, wywóz
odpadów po remoncie
mieszkania czy wymieniając opony na zimowe
pamiętajmy, że zysk wróci
do miasta i może być przeznaczony np. remonty dróg
czy stypendia szkolne.
Ponadto pojawił się cały
szereg nowości. Bez problemu możemy już płacić w
kasie PUK kartami płatniczymi. Mamy również w
końcu stronę internetową
www.pukrumia.pl, przez
którą można zamówić i
opłacić różne usługi np.
worki BIG-BAG czy kontenery po remoncie. Mieszkańcy mogą też sprawdzić
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tam harmonogram wywozu odpadów dla swojej posesji. Dużym ułatwieniem
jest wydłużenie godzin
pracy PSZOK – teraz pracujemy siedem dni w tygo-

dniu od rana do wieczora
i każdy mieszkaniec może
samodzielnie
przywieźć
odpady.
- Dziękuję za rozmowę.

II Rumski Marsz Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapraszamy na drugi
Rumski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych! Pokażmy, że pamiętamy! Pokażmy,
że jest nas wielu!
18.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych
19.00 - Wymarsz spod kościoła pod pomnik AK
		
- przemówienia
		
- złożenie kwiatów
		
- zakończenie
Organizatorzy: Stowarzyszenie Narodowa Rumia, Młodzież Wszechpolska - Okręg
Pomorski, Fanatycy Orkana. Patronat: Poseł Jan Klawiter, Patronat medialny: wmeritum.pl
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Verba Sacra w Wejherowie „Nazaret” przybył do Rumi
Biblia po kaszubsku
Grupę teatralną „Nazaret” z Gdyni mieli okazję gościć wierni z
parafii p.w. św. Edmunda Bojanowskiego w Rumi.

W wypełnionej „po brzegi” wejherowskiej Kolegiacie, w poniedziałek 6 lutego zabrzmiały słowa Biblii, a dokładnie Księgi Koheleta. Czytała ją w języku kaszubskim znakomita aktorka Danuta
Stenka. Aktorka co roku gości w Wejherowie, aby wziąć udział w
wydarzeniu z cyklu Verba Sacra.
- Z wielką radością wracam do Wejherowa, właśnie:
wracam, nie przyjeżdżam
– mówi Danuta Stenka.
- Dla mnie te spotkania są
niezwykle ważne. Jest to
„podróż” przez język kaszubski, coraz swobodniej czytam
w tym języku. A ponadto jest
to „podróż” przez Biblię. To
zupełnie inne poznawanie
słowa Bożego.

W tym roku zaprezentowano liczącą 12 rozdziałów Księgę Koheleta, która
zdaniem autora przekładu
o. prof. dr hab. Adama
Ryszarda Sikory OFM nie
straciła na aktualności,
pokazuje kruchość i przemijalność dzieł człowieka,
który sam nie jest w stanie
znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Oprawę muzyczną zapewnił kompozytor Cezary
Paciorek, któremu towarzyszyli muzycy i wokaliści:
Kinga Pruś, Gabriela Janusz, Paweł Ruszkowski,
Emil Miszk, Piotr Lemańczyk i Tomasz Łosowski.
Scenariusz i reżyseria to dzieło Przemysława Basińskiego. Korekty językowej dokoAK.
nała Danuta Pioch.

Mazurek Dąbrowskiego

Ks. proboszcz Andrzej Gierczak podziękował artystom za wspaniały występ

Grupy teatralne „Nazaret” i „Przystań” działają
z powodzeniem od kilku
lat na terenie Archidiecezji
Gdańskiej. Zaczynały od
własnych doświadczeń amatorskich. Dziś mają w swoim
dorobku artystycznym różne spektakle - duże i małe.
Mieszkańcy Rumi mieli
okazję obejrzeć przedstawienie „Król wschodzącego
słońca”. Spektakl jest opowieścią o życiu zwykłego
człowieka. Jego codzienność to wczesna pobudka,
skromne śniadanie, muzyka

z ciągle psującego się radia i samotność spędzana
w małym pokoju. Ale jest
jeszcze coś, co wypełnia
głównego bohatera. Jest to
nadzieja. Człowiek ten czeka na tajemniczego Króla.
Codziennie czyści specjalnie dla niego przygotowany
tron. Król obiecał mu niegdyś, że przyjdzie, a wtedy
zmieni jego życie i uczyni go
szczęśliwym. W tą monotonię oczekiwania pewnego
razu wkracza zło, które chce
odwieść człowieka od jego
celu. Chce przeszkodzić

Mija 90 lat odkąd Mazurek Dąbrowskiego oficjalnie uznany został za hymn rzeczypospolitej Polskiej.
Okólnik nr 49 z dnia
26 lutego 1927 r. podaje tekst literackiej pieśni:
„Jeszcze Polska nie zginęła” opracowany wcześniej
przez specjalną Komisję
Ministerstwa
Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego. Jest też w nim
zdanie: „tekst ten należy uważać za jedynie
obowiązujący!” podpisał Minister Spraw
Wewnętrznych Sławoj
Składkowski.
Znana jako Mazurek Dąbrowskiego
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”
powstała w 1797 r,
kiedy Józef Wybicki
wraz z Janem Henrykiem
Dąbrowskim organizuje
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Legiony Polskie we Włoszech. Mazurek Dąbrowskiego przez długie lata
towarzyszył Polakom w
czasie powstań narodo-

wych, bitew i wojen jako
pieśń patriotyczna.

Józef Wybicki – poseł na Sejm Czteroletni,
żołnierz, uczestnik wojen
napoleońskich – urodził
się 29 września 1747 r. w
Będominie na Kaszubach jako syn Piotra i
Konstancji z Lniskich
herbu Ostoja i tu
spędził swoje młode
lata. Zmarł 10 marca
1822 r., pochowany w
Brodnicy, koło Śremu,
w 1923 r. jego szczątki spoczęły w krypcie
przy kościele Św. Wojciecha w Poznaniu.
W Będominie na
Kaszubach, miejscu
urodzin Wybickiego
znajduje się Muzeum
Hymnu Narodowego.
Ryszard Hinc

Grupy teatralne „Nazaret” i „Przystań” już po udanym występie

mu w spotkaniu z Królem.
Nieoczekiwanie też przybywa posłaniec i oznajmia, że
Król jest blisko i że nadchodzi... Człowiek staje w obliczu dylematu - czy porzucić
wartości, w które wierzył od
zawsze?
Był to spektakl z bardzo
mądrym i głębokim przesłaniem. Kolejne przedstawienia w wykonaniu
grupy „Nazaret” będzie
można zobaczyć niebawem
w Trójmieście i okolicach.
Emilia Samulska
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RUMSKIE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Salezjanie z Parafii NMP Wspomożenia Wiernych od 80 lat obecności w Rumi podejmują szereg niezwykle ciekawych inicjatyw
duszpasterskich. Jedną z nich było kiedyś i będzie, wystawiane po
wielu, wielu latach, w tym roku w Wielkim Poście, Misterium Męki
Pańskiej, czyli teatralne przedstawienie wydarzeń Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Chrystusa.
Teatr jest jedną z charakterystycznych metod
pracy salezjańskiej w szkołach i placówkach wychowawczych dla młodzieży
oraz ośrodkach duszpasterskich. Św. Jan Bosko, Patron Rodziny Salezjańskiej
i naszego miasta, przypisywał teatrowi istotną rolę
w opracowanym przez siebie wychowawczym systemie prewencyjnym.
Ponieważ
Misterium
stanowi wieloletnią tradycję sceny salezjańskiej,
pragniemy je na nowo odczytać i przeżyć w formie
nabożeństwa, by w ten sposób wpisać je w tegoroczne
Uroczystości
Jubileuszu
80-lecia pracy Salezjanów
na rumskiej ziemi.
Opowieść, zaczerpniętą z Ewangelii według św.
Jana, wzbogaciliśmy w różne elementy, zaczerpnięte z
Tradycji Kościoła. Rumskie
Misterium Męki Pańskiej
w pięciu odsłonach przypomni wydarzenia, które
rozegrały się pomiędzy NieOGŁOSZENIE

dzielą Palmową, a Porankiem Zmartwychwstania.
Misterium jest propozycją dla każdego, kto pragnie
przeżyć i poznać najważniejsze tajemnice wiary. Przedstawienie to ma głównie
charakter ewangelizacyjny,
bo ma skłaniać do refleksji
nad Męką i Zmartwychwstaniem Chrystusa i zastanowienia się nad pytaniem:
kim dla mnie jest Jezus
Chrystus? Jeśli w Niego wierzysz - mamy nadzieję, że
dzięki Misterium umocnisz
i pogłębisz swoją wiarę. Jeśli
w Niego nie wierzysz, bądź
wierzysz zbyt słabo -mamy
nadzieję, że dzięki Misterium będziesz chciał Go lepiej poznać i pokochać.
Pomysłodawcą tej inscenizacji i nabożeństwa zarazem na naszym rumskim
podwórku jest ks. Józef
Paliwoda sdb. Do pomysłu zapalili się też wierni z
różnych Wspólnot Parafialnych, zarówno młodzież,
jak i starsi. Wystąpią także
Salezjanie i Salezjanka. W

inscenizacji weźmie udział
około 50 osób. Całość
przygotowano z rozmachem, na jaki tylko pozwoliły lokalne warunki.
Nabożeństwo to ma
służyć przede wszystkim
mieszkańcom Parafii i naszego miasta, ale również i
chętnym z okolicy. Zachęcamy do wspólnej drogi z
Chrystusem w Jego ostatnich godzinach życia i do
wspólnego przeżywania Jego
Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania.
Misterium będzie odgrywane w dolnym kościele przy Parafii NMP WW
w Rumi w dwojaki sposób.
Najpierw przez pięć niedziel Wielkiego Postu (od
5 marca do 2 kwietnia)
po jednym z pięciu aktów
o godz. 16.30. Następnie
w Niedzielę Palmową (9
kwietnia) i Niedzielę Miłosierdzia (23 kwietnia) oraz
w soboty je poprzedzające
(8 i 22 kwietnia) o godz.
15.00. Zapraszamy!!!
Salezjanie i Aktorzy

Koncert w ramach Tygodnia Historii w Stacji Kultura

PIRAMIDY ROK WOJNY
Koncerty zespołu PIRAMIDY to duża dawka
charyzmy, emocji i nowoczesnego brzmienia.
Zespół koncertował z powodzeniem nie tylko
w Polsce, ale też w Europie.
„Rok wojny” to koncert opowiadający historię świata
XX i XXI wieku – od wybuchu II wojny światowej, przez
historie zza Żelaznej kurtyny, historię przemian w Polsce i na zachodzie m.in. upadek Muru Berlińskiego aż
po ataki terrorystyczne na World Trade Center i obecną
sytuację na świecie. Koncert „Rok wojny” utrzymany jest
w bardzo dynamicznej konwencji.
7 marca godz. 18.00
Stacja Kultura- ul. Starowiejska 2, Rumia dworzec PKP
Wstęp wolny!
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Funpakiet czyli
e-learningowe kursy
dla czytelników
Biblioteki Rumia

Żołnierze Wyklęci
-spotkanie z Bohaterami
Sztafeta Pokoleń Rumia

W naszym mieście zbliżają się wydarzenia upamiętniające Bohaterów Niezłomnych, zwanych „Wyklętymi” - wyklętymi przez
ówczesną władzę prosowiecką.

Miło jest nam poinformować Państwa, że w Stacji Kultura BiWydarzeniem mającym o godz. 18:00. Spotkanie
bliotece Rumia pojawił się Funpakiet czyli zestaw półrocznych
utwierdzić nas w przeko- poświęcone będzie sylwetmultimedialnych kursów e-learningowych.
naniu o słusznej walce o kom takich Bohaterów jak
Już teraz w wypożyczalni głównej Stacji Kultura można odebrać kod aktywujący dostęp do kursów! Kody dostępu oraz same kursy są bezpłatne,
ilość kodów jest ograniczona do 150.
Jest jeden warunek, który trzeba spełnić, aby
odebrać kod - trzeba być zapisanym do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi.
Każdy z kursów, które są proponowane w ramach Funpakietu, jest bogaty w atrakcyjne multimedia! Użytkownicy zdobywają wiedzę dzięki grom, dialogom z native speakerami, filmom
instruktażowym i ćwiczeniom dostosowanym
do poziomu Ich wiedzy. Multimedia oddziałują
na wszystkie zmysły kursanta i dzięki temu lepiej
przyswaja się naukę.
Specjalnie dla naszych czytelników zostało wybranych pięć kursów:
FunEnglish.pl- multimedialny podręcznik do
nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12
lat, język angielski- multimedialny kurs języka
angielskiego na poziomie A1-B2, język angielski

Wolną i Niepodległą Polskę będzie spotkanie z Bohaterami Wyklętymi, z postaciami z tamtego okresu.
To kolejne, otwarte
spotkanie dotyczące Żołnierzy Wyklętych, będzie
miało miejsce w Domu
Kultury w Rumi Janowie w dniu 02.03.2017 r
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wersyjna „Orlęta”, ZHP,
harcmistrz inż. Bogdan
Rusinek – ZHP, dowódca
konspiracyjnej organizacji
niepodległościowej „Harcerstwo Polskie”.

biznesowy- multimedialny e-kurs
języka angielskiego dla biznesu,
język francuski- multimedialny
kurs języka francuskiego na poziomie A1, kurs Photoshop123multimedialny kurs obsługi
najpopularniejszego
programu
graficznego.
Stacja Kultura

„Sztafeta Pokoleń” w Stacji Kultura cieszyła się dużym zainteresowaniem, wszyscy widzowie nie zmieścili się w sali

STRAŻ MIEJSKA
W minionym tygodniu
Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i
pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które
w 104 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub
innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w
50 mandatami karnymi. Do
sądu skierowano 4 wnioski
o ukaranie. Wykonano 90
interwencji zleconych przez
mieszkańców. Wylegitymowano 31 osób. 109 razy kontrolowano miejsca uznane
za zagrożone. 17 mandatów
karnych wymierzono dzięki
informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

min: Danuta Siedzikówna
„Inka”, rotmistrz Witold
Pilecki „Witold” „Druch”,
Gen. August Fieldorf „Nil”
W planie jest także obecność: żyjących Bohaterów
z Gdyni: harcmistrz dr
Zbigniew Szczurek, Organizacja
Młodzieżowa:
Organizacja Bojowo – Dy-

Komendant Straży Miejskiej w Rumi ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy „aplikant”. Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się.
Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna
zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślnie lub ścigane z oskarżenia publicznego w tym również przestępstwa skarbowe, wykształcenie średnie,sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, uregulowany
stosunek do służby wojskowej, nienaganna opinia.
Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie
wyższe, wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych, prawo jazdy, min. kat. B, dyspozycyjność,
gotowość do odbycia przeszkolenia.
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin
zawarcia umowy o pracę – 1 kwietnia 2017 r. Wymagane
dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie
Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 08.03.2017 r. lub
przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi.
Szczegółowe informacje o zakresie wykonywanych zadań na stanowisku, wymagane dokumenty aplikacyjne, oraz
inne informacje i szczegółowe ustalenia umieszczono na
stronie internetowej http://bip.smrumia.nv.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.

POLICJA
Chcesz zostać policjantem? Zapraszamy! Na początku zarejestruj się drogą
mailową, po prostu wyślij
do nas email podając swoje imię, nazwisko i numer
telefonu na adrese-mail:
dobor@gd.policja.gov.pl.
Odpowiemy na twój
email, otrzymasz termin
złożenia dokumentów (we
wtorki pracujemy do 17.30,
jeżeli pracujesz daj nam
znać – dostosujemy termin
składania dokumentów do
twoich potrzeb).
Masz pytania? Dzwoń!
tel.: 58 32-15-500, 58 3215-556, 58 32-15-161, 58
32-15-273.
Osoby zainteresowane
pełnieniem służby w Policji

mogą składać dokumenty
po uprzedniej rejestracji na
adres e-mailowy: dobor@
gd.policja.gov.pl. Zgodnie
z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin
złożenia dokumentów.
Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr i
Szkolenia KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, we
wtorki w godz. 8.00-17.30.
W tym roku planujemy
przyjąć 232 policjantów. Po
zakończeniu kursu, nowi
funkcjonariusze zasilą szeregi w komendach miejskich
i powiatowych naszego województwa oraz w Oddziale
Prewencji Policji w Gdańsku.

Policjantem może zostać
osoba, która posiada polskie
obywatelstwo, posiada nieposzlakowaną opinię, nie
była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw
publicznych, posiada co najmniej średnie wykształcenie,
posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do
służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której
gotów jest się podporządkować, daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Jeżeli kandydat spełnia
powyższe wymogi – może
ubiegać się o przyjęcie do
służby w Policji.
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Reforma oświaty w Rumi

Organizacja szkół w Rumi
po wprowadzeniu reformy

Ustawa tzw. „reforma oświaty” została podpisana przez Prezydenta RP 9 stycznia
2017 roku. W Rumi do tego zadania zaczęto przygotowania znacznie wcześniej. Przeprowadzono szczegółową analizę struktury szkół, prowadzono wiele konsultacji z ich dyrektorami, ze związkami zawodowymi, z nauczycielami oraz oczywiście rodzicami. Ponadto
zlecona została szczegółowa analiza demograficzna miasta Rumi w perspektywie 2030
roku z podziałem na poszczególne grupy wiekowe (osoby w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym, poprodukcyjnym oraz na nową szkołę podstawową i nową szkołę średnią), oraz z podziałem na dzielnice. Dzięki tym informacjom samorząd może się przygotowywać do inwestycji z dużym wyprzedzeniem, a przy tak gigantycznym zadaniu jak
reforma systemu oświaty dokument ten jest doskonałym i niezbędnym elementem, aby
dobrze zaplanować sieć szkół.
Po szczegółowej analizie i wielu konsultacjach
podczas Sesji Rady Miejskiej podjęto jednogłośnie
uchwałę
przygotowaną
przez burmistrza oraz jego
współpracowników.
Wariant włączenia obecnych gimnazjów do szkół
podstawowych daje korzyści dla dzieci jak i nauczycieli. Samorządowcy kierowali się przede wszystkim
dobrem i bezpieczeństwem
dzieci, a także chcieli zabezpieczyć
nauczycieli
przed utratą pracy.
Zagrożenia to przede
wszystkim przeludnienie
obecnych szkół podstawowych, gdzie lekcje mogłyby się kończyć w okolicach
godziny 20.00, natomiast
w gimnazjach stałyby puste

sale lekcyjne, gdzie mamy
znacznie lepsze warunki do
nauki (lepsze boiska przyszkolne, sale gimnastyczne,
pracownie informatyczne,
do fizyki, chemii, oraz bardzo ważny fakt, że nauka
w obecnych gimnazjach
kończy się około godziny
14.00, a w przy obecnym
Gimnazjum nr 1 mamy
dodatkowo basen).
Wprowadzona ustawa
nakazuje dążenie do jednozmianowości. Oznacza to
w rzeczywistości, że szkoły,
które obecnie kończą lekcje dość późno, nie mogą
przyjąć więcej oddziałów
(czyli utworzyć nowych
klas), aniżeli tych które
przejdą do innej szkoły lub
innego budynku. Model
włączenia obecnych gim-

nazjów w strukturę szkół
podstawowych zapobiega
tym niebezpieczeństwom,
dodajmy że docelowo – po
okresie przejściowym w
Rumi ma działać 7 niezależnych szkół podstawowych z historycznie nadanymi numerami.
Przygotowany wariant
został uznany przez radnych wszystkich opcji politycznych w mieście jako
zdecydowanie najlepszy i
przegłosowany został jednogłośnie.
Wg prognoz w związku
ze zwiększeniem ilości oddziałów (klas) w przyszłym
roku szkolnym- 2017/2018,
zatrudnienie nauczycieli
powinno wzrosnąć o około
20 etatów, co jest związane
z dużą ilością klas trzecich,

które we wrześniu staną się
klasami czwartymi.
W związku z modelem
włączenia Gimnazjów do
Szkół Podstawowych braki
i nadwyżki w zatrudnieniu
nauczycieli będą się w bardzo dużym stopniu kompensowały.
Mniejsza ilość etatów
pojawi się w nauczaniu
klas I-III, ponieważ obecna ilość klas trzecich to 29
oddziałów, a w przyszłym
roku szkolnym pojawią się
ok. 23 klasy.
Z gimnazjów odejdzie
rocznik 2001, który liczy
15 oddziałów, czyli znacznie mniej niż rocznik naborowy do szkoły podstawowej.
Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumia

Gimnazjum nr 1
zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1
Gimnazjum nr 2
zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9
Gimnazjum nr 4
zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 10
Szkoła Podstawowa nr 6
jako szkoła integracyjna zostanie samodzielna.
Edukacja będzie się odbywała we wszystkich
budynkach szkolnych.

Zarządzanie szkołami
po likwidacji gimnazjów
Zgodnie z zapisami Ustawy funkcję Dyrektora w nowej ośmioletniej Szkole Podstawowej będzie pełnił
dotychczasowy Dyrektor Szkoły Podstawowej, a Dyrektor włączanego Gimnazjum będzie pełnił funkcję
Wicedyrektora. Umowy obecnych Dyrektorów będą
podpisane na czas określony do końca ich kadencji.
Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor Irena Kopaczewska
Wicedyrektor Ewa Grzymkowska (obecnie Dyrektor G.1)
Szkoła Podstawowa nr 9
Dyrektor Lucyna Oglęcka
Wicedyrektor Teresa Cebula (obecnie Dyrektor G.2)
Szkoła Podstawowa nr 10
Dyrektor Mirosława Grzymkowska
Wicedyrektor Joanna Kwiecińska- Szulc (obecnie Dyrektor G.4)
Organizacją Roku Szkolnego 2017/2018 zgodnie z
Ustawą zajmą się dotychczasowi Dyrektorzy Szkół
(Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Obie te osoby
muszą podpisać arkusz organizacyjny na nowy rok
szkolny.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.
Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla
uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.
Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku.
Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede
wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:
• zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
• ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
• wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
• dostępu do szerokopasmowego internetu do
wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).
Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie
kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma
bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog,
psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele
lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.
Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.
Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy.
1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I
stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.
Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby
ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak
i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania
reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramie-

nia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na
bieżąco reagować na Państwa uwagi.
Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na
podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z
dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń
zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.
Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim
rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych
spotkaniach.
Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.
reformaedukacji.men.gov.pl
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
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XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pt. „TU ŻYJEMY”

motto konkursu: „Z PALETĄ BARW PRZEZ TRÓJMIASTO”
Dzieci i młodzież mieszkających w przepięknym regionie Polski jakim jest trójmiasto, pragniemy pięknem i
barwą kolorystyką miast Gdańska, Sopotu, Gdyni. Zauważmy, każde z tych miast jest inne – jedno stare zabytkowe, o bagatej tradycji drugie to uzdrowisko, kurort miejscowość letniskowa oraz miasto w miarę młode portowe.
Zachęcamy do obserwacji otoczenia i porównań krajobrazów. Korzystając z bogatej palety barw.
Kategorie wiekowe:

kat. I 10 – 13 lat szkoły podstawowe
kat. II 13 – 16 lat gimnazja
kat. III 17 – 19 lat ponad gimnazjalne

Technika prac: farba plakatowa, akwarela, olejna, akrylowa, pastella (sucha, olej), ołówek, węgiel, collage i grafika.
Zachęcamy do wykonania prac w różnych technikach plastycznych.
Format prac: minimum A3
Prace powinny być oprawione i podpisane (na odwrocie): nazwisko, imię, wiek autora i pieczątka placówki.
Z każdej grupy wiekowej prosimy o nadesłanie maksymalnie 10 prac.
Termin dostarczenia prac: do 29 marca 2017 r. do siedziby Miejskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 19
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
6 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 11.00
Organizator: Miejski Dom Kultury w Rumi.
UWAGI:
Oceniane będą prace oprawione i związane z mottem przewodnim konkursu.
Prace pozostną u organizatora, który ma prawo wykorzystywać je w celu promowania naszego miasta.
Szczegółowe informacje tel.: (058) 671 07 – 37 Beata Went
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE, ŻYCZĄC BOGATEJ PALETY BARW.

Konkurs
dla Czytelników
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Właściciele rumskiej restauracji „Podkowa” postanowili ufundować dla naszych
Czytelników voucher o wartości 200 zł.
Warunkiem udziału w jego losowaniu jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie: „Restauracja PODKOWA w
Rumi powstała kilkadziesiąt lat temu, prosimy o podanie
nazwiska pierwszych właścicieli restauracji”.
Konkurs trwa od 24 lutego do 2 marca 2017 r.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe prosimy udzielać
kontaktując się z redakcją Gazety Rumskiej na e-mail:
redakcja@gazetarumska.pl
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PLAN IMPREZ MDK RUMIA NA MARZEC 2017
2.03.2017 r. czwartek godz. 18.00
TEATRALNY PIERWSZY CZWARTEK
Spektakl „Dziadzisko” Scenariusz: Janusz Tartyłło
Reżyseria: Aniela Łamtiugina, Obsada: Janusz Tartyłło
Joanna Ryduchowska-Wrzałek, Agnieszka Skawińska, Irena Gaj, Arkadiusz Ryduchowski, Maciej
Swędrzyński. Spektaklowi towarzyszyć będzie wystawa prac Janusza Tartylło
9.03.2017 r. czwartek godz. 11.00
(szkoły podstawowe)
16.03.2017 r.czwartek godz. 11.00 (gimnazja)
MIEJSKI KONKURS WIEDZY O KASZUBACH
9.03.2017 r. czwartek godz. 16.00
WERNISAŻ „HEJ KASZUBY ”
Wystawa prac uczniów S. P. 9 z Rumi
13.03.2017 r. poniedziałek godz. 15.00
UZDRAWIANIE PRZEZ ŚWIADOMOŚĆ
wykład MAGDALENY DEMBOWSKIEJ
- Certyfikowany terapeuta Biologii Totalnej
16.03.2017 r. czwartek godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA
autor: Tadeusz Trocki, występuje Agnieszka Babicz
17.03.2017 r. piątek godz. 19.00
MASAŻ DŹWIĘKIEM
„Koncert w dźwiękach mis i gongów”
rezerwacja Lucyna Bierut- Mazurek tel. 722 303 520
wstęp: 30zł/os
23.03.2017 r. czwartek godz. 18.00
PROMOCJA KSIĄŻKI
„Złotego Przygody Teofila” autor: Nikolas Tsakmakidis
26.03.2017 r. niedziela godz. 19.00
KONCERT
Miejsce: Kościół Św. Józefa i Judy Tadeusza
Weronika Korthals z zespołem
Repertuar z płyty „ON” (wiersze Ks. J. Twardowskiego)
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