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„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom wielu łask
Bożych, dużo zdrowia, pogody ducha, radosnych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła chwil spędzanych w gronie najbliższych, a także czasu na spokojną
refleksję w oderwaniu od wszelkich trosk i problemów.
Niech świętowanie zmartwychwstania Chrystusa wleje w Wasze serca chrześcijańską radość i nadzieję oraz umocni w Was wiarę w
nadejście lepszych dni, a także dodał sił w
zmaganiach z codziennymi przeciwnościami.

Wesołych i błogosławionych świąt!
Życzy Redakcja „Gazety Rumskiej”
Przed nami Święte Triduum Paschalne.
Zapraszamy Cię, Drogi Czytelniku,
do Wejherowa na Misterium Męki Pańskiej.

Niedziela Palmowa – 9 kwietnia
10.00 Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(Brama Oliwska przy ul. 12 marca)
15.00 Droga Krzyżowa
(Pałac Piłata przy ul. Marynarki Wojennej)
Wielki Czwartek – 13 kwietnia
16.00 Droga Pojmania
(kościół klasztorny przy ul. Reformatów)

Podczas VIII Rumskiej Gali Sportu otrzymaliśmy
nagrodę w kategorii Sponsor Roku 2016!

Wielki Piątek- 14 kwietnia
10.00 Droga Krzyżowa
(Pałac Piłata przy ul. Marynarki Wojennej)

Wielki Post

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?
Zrezygnuj z narzekania... skoncentruj się na wdzięczności.
Zrezygnuj z pesymizmu... stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów... myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski... zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia... bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości... powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści... odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu... bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu... bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości... stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku... raduj się z pięna, które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości... módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania... kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu... wracaj do cnoty.
Zrezygnuj z rezygnowania... wytrwaj!
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Z uwagą spoglądajmy na Krzyż...
Za nami połowa Wielkiego Postu. To kolejny już w naszym życiu czas pokuty i nawrócenia. Czy zdążyłem już zadać sobie pytanie, jak go przeżywam? Czy znalazłem czas, aby
spojrzeć na swoją codzienność? Czy zdążyłem spojrzeć na Krzyż, święty Znak mojego
zbawienia? Czy jest to rzeczywiście dla mnie czas, aby wśród zgiełku codziennego, często pędzącego, świata znaleźć choć chwilę, by spojrzeć na Ukrzyżowanego Pana i Mistrza? Czy może kroczę za nim Jego krzyżową drogą... Czy spotykam Go na tej drodze
tak jak Jego Matka? A może jestem Szymonem z Cyreny, a może Weroniką? A może...???
Może jestem po tej drugiej stronie, która krzyczy: Precz! Na krzyż z Nim!

Nasza sonda

Czy uważasz, że media powinny być w polskich
rękach, czy lepiej kiedy mają zagranicznych właścicieli?

WIOLETA PILAT
MEDIA POWINNY BYĆ POLSKIE

DANUTA RADKE
NIE MA DLA MNIE ZNACZENIA KTO
JEST WŁAŚCICIELEM, LICZY SIĘ
JAKOŚĆ ORAZ PRZEKAZ

Św. Jan Paweł II w swoim orędziu na Wielki Post w 1979r. pisał: „Przyjmijmy z pokorą krzyż, ażeby z
tym większą mocą mogła odnowić się, w sercu i w sumieniu każdego z nas, tajemnica Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, tak byśmy również my mogli „wkroczyć w nowe życie” (Rz 6, 4).
Drogi Czytelniku!
Żyjesz w cieniu wejherowskiej Kalwarii, namiastki tej jerozolimskiej
krzyżowej drogi Jezusa.

To na tych świętych wzgórzach możesz poczuć klimat Ziemi św. Możesz
jeszcze bardziej odnaleźć
drogę do swego Pana i Mi-

strza. Przyjdź i rozmyślaj z
innymi, jak Jezus cierpiał
za mnie i za Ciebie rany. A
potem, ubogacony łaską z
nieba, uświęcony staniesz

BARBARA DUMANSKA
MEDIA POWINNY BYĆ W POLSKICH
RĘKACH

się prawdziwym uczniem
wielkanocnego Poranka i
będziesz z mocą świadczył,
że Pan rzeczywiście zmartwychwstał.
BM

DOROTA PODJACKA
MEDIA POWINY POZOSTAĆ
W POLSKICH RĘKACH

Foto: Justyna Muńska
OGŁOSZENIE

Zapraszam na spotkanie
z poseł Dorotą Arciszewską - Mielewczyk
które odbędzie się w dniu 3.04.2017 o godz. 17.00
w Domu Kultury S.M. Janowo przy ul. Pomorskiej 11
Organizator:
Przewodnicząca koła PiS w Rumi
Łucja Słowikowska

Akcja wielkanocna stowarzyszenia
Narodowa Rumia

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy, na uroczystą Mszę Świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, która odbędzie się w
poniedziałek 10 kwietnia br. o godz. 18.00
w Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi.
Wcześniej o godzinie 17.30 nastąpi uroczyste składanie kwiatów przy rondzie
Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
a następnie przy rondzie Śp. Marszałka
Macieja Płażyńskiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
uroczystościach.
W imieniu koła PiS
Przewodnicząca
Łucja Słowikowska
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Po raz kolejny pomagamy dzieciom z
ośrodka wychowawczego i najbardziej potrzebującym mieszkańcom Rumi!
W dniach od 24.02.2017
do 9.04.2017 zbierać będziemy do puszek kwestarskich. W soboty będzie można znaleźć nas na
targowisku w Rumi. Nasze puszki będzie można
znaleźć w wielu sklepach
i punktach usługowych
w całej Rumi. Pełną listę
bedziemy prezentować na
naszej stronie i facebooku.

9 kwietnia odbędzie się
zakończenie akcji, otwarcie
i przeliczenie pieniędzy z
puszek.
Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na zakup świątecznych paczek
dla dzieci i zakup najpotrzebniejszych produktów
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Rumi.
Izabela Sosnowska

Chętne sklepy i firmy zapraszamy do współpracy:
kontakt@narodowarumia.pl

Oto lista miejsc w których można znaleźć nasze puszki:
1. Anielska Księgarnia - Dąbrowskiego 25c
2. Studio Fryzjersko Kosmetyczne Livia - Wybickiego 14
3. Garmaż u Dudiego - Janowo, Świętojańska
4. Restauracja Apetyt - Paderewskiego 8
5. Fryzjer Maurycy - Abrahama
6. Winners Sports Bar Rumia - Starowiejska 2A
7. Piekarnia U Skierki - Dębogórska 4

REKLAMA
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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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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
ROZLICZ SIĘ W RUMI!
Mieszkasz w Rumi, ale nie jesteś tu zameldowany? Rozliczając PIT, możesz pomóc miastu w zdobywaniu funduszy na inwestycje. Wystarczy, że złożysz dokument
do Urzędu Skarbowego w Wejherowie, a w
odpowiedniej rubryce wpiszesz właściwe
miejsce zamieszkania.
- Aż 40% podatku dochodowego wraca do Rumi.
Łącznie są to pokaźne
fundusze, które możemy
przeznaczyć na nowe inwestycje, takie jak chodniki,
drogi czy obiekty rekreacyjne. Dzięki właściwemu
rozliczaniu podatku PIT

mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na rozwój naszego miasta. To dla nas
bardzo ważne – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Aby zapewnić Rumi
dodatkowe środki, należy złożyć PIT do Urzędu
Skarbowego w Wejherowie.

Na pierwszej stronie formularza, w części B, trzeba wpisać aktualne miejsce
zamieszkania. W tym przypadku nie ma znaczenia
miejsce zameldowania, a
miejsce realnego zamieszkania w Rumi.
Dla mieszkańców Rumi
składających PIT jest to
procedura bardzo łatwa i
szybka do zrealizowania.
Tymczasem jej znaczenie
dla rozwoju miasta jest
ogromne. Dzięki tej pomocy
dysponujemy dodatkowymi
środkami, które przeznaczane są na przedsięwzięcia ułatwiające życie nam
wszystkim. Pieniądze odprowadzone w podatku de

facto wracają do mieszkańców – zachęca radna Magdalena Mrowicka.
W przypadku, w którym
rozliczenie PIT zostało już
wysłane, możliwa jest jego
korekta za pomocą jednostronicowego
dokumentu
ZAP-3. Powinno się go wypełnić, a następnie przesłać
do Urzędu Skarbowego w
Wejherowie.
– Jeżeli mają Państwo
znajomych, którzy mieszkają
w Rumi, a nie są tu zameldowani, serdecznie proszę o
namówienie ich do działania. Procedura jest bardzo
prosta, a pieniądze, jakie w
ten sposób pozyskujemy pozwalają na realizację wielu
projektów – dodaje Michał
Pasieczny.
Termin rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych mija 2 maja 2017
roku.

RUSZA KOLEJNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Już od 3 kwietnia będzie można składać propozycje projektów do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Wniosek może złożyć
każdy mieszkaniec Rumi,
bez ograniczeń wiekowych,
w terminie od 3 do 28 kwietnia. Wystarczy zebrać 15
podpisów. Projekty mogą
dotyczyć zagadnień inwestycyjnych (place zabaw, boiska,
nowe nasadzenia, remonty) wówczas kwota projektu nie
może przekroczyć 200 tys. zł
oraz spraw prospołecznych
(zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty) wówczas kwota projektu nie
może przekroczyć 50 tys. zł.
„Serdecznie zachęcam do
aktywnego udziału wszystkich mieszkańców Rumi.
Jeżeli ktoś ma pomysł na
nowy plac zabaw, boisko,
chodnik, drogę czy jakiś
projekt społeczny to Budżet
Obywatelskim jest idealnym
narzędziem. Wystarczy złożyć wniosek, zebrać podpisy
a później zachęcić sąsiadów
do głosowania. Warto się
zaangażować by razem zmieniać Rumię” – mówi prze-
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wodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.
W budżecie miasta na
tegoroczną edycję przewidziano kwotę 1 500 000 złotych. Budżet Obywatelski
w Rumi już po raz kolejny
odbędzie się w formule metropolitalnej wraz z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem.
Formularze zgłoszeniowe
i listy poparcia można pobrać
w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie rumia.eu w
zakładce „Dla mieszkańców.”

Wypełniony w wersji papierowej Formularz
Zgłoszeniowy projektu do
Budżetu Obywatelskiego
należy składać w Biurze
Podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta Rumi lub przesłać
w wersji elektronicznej na
adres: budzetobywatelski@
rumia.eu lub na platformę
ePUAP na konto: /2215021/
Skrytka_ESP wraz z wymaganymi załącznikami.

Jedna z inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi

Gazeta Rumska, nr 3 (117), marzec 2017

WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
GÓRA MARKOWCA WŁASNOŚCIĄ MIASTA

Gmina przejęła szczyt Góry Markowca od prywatnych właścicieli. W przyszłości nieruchomość o powierzchni ok. 2,3 hektara zostanie zagospodarowana przy pomocy środków unijnych na cele
rekreacyjno-edukacyjne.
Wykupienie kluczowego
obszaru Góry Markowca jest
kolejnym krokiem na drodze
rewitalizacji całego obszaru
wzniesienia, a także znajdującego się w jego pobliżu
osiedla mieszkaniowego.
– Zagwarantowano nam
środki w wysokości 9,5 miliona
złotych na rewitalizację Zagórza i Góry Markowca oraz
2,8 miliona złotych na działania społeczne z tym związane.
Podpisanie umowy o doﬁnansowanie planowane jest na
przełomie marca i kwietnia
– mówi Agnieszka Rodak,
naczelnik Wydziału Rozwoju
Urzędu Miasta Rumi.
Góra Markowca jest jednym z krajobrazowych sym-

boli Rumi. Stanowi doskonały punkt widokowy na
Pradolinę Kaszubską, Kępę
Oksywską i Zatokę Gdańską.
Jest też popularnym miejscem
wypraw pieszych i rowerowych – w jej pobliżu przebie-

gają bowiem ogólnodostępne szlaki turystyczne (m.in.
Szlak Zagórskiej Strugi).
Wzniesienie jest również
miejscem ważnym z punktu widzenia historii naszego
miasta. Podczas badań ar-

cheologicznych przeprowadzanych kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat na stokach Góry odnaleziono pozostałości osad kultury halsztackiej rozwijającej
się w latach 800-450 p.n.e., a
także osady średniowiecznej
z XII-XIV wieku. Żelbetowe
pozostałości na jej szczycie
to resztki niemieckiej baterii obrony przeciwlotniczej z
1942 roku (259. Marine Flak
Abteilung).

KONKURS NA REWITALIZACJĘ ZAGÓRZA
Miasto przystąpiło już do pierwszych kroków
związanych z zagospodarowaniem zarówno Góry,
jak i rejonu ulic Kombatantów, Sabata, Młyńskiej
i Szkolnej. Ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej.
- Konkurs odpowie nam
na pytanie, jak najlepiej zagospodarować Górę Markowca. Aktywizacja tego miejsca
przyniesie duże korzyści. W
przyszłości będzie to teren
ogólnodostępny, bezpieczny i
czysty. Taki, o jakim wszyscy
marzyliśmy od wielu, wielu
lat – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Zadaniem projektantów
przystępujących do konkursu
jest przekształcenie zdegradowanych terenów w przestrzeń
atrakcyjną dla mieszkańców,
o nowym potencjale i dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników.
Twórcy koncepcji mają za
zadanie przygotować w ob-

rębie Góry Markowca m.in.
projekt platformy widokowo-rekreacyjnej, amfiteatru plenerowego, ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową oraz
historycznej ścieżki edukacyjnej. Z kolei przedsięwzięcia
planowane w granicach Zagórza to m.in. strefy rekreacji,
strefy półprywatne (altany
grillowe, wiaty do suszenia
prania), nowe ciągi komunikacyjne czy miejsca postojowe.
Pula nagród w konkursie to
50 tysięcy złotych brutto. Autorzy najlepszej koncepcji zostaną
zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Szczegóły konkursu znajdziesz tutaj: http://bip.rumia.
pl/Article/id,1119.html
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OGŁOSZENIE

POWIAT WEJHEROWSKI SKUTECZNY W SIĘGANIU PO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Dnia 19 marca br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po- łość wraz z adaptowany- budynków Zespołu Pałaco- unikatowym zbiorem prof.
morskiej w Wejherowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem mi budynkami przy ul. wo-Ogrodowo-Parkowego Gerarda Labudy przy wyZamkowej w Wejherowie. przy Muzeum Piśmiennic- korzystaniu nowoczesnych,
Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.
Podczas spotkania wiceminister przedstawił listę
wniosków z terenu powiatu
wejherowskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu
infrastruktura kultury oraz
ochrona zabytków. Wśród
zadań, które otrzymało
wsparcie z ministerstwa w
wysokości 520 tys. zł jest
budowa Książnicy prof.
Gerarda Labudy. Ponadto dotację na dwa zadania
otrzymało Miasto Wejherowo, kwota 300 tys. zł
wesprze projekt pod nazwą:
„Stworzenie
przestrzeni
kulturalno-edukacyjnej
wokół zabytkowego młyna
wodnego z końca XIX wieku”, a kwota 150 tys. zł zadanie: „Wejherowo, młyn
(XIX w.): prace restauratorskie, konserwatorskie,

6

roboty budowlane, instalacja elektryczna”. Czwartym
projektem, który otrzymał
wsparcie finansowe w wysokości 190 tys. zł jest
zadanie zgłoszone przez
Zakon Braci Mniejszych
Franciszkanów pod nazwą: „Wejherowo, kościół
klasztorny Franciszkanów
pw. św. Anny (1648-1650
r.): remont nawy głównej
i naw bocznych, chóru organowego i dwóch ołtarzy
bocznych”.
Ponad pół miliona złotych to kwota, którą otrzyma Powiat Wejherowski
z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Są to kolejne środki zewnętrzne, które wspomogą budowę biblioteki prof.
Labudy, wybitnego znawcy
i propagatora kaszubszczy-

zny. Wcześniej na ten cel
powiat pozyskał 1,4 mln zł
od Marszałka Województwa w ramach RPO.
– Cieszymy się z tego, że
udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na
budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy – powiedziała Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius. – Dzięki
dofinansowaniom podjęte na
początku kadencji starania o
upamiętnienie postaci prof.
Gerarda Labudy, poprzez
budowę biblioteki jego imienia, powoli się urzeczywistniają i wszystko wskazuje na
to, że zakończą się sukcesem.
Środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zostaną przeznaczone na dobudowanie
nowego budynku, który
będzie stanowił jedną ca-

Adaptacja będzie realizowana w ramach projektu
pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy
jako unikatowego zbioru
dziedzictwa kulturowego
Pomorza poprzez adaptację

twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego regionu”.
W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta kulturalna z

interaktywnych technologii audiowizualnych. Przypomnijmy, że Książnica ma
powstać do połowy 2018 r.,
a jej kosz całkowity wyniesie ok. 3,8 mln zł.

Starosta Gabriela Lisius odbiera decyzję o dofinansowaniu od Wiceministra Jarosława Sellina

Gazeta Rumska, nr 3 (117), marzec 2017

OGŁOSZENIE

Konkurs fryzur u „Hipolita”

„Awangarda ślubna”

Wieczornica patriotyczna
w D.K. Janowo

Wyszukane kreacje i niezwykłe fryzury – młodzi adepci sztuki
fryzjerskiej stanęli do rywalizacji - 8 marca 2017 roku w Dniu KoW dniu 16 marca w Domu Kultury „Janowo” odbyła się „Wieczorbiet w ZSP nr 2 w Rumi odbył się I Wojewódzki Konkurs Fryzur „U nica patriotyczna” przygotowana przez uczniów klasy VI a Szkoły
Hipolita” pod hasłem „Awangarda ślubna”.
Podstawowej Nr. 9 w Rumi dla rodziców i społeczności lokalnej.
konkursowych wszyscy Ta żywa lekcja historii była podsumowaniem dwóch edukacyjnych
mogli obejrzeć kreacje projektów historycznych realizowanych przez uczniów tej klasy
pozakonkursowe przy- pod opieką Teresy Brunath i Iwony Bielińskiej.

Fantazyjne fryzury wymagały dużej ilości pracy i cierpliwości

W konkursie uczestniczyli uczniowie 5 szkół
ponadgimnazjalnych z
Gdyni, Gdańska, Wejherowa, Rumi i Słupska.
Fryzury i kreacje oceniło jury w składzie: Marek Czylkowski – mistrz
fryzjerstwa, Magdalena
Gawin- choreograf, Lucyna Ignatowicz - kosmetyczka oraz Justyna
Mańkie - stylistka. Oficjalną prezentację obejrzeli wspólnie zaproszeni
goście: przedstawiciele
Starostwa Powiatowego
w Wejherowie z Panią

Starostą Gabrielą Lisius,
członkiem Zarządu Wojciechem Rybakowskim,
członkami Rady Powiatu
Zbigniewem Chuchałą
i Ludwikiem Zegzułą,
burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, przedstawiciele Cechów Rzemiosł oraz dyrektorzy
szkół z terenu Powiatu
Wejherowskiego,
nauczyciele oraz młodzież
z „Hipolita”. Zebranych
powitała i konkurs otworzyła dyrektor szkoły:
Pani Halina Filińska.
Obok prezentacji prac

gotowane przez uczennice z „Hipolita”. Na scenie wystąpiły muzycznie
i tanecznie uzdolnione
uczennice a także nauczycielki, które podziwiać można było w niezwykłych stylizacjach.
I miejsce w konkursie
zajęła Agnieszka Drąg
z Gdańska, II miejsce
Magdalena Wittbrodt
- uczennica z "Hipolita" a
III Justyna Konkol z Wejherowa.
Gratulujemy!!!

Uczestnikom konkursu nagrody wręczali m.in. starosta Gabriela Lisius i Wojciech Rybakowski

Forum Młodych PiS Małe Trójmiasto
Znajdziesz nas na Facebooku:
/Forum-Młodych-PiS-Małe-Trójmiasto-1268802539841247

"Póki nie jest za późno"
Ogólnopolski Konkurs na
Projekt Historyczny pod
patronatem
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego ideą jest
rozbudzenie zainteresowania
historią oraz współczesnym
stanem miejsc autentycznych
wydarzeń historycznych, losami świadków historii bezpośrednio związanych z tymi
miejscami nieupamiętnionych dotychczas w trwały,
materialny sposób.
"Trudne powroty, ciężkie
wybory los polskich żołnierzy walczących w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie" organizowanym
przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku.
Głównym celem projektu
jest upamiętnienie weteranów PZZ, którzy są lub byli
członkami rodzin, uczestników projektu lub żyją /żyli
na terenie województwa pomorskiego.
W montażu słowno -muzycznym uczniowie mieli
możliwość
zaprezentować
losy prawdziwych świadków
historii czasów II wojny światowej: Wiktora Ciereszko
starszego strzelca wartowni
nr 1 walczącego w obronie
Westerplatte, Artura Bachusa żołnierza Armii Andersa
walczącego m.in. pod Monte
Casino, Jana Weinara -adiutanta płk Stanisława Dąbka i
Antoniego Merdyka żołnierza
walczącego o Kępę Oksywską
i udowodnić że wśród naszej,
lokalnej społeczności żyli
prawdziwi bohaterowie walczący w imię miłości ojczyzny.
Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawi-

ciele władz miasta przewodniczący Rady Miasta Ariel
Sinicki, Karolina Rydzewska -przewodnicząca Komisji Oświaty przy Urzędzie
Miasta w Rumi, rodziny
bohaterów z okresu wojny,
Pan Zbigniew Ciereszko
syn Wiktora Ciereszko, Pani

społu wokalnego pod kierunkiem pana Pana Jana
Skałbani, prezentacja multimedialna wykonana przez
pana Daniela Hadama oraz
wystawa i oprawa plastyczna
przygotowana przez Panią
Wioletę Udalską.
Przygotowanie i uczest-

Karolina wnuczka Wiktora
Ciereszko, Pani Maria Sanetra-Leśniak córka Pana Jana
Weinara, Państwo Danuta i
Stanisław Kociuba rodzina
Antoniego Merdyka, Państwo Aneta i Artur Kleczkowscy bliscy Artura Bachusa, rodzice oraz mieszkańcy
naszego miasta. Mieliśmy
okazję obejrzeć wystawę archiwalnych zdjęć dokumentów upamiętniających losy
prezentowanych bohaterów.
Patronat honorowy nad
całością przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny. Uroczystość uświetnił występ ze-

nictwo w projektach pozwoliło rozbudzić wśród
uczniów zainteresowanie
historią, inspirować i mobilizować do aktywnego badania źródeł historycznych
oraz kształtować postawy
obywatelskie.
Pamięć o bohaterach
umocni w nas wolę trwania przy najważniejszych
wartościach, a powrót do
wydarzeń minionych lat
będzie wyrazem tego, iż
wspomnienia żyją dopóty,
dopóki do nich wracamy i
rozkwitają tym wspanialej
im więcej serca w ich pielęgnowaniu.
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Spotkanie Polskiej Izby
Pozostaw 1% w swoim mieście
Paliw Płynnych
1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego jednym procentem swoich podatków.
Osoba płacąca podatki wpisuje w odpowiedniej
rubryce równowartość 1%
należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek
o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organi-

zacji 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.
W.H.

Z kart historii

W styczniu 1993 roku podczas sztormu na Bałtyku zatonął prom „Jan Heweliusz”. Na lądzie wichura uszkodziła wiele domów, łamała drzewa, wichurze nie oparł się też
stary, samotny krzyż stojący przy brzegu zatoki na „Bece”
koło Osłonina. 14 marca tegoż roku postawiliśmy go na
starym miejscu.
Ryszard Hinc
KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Panu Ryszardowi Hennig
z powodu śmierci kochanej Mamy

Stefanii Hennig
składają
Burmistrz Miasta Rumi
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Rumi
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ZHP RUMIA
Numer KRS:
0000273799
Cel szczegółowy: 09

8 lutego br w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się spotkanie Rady Polskiej Izby Paliw płynnych z przedstawicielami polityki, urzędów centralnych, świata nauki i biznesu. W spotkaniu tym
uczestniczył również nasz rumski poseł, Jan Klawiter.

Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży P 25
Numer KRS:
0000061527

Oprócz niego w spotkaniu brali udział m.in.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Ha-

Dni Zdrowej Żywności

w Gimnazjum nr 4

liniak, Prezes Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer,
Prezes Orlen Paliwa Jarosław Tyc oraz posłowie
Marek Matuszewski i
Waldemar Andzel.
Podczas
spotkania
omawiano m.in. sprawy
związane z tzw. „pakietem
przewozowym” oraz zachęcano przedsiębiorców
do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących tworzonego prawa. Zwracano
uwagę, że w ostatnich latach główną przeszkodą w
powstawaniu nowych sta-

cji przy budowanych drogach, były wysokie koszty
prowadzenia takiej działalności, niejednokrotnie
eliminujące z tego rynku
stacje prywatne.
Omawiano
również
tzw. „pakiet paliwowy i
energetyczny”,
zwracając uwagę na fakt, że ich
postanowienia w bardzo
dużej mierze obciążają
uczciwie działające firmy,
natomiast zbyt słabo zajmują się tymi działajacymi
w „szarej strefie” czy wręcz
nielegalnymi.

Krajobraz
z reklamą

W.H.

28 lutego w gimnazjum nr 4 odbyło się
Wiosna astronomiczna i kalendarzowa
podsumowanie różnorodnych działań pt.
„Trzymaj formę”, których celem było rozwi- jest z nami już od kilku dni, pora więc na rejanie zainteresowań uczniów i kształtowa- monty, czyszczenie, porządkowanie.
nie nawyków prozdrowotnych.
Spójrzmy więc na daje gminom możliwość
Uczniowie na zajęciach i przygotować przepis na
techniki mieli okazję po- zdrowy napój. Różnorod- rumskie ulice, rumskie podejmowania uchwał
rozmawiać i poznać korzy- ność pomysłów zaskoczyła reklamy i banery. Czę- odnośnie reklam, małej
ści, jakie daje zróżnicowany nawet organizatorów dnia sto szpecą, zaśmiecają architektury czy ogromiasto, burzą ład w kra- dzeń. Ustawa w trosce
i zbilansowany sposób od- „Trzymaj formę”.
żywiania oraz uświadomić
Finałem dni zdrowego od- jobrazie, wiszą brudne, o estetykę i też bezpiesobie, jak ważny wpływ na żywiania było przygotowanie zniszczone, rozdarte, za- czeństwo określa zasanasze życie ma to, co jemy. kawiarenki szkolnej, w której pomniane. Ich estetyka, dy umieszczania reklam
Największym zaintereso- można było zakupić świeżo grafi ka, formaty materia- przy drogach, precyzuje
waniem cieszyła się jednak wyciskane soki z owoców.
ły z których je wykona- definicje związane z reDorota Gadomska no, wszystko to jest bar- klamami i krajobrazem.
część praktyczna, w której
Magdalena Zasadzińska dzo dowolne. Giną wśród
uczniowie mogli znaleźć
Na szczeblu wojewódznich bardzo ważne znaki kim ustawa każe przygodrogowe, na tle reklamy tować tzw. audyty krajoWyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Pani Bogusławie Holk
często stają się nieczytel- brazowe, które mają m.in.
z powodu śmierci Męża
ne. Problem ten narasta, sklasyfikować krajobrazy,
jest szkodliwy dla wize- ocenić ich wartość, wyHenryka Holka
runku miasta, należy się różnić „krajobrazy priozasłużonego działacza i wieloletniego członka
wyznaczyć
zając tym tematem, prze- rytetowe”,
Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Rumia
ciwdziałać. Pozwala na miejsca na parki kultuskładają
to tzw. „Ustawa Krajo- rowe i krajobrazowe. Nie
Michał Pasieczny Burmistrz Miasta Rumi
brazowa”, która weszła w traćmy czasu, działajmy.
Ariel Sinicki Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Ryszard Hinc
życie we wrześniu 2015 ri
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Taneczne Mistrzostwa w Rumi
W licznych kategoriach rywalizowali zawodnicy podczas IV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego i Grand Prix Polski Ekstraklasy. Imprezę zorganizował taneczny klub sportowy
Creative Dance z Rumi.
Zgromadzona w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
publiczność miała okazję podziwiać pokazy par tanecznych - od tych najmłodszych,
do tych najstarszych.
Na parkiecie widać było wysoki poziom i profesjonalizm.
Wszystkie pary oczarowały widzów swoimi umiejętnościami i
szerokim wachlarzem możliwości - od tańca standardowego, aż
po tańce latynoamerykańskie.
Wszyscy obecni oklaskiwali
zawodników z podziwem oraz

gorąco im kibicowali. Gościem
specjalnym Mistrzostw Tańca
Towarzyskiego była Iwona Pavlowić, która również poprowadziła niedzielną galę. Imprezę otworzył burmistrz naszego
miasta, Michał Pasieczny.
Znakomite wrażenie na
publiczności wywarła para z
Creative Dance z Rumi, czyli
Łukasz Bockowski i Wiktoria Rydzewska (na zdjęciu
obok). Wystąpili w kategorii
12-14 lat. Razem tańczą już 4
lata, od początku są w klubie

OGŁOSZENIE

N ZOZ NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23
zaprasza osoby pomiędzy 50 a 65 rokiem życia
na bezpłatne badania kolonoskopowe
w ramach profilaktycznych badań
raka jelita grubego.

Creative Dance. Połączyło ich
zamiłowanie do tańca. Planują
kontynuować swoją pasję tak,
aby osiągnąć wysoką kategorię taneczną. Na razie oboje są
uczniami rumskiego Gimnazjum nr 1. Swoją przyszłość widzą w tańcu. Nie dość, że zajęli
pierwsze miejscem to otrzymali dodatkowo wyróżnienie
wyższej kategorii tanecznej.
Zawodnikom
życzymy
wielu dalszych sukcesów!

Odpłatnie można wykonać badania
w nowo powstałej

Pracowni Rezonansu Magnetycznego
i Tomografii Komputerowej.
Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu: 58/ 72 72 404 /405
lub na stronie internetowej
www.przychodnia-rumia.pl

Emilia Samulska
REKLAMA

• ponad 90% naszej produkcji sprzedajemy za granicę m.in: USA, Australia, Kanada, Senegal i Europa
• doskonały stosunek ceny do jakości
• najnowocześniejsze technologie produkcji
• doświadczona załoga
• bardzo szeroki asortyment uzupełniający: rolety tekstylne, żaluzje wszystkich typów
• moskitiery, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, bramy garażowe, parapety itd.
• stolarka przeciw pożarowa
• otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym byłym, obecnym i przyszłym
Klientom i Partnerom Biznesowym,
aby ten wyjątkowy czas świąt Wielkiej Nocy
był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym, wiosennym nastroju.
9
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2 Rumski Marsz Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22

2 Rumski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się 27 lutego i był poprzedzony uroczystą mszą św. odprawioną w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Po mszy św. odbył się przemarsz uczestników głównymi ulicami Rumi. Trasa przemarszu wiodła ulicami Dąbrowskiego oraz Żwirki i Wigury aż pod pomnik żołnierzy
A.K. Po dotarciu na miejsce uczestnicy przemarszu złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili
znicze pod pomnikiem. Na zakończenie zabrali głos w krótkich przemówieniach Goście
i przedstawiciele organizatorów. 						
W.H.

Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194

Lekcja Historii
Cichociemni - Rajd Zimowy

Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300

W dniach 25-26 lutego odbyła się IV edycja fabularyzowanego
rajdu „Lekcja Historii – Cichociemni” pod nazwą Kryptonim NEON
organizowanej przez Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im.
mjr. Kazimierza Śliwy w 76 rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej Ojczyzny. Wzięło w nim udział 76 harcerzy z
Redy, Rumi i Wejherowa oraz prawie 40 osób kadry.
Uczestnicy spotkali się
w Wejherowie, skąd autokarami dowieziono ich na
miejsce startu w Kostkowie. Trasa wiodła lasami
przez Dąbrówkę do poligonu w Lisewie. Na trasie
wprowadzono uczestników
w fabułę rajdu, mieli oni
przemycić przez las ukryte
pieniądze i dokumenty i
ukrywać się przed patrolami Niemców. Uczestnicy
wyrabiali sobie dokumenty z pieczątkami na wzór
niemieckich dokumentów
wystawianych w okupowanej Polsce, musieli również
rozpalić ognisko za pomocą krzesiwa.
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W Dąbrówce wzięli
udział w zajęciach prowadzonych przez leśniczych,
po czym ruszyli dalej w trasę
na podstawie mapy. Po przekroczeniu „granic” poligonu
zaczęli zajęcia ze wspinaczki,
musieli odszukać zakopane
przedmioty za pomocą wyszukiwacza metali, odbyli
szkolenie strzeleckie i po zjedzeniu gorącej zupy udali się
do bunkra – miejsca zakwaterowania.
W szpitalu polowym
musieli opatrzeć rannych
po bitwie, co było nie lada
wyzwaniem, gdyż organizatorzy zaopatrzyli „chorych”
w bardzo realistycznie wy-

glądające pourywane nogi i
ręce. po szpitalu w namiocie
typu NS Instruktorzy Centrum Szkoleń Specjalistycznych CSS9MM przeprowadzili prezentację na temat
broni palnej i cięciwowej, by
pokazać jakiej broni używano podczas II wojny światowej a jakiej używa wojsko
dziś. Dzięki udostępnieniu
sprzętu przez Stowarzyszenie „KRS FORMOZA”
udało się przeprowadzić
profesjonalne zajęcia na
strzelnicy.
Nazajutrz
uczestnicy
mogli wziąć udział w przejażdżce wozami bojowymi
po poligonie, otrzymali

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

certyfikaty uczestnictwa
oraz podziękowania.
W przygotowaniach instruktorom Kręgu Cz.B.
i komendantowi Lekcji
Historii, druhowi pwd.
Krzysztofowi Konopczyńskiemu pomogli członkowie
Stowarzyszenia Militarni
Gniewino i M.O.S.T.Rangers z Lęborka, którzy
przygotowali atrakcje na
poligonie. Pogoda dopisała,
humory również. Chętnych
zapraszamy znowu za rok.

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
Fotorelację przygotowali
dh Krzysztof Karczewski
dh Mariusz Piotrowski

Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Wykład Anny Kołakowskiej Wygrana uczniów SP 10

We wtorek 21 lutego w Domu Kultury miał miejsce przejmujący
Klasa 3B z rumskiej Szkoły Podstawowej nr 10 jest laureatem
a zarazem wzruszający wykład Anny Kołakowskiej na temat dra- Ogólnokrajowego Eko-Konkursu sieci Auchan.
matycznej historii Żołnierzy Wyklętych w powojennej Polsce.
Wykład pt. „Aż po ofiarę
życia” odbył się w ramach
programu Świadomi Patrioci. Po wykładzie odbył
się koncert pt. „Oskarżeni
o wierność” w wykonaniu
Andrzeja Kołakowskiego.
Na prelekcji nie zabrakło
też emocji osobistych. Po
zakończeniu koncertu do
Anny i Andrzeja Kołakowskich podszedł wzruszony
Tadeusz Barszczewski który gorąco im podziękował.
Okazało się, że pan Tadeusz jako młody chłopak
był naocznym świadkiem
podobnych wydarzeń i widział na własne oczy scenki
walk i martyrologii Żołnierzy Wyklętych.
Na spotkaniu obecny
był też rumski radny Michał Kryża a całe to pa-

triotyczne przedsięwzięcie
było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, takich jak Łucja i Mirosław
Słowikowscy,
Violetta
Sasiak, młodzieży ze Stowarzyszenia Narodowa
Rumia a także dzięki Mecenasowi Edukacji Patriotycznej grupie "Energa".
Andrzej Ficek

Konkurs trwał od listopada 2016 r. Spośród
83 szkół z całej Polski
zgłoszonych do konkursu,
wybrano 10 szkół z największą ilością głosów "polubień".

PUK posprząta wszystko za Ciebie

Następnie komisja oceniała prace, które wykonaliśmy zespołowo w formie
upcyklingu. To właśnie
nasze „dzieła” oceniono
najwyżej. Jesteśmy z tego
bardzo dumni.

23.02.2017 r. w rumskim
centrum Port Rumia Auchan
otrzymaliśmy nagrody - 5 laptopów dla szkoły i odtwarzacz
MP3 dla każdego ucznia.
Wychowawczyni 3B z SP 10
Halina Groth
OGŁOSZENIE

Od uprzątnięcia podwórka po wymianę opon – tak szeroki wachlarz usług proponuje rumski PUK. Z oferty mogą
skorzystać zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i firmy.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Rumi
promuje obecnie szczególnie
dwie oferty pod hasłami:
„Usługi porządkowe dla
firm”
oraz
„Wiosenne
porządki w ogródkach”.
- Mamy wiele propozycji
dla dużych i małych firm,
a także dla mieszkańców
miasta i okolic – mówi
Stanisław
Pogorzelski,
prezes PUK-u. - Stawiamy na
jakość i wciąż się rozwijamy,
poszerzając naszą ofertę.
Wśród nowości są prace
porządkowe z użyciem
samobieżnego
cichego
urządzenia, zbierającego wszystkie
rodzaje odpadów komunalnych.
Za jego pomocą można
pozbyć się śmieci takich, jak:
papier, karton, niedopałki
papierosów, puszki do
napojów, butelki szklane
i plastikowe, odchody psów,
torbypochipsachihamburgerach,
opadłe liście, piasek itp.

Sprzęt o nazwie „Glutton”
jest idealnym narzędziem do
usuwania odpadów niezależnie
od lokalizacji. Może być
używany
w
miejscach
takich, jak: ulice i chodniki,
parki, parkingi i miejsca
postojowe, hale przemysłowe,
tereny szkolne itp.
Należy przypomnieć, że
najbliższe tygodnie upłyną
wielu mieszkańcom na
porządkach w ogródkach.
Wiosenne ożywienie w tym
przypadku także obejmuje
szeroki zakres usług ze
strony PUK. Jeśli chodzi
o trawniki, to w ofercie
występuje: grabienie, piaskowanie,
wałowanie, koszenie, nawożenie,
sianie i dosiewanie.
Ale na tym nie koniec.
Przedsiębiorstwo wykonuje
także:projektowanieogrodów,
strzyżenie ży wopłotów,
c i ę c i a pi e l ę g n a c y jn e ,
odchwaszczanie i nasadzenia.
Zapraszamy do skorzystania!
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Wiktoria Sagan ze stajni
Pegaz Reda
Przedstawiamy Państwu wywiad z obiecującą, młodą zawodniczką sportu jeździeckiego, mieszkanką Rumi, Wiktorią Sagan.
Z Wiktorią rozmawia Emilia Samulska.

Centurion i Wiktoria fot.: Agnieszka Stanzecka

„Jak to się zaczęło?”
Nazywam się Wiktoria Sagan, mam 18 lat. Od dziecka
mieszkam w Rumi i tu się
wychowywałam, pamiętam
czasy kiedy więcej było tu
piaskowych ulic niż asfaltu.
Uczęszczałam do Szkoły podstawowej nr 1 i Gimnazjum
nr 1 w Rumi. Moja pasja jaką
jest jeździectwo zaczęła się,
kiedy miałam 2 latka. Rodzice wsadzali mnie na konie po
to bym się nie nudziła, kiedy
siostra Patrycja miała trening.
Tak, to właśnie od niej złapałam bakcyla. Jako młodsza
siostra podziwiałam ją, kiedy
startowała w zawodach. Mając 5 lat potrafiłam już samodzielnie jeździć konno i regularnie uczęszczałam na jazdy
konne. Oprócz 13 lat czynnej
praktyki, przez ten sam okres
jestem w tej samej stajni Pegaz w Redzie. Moim koniom
jest tam dobrze. Mając 8 lat
jeździłam na regionalne zawody w skokach, ale bardziej
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rozwijałam się ujeżdżeniowo,
rzeźbiąc moje umiejętności.
Teraz jestem czynnym zawodnikiem w ujeżdżeniu.
Trenuję z Panią Małgorzatą
Hałełą-Pawłowską z końmi Centurionem i Jillzem.
Reprezentuję klub jeździecki
Pegaz Reda. Jestem również
członkiem Kadry Pomorza
„Po szczeblach do celu”
Przełomowym rokiem był
2012 r kiedy po raz pierwszy
pojechałam na poważne zawody. Były to Mistrzostwa
Polski Północnej w Ujeżdżeniu Amatorów. Tam razem
z Jeckym 35 zdobyłam złoty
medal. Tak zaczęła się moja
kariera sportowa. W ciągu
tych 5 lat jeździłam na 7-miu
koniach, a w całej mojej karierze było ich 20. Bardzo
mnie cieszy to, że miałam
okazję jeździć na tylu różnych koniach, bo tak zdobywa się więcej doświadczenia. Dzięki ciężkiej pracy w
2013 roku zdobyłam srebrny

medal w Mistrzostwach Polski w Bogusławicach (XIX
Ogólnopolska
Olimpiada
Młodzieży). Tak zaczął się
okres wyjazdów na zawody,
czasami nawet co 2 tygodnie.
Zdobyłam wiele pucharów,
aż w końcu przestałam je liczyć (ponad 40). W latach
2012-2017 byłam na Mistrzostwach Polski oraz na
Halowym Pucharze Polski w
Michałowicach, Bogusławicach i dwukrotnie w Strzegomiu. Na Pomorzu wielokrotnie uczestniczyłam w
Mistrzostwach Pomorza lub
Mistrzostwach Polski Północnej i zwykłych zawodach
Regionalnych. Dwa lata z rzędu utrzymałam podium i nie
oddałam medalu w Mistrzostwach Pomorza. Miałam
również konsultacje z trenerami z zagranicy. Panią Galiną
z Białorusi i Panią Birgit van
der Eijken z Holandii. Dały
mi dużo informacji i pozwoliły posmakować stylów jazdy
z innych krajów. Sukcesom
zwykle towarzyszą porażki.
Dla mnie nigdy porażką nie
było miejsce, lecz wynik i
ocena sędziów. Najczęściej
bolesny był za niski wynik
względem moich oczekiwań.
Jednakże porażki nigdy mnie
nie zniechęciły. Sprawiły, że
rosła determinacja poprawy
tego co nie wyszło.
„Zasłuż na zwycięstwo”~
T. Goodkind „Bezbronne
Imperium”
Sukcesy nie przyszły na
zawołanie. Każdy puchar to
moja krew, pot i łzy. Wyrobiłam w sobie determinację,
a każdy gorszy trening tylko
napędza mnie do następnego
by jak najszybciej poprawić to
co nie wyszło ostatnim razem.
Zazwyczaj w stajni jestem 6
razy w tygodniu. Za każdym
razem daję z siebie wszystko
i zawsze pamiętam by koń
miał wszystko co potrzeba.
Tak samo na zawodach wykonuję ogromną pracę. Ale
moja determinacja nie ujaw-

nia się tylko podczas pobytu
w stajni. W szkole również
dbam o bardzo dobre wyniki
w nauce, by potem dostać się
na dobrą uczelnię.
„Życie poza stajnią”
Jeździectwo jest bardzo
wymagającym sportem, i
nie wystarczy tylko przyjść,
pojeździć, wrócić. Bardzo
często, zaraz po powrocie ze
szkoły jem obiad i biegnę na
trening, a w weekend często
oprócz koni towarzyszy mi
zbiór zadań z matematyki.
Jednakże możliwe jest znalezienie czasu. Poza końmi
uczęszczam również na angielski, lekcje rysunku i basen. Dlatego też zdarza się, że
muszę rezygnować z innych
przyjemności. Jestem już
przyzwyczajona, że w czasie
gdy moi znajomi imprezują,
ja poświęcam czas na trening.
Jednakże nie uważam siebie
za odludka. Mam zacieśnione grono przyjaciół (z całej
Polski tak naprawdę) z którymi utrzymuję stały kontakt i
gram w RPG. Pomimo tego,
że trenuję zawodowo, daję
radę znaleźć czas spotkać się
z przyjaciółką, mieć chłopaka z drugiego krańca Polski i

przyjaciel. Jestem przy nim
na dobre i na złe. W czasie
zawodów zawsze, najpierw
zajmuję się Nim, a dopiero
potem sobą. Jest trener, Pani
Małgorzata Hałeła-Pawłowska. Bez niej tak naprawdę
nigdzie bym nie zaszła. Z
każdego treningu wynoszę
bardzo wiele, pozwala mi się
rozwijać, a co najważniejsze
podpowiada, w którym kierunku to robić. Jest oczami i
pomocami z ziemi, kiedy jeździec wykonuje powierzone
zadanie na koniu. Są rodzice,
można powiedzieć główny
sponsor i luzak. To rodzice
wytrwale jeżdżą ze mną na
treningi, to rodzice dbają o
budżet i to rodzice pomagają
mi w czynnościach poza jazdą. W czasie gdy czyszczę konia, mama da paszę koniom,
sprawdzi stan żłobu i poideł.
Wypełni cały przegląd techniczny boksów i sprawdzi czy
wszystko jest w należytym
porządku. Są weterynarze,
aktualnie opiekę nad zdrowiem koni sprawują Patrycja
i Robert Zientkowscy znani
jako Kanvet Konie. O wybitny stan kopyt dba bardzo
dobry kowal Paweł Lesner.

Mistrzostwa Pomorza fot.: Agnieszka Stanzecka

odwiedzać go co miesiąc jak
również uczęszczać na inne
zajęcia. Ale takie rzeczy nie
byłyby możliwe gdyby nie
perfekcyjna organizacja czasu
i dobre planowanie.
„Działamy jako zespół,
albo kończymy jako indywidualne zwłoki” T. Pratchett „Para w ruch”
Wiele osób przyczynia
się do mojego sukcesu. Koń
to mój towarzysz broni i

„Powrót do przyszłości”
Póki co kształcę się w II
Liceum w Gdyni, na profilu
mat-fiz. W przyszłości planuję się dostać na studia politechniczne w Gdańsku. Swoją przyszłość również wiążę z
końmi i mam nadzieję nadal
się rozwijać i być może już
niedługo startować w zawodach międzynarodowych. A
konie? Moi kompani mają
zagwarantowaną spokojną i

szczęśliwą emeryturę, po wielu latach udanej współpracy.
„Odkrywamy tajemnice”
Mając okazję udzielenia
wywiadu, pragnę zaznaczyć
problem z myleniem pojęć.
Wiele osób zamiast mówić
Ujeżdżenie (przez „e”) wypowiada ujeżdżanie (przez
„a”). Jest to błędne, są to dwa
zupełnie różne pojęcia. Ujeżdżanie to rodeo i western lub

też zajeżdżanie młodego

konia do jazdy pod siodłem.
Zaś ujeżdżenie to dyscyplina
sportowa, mająca na celu pokazanie harmonii pomiędzy
jeźdźcem, a koniem.
Kim są moje konie? Aktualnie do naszej rodziny należą
dwa konie: Centurion (mój
towarzysz broni i przyjaciel)
i Jillz (młody koniś, którego
dopiero uczymy).
Poza tymi dwoma „podstawowymi” końmi, miałam
okazję jeździć na koniach takich jak: Pikador, Fontain,
Foxi, Kira, Rasty, Jecky 35,
Nick, Carmen, Mefisto, Edgar, Migdał, Eldorado, Gracja, Apollo, Brego, Sepia,
Sonar, Grisi i każdego z nich
ciepło wspominam.
„Kim jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?”
Jeździectwo ukształtowało
to kim jestem. Dzięki opiece nad końmi i współpracy z
nimi bardzo szybko nauczyłam się być odpowiedzialną
osobą. Bardzo się cieszę, że
nabyłam cechy takie jak determinacja, wytrwałość i chęć
dążenia do celu. Uwielbiam
uczucie adrenaliny (bardzo
często towarzyszy mi na zawodach) i kontaktu z naturą
podczas jazdy. Jeździectwo
wymaga ode mnie bardzo dobrej koordynacji ciała i jego
kondycji jak również wiele
skupienia. Z każdym dniem
moja wytrwałość rośnie bardziej, bo wiem, że doświadczenie zdobywa się z czasem.
Na własnej skórze, doświadczyłam, że można zawodowo
uprawiać sport, mieć paczkę
przyjaciół, miłość, czas na
naukę i inne zainteresowania.
Bardzo doceniam to jak moje
życie mnie ukształtowało że
tworzę własną ścieżkę. Cieszę się, że mam własną osobowość, charakter, bo to one
sprawiają, że jestem kolorowa
i jedyna w swoim rodzaju.
Dziękuję za rozmowę i
życzymy Ci kolejnych udanych wyzwań i sukcesów.
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RUMSKIE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ POWRÓCIŁO DO NAS…
Od dwóch miesięcy w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi trwały intensywne przygotowania do Misterium Męki
Pańskiej w konwencji teatralnej. Po 30 latach nieobecności na
rumskiej scenie, zostało ono wystawione po raz pierwszy 5 marca
br., w I Niedzielę Wielkiego Postu. W kolejne niedziele Wielkiego
Postu nastąpi ciąg dalszy Misterium. Później będzie odgrywane w
całości, wszystkie akty.
Pomysłodawcą tej inscenizacji i nabożeństwa zarazem jest ks. Józef Paliwoda
SDB. Do pomysłu zapalili
się też wierni z Parafii - głównie przynależący do różnych
Grup Parafialnych. Aktorami
są także Księża Salezjanie i
Siostra Salezjanka. Przedstawienie to wpisuje się w
obchody 80-lecia obecności
Salezjanów w Rumi. Całość
przygotowano z rozmachem,
na jaki tylko pozwoliły lokalne warunki, a w inscenizacji
bierze udział ponad 50 osób.
„Pamiętajcie, że nie jest to
teatr, tylko nabożeństwo do
Jezusa cierpiącego. Proszę się
zachowywać jak należy” - instruuje aktorów w zakrystii,

na zapleczu, na kilka minut
przed rozpoczęciem pierwszego z pięciu aktów Misterium
Męki Pańskiej, ks. Józef. Potem wspólna modlitwa przed
tym ważnym wydarzeniem,
także dla nich osobiście.
Dolny kościół powoli zapełnia się ludźmi. Wśród
wiernych są nie tylko mieszkańcy Rumi, ale też i spoza
naszego miasta. Wreszcie
rozpoczyna się Rumskie
Misterium Męki Pańskiej
– I akt. Oto Chrystus ( Jego
rolę odgrywa ks. Józef ) jest
entuzjastycznie witany przez
tłumy w Niedzielę Palmową. Rozpoczyna się później
Wielkoczwartkowa Ostatnia
Wieczerza. Jezus obmywa

nogi Apostołom i uroczyście
ogłasza Przykazanie Miłości,
a potem łamie chleb, który
Jego uczniowie rozdzielają
także pomiędzy zgromadzonych. Chrystus zapowiada
zdradę Judasza, który wychodzi, by za pieniądze wydać swojego Mistrza. Żegnając się ze Swoimi uczniami,
prosi za nimi w Modlitwie
Arcykapłańskiej Swojego
Ojca, aby ich strzegł i aby
byli jedno.
W drugim akcie, odegranym 12 marca, jest Ogrójec
i Judasz, który toczy wewnętrzną walkę ze sobą samym, by ostatecznie wybrać
zło zdrady. Za pieniądze wydaje Żydom swego Mistrza.

Chrystus
przygotowuje
się do podjęcia i wypełnienia
dzieła zbawienia. Udaje się z
uczniami do Ogrodu Oliwnego na modlitwę. Tu rozmawia
ze Swoim Ojcem i odczuwa
trwogę przed czekającą Go
Męką. Dlatego też szuka ulgi
u ludzi, ale jej nie znajduje.
Uczniowie zasypiają. Jezus,
poddawszy się woli Ojca, dobrowolnie przyjmuje na Siebie
kielich Męki.
Do modlącego się Jezusa
i Apostołów zbliża się zdrajca
Judasz z kohortą żołnierzy oraz
z Kajfaszem i wrzeszczącym
tłumem. Judasz zdradzieckim
pocałunkiem wskazuje im na
Jezusa. Żołnierze Go pojmują.
Związanego Mistrza prowadzą na sąd Annasza, Kajfasza
i w końcu Piłata…
Już w najbliższą niedzielę będziemy towarzyszyć
Panu Jezusowi w kolejnych
zbawczych wydarzeniach…
Zapraszamy wszystkich do
udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie!
J. P.

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 dla rodziców
przyszłych uczniów szkół podstawowych
Gimnazjum nr 1 w Rumi przy ul. Rodziewiczówny w dniu 15 marca 2017r. otworzyło
swe podwoje dla rodziców potencjalnych
przyszłych uczniów i wychowanków.
O godzinie 17.15 przybyli
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym – także przyszłych
pierwszoklasistów, a na godzinę 18.00 zaproszeni zostali rodzice przyszłych uczniów klas
czwartych i siódmych. Wraz
z rodzicami pojawiło się w szkole
wiele zainteresowanych dzieci.
Każdą z grup rodziców i
dzieci powitała na sali gimnastycznej dyrektor placówki
Pani Ewa Grzymkowska.
Przekazała najważniejsze informacje o szkole działającej
obecnie i o zmianach planowanych w przyszłości. Następnie goście obejrzeli przedstawienie „Królewna Śnieżka”
przygotowane przez zgrany
zespół nauczycieli, uczniów,
absolwentów i pracownika
administracji. Podobało się
ono zwłaszcza dzieciakom w
wieku przedszkolnym, które
chętnie po spektaklu zapozna-

wały się z „aktorami” i robiły
sobie z nimi zdjęcia. Później
rodzice i przyszli uczniowie
mogli zwiedzić szkołę. W
salach lekcyjnych, w jadalni,

otwarte były sale przedmiotowe i specjalistyczne gabinety do nauki przedmiotów
przyrodniczych. Tu odbywały się mini zajęcia chemiczne, fizyczne, biologiczne,
matematyczne,
językowe,
także techniczne i muzyczne, prezentowany był projekt
uczniowski o charakterze

na korytarzach czekały na
nich pokazy, prezentacje, gry
i zabawy. Na parterze czekały
atrakcje dla najmłodszych gości: zabawy ruchowe, bajkowe
konkursy i malowanie twarzy
(to właśnie parter ma zostać
przystosowany do potrzeb
małych uczniów od przyszłego roku szkolnego). Wyżej, na
pierwszym i drugim piętrze

historycznym,
prezentacje
multimedialne przygotowane
przez uczniów i nauczycieli
o szkole i uczniowskiej wymianie międzynarodowej ze
Szwecją, na holach można
było wziąć udział w zajęciach
ruchowych, albo nauczyć się
podstaw pierwszej pomocy
na praktycznych zajęciach
przygotowanych przez szkol-

ne koło PCK. Zwiedzający
oglądali też wystawy prac
plastycznych uczniów, kronik
szkolnych, poznawali specyfikę naszej biblioteki, w jadalni
mogli poczęstować się kawą
i ciastem przygotowanym
przez Szkolne Koło Caritas.
Za przewodników po szkole
służyli gościom nauczyciele i uczniowie gimnazjum.
Bardziej zainteresowani rodzice mogli zadać pytania i
wyjaśnić wątpliwości podczas specjalnego spotkania
z dyrektorem i wieloletnim
nauczycielem placówki.
Gimnazjum nr 1 w Rumi
im.ks. Stanisława Ormińskiego przy ul. Rodziewiczówny 10 od przyszłego
roku szkolnego ma stać się
częścią Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Józefa Wybickiego.
W budynku przy ul. Rodziewiczówny mogą uczyć
się grupy przedszkolne, klasy
pierwsze, czwarte i siódme.
Będą też nadal klasy druga i
trzecia gimnazjum.
Katarzyna Bielińska

Aktorzy grający w Misterium występują w strojach z epoki, doskonale
wczuwają się w odgrywane role

Kabaretowa Uczta
w Rumi
Na scenie Rumskiego Mosiru mieliśmy
ogromna przyjemność obejrzeć program
Kabaretowa uczta Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Ireneusz Krosny.

Występ Ireneusza Krosnego pokazał, że to co
robi, to jest teatr gdzie obserwuje się człowieka, z jego
śmiesznością, chaplinowską
naiwnością oraz absurdem,

zdarzenia które urastają do
metafory świata. Kabaret
Moralnego Niepokoju swoim występem ubawił widownię do łez.
Emilia Samulska
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
W ubiegłym roku w Sygnałach ukazała się propozycja dotycząca skrzyzowania ulic Starowiejska
- Wybickiego. Chodziło o
odsunięcie o kilka metrów
od ulicy Starowiejskiej
przejścia dla pieszychna
ul. Wybickiego i postawienie kilku barierek przy poprzednim przejściu. Uzasadnienie nowego głosu
w tej sprawie jest takie:
skręt w prawo i przepuszczenie pieszego na pasach
nie jest problemem, to w
przypadku szybko jadącego rowerzysty nie jest to
takie proste, skręcającemu kierowcy często przed
maską pojawia się rowerzysta.
Druga kwestia dotyczy
jeszcze skrzyżowania ulic
Gdańskiej i Pomorskiej.
Każdego dnia przejeżdża
tu ogromna ilość pojazdów, zdecydowana większość z nich porusza się
zgodnie z przepisami, patrzy na znaki drogowe, jeździ bezpiecznie. Czy fakt,
że mała część kierowców
łamie przepisy i prawo o
ruchu drogowym, jeździ
nieuważnie powinien być
powodem przebudowy
skrzyżowania? Na rondach
też zdarzają się wypadki,
kolizje i stłuczki.

Wycinanie drzew?
W ostatnim czasie w środkach masowego
przekazu pojawiło się mnóstwo informacji o
tym, że w wyniku zmiany w przepisach dotyczących wydawania pozwoleń na wycinkę drzew na
posesjach prywatnych, w wielu miejscach nastąpiło masowe karczowanie wszelkich drzew i
krzewów, ze szkodą dla natury i krajobrazu.
Na chwilę obecną, na
terenie Rumi nie dało się
zauważyć jakiejś masowej
wycinki drzew. Owszem,
gdzie, niegdzie zniknęły
drzewa czy większe zarośla, ale głównie wynika to
z faktu, że właśnie nadchodzi wiosna, nie tylko kalendarzowa i jest to głównie

właśnie skutkiem wiosennych porządków.
Wydaje się, że mieszkańcy naszego miasta z rozmysłem korzystają z ułatwień
wynikających z nowych
przepisów i w Rumi nie ma
miejsca rabunkowa wycinka drzewostanu. Jeśli jest
inaczej, prosimy o sygnały.

RADNI POWIATOWI
W ciągu ostatnich 3 miesięcy staraliśmy się przybliżyć Czytelnikom sylwetki naszych
radnych powiatowych. Okazją do tej serii był półmetek kadencji samorządu lokalnego,
w tym rady powiatu. W tej radzie zasiada siedmiu mieszkańców Rumi, są to: Jolanta
Król, Witold Reclaf, Łucja Słowikowska, Ludwik Bach, Ewa Pasieczna, Leszek Winczewski, Anna Jamróz. Tak jak w wypadku radnych miejskich, zadaliśmy wszystkim
to samo pytanie. Zamierzaliśmy je przesłać również jak do naszych radnych, drogą
elektoniczną (e-mail), ale okazało się to niemal niemożliwe! Poza radną Anną Jamróz
(podaje e-mail) żaden radny powiatowy nie podaje adresu e-mail do korespondencji,
nie podaje też numeru telefonu. Czyżby radni nie chcieli kontaktować się ze swoimi
wyborcami???
Udało nam się przekazać zapytanie do radnych poprzez Biuro Rady Powiatu, nie ma
innej możliwości kontaktu! Niestety, jedynie trzech z nich udzieliło nam odpowiedzi,
to znaczy skorzystali z możliwości przedstawienia swoich osiągnięć jako radny powiatu swoim wyborcom, czyli mieszkańcom Rumi. Odpowiedzi udzielili: Witold Reclaf
(PiS), Łucja Słowikowska (PiS), Jolanta Król (PO). Dziękujemy!

Prośba
o
interwencję
Zjazd kaszubów już niebawem!

W miesiącu marcu można było zgłaszać swoje propozycje na logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi. Każdy
Uczestnik konkursu mógł przesłać 1 projekt. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna – 1 500 złotych!
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej rumia.eu.

Ulica Makowa cz. 2

Spostrzeżenia mieszkańca

Zadzwonił do nas p. Ryszard K. i zwrócił uwagę na
kilka niedogodności występujących w Rumi. Jedna z
nich to niesamowita ilość śmieci leżących wzdłuż ul. Kazimierskiej. Nikt ich nie uprząta, więc walają się po ulicy
niemal na całym jej końcowym odcinku. Kolejna sprawa,
to poniszczone płyty yumbo na ul. Świętopełka. W różnych miejscach tej nawierzchni wystają pręty z uzbrojenia
płyt, to bardzo niebezpieczne dla pojazdów i pieszych!

Tak wyglądała końcówka ul. Makowej w styczniu, lutym i marcu 2017 r, na zdjęciu mieszanka wapienno-cementowa

OGŁOSZENIE

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni nas pokojem i wiarą,
obdarzy nas wszelkimi łaskami,
da siłę i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych, pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy
mieszkańcom Rumi
w imieniu członków Koła PiS w Rumi
życzy Przewodnicząca Koła
Łucja Słowikowska
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Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Bieńko Kornackiej
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 (ul. Pomorska 11),
zaprasza na wernisaż wystawy
malarstwa Elżbiety Bieńko
Kornackiej. Wernisaż odbędzie
się 5 kwietnia o godzinie 18:00.

Wystawę będzie można
oglądać od 1 kwietnia do
31 maja w godzinach otwarcia placówki. Artystka jest
absolwentką Uniwersytetu
Gdańskiego i Akademii Sztuk

Pięknych w Gdańsku oraz
członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków w Gdańsku. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty malarskie w
Wejherowie na Uniwersyte-

OGŁOSZENIE

cie Trzeciego Wieku. Mieszka
od dwóch lat w Rumi. Ulubiona technika artystki to kolaż
i akryl na płótnie, wykorzystuje też akwarelę, gwasz,
olej, temperę i tusz, tworząc

tuszem ilustracje do książek.
Publikuje obrazy w Internecie
posługując się często techniką cyfrową www.behance.
net/elbienkokornacka
Wstęp wolny! Zapraszamy!
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. MIŁOSZA, STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczonej jako działka nr 553/3 o pow.
1091 m2, zapisana w KW GD1W/00038780/3, obręb 18.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy
ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie oznaczonym symbolem 39.U – co oznacza,
że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i
wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej i istnieją
nasadzenia drzew. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza, energetyczna oraz sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 390.000,00 zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 39.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 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 https://rumia.eu
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. MIESZKA I,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczonej jako działka
nr 221 o pow. 703 m2, zapisana w KW GD1W/00003532/6, obręb 12.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 r.
w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla
terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską
działka nr 221, obręb 12, leży w terenie oznaczonym symbolem 24.MN - co oznacza, że jest to
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
zakaz zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00003532/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wynosi 25.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

REKLAMA

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 https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.
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BISKUP KONSTANTYN DOMINIK
1 lipca 2017 z inicjatywy oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Rumi zostanie odsłonięty
obelisk ku czci bpa Konstantyna Dominika z napisem „BISKUP KONSTANTYN DOMINIK
SYN ZIEMI KASZUBSKIEJ”.

bp. Konstantyn Dominik

Wydarzenie to wiąże się
z XIX Zjazdem Kaszubów
oraz wpisuje się w XX - lecie istnienia Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej
przy Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi,
która nosi imię Sługi Bożego Konstantyna Dominika
od 7 listopada 2013 roku.
Do tego szczególnego dnia
Parafialny Oddział przygotowywał się od lutego 2013

r. Na spotkaniach formacyjnych w poszczególnych
miesiącach omawiano życiorys ks. biskupa, odprawiano w okresie Wielkiego
Postu Drogę Krzyżową,
uczestniczono we Mszy św.
w języku kaszubskim w intencji rychłej beatyfikacji,
odprawionej w Gdańsku-Oruni pierwszej parafii w
której pracował po święceniach. W dniach od 9 do 16
czerwca 2013 r zorganizowano wystawę przedstawiającą sylwetkę ks. biskupa.
Zorganizowano wyjazd
do miejsca urodzenia połączony ze Mszą św. w Sanktuarium Matki Boskiej
Swarzewskiej w intencji rychłej beatyfikacji. W m-cu
październiku odprawiane
jest Nabożeństwo Różańcowe poświęcone intencji o
wyniesienie bpa Dominika
na ołtarze. Postanowio-

no również, że w dniach
7 marca, w dniu śmierci,
oraz w dniu 7 listopada, w
dniu urodzin ks. Dominika, modlić się w się będziemy na Mszy św. o rychłą
beatyfikację Sługi Bożego.
Odbyliśmy
pielgrzymki
śladami życia kapłańskiego
i biskupiego ks. Dominika.

XX LAT AKCJI KATOLICKIEJ
Przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w
Rumi Akcja Katolicka istnieje od maja 1997 roku.
Została powołana Dekretem Ks. Abp. Tadeusza
Gocłowskiego. Pierwszym
Prezesem został Oddziału Pan Jerzy Skorowski.
Asystentem z ramienia Kościoła został Ks. Ireneusz
Trzeszczak – ówczesny
proboszcz. Kolejni prezesi
to: Pan Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję

dwukrotnie 1999 – 2004 i
2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004
– 2007 oraz od września
2011r Pani Adela Szramkowska.
Pierwsze kroki do podjęcia decyzji o budowie obelisku były podjęte przez Akcję
Katolicką już w lutym 2016
roku. Kolejne zostały podjęte w lipcu 2016 r. Ostatecznie w dniu 10 lutego
2017 r powołano Komitet
Społeczny Budowy Obelisku bpa Dominika, który
stanowią: Ks. Waldemar
Łachut SDB – proboszcz
Parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Rumi Pani Adela Szramkowska – prezes Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej przy Parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi Pan
Józef Lanc – z-ca preze-

Wystawa eksponatów i pamiątek po bp. Konstantynie Dominiku

sa Zrzeszenia Kaszubsko
Pomorskiego O/Rumia i
członek POAK przy Parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, Pan
Ewaryst Lewandowski
– z-ca prezesa POAK przy
Parafi p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi,
Pan Marian Płocki –
przedstawiciel ZKP Rumia
oraz Pan Stefan Samson
– przedstawiciel mieszkańców i parafian.
Siedzibą Komitetu jest
biuro Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Ru-

mia. Telefon kontaktowy
507 314 685. Wykonawcą
obelisku jest Firma MURKAM - Kawle Dolne k/
Przodkowa.
Dary finansowe można
wpłacać na konto Parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi numer
rachunku
bankowego:
07 8351 0003 0003 1961
2000 0010 nazwa banku:
Bank Rumia Spółdzielczy
z dopiskiem „OBELISK”.
Adela Szramkowska
– prezes Paraﬁalnego
Oddziału Akcji Katolickiej

Książka
Czym się zajmujemy?
Organizujemy spotkania, wykłady, manifestacje, akcje charytatywne, obchody ważnych rocznic i świąt. Prowadzimy działalność publicystyczną, aktywnie angażujemy się w życie społeczne...
i wiele innych.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
- Poznasz osoby o podobnych poglądach
- Aktywnie wyrazisz swój patriotyzm
- Będziesz się samorealizował/a i rozwijał/a
- Będziesz aktywnie spędzał/a czas
- Osiągniesz satysfakcję z efektów swojej pracy
- Posiadając naszą kartę członkowską będziesz
upoważniony/a do zniżek w sklepach partnerskich
Oczywiście poza korzyściami są również
obowiązki. Należą do nich:
1. Przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
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2. Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia
i realizacja celów statutowych.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
Kto może zostać członkiem?
- obywatel Polski mający pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający
ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
- małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą
jego przedstawicieli ustawowych.
Nie zwlekaj - Dołącz do nas i buduj z nami
Wielką Polskę!
Masz wątpliwości? Podziel się nimi z nami.
Z chęcią odpowiemy na każde pytanie.
Napisz na kontakt@narodowarumia.pl
Tomasz Kłeczek

Książka, dotyk książki, szelest
kartek, jej zapach, dobry papier,
ciekawy tytuł, ciekawa okładka,
ilustracje, treść, to wszystko zachęca nas do czytania.
Czytanie to piękny sposób spędzania czasu, czytamy w domu, w pociągu, autobusie, parku, książka
jest lekturą przed snem, do poduszki.
Czytamy wolno, albo szybko, dla przyjemności lub
też dla praktycznej korzyści (książki fachowe), dla
wzbogacenia wiedzy, dla pokrzepienia ducha.
Książka uczy, bawi, często nosi się ją w plecaku, w
kieszeni płaszcza lub marynarki, by sięgnąć po nią w
stosownej chwili.
Czytajmy bo warto, skorzystajmy z bogatych zbiorów bibliotek lub oferty księgarni.
Ryszard Hinc

Na sąsiedniej stronie przedstawiamy propozycje
rumskiej księgarni EPOS.
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Księgarnia EPOS proponuje ciekawe książki!
PROMOCJA 2 + 1 • Do 16 kwietnia przy zakupie 2 książek za min. 20 zł, 3 książka z wybranej oferty GRATIS!
Zwariowane perypetie młodej kobiety, która przyciąga kłopoty, ale zawsze
wychodzi z nich z wdziękiem i humorem. Czy to ścigając złodziei dzieł sztuki, tropiąc sprawcę morderstwa, o które
sama jest oskarżona, czy poszukując
niedoszłego męża w domu groźnego
gangstera, Kalina udowadnia, że z każdej sytuacji jest wyjście.
Polecamy tę ciepłą, pełną optymizmu
trylogię kryminalną z nutką romansu.

Nie wielu jest ludzi tak ludzkich w
dzisiejszych czasach i tak niezwykłych
w swojej zwyczajności, w ciężkiej
pracy, w walce o każdy dzień życia.
Zachęcając Państwa do sięgnięcia po
książkę, można pokusić się o stwierdzenie, że ks. Jan Kaczkowski - z powołania ksiądz, z zawodu bioetyk (jak
o sobie mówił), był dla Kościoła i Polaków kimś świętym.

Przeżyj międzynarodową przygodę z tym ilustrowanym atlasem 30 miast z całego świata.
Poznaj słynnych ludzi, znane budynki, ośrodki
kultury oraz miejsca przyjazne dzieciom dzięki temu
szczegółowemu przewodnikowi, który zapewni wiele godzin dobrej zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Odwiedź z książką następujące miasta: Lizbonę, Barcelonę, Londyn, Amsterdam, Paryż, Rzym, Berlin, Helsinki, Oslo, Kopenhagę, Sztokholm, Ateny, Stambuł, Pragę,
Budapeszt, Moskwę, Montreal, Toronto, Chicago, Nowy
Jork, San Francisco, Meksyk, Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Warszawę, Hongkong, Tokio, Seul, Mumbaj oraz
Sydney.

Kto pierwszy założył skarpety do sandałów? Czym różni
się fortugał od krynoliny? Czy szustokor to strój damski czy
męski? Po co kobietom były brody? Kiedy chłopców ubierano w sukienki? Co wspólnego z modą ma barani udziec
albo kaczy kuper? Oto przewodnik po dziejach mody, jakiego
jeszcze nie było!
Znajdziecie w nim mnóstwo ciekawostek i anegdot z dawnego i współczesnego świata elegancji, a także stylowe ilustracje, które ukazują ubiory z różnych epok i kultur, począwszy od futer, w które owijali się jaskiniowcy, poprzez greckie
chitony i rzymskie togi, chińskie hanfu i japońskie kimona,
po krynoliny, gorsety i surduty, aż do strojów hipsterów. Przekonamy was, że moda to fajna przygoda!

Młody Czytelniku, czy masz ochotę na fascynującą
wyprawę w przyrodę?
Czy chcesz poznać razem z sympatyczną mrówką
Zofią krainę pięknych kwiatów, przepysznych leśnych
owoców, niebotycznych drzew i wspaniałych grzybów?
Mrówka Zofia wprowadzi Cię w leśny świat inaczej
niż zwykłe przewodniki.
To oprócz solidnej wiedzy, mnóstwo świetnej zabawy
i urzekających rysunków z wielką precyzją oddających
otaczającą nas naturę.
Ruszaj z mrówką Zofią na wyprawę do lasu! Razem
odkryjecie zadziwiające tajemnice przyrody.

„Gęboludek” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel to mądra i
pięknie ilustrowana bajka o tym, że zawsze warto być sobą,
bo tylko wtedy możemy być w pełni szczęśliwi.
Jej bohaterem jest czarownik, który usiłuje być zły. Jak
nakazuje rodzinna tradycja, nosi czarny płaszcz, mieszka w
ponurym domu i próbuje sporządzać obrzydliwe mikstury.
Jednak w głębi serca marzy, by być ogrodnikiem, hodować
róże i robić z nich konfitury.
Czy Gębolud pójdzie za głosem serca? Czy porzuci swój
ponury fach i odważy się spełnić marzenia?

Rumskie Misterium Męki Pańskiej - akt IV

26 marca miał miejsce kolejny akt. Tym razem jest to Droga
Krzyżowa, zakończona śmiercią Zbawiciela. Skazaniec niesie narzędzie Męki aż na miejsce stracenia. Towarzyszy Mu rozjuszony i
ubliżający tłum. Jest obecna również Maryja i inne współczujące
osoby. Po męczącej Drodze Krzyżowej przybyli w końcu na Golgotę, poza miasto, by tu dokonać ukrzyżowania.
Jezus umiera na krzyżu. Dookoła trzęsienia
ziemi, burze i błyskawice. Na szubienicy krzyża
skonał Syn Boży. To ludzie dokonali tej okrutnej egzekucji.
Następnie Anioł w
bieli ukazał Krzyż Chrystusa. Odbyła się w ciszy

adoracja Tego Świętego
Znaku.
Setnik, wraz z żołnierzami, widząc to
wszystko,
nawracają się i wyznają swoją
wiarę w Bóstwo Chrystusa słowami: ,,Zaiste, Ten był Synem
Bożym!”

Zrozpaczony Judasz
popełnia samobójstwo.
Apostołowie
przed
krzyżem swojego Mistrza
oddają Mu cześć i miłość.
Za tydzień, tj. 2 kwietnia o godz. 16.30 Zmartwychwstanie i radosne
Alleluja! Zapraszamy do
udziału. SDB J. Paliwoda
17
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Drugie spotkanie Abonament – czy coś się zmieni?
Sztafety Pokoleń
2 marca w Domu Kultury w Rumi Janowo
miało miejsce spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym. W ramach Sztafety Pokoleń
spotkały się pokolenia: młodzieży i przybyłych na to spotkanie Kombatantów, którzy
w konspiracji na Pomorzu walczyli o Wolną i
Niepodległą Polskę w latach 1944-1956.

Prowadzący Maciej Kącicki i Ewa Kusz przedstawili także Żołnierzy
Niezłomnych,
których
zamordowano w czasach
represji min. gen. Augusta Fieldorfa "Nil-a", płk.
Łukasza Cieplińskiego
"Pług-a", Danutę Siedzikówną "Inkę".
Na spotkaniu można
było posłuchać piosenek z
repertuaru "Panny Wyklęte" w wykonaniu artystów
z Gimnazjum nr 1 z Rumi
i zobaczyć układ taneczny.
Część artystyczną spotkania przygotowała p. Beata
Awsiukiewicz. Poczta Polska zorganizowała stoisko,
na którym można było
REKLAMA

18

nabyć znaczki: Ryngrafy
Żołnierzy Wyklętych oraz
książki i pamiątki o Niezłomnych. Spotkanie było
dla wszystkich wspaniałą okazją do wysłuchania
przekazu płynącego od najstarszego walczącego pokolenia. Były wspomnienia,
łzy i nadzieja. Niepokorni,
Niezłomni, a później Wyklęci. Silni duchem, wierni
słowom Bóg, Honor, Ojczyzna.
Honorowymi gośćmi
spotkania byli: Urszula
Rohozinska, Wanda Olszewska, Tadeusz Prus,
Tadeusz Nowogrodzki,
Tadeusz Barszczewski.
Ewa Kusz i Maciej Kącicki

Na początku marca przygotowany przez rząd projekt ustawy o
zmianie ustawy o opłatach abonamentowych przekazany został
do konsultacji społecznych. W związku z tym powracają oczywiście pytania o zasadność i celowość funkcjonowania takiej opłaty,
z uwagi jednak na mało realny scenariusz jej zlikwidowania zdecydowanie bardziej interesująca jest dyskusja na temat formy i
kształtu abonamentu oraz metod jego egzekwowania. W tej zaś
kwestii projekt nowelizacji zakłada kilka interesujących zmian,
którym z pewnością warto się przyjrzeć.
KTO NIE MUSI PŁACIĆ?

Ustawa o opłatach abonamentowych w aktualnym brzmieniu zobowiązuje podmioty używające
odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych do
uiszczania za korzystanie
z nich odpowiedniej, miesięcznej opłaty. Regulacja
ta zawiera ponadto obowiązek rejestrowania każdego odbiornika we właściwej placówce operatora,
którym została ustanowiona Poczta Polska. Warto
zaznaczyć, że sformułowana w ustawie generalna
zasada „jeden odbiornik
– jedna opłata” nie ma zastosowania do gospodarstw
domowych, które niezależnie od liczby odbiorników
uiszczają jedną opłatę, podobnie zresztą jak podmioty świadczące usługi
o charakterze publicznym
(sanatoria, szpitale, domy
opieki społecznej itp.) wymienione w tym akcie
prawnym Ustawa zawiera ponadto katalog osób,
które są zupełnie zwolnione z konieczności płacenia
abonamentu. Są to przede

wszystkim niepełnosprawni spełniający ustawowe kryteria, osoby, które
ukończyły 75. rok życia,
bezrobotni oraz uprawnieni do otrzymywania określonych w samej ustawie
świadczeń i zasiłków.
Tak
ukształtowane
unormowania, abstrahując
od wspomnianych wyżej
wyjątków, w połączeniu z
przewidzianym w ustawie
domniemaniem, iż osoba
posiadająca sprawny odbiornik, z niego korzysta,
miały doprowadzić do
zwiększenia
ściągalności
opłaty abonamentowej i
objęcia nią jak najszerszego
kręgu podmiotów. Oczekiwany efekt jednak nie został
osiągnięty, dlatego też rząd
dostrzegł potrzebę zmiany
obowiązujących przepisów.
Głównym kierunkiem proponowanej nowelizacji jest
zatem poprawienie skuteczności i efektywności pobierania opłat.

USPRAWNIANIE SYSTEMU

Zgodnie z projektowanymi regulacjami w proces
rejestracji odbiorników oraz
identyfikacji ich użytkow-

ników mają być włączeni
dostawcy telewizji płatnej,
którzy za realizację tego zadania mieliby otrzymywać
wynagrodzenie określone
w rozporządzeniu KRRiT.
Obowiązki powierzone tym
dostawcom ograniczą się
jednak jedynie do przekazywania zgłoszeń rejestracyjnych Poczcie Polskiej, która
wciąż będzie odpowiedzialna za ostateczną rejestrację
i pobieranie opłat. Takie
odciążenie tej instytucji ma
jednak zwiększyć jej wydajność i efektywność w tym
zakresie. Wydaje się, że jest
to rozwiązanie tyleż słuszne, co kontrowersyjne, gdyż
budzi obawę o bezpieczeństwo danych osobowych, na
co zwrócił już uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Wspomniane wyżej rozwiązania rodzą też pewne
ułatwienia dla odbiorców.
Pozwala ona bowiem na
zgłaszanie rejestracji za pośrednictwem dostawcy bez
konieczności powtarzania
tej czynności w Poczcie Polskiej. Niezwykle istotny jest
natomiast fakt, że przed-

miotową regulacją dotyczącą włączenia podmiotów
prywatnych w proces rejestracji odbiorników, nie będą
objęci dostawcy internetowych serwisów usług medialnych na żądanie (VOD),
co pozwala przypuszczać, że
sporo konsumentów, chcąc
uniknąć obowiązku rejestrowania swoich odbiorników,
zrezygnuje z korzystania z
usług dostawców telewizji
satelitarnej czy kablowej na
rzecz ich internetowej konkurencji.

USTAWOWA DROGA
DONIKĄD

Propozycje rządu, choć
ukierunkowane na uszczelnienie systemu pobierania
opłat abonamentowych,
nawet jeśli zostaną zrealizowane, to najprawdopodobniej nie spełnią roli,
którą dla nich przewidziano. Wydaje się, że są po
prostu kolejnym przykładem niedostosowania możliwości legislacyjnych państwa do zmieniających się
w błyskawicznym tempie
realiów obrotu. Nieobjęcie
zakresem nowych regulacji sektora usług VOD w
dużej mierze przyczyni się
do nieefektywności tych
rozwiązań, a ponadto może
osłabić pozycję „tradycyjnych” dostawców telewizji
w konkurencji z ich internetowymi odpowiednikami, wpływając na strukturę rynku tych usług.
Arkadiusz Gajos
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Swojskie wyroby Masarni

REKLAMA

Sychta już w Rumi
Wielkie otwarcie 5 kwietnia

Tradycyjne, naturalne, świeże o niepowtarzalnym smaku i aromacie, a do tego w przystępnych cenach - te cechy wyróżniają wyroby Masarni Sychta, której produkty na rynku istnieją już
od 27 lat! Teraz ich wyroby możesz kupić także w Rumi. Przy ulicy Filtrowej powstał bowiem firmowy sklep mięsny Masarni Sychta, której wyroby objęte są certyfikatem „Dziedzictwo Kulinarne
- Pomorskie”.
Masarnia Sychta to
rodzinna firma, której początki upatruje się w działalności
rolniczej dziadków
obecnych właścicieli.
Wierność tradycji i
umiłowanie do pracy na roli przyczyniły
się do tego, że kolejne pokolenia sukcesywnie powiększały
i modernizowały gospodarstwo. Obecnie właścicielami są
Jan i Marian Sychta.
Już w 1990 roku
otwarto pierwszy firmowy sklep na Hali
Targowej w Gdyni, w
którym sprzedawano mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Przełomem
w działalności firmy
Sychta była budowa
rzeźni. W 2009 roku
uzyskano uprawnienia do uboju mięsa
wieprzowego i wołowego na rynek krajowy oraz Unii Europejskiej.
Firmę przez lata
rozbudowywano,
modernizowano
i
dokonywano zmian,
aby sprostać najwyższym standardom.
Jedno jest jednak
niezmienne - podtrzymywanie tradycji, która nakazuje

produkować wyroby
bez użycia środków
konserwujących
i
ulepszaczy.
- Nasze wyroby
oparte są na dawnych
kaszubskich
recepturach,
gdzie

chowego i bukowego.
Wszystko to sprawia
że nasze wędliny charakteryzują się niepowtarzalnym smakiem,
aromatem ziół i zapachem dymu - podkreślają właściciele.

lata swojej działalności
pozyskała
wielu stałych, zadowolonych klientów.
Dotychczas jednak
zakupić ich produkty można było w
Gdyni, a od kilku lat

peklowanie odbywa
się przy użyciu soli,
naturalnych
przypraw ziołowych oraz
czosnku. Następnie
wędliny wędzone są w
tradycyjnej wędzarni
nad ogniem w dymie,
który powstaje ze
spalania drewna ol-

To właśnie tradycja, naturalność i
smak wyróżnia wyroby Masarni Sychta. Cechy wyróżniające te produkty są
niezmiennie poszukiwane od lat przez
konsumentów. Masarnia Sychta przez

także w Sierakowicach i w Wejherowie na Pomorskiej
Hali Targowej. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
klientów Sychtowie
otworzyli pierwszy
firmy sklep w Rumi.
Sklep mieści się przy

ulicy Filtrowej. Można w nim zakupić
nie tylko świeże mięso, ale też firmowe
kiełbasy i wędliny.
Na sklepowej półce
znajdziesz też słoiczki z tradycyjną kieł-

basą, pasztetem, zylcem, czy smalcem.
A jak się okazuje,
naturalne o niepowtarzalnym smaku
i aromacie wyroby
nie muszą być wcale
drogie.
- Nasze wyroby produkujemy z własnego
mięsa. Nie stosujemy
żadnych konserwantów i ulepszaczy dzięki
czemu koszt produkcji jest niższy od produktów dostępnych
w innych sklepach
- podkreślają ekspedientki.
Od 2012 roku wyroby Masarni Sychta
opieczętowane
są
certyfikatem "Dziedzictwo
Kulinarne
- Pomorskie". Certyfikat jest symbolem
wysokiej jakości tradycyjnej
żywności
lokalnej, który promuje nie tylko tradycje, ale także dziedzictwo kulturowe
regionu.

Sklep firmowy Masarnia Sychta
ul. Filtrowa 2 C
84-230 Rumia
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek - 8.00 – 18:00
sobota - 8.00 - 14.00
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W Rumi odbył się
Bieg Tropem Wilczym

Powiatowy konkurs
piosenek o miłości

8 marca 2017r. w 1 LO w Rumi odbyła się VI edycja Powiatowego
26 lutego po raz kolejny odbyła się rumska edycja ogólnopolskiego biegu „Tropem Wilczym”. Tak jak w ubiegłym roku, w im- Konkursu Piosenki Miłosnej.
prezie brali udział nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale i GoW rywalizacji wzięli
ście z okolicznych miejscowości.
udział uczniowie z pięciu

Wśród biegnących zawodników można było
dostrzec m.in. burmistrza
Michała
Pasiecznego,
przewodniczącego
R.M.
Ariela Sinickiego czy
członka Zarządu Powiatu Jacka Thiela. Nie było

żadnego ograniczenia wiekowego, więc tak jak ostatnio, startowały nawet matki
z małymi dziećmi czy seniorzy – nawet w podeszłym
wieku. Atmosfera na trasie
była wspaniała, mieszkańcy
Rumi kibicowali biegaczom

na całym odcinku liczącej
1963 m trasy.
Ten bieg wpisał się już
chyba na stałe w kalendarz
miejskich imprez sportowych i już czekamy na kolejny, w przyszłym roku.
E.S.

szkół ponadgimnazjalnych
powiatu wejherowskiego.
Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów formą
piosenki lirycznej, zwrócenie uwagi na piękno tekstów
piosenek,
uwrażliwienie
uczniów na sztukę. Przybyli
goście: p. Starosta Gabriela
Lisius, p. Wicestarosta Witold Reclaf, p. Wojciech
Rybakowski – Członek Zarządu Powiatu i p. Ludwik
Zegzuła – Przewodniczący
Komisji Edukacji wraz z
młodzieżą obecną na widowni z nieukrywaną przyjemnością słuchali znanych
piosenek w wykonaniu młodych artystów.
Jury pod przewodnictwem p. Agnieszki Skawińskiej – dyr. Miejskiego
Domu Kultury w Rumi
wyłoniło laureatów:

Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Starosta Gabriela Lisius

I miejsce - Adriana Czuryńska z I LO w Rumi,
II miejsce – Izabela Baranowska z ZSP
nr 4 w Wejherowie,

III miejsce – Oliwia
Drawc z ZSP w Redzie,
WYRÓŻNIENIE – Dominika Abramczyk i Jan
Dias z I LO w Rumi.

Nowa linia autobusowa
Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w Luzinie już w kwietniu!
Sejmik Kaszubski

Linia nr 84 zostanie uruchomiona 1 kwietnia 2017
roku. Nowy autobus pojedzie na trasie: Centrum
Handlowe „Port Rumia” – Kosynierów – Kościuszki
– Partyzantów – Lipowa – Mostowa – Wiązowa – Borówkowa – Chełmińska – Derdowskiego – Wybickiego – Starowiejska – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego – Sabata – Batorego – Św. Józefa – Podmokła.
Funkcjonować będzie we wszystkie dni tygodnia z
częstotliwością ok. 60 minut.

Na XIV Konkurs Wiedzy o Kaszubach
i Pomorzu do Luzina, jak co roku przybyli
reprezentanci gimnazjów z wielu miejscowości naszego województwa. Konkurs organizowany przez Gimnazjum w Luzinie ma
na celu motywowanie młodzieży gimnazjalnej do wzbogacania wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu.
Zakres
tematyczny
konkursu obejmuje zagadnienia historyczne, geograficzne, literackie oraz
kulturalne Kaszub i Pomorza Gdańskiego.
W tym roku pytania
dodatkowo zawierały zagadnienia związane z biografią prof. Gerarda Labudy i jego dziełem „Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza”.
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Sejmik - Konkurs jest
umieszczony przez Kuratorium Oświaty w Wojewódzkim
Kalendarzu
Konkursów, Olimpiad i
Turniejów na rok szkolny
2016/2017.
Wśród rywalizujących
zespołów byli uczniowie
z Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi, Mateusz
Klebba i Jakub Grubba z
opiekunka p. mgr Hanną

Nagrody laureatom wręczała Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius

Topolską. Mateusz Klebba dostał się do ścisłego
grona finalistów (8 osób)
i zajął doskonałe II miejsce, ustępując zwyciężczyni
1 punktem.
W ubiegłym roku Mateusz
także dotarł do finału konkursu i zajął wówczas czwarte
Ryszard Hinc
miejsce.

Na zdjęciu zdobywcy I i II miejsca

Z
wprowadzeniem
nowej linii wiążę się też
zmiana w obrębie linii 87.
Nowością będzie przedłużenie jej do Aquaparku
w Redzie. Jednocześnie
skierowana zostaje z ul.
Dębogórskiej na ul. Kosynierów, bez wjazdu na ul.
I Dywizji Wojska Polskiego i Partyzantów. Linia 87
funkcjonować będzie we
wszystkie dni tygodnia do
godz. 21:30. Uruchomione
zostają nowe przystanki:

„Cmentarna” – dla linii
84 przy ul. Chełmińskiej,
w pobliżu Cmentarza;
„Świętopełka” – dla linii
84 przy ul. Mostowej, w
pobliżu skrzyżowania z ul.
Świętopełka;
„Rumia Partyzantów”
– dla linii 84 przy ul. Partyzantów, w pobliżu Kaktusiarni;
„Jeziorna” na żądanie –
dla linii 87 przy ul. Kosynierów, w pobliżu skrzyżowania z ul. Jeziorną.

Gazeta Rumska, nr 3 (117), marzec 2017

OGŁOSZENIE

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i z tej właśnie okazji w Rumi, tak jak w innych
miastach całej Polski odbyły się oficjalne uroczystości.
W tym roku rozpoczęły
się uroczystą mszą św. w
kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Św. w Starej Rumi.
Uczestnicy mszy św. po jej
zakończeniu udali się pod
pomnik żołnierzy Armii
Krajowej, gdzie uroczyście
składali kwiaty, wiązanki
i zapalili znicze aby upamiętnić "Żołnierzy Wyklętych".
W. Hintzke
OGŁOSZENIE

REKLAMA

Więcej informacji: www.facebook.com/fkb.pomorze
www.mosir.rumia.pl

Dyrektor Festiwalu: Igor Jankowski
Partner koncertu:

Organizatorzy:

Patroni Medialni:

www.mosir.rumia.pl
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NEPAL - Gwiazdy kociego kanionu
Najwyższe szczyty świata – Himalaje, z lodowatymi wichurami, które zabijają śmiałków
na spółkę z lawinami i innymi przekleństwami gór wysokich. Tam z lodowego rezerwuaru
kapią krople wody by nieco niżej, na pogórzu w monsunowych lasach uformować szemrzące strumyki i w końcu huczące rzeki. Te rozleją się by dawać życie na wielkiej nizinie
Hindustanu i na końcu zasilą święte wody Gangesu. Czy życie w tych rzekach nadpłynęło
ze świętego południa czy ze świętych szczytów północy – nieważne. Ważne, że jest i było
tylko kwestią czasu bym postanowił sprawdzić to z wędką.
PODRÓŻ

Brzana himalajska jest
powracającym celem naszych wypraw w Himalaje. Jej siła w połączeniu
z mocą rzeki bywa nie do
opisania a hole w nadzwyczajnie pięknej scenerii są
nie do wymazania z pamięci. To właśnie doznania
estetyczne
towarzyszące
próbom przechytrzenia tej
tajemniczej i trudnej ryby
są głównym powodem dla
którego wracamy. A legendy o angielskich żołnierzach kolonizujących Indie i
grających w karty zrobione
z łusek tych wielkich ryb
doprawdy
przekonująco
przemawiają do naszej wyobraźni.
Zapytany niegdyś –
gdzie najlepiej na wędkarską wyprawę pojechać
z kobietą(?), bez wahania
wskazałem właśnie na Nepal. Piękna, turkusowa
rzeka, emocjonujący wielodniowy rafting, noclegi
na dzikich, rozświetlonych
świecami plażach, fascynujący kanion zamieszkały przez dzikie koty, brak
robactwa, opalające słońce
w dzień i nadzwyczajnie
wypełniony
gwiazdami
nieboskłon w nocy. Tam
wszystko flirtuje z wyobraźnią wrażliwego węd-
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karza właśnie jak jakaś
mrugająca tylko dla niego
gwiazdka. Każda kobieta
byłaby zachwycona.
No i stało się – w minionym roku w składzie ochotników znalazły się dwa małżeństwa. A dwie kobiety to
już nie jedna, nieśmiała i
łatwo poddająca się męskiej
domenie. Dwie kobiety to
huragan, który żeńskim
pierwiastkiem
rozwiewa
męską gruboskórność grupy. Dwie kobiety to czasem
nawet kropla potu na zakłopotanym męskim czole.
Większa kultura, stosowniejsze żarty i poważniejsze
rozmowy, powstrzymywane przekleństwa za zerwaną rybą, podawana rączka,
usłużność przy stole… No
chyba, że dziewczyny łowią
ryby! Nasze… uff… łowiły.

Do rzeki dotarliśmy
zmęczeni po dobie lotów,
noclegu w barwnym Katmandu, kolejnym locie na
zachód Nepalu i 10 godzinach jazdy już w zupełnych
ciemnościach. Obóz był w
pełni rozbity, rozświetlony świecami. Podczas gdy
grupa zasiadała do kolacji
a nepalska obsługa zajęła
się znoszeniem naszych bagaży, pognałem z zapaloną
czołową latarką przyjrzeć
się rzece. Ta zawsze determinuje przebieg wyprawy i
czas, w którym przyjeżdżamy. Listopad to 4-7 tygodni po deszczach monsunowych, jednak pewności
jaki będzie poziom i czystość rzeki do końca nigdy
nie ma. Było dobrze, a nawet doskonale! Tak niskiego poziomu i czystej wody
nie widziałem nigdy!
Pierwszego
poranka
pontony zostały napompowane, butelki whisky zlane
do plastikowych baniaków
i cały dobytek po raz pierwszy spakowany i zabezpieczony pasami. Nikt się nie
certoli - torby są rzucane,
ściskane, ubijane kolanami.
Źle zabezpieczone wędki
albo kabłąki kołowrotków

strzelają jak zapałki. I tak
by strzeliły przy pierwszym
porządnym rapidzie (z ang.
bystrzu), kiedy to ponton
z załogą znosi potworne
przeciążenia.
Lekka konsternacja na
wieść, że nasze największe
skarby – kobiety pływają słabo albo wcale, tylko chwilowa. Nepalczycy
szybko zrozumieli, że jak
nastąpi wywrotka – One
mają być ratowane pierwsze, zaraz potem wędki a
na końcu… chłopy.
Kaski na głowie, kamizelki asekuracyjne dobrze zapięte i zaciągnięte.
Każdy z pagajem w ręku
aktywnie wspierający w
komendach przewodnika i
uczestniczący pełną parą w
newralgicznych miejscach
na rzece.

Przed nami dziesięć dni
spływu, z czego sześć środkowych z dala od osad ludzkich, w odciętym od świata,
pełnym kocich (lamparcich
i tygrysich) śladów kanionie. Tam też dopiero mieliśmy rozłożyć wędki.

LOVE IS IN THE AIR
Po pierwszych dniach
spływu, pierwszych kubłach chłodnej wody na

głowę, wczuwaniu się w
rzekę i życiu w jej rytmie w
końcu wpłynęliśmy w strefę połowów. Otwierała je
seria porywczych bystrzyn
i naturalna brama ze stromych skał ściskających rzekę jak imadło.
Z Magdą i jej mężem
byłem już w Patagonii więc
wiedziałem, że twarda z
Niej sztuka i potrafi rzucać
całymi dniami nie zniechęcając się warunkami pogodowymi. Monikę z Jej mężem w składzie zaś miałem
pierwszy raz. Oboje piękni,
wysportowani, serdeczni
i ze świetnym warsztatem
wędkarskim – tacy Beckham’owie polskiego wędkarstwa!

liny. Na szczęście miejsce
tam było łatwe więc przy
Jankowych zdolnościach
wygrana z rybą była tylko kwestią czasu. I nie
wiem komu oczy bardziej
się świeciły – Monice czy
samemu łowcy! Ależ miło
było widzieć jak kobieta
wspiera i uczestniczy w
pasji męża. Co prawda z
oporami się zgodziła by zapozować do zdjęcia wraz z
mężem i jego trofeum, bo
„sama sobie taką złowię!”,
ale widzieć jak razem się
cieszą było bezcenne.
Przez kolejne dni również sami Nepalczycy okazali się mieć słabość do
Moni bo też ochoczo nurkowali po zaczepione przy

Gdy tylko dotarliśmy
na plażę właściwą, gdzie
ryby łowi się zawsze ustawiony dobrze Janek zapiął i
sprawnie wyholował pierwszą dobrą rybę wyprawy!
Mahseera walczyła upartymi odjazdami i jak to zwykle z tymi rybami bywa hol
przypominał przeciąganie

dnie jej blachy i generalnie
śledzili maślanymi spojrzeniami każdy Jej ruch. A ta
nakładała nam na talerzyki
jedzonko, robiła herbatki czy wyciągała co rusz
smakołyki przywiezione
z Polski. Przegięła dopiero któregoś poranka jak
ciąg dalszy na str. 23
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ciąg dalszy ze str. 22

zobaczyłem gdy mężowi
płukała przynęty z piachu,
który w nocy naniósł wiatr!
Coś takiego jest nie do pomyślenia na tym świecie
i powinno być zakazane
– przynajmniej na oczach
starych kawalerów.
Moje rozdygotanie nabrało innego wymiaru
dopiero gdy tego samego
dnia zapiąłem lokomotywę. Po godzinnym holu i
dwukrotnej pomocy kajakarza, rekordowa mahseera w końcu okazała się
guunczem (sum z gatunku
Bagarius bagarius) więc do
spania szedłem i zadowolony bo to pierwszy guuncz
złowiony w historii naszych

nepalskich wypraw ale i
rozczarowany bo rekordowa mahseera pozostała tylko w zasięgu marzeń.

PIĘKNA I BESTIA
Wyprawa na tą rzekę
była naszą czwartą. Każda
nasza wizyta nad jej brzegami jest wręcz duchową
ucztą. Tarajowie (mieszkańcy tych ziem Nepalu)
wielokrotnie zaciekawieni
odwiedzają nasze obozy.

Najodważniejsze a jednocześnie najserdeczniejsze
są oczywiście dzieci, dla
których nawet marchewka
czy świeczka jest skarbem
a co dopiero flamastry czy
cukierki, nie wspominając
o butelce coli. Ich śmiech,
śpiewy i tańce rozświetlają
nasze twarze uśmiechami
wyjątkowo sprawnie. Ludzie są niebywale przyjaźni
i spotkania z nimi nader
nadzwyczajne. Niebywałe,
że powodem, który skłania nas do powrotów są…
ryby. A może tylko tak sobie wmawiam?
Tak czy inaczej któregoś
dnia w jednym z obiecujących miejsc – potężnym

wręcz stanęła Monika z
wędką w dłoni i wykonała
jeden rzut wędką! Ogromna ryba wyskoczyła z nurtu
i zmiotła w całości przynętę pyskiem podobnym do
wiadra. Długie odjazdy i
ciężkie pompowanie. Łowczyni doskonale wiedziała
co ma robić. Doświadczonej w takich bojach Monice
nic nie trzeba było mówić,
choć rad od rozgorączkowanych facetów nie bra-

kowało. Byliśmy bardziej
zdenerwowani od wędkarki. W końcu po wielu
minutach jej mąż podebrał
bestię i zaczęła się bardzo
poważna sesja fotograficzna. Ryba była doprawdy
ciężka i wielka – ok. 30kg!
Po forsownym holu trzeba
było jeszcze wykrzesać sporo siły by taką bestię utrzymać i zaprezentować do
aparatu. Coś pięknego! I
nic już nie miało być takie
jak kiedyś. Nawet gwiazdy
tamtego wieczora świeciły
nad obozem jakby piękniej.
I wyraźnie ubyło whisky z
baniaczka. Monika złowiła
największą rybę w swoim
życiu.

po trzęsieniu ziemi sprzed
niemal dwóch lat. Nepal
naprawdę ucierpiał po tym
katakliźmie a ślady po nim
jeszcze długo się nie zabliźnią. Zginęło prawie 10 tys.
ludzi a prawie 25 tys. zostało rannymi. Nie zmazało to
jednak uśmiechu z twarzy
mieszkańców spod dachu
świata.

HIMALAJE

fiło zmrozić serce i innym.
Jednak kolejnego dnia
podczas leniwego spływu
już nizinnym odcinkiem
śpiewana obłędnym głosem poezja Leśmiana rozpuszczała ten lód jak ów
przezierające przez drzewa zachodzące słońce. Z
czymś takim równać się
mogły tylko gwiazdy nad
obozem, na nepalskim niebie. Albo kopnięcie w kij i
złotem mieniąca się himalajska brzana szalejąca na
końcu żyłki. Albo dzieci błogosławiające spływających cudzoziemców
serdecznym „Namaste!”.
Ślady nepalskich panter
podchodzących pod obóz
w nocy. Radość z kolejnego
wspólnie pokonanego rapidu. Te szczęśliwe chwile
są jak ukochane kobiety –
gwiazdy na niebie naszej
pamięci.

Wszystko dzieje się w
ich cieniu. A właściwie częściej świetle, które odbite
od słońca mieni się kolorami jak w kalejdoskopie.
Wschody i zachody słońca
rozpalają ich szczyty feerią
barw – od pastelowych
niebieskich, przez różowe,
pomarańczowe czasem po
krwisto czerwone. Zmiany
tych kolorów są niebywale
dynamiczne więc fotograf
musi mieć rękę na pulsie,
palec na migawce praktycznie non-stop. Najwyższe góry świata, zwane jego
dachem doskonale ogląda
się z poziomu dżungli. Tu
zieleń bananowców, tropikalne pająki a tam lawiny
i zamrażające wiatry! Myli
się ten kto uważa, że Nepal
jest surowy i skalisty. Tak
naprawdę jest soczyście zielony, choć nierzadko zakurzony. Im bliżej Katmandu
tym bardziej. Szczególnie

GWIAZDY
Dziewczyny w składzie
z pewnością dodały całej
wyprawie wiele ciepła i
wdzięku. Oczywiście bywało, że którejś lodowate
spojrzenie posłane za kolejną szklaneczką wychylanej
przez męża whisky potra-

DOBRE WIADOMOŚCI O S6 I VIA MARIS
Podczas briefingu prasowego który odbył się 11 marca
poseł Marcin Horała oraz radny Gdyni Michał Bełbot przedstawili informację na temat planów rządu odnośnie infrastruktury drogowej w rejonie Gdyni, Małego Trójmiasta
Kaszubskiego oraz powiatu puckiego i wejherowskiego.
Problem opóźnień w realizacji S6 wynikał ze stanu, który
odziedziczyliśmy po rządzie PO-PSL. Przed wyborami ogłoszono
program budowy dróg krajowych i autostrad kosztujący około
200 miliardów złotych, przy czym zapewniono tylko 107 miliardów finansowania. Była to więc w istocie fikcja. – powiedział
poseł Horała.
Dodatkowym problemem jest zablokowanie budowy
fragmentu S6, Obwodnicy Metropolitalnej, przez skuteczne
zaskarżenie decyzji środowiskowej przez wójta Kolbud. Groziło
całkowite wstrzymanie prac.
Na szczęście, zgodnie z informacją przekazaną przez wiceministra infrastruktury Jerzego Szmita, rządowi udało się wygospodarować dodatkowe środki i w najbliższych tygodniach
do realizacji skierowany zostanie pierwszy istotny odcinek S6,
czyli większa część Trasy Kaszubskiej (od węzła Gdynia-Chwaszczyno do węzła Wejherowo-Bożepole).
Natomiast po ewentualnym rozwiązaniu problemu z decyzją
środowiskową szansą na przyspieszoną realizację Obwodnicy
Metropolitalnej, pomimo braku finansowania, byłaby budowa
w systemie koncesyjnym. Trwają prawne i biznesowe analizy
możliwości zastosowania takiego rozwiązania.
Znakomite wiadomości dotyczą zupełnie zaniedbanej przez
Platformę budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. W najbliższych dniach minister infrastruktury podpisze
decyzję o wytyczeniu zupełnie nowej drogi krajowej – Via Maris.
Będzie ona zaczynała się na węźle obwodnicy Trójmiasta z
ulicą Morską w Gdyni, następnie po śladzie OPAT-u zostanie
wyprowadzona na północ, okrążając Rumię i Redę, by dalej
odbić jeszcze dalej na północ aż do Władysławowa.
Via Maris w tej koncepcji całkowicie rozwiąże codzienne
problemy komunikacyjne mieszkańców gdyńskiej Chyloni i
Cisowej, oraz Rumi i Redy, znacząco ułatwi mieszkańcom całej
Polski dojazd nad morze na wakacje, a jednocześnie będzie
pierwszym i najistotniejszym krokiem w kierunku rozwiązania
problemu z dojazdem do gdyńskiego portu – podsumował
poseł Marcin Horała. Ta koncepcja była już przedmiotem prac
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta
Kaszubskiego, któremu przewodniczę. Cieszę się, że możemy ją
już publicznie ogłosić. To historyczna szansa na rozwiązanie
najważniejszego problemu komunikacyjnego naszych okolic.
Bardzo cieszymy się, że polski rząd dostrzega wreszcie
potrzeby Gdyni – dodał radny Michał Bełbot. Mamy nadzieję,
że prezydent Szczurek oraz jego partia lokalna dominująca w
gdyńskim samorządzie, aktywnie włączą się, również finansowo, w przygotowanie i budowę Via Maris, tak aby powstała
ona w wersji, przebiegu i standardzie maksymalnie korzystnym
dla mieszkańców.
REKLAMA

Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski
www.bayangol.pl
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Cenzura reliktem przeszłości

- czy aby na pewno?

W marcu na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris gościła w Polsce mecenas Rebecca Kiessling, znana amerykańska działaczka antyaborcyjna.
Celem jej wizyty w naszym kraju miało być przeprowadzenie na kilku
polskich uniwersytetach wykładów dotyczących konieczności ochrony
życia poczętego. Swoje stanowisko i poglądy wspiera nie tylko argumentami natury naukowej, ale także świadectwem własnego życia.
Rebecca Kiessling została bowiem poczęta w
wyniku gwałtu, a jej matka nie dokonała aborcji ze
względu na brak możliwości legalnego jej przeprowadzenia w tamtym czasie.
To właśnie te osobiste doświadczenia pani mecenas
stały się głównym orężem
lewicowych środowisk w
formułowaniu zarzutów o
nienaukowości jej wystąpień i bojkotowaniu planowanych wykładów. Presja wywierana na władze
uczelni przez te środowiska
doprowadziła w końcu do
odwołania bądź przynajmniej zmiany miejsca wystąpień pani Kiessling, co
rodzi pytania o cenzurę na
polskich uniwersytetach
i budzi poważną obawę o
swobodę akademickiej dyskusji w naszym kraju.

SŁYNNA POLSKA
GOŚCINNOŚĆ

Mecenas Kiessling jako
znana prawnik i działacz
antyaborcyjny uczestniczyła w licznych konferencjach
i występowała na wielu renomowanych uniwersytetach na świecie, takich jak
chociażby Stanford University czy Georgetown
University. W Polsce miała
wygłosić wykłady na Uniwersytecie Warszawskim,
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Z
zaplanowanych prelekcji
odbyła się jednak tylko ta
organizowana na KUL-u, natomiast spotkanie
otwarte pierwotnie mające odbyć się na UJ zostało
przeniesione do Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Z
podobnymi problemami, z
podobną niechęcią, wręcz
nienawiścią, pani Kiessling nie spotkała się do tej
pory jeszcze nigdzie. Nie
ujmując niczego polskim
uczelniom, trudno jednak
nawet porównywać ich renomę czy też osiągnięcia
naukowe z wymienionymi
już wyżej amerykańskimi
uniwersytetami, w kontekście czego zarzut o niedopuszczalności jej wystąpień
w murach szkół wyższych,
jako rzekomo nienaukowych, jest zupełnie bezzasadny. Gdyby jednak mimo
tego zgodzić się z tymi
oskarżeniami, to wciąż
trudno uznać je za przyczynę usprawiedliwiającą
odmawianie możliwości
przeprowadzania tego typu
wykładów na uczelni wyższej, zwłaszcza, że te same
uniwersytety organizują
przecież spotkania z kombatantami, reżyserami czy
też nawet z tzw. coachami,
których prelekcjom trudno
przyznać walor naukowości, a często sprowadzają się

one po prostu do dzielenia
się osobistymi doświadczeniami.

UCZELNIE PRZECIWKO
ŻYCIU POCZĘTEMU

W kontekście przedstawionych wyżej argumentów nie sposób nie odnieść
wrażenia, że rzeczywistym
powodem odwołania wykładów pani Kiessling był
prezentowany przez nią
światopogląd. Debata o
ochronie życia poczętego
w naszym kraju przybiera
ostatnio na sile, aktywizując nie tylko jej zwolenników, ale także i zagorzałych przeciwników.
Niestety działania tych
drugich okazały się na tyle
skuteczne, że skłoniły władze uczelni do zablokowania spotkań z panią Kiessling. Niezwykle smutny
jest przy tym fakt, że w
kilku przypadkach jako
oficjalny powód odwołania wykładów podano
niedopełnienie obowiązków formalnych przez organizatorów, co wydaje się
niezbyt wiarygodnym wytłumaczeniem, skoro rzekome braki wychodzą na
jaw tuż przed planowanymi spotkaniami w dziwnej
wręcz koincydencji z histerią i protestami środowisk
lewicowych. Warto ponadto zauważyć, że uczelnie nie wykazują się równie mocną determinacją
w blokowaniu wystąpień
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chociażby przedstawicieli
tzw. gender studies, które
to mimo swej nazwy więcej wspólnego niż z nauką
mają ze skrajnie liberalną ideologią. Tego typu
postawy polskiego środowiska akademickiego
niestety nie wróżą dobrze
wolności słowa i swobodzie prowadzenia debaty
naukowej.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Nie można jednak nie
zauważyć
pozytywnych
aspektów burzy, która roz-

pętała się wokół przyjazdu
mecenas Kiessling. Szum
medialny, jaki jej towarzyszył, z pewnością przyczynił się do zwiększenia
zainteresowania jej działalnością, a dwa wykłady, które udało się przeprowadzić,
zgromadziły bardzo liczną
publiczność składających
się przede wszystkim z ludzi młodych. Warta odnotowania jest również
wypowiedź ministra nauki
i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina, który
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wyraził obawę o swobodę
wyrażania poglądów na
polskich uniwersytetach,
jednocześnie wskazując,
że ograniczanie tej swobody nie dotyczy poglądów
reprezentowanych
przez
drugą, liberalną stronę tej
dyskusji. Takie stanowisko przedstawiciela rządu
pozwala mieć nadzieję, że
cenzura rodząca się na polskich uczelniach zostanie
odpowiednio szybko powstrzymana.
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