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Następny numer ukaże się 25 maja

PISMO BEZPŁATNE

Rumia to raj podatkowy
dla firm transportowych!
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność transportową,
Rumia obniżyła stawki podatku od ośmiu rodzajów środków transportowych na rok 2017, do minimalnych stawek obowiązujących w naszym kraju.
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Misterium
Męki Pańskiej
odegrane w całości

Niski podatek od środków transportowych z pewnością wpłynie korzystnie na koszty prowadzenia przez przedsiębiorców działalności. Wystarczy tylko przenieść do Rumi swoją działalność i
przerejestrować swoje pojazdy lub otworzyć fi lię.

str. 12

W V Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 2 kwietnia, mogliśmy przeżyć ostatni
z pięciu aktów Rumskiego Misterium Męki Pańskiej, odgrywanego na scenie
dolnego kościoła w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi nie stanie się w przyszłości drugą Górką Wejherowską i czy tu zjeżdżać będą tłumy
pielgrzymów, aby w okresie Wielkiego Postu uczestniczyć w Misterium. Ale
przecież nie o to chodzi. Nabożeństwo to służyć ma przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta i okolicy. Ma skłaniać do reﬂeksji nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, a tym samym pogłębiać wiarę każdego.
str. 13

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

III edycja wydarzenia „Słowo na Plaży” w
Gdyni rozpocznie się w dniu 6 maja 2017 roku
o godz. 11.00 na plaży miejskiej naprzeciw
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie jest związane z Narodowym Dniem
Czytania Pisma Świętego, w którym każdy
usłyszy zachętę: „Weź i czytaj”. Niestety,
tym razem miasto Rumia nie będzie promowane podczas tego spotkania, pomimo to
zapraszamy mieszkańców Rumi do udziału.
str. 22
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Nasza sonda

Czy chcesz żeby na Pomorzu
została wybudowana
elektrownia jądrowa??
MARIA ADAMCZYK
NIE, NIE CHCĘ TAKIEJ
ELEKTROWNI!

AGNIESZKA KRIESEL
JESTEM PRZECIWNA
TAKIEJ ELEKTROWNI!

JAGIELSKA MARZENA
UWAŻAM, ŻE DZISIEJSZA TECHNOLOGIA
DAJE NAM WYSTARCZAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO

SYLWIA BOLDA
NIE JESTEM PRZEKONANA
DO TEJ TECHNOLOGII

ILONA RUDZIŃSKA
NIE CHCĘ TAKIEJ
ELEKTROWNI W POBLIŻU!

JANKA GRZECHNIK
WOLĘ TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA,
SĄ TAŃSZE I PEWNIEJSZE

BARBARA WINCEŃCIAK
JESTEM STANOWCZO PRZECIWNA
TAKIEJ ELEKTROWNI

DANUTA GRUBA
NIE CHCĘ CZEGOŚ TAKIEGO
W POBLIŻU, WOLĘ TRADYCYJNĄ
ENERGETYKĘ

PATRYCJA GRUBA
PO ZASTANOWIENIU STWIERDZAM,
ŻE JESTEM PRZECIWNA
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Śniadanie Wielkanocne

Śniadanie Wielkanocne odbyło się w sobotę 15.04.2017 roku o godz. 10.00 w Domu
Harcerza w Rumi. Ponad 70 osób uczestniczyło w śniadaniu organizowanym przez
Stowarzyszenie Nasza Rumia, Harcerzy z
Hufca Rumia, MOPS i Urząd Miasta w Rumi.
Trzeba przyznać iż ta forma cieszy się dużym powodzeniem bo miejsca były wypełnione na dwóch salach.
Śniadanie wielkanocne
jest organizowane cyklicznie gdyż była to już 9 edycja. Uroczyste poświęcenie
pokarmów przez księdza,
podzielenie się jajeczkiem i
posmakowanie pokarmów:
barszcz biały, kiełbaska biała, sałatki, ryba po grecku,
wędliny, sery kawa i ciasto.
Każdy z uczestników
śniadania otrzymał paczkę i dwa gorące obiady na

święta. Do domu dla osób
potrzebujących i samotnych
zostały też dostarczone obiady w ilości ponad 100 szt.
Mamy
nadzieję,
iż
świąteczna atmosfera oraz
wszystkie dania na śniadaniu choć trochę wzbogaciły atmosferę świąteczną
dla osób które przyszły do
Domu Harcerza na śniadanie. Serdecznie dziękujemy
wszystkim którzy pomagali

w organizacji, zbierali żywność do paczek, Urzędowi
Miasta Rumia za dofinansowanie części kosztów
organizacji śniadania z budżetu Gminy. Dziękujemy
harcerzom za pełnienie
służby podczas zbiórki żywności i pomocy w obsłudze
przy podawaniu do stołów.

Podczas śniadania ktoś
z jego uczestników zadał
takie pytanie, czy warto
robić to wszystko? Odpowiadamy TAK! warto czasami dać coś od siebie dla
innych, a szczególnie gdy
to robią Harcerze i Wolontariusze.
Hm Bogdan Formella

Jubileuszowy koncert
orkiestry parafialnej
23 kwietnia w Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych
odbył się jubileuszowy koncert z okazji
uroczystości 55 lat
pracy w orkiestrze
p. Tadeusza Gruczy.
Pan Tadeusz Grucza
pracuje w orkiestrze już
55 lat, z czego 40 lat jako
dyrygent. Na uroczystości obecni byli m.in. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny oraz Wicestarosta
Wejherowski Witold Reclaf, przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki,
radna powiatowa Łucja
Słowikowska oraz radny
miejski Michał Kryża.
Pan Tadeusz odebrał
mnóstwo życzeń dalszej
owocnej pracy w orkiestrze
od zaproszonych Gości
oraz zebranych Parafian.
Życzymy mu wielu, wielu
udanych koncertów z ukochaną orkiestrą.

Jubilat (na górnym zdjęciu) dyryguje swoją orkiestrą (zdjęcia: www.facebook.com/rumia.wspomozycielka)

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
Miasto zdobyło kolejne fundusze
Wybrano logo
Tym razem na konserwację
Zjazdu Kaszubów!
4 kwietnia zebrała się komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu na Logo XIX Światowego Zjazdu Kaszubów Rumia 2017.
Spośród 32 nadesłanych prac wybrała projekt najlepiej
oddający charakter wydarzenia. Zwyciężyła propozycja
Pani Małgorzaty Soroki. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 1 500 złotych.
„Obrady komisji były bardzo konstruktywne. W mojej
ocenie został wybrany najlepszy projekt, który łączy w sobie
tradycję i nowoczesność.” – powiedział Przewodniczący
Komisji Konkursowej Ariel Sinicki.
Zjazd Kaszubów odbędzie się 1 lipca 2017 roku.

Defibrylatory dla Straży Miejskiej
31 marca Komendant Straży
Miejskiej w Rumi Pan Roman
Świrski odebrał defibrylatory.
Sprzęt został sfinansowany w
ramach zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Projekt,
który złożył jeden ze strażników miejskich cieszył się największą popularnością wśród
mieszkańców i zdobył najliczniejsze poparcie.

„Bardzo cieszę się, że Straż Miejska
będzie wyposażona w tak profesjonalny sprzęt ratujący ludzkie życie. Życzę tym defibrylatorom Rumia będzie jeszcze bezpieczPaństwu, by tych okazji było oczywi- niejszym miastem.” – powiedział Burmistrz Miście, jak najmniej ale wiem, że dzięki chał Pasieczny.

Pamiętaj o rozliczeniu PITa

Więcej szczegółów na rumia.eu
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XIII-wiecznego Kościoła

Miasto Rumia otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 90 000 złotych
na konserwację murów kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Krzyża
oraz obiektów cmentarza.
Celem zadania jest zachowanie
materialnego
dziedzictwa kulturowego,
narodowego i historycznego, jakimi są ruiny XIII-wiecznego kościoła p.w.
św. Mikołaja i Świętego
Krzyża wraz z zespołem
cmentarno – parkowym
oraz ich udostępnienie na
cele publiczne. Będzie on
realizowany poprzez przeprowadzenie badań i prac
konserwatorskich zachowanych części murów i
posadzki oraz istniejącego
do dzisiaj XIX wiecznego
cmentarza.
„O tym na co dokładnie
zostaną wydane fundusze
dowiemy się po specjalistycznych badaniach i ocenie
ekspertów. Prace konserwatorskie są w tym przypadku
niezbędne, jest to bowiem
jedyny zabytek w Rumi,

więc musimy o niego zadbać.” – powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Poza cennymi średniowiecznymi ceglanymi fragmentami ścian
kościoła z zachowanymi
resztkami
polichromii
postępującemu wietrzeniu ulegają również pochodzące z XIX i początków XX wieku nagrobki
znajdujące się na otaczającym ruiny kościoła
cmentarzu.
Brak działań konserwatorskich niesie za
sobą nieodwracalną w
skutkach stratę dla dziedzictwa narodowego oraz
kulturowego Rumi. Jest
to bowiem jedyny na terenie Rumi wpisany do
rejestru zabytek. Oprócz
prac restauratorskich w

obszarze zespołu parkowego
powstanie lapidarium stanowiące wstęp do rozwoju
muzealnictwa na terenie
Rumi. Cały obiekt zostanie udostępniony bez ograniczeń na cele historyczne,
kulturalne, edukacyjne i artystyczne.
Realizacja
zadania
obejmuje
następujące
działania:
1. Wykonanie programu
badań wraz z przygotowaniem prac konserwatorskich.
2. Wykonanie badań
konserwatorskich.
3. Prace konserwatorskie ruin kościoła zgodnie
ze wskazaniem „Programu
prac konserwatorskich”.
4. Prace konserwatorskie
nagrobków.
5. Budowa lapidarium
Prace zakończą się jeszcze
w tym roku.
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA

Ruszyła linia nr 84
W dniu 31 marca odbył się inauguracyjny przejazd linii 84, w którym
udział wzięli m.in.: Burmistrz Michał Pasieczny, Przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki oraz Dyrektor ZKM w Gdyni Olgierd Wyszomirski.
Autobus odjechał z przystanku spod Urzędu Miasta do Centrum Handlowego Auchan po drodze zabierając również mieszkańców.
Linia nr 84 została oficjalnie uruchomiona 1
kwietnia 2017 roku.
Uruchomiliśmy nową linię, która pojedzie ze Szmelty, przez Dworzec, przychodnie zdrowia, Starą Rumię,
Lotnisko, ulicę Partyzantów,
Kościuszki, aż do Centrum
Handlowego. Można śmiało powiedzieć, że udało się
spełnić wieloletnie marzenie mieszkańców tych części
Miasta – podkreślił Burmistrz Michał Pasieczny.
Funkcjonować będzie we
wszystkie dni tygodnia z częstotliwością ok. 60 minut.
Cieszymy się, że w tej kadencji udało się doprowadzić
do uruchomienia linii autobusowej nr 84. Od wielu lat
mieszkańcy m.in. Szmelty

i Starej Rumi apelowali o
usprawnienie komunikacji
miejskiej w tym obszarze i
swobodny dostęp do szkół,
dworca czy przychodni. Podziękowania należą się osobom, które zaangażowały się
w ten projekt- Panu Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu oraz radnym Teresie
Jałocha, Beacie Ławrukajtis, Tomaszowi UrbaniakDzienisz i Krzysztofowi
Woźniak –powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.
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 84 to pierwsza
nowa linia autobusowa
stworzona na terenie Rumi
od 2010 roku. Więcej informacji oraz rozkład jazdy
na: www.zkmgdynia.pl.
Dodatkowo, 5 kwietnia
na linię Gdynia-Rumia wyjechało 10 nowych autobusów Mercedes Citaro 0530
C2. Nowoczesne pojazdy są
wyposażone między innymi w moduł rekuperacyjny,
czyli odzyskiwanie energii
hamowania, co przyczynia
się do redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. To nie
jedyne zalety nowych „R”.
Autobusy są klimatyzowane, wyposażone w monito-

ring i nowoczesną informację pasażerską.
Cena jednego z pojazdów, zasilającego tabor Zarządu Komunikacji Miejskiej to 1 mln 600 tysięcy
złotych, która jest inwestycją prywatnego operatora.
Zmiany z pewnością
wpłyną na poprawę komfortu jazdy komunikacją
publiczną w Rumi.

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.

Droga trzech powiatów – wykonano kolejny krok
W listopadzie zeszłego roku przedstawiciele trzech gmin - Rumi, Gdyni oraz Kosakowa podpisali list intencyjny dotyczący budowy drogi
łączącej trzy powiaty. Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej władze Rumi zarezerwowały środki na
wykonanie dokumentacji technicznej.
Skorzystają mieszkańcy
i inwestorzy
Władze miasta wspólnie z Radą Miejską podjęły decyzję o przeznaczeniu
kwoty 800 tysięcy złotych
na stworzenie dokumentacji
technicznej niezbędnej do
budowy tzw. „drogi trzech
powiatów”, czyli trzeciej nitki łączącej Rumię z Gdynią.
- Porozumienie podpisane
z Gdynią i Kosakowem było
wyrażeniem woli współpracy
przy budowie nowej drogi.
Teraz wykonaliśmy kolej-

ny, bardzo ważny, krok.
Stworzenie dokumentacji
technicznej oznacza przystąpienie do konkretnych prac.
Ta inwestycja jest bardzo
ważna zarówno ze względu
na dobro mieszkańców, jak i
aktywizację naszych terenów
inwestycyjnych – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Z pewnością warto również podkreślić, że w okolicach ulic I Dywizji Wojska
Polskiego, Kazimierskiej i
Długiej planowane jest stworzenie parku inwestycyjnego

o powierzchni 20 hektarów.
Potencjalni inwestorzy będą
mogli w jego obrębie m.in.
prowadzić działalność magazynową, produkcyjną, a
także tworzyć centra logistyczne. Planowana droga
znacząco zwiększy atrakcyjność tych terenów.
- Mocno pracujemy nad
tym, aby niewykorzystane
obecnie obszary Rumi w przyszłości stały się miejscem, do
którego chętnie ściągać będą
duże firmy. Pozytywnie wpłynie to na budżet miasta czyli
wpływy z podatków, a także
ilość miejsc pracy. Stworzenie
dogodnego połączenia drogowego chociażby z gdyńskim
portem daje nam bardzo duże
szanse na osiągnięcie tego celu
– dodaje burmistrz.

Planowana trasa ma
połączyć ulicę I Dywizji Wojska Polskiego oraz
okolice ulicy Długiej w
Dębogórzu-Wybudowaniu
z ulicą Pucką w Gdyni. Jej
duży fragment powstanie
w miejscu tzw. „Popiołówki”, czyli trasy technicznej
używanej obecnie przez
elektrociepłownię. W sezonie letnim odcinek ten jest
bardzo mocno uczęszczany przez rowerzystów. Po
zrealizowaniu inwestycji
entuzjaści jazdy na dwóch
kółkach będą mogli kontynuować swoje podróże w
dużo lepszych warunkach.
Zgodnie ze wstępnymi planami zakłada się również
budowę szerokiej ścieżki
rowerowej.

Jakie będą dalsze kroki?
Zaraz po wykonaniu
dokumentacji technicznej
miasta rozpoczną poszukiwania źródeł finansowania.
Obecnie rozważane są różne warianty. Inwestycja ze
względu na rodzaj gruntów
pochłonie kwotę od 25 do
50 milionów złotych.

- Budowa tej drogi jest dla
nas bardzo ważnym wyzwaniem. Stworzenie dokumentacji
technicznej pozwoli nam na dokładne określenie kosztów związanych z budową, a co za tym
idzie będziemy mogli przystąpić
wraz z naszymi partnerami do
pozyskiwania funduszy – podsumowuje Michał Pasieczny.

Skomunikowanie terenów w Rumi, gminie Kosakowo, oraz Gdyni tzw. „Drogą Trzech Powiatów”
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Spotkanie z poseł
Razem o atomie
D. Arciszewską-Mielewczyk

Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu była tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w wejherowskim Pałacu
Przebendowskich.

W spotkaniu brali
Przede wszystkim poru- Gdyni. Jego priorytety to
Na zaproszenie pani Łucji Słowikowskiej, Radnej Powiatu Wejheudział
posłowie
Jan
Klaszone
zostały ważne aspekty wykorzystanie wysokoenerrowskiego, mieliśmy przyjemność gościć panią Poseł PIS-U Dorotę
witer (PiS) oraz Kazimierz w postaci korzyści wynika- getycznej części odpadów
Arciszewską-Milewczyk w Domu Kultury w Rumi.
Na spotkanie przyszła
dość liczna grupa mieszkańców, która miała okazję
zadać pytania dotyczące
aktualnych spraw. Wśród

obecnych nie zabrakło Wicestarosty Wejherowskiego
Pana Witolda Reclafa,
radnej powiatowej Łucji
Słowikowskiej i miejskich

radnych Michała Kryży
oraz Floriana Mosa. Spotkanie zostało zorganizowane przez rumskie Koło
PiS.
Emilia Samulska

Plocke (PO). Są to przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, jednak
ważną sprawą było dla nich
wspólne podjęcie trudnych
tematów dotyczących energetyki jądrowej, jak również wypracowanie razem
porozumienia dla dobra
ogółu pomorskiej społeczności. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję usłyszeć
wiele ciekawych pytań,
które padały ze strony osób
obecnych na spotkaniu.

jących z budowy „atomówki”. Nie pominięto jednak
również obaw i strachu
przed powstaniem tego rodzaju elektrowni. Mówiono o tym, że warto węgiel
zastąpić zarówno częściowo
energią odnawialną, jak i
częściowo atomową.
Kwestia energetyki jest
posłowi Janowi Klawiterowi szczególnie bliska.
Od 2003 r. pracował on w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w

komunalnych do produkcji
energii cieplnej i elektrycznej, wdrożenie programu
oszczędności energii w województwie
pomorskim
oraz wspieranie rozwoju
energii rozproszonej, w tym
odnawialnej. Poseł działa
aktywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i
popiera ograniczanie emisji
do atmosfery pyłów i gazów
obciążających środowisko
naturalne.
Emilia Samulska

Po zakończeniu spotkania, można było stanąć do pamiątkowego zdjęcia grupowego z panią poseł.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Ewa Grzymkowska informuje, że trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów I, IV, VII szkoły podstawowej.
Szkoła Podstawowa nr 1 mieścić się będzie w 2 budynkach:
przy ul. Kościelnej i Rodziewiczówny 10. (siedziba dawnego Gimnazjum).

Naszymi atutami są:
Dobra lokalizacja szkoły w centrum miasta,
Przestronny budynek szkolny gwarantujący jednozmianowe zajęcia,
Bogato wyposażone pracownie (fizyczna, biologiczna, chemiczna, historyczna),
Pracownia audiofoniczna do nauki języków obcych,
Pływalnia przy budynku szkoły.

Jednocześnie dziękujemy rodzicom,
którzy zapisali już swoje dzieci do nas.
Wszelkie informacje na stronie
www.gim1rumia.edu.pl
lub w SEKRETARIACIE SZKOŁY

Forum Młodych PiS Małe Trójmiasto
Znajdziesz nas na Facebooku:
/Forum-Młodych-PiS-Małe-Trójmiasto-1268802539841247
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Na spotkaniu byli obecni (od lewej) poseł Kazimierz Plocke, Andrzej Czaplicki, poseł Kazimierz Klawiter.
Fot.: E. Samulska
KOMUNIK AT

Zapraszam na spotkanie
z Burmistrzem Miasta Rumi

władzami miasta
oraz radnymi miejskimi
które odbędzie się w dniu
10.05.2017 r (środa) o godz. 18.00
w siedzibie Caritas w Rumi, ul. Ks. Gierosa 8a
Organizator:
Radny koła PiS w Rumi
Michał Kryża
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I Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

„HIPOLIT CHEF” w ZSP nr 2
w Rumi rozstrzygnięty!

Dnia 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, po raz
pierwszy, odbył się Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny „Hipolit Chef”. Projekt ten skierowany jest do młodych kucharzy, którzy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności
przygotowując potrawy z produktów, poznając je dopiero w chwili rozpoczęciu konkursu.
W tym roku były to: dorsz,
mango i biała czekolada. Z tych
oraz innych produktów dobranych
z przygotowanej spiżarki, należało przygotować danie główne.
W zawodach liczą się nie tylko
umiejętności, ale też kreatywność
i odporność na stres spowodowany
presją czasu, gdyż potrawy należało przygotować w ciągu dwóch godzin. Wszystkim udało się doskonale sprostać zadaniu. W rywalizacji
wzięło udział 19 uczniów z 11 szkół
ponadgimnazjalnych województwa
pomorskiego m.in. z Wejherowa,
Kłanina, Owidza, Rumi, Gdańska,
Gdyni, Pucka, Lęborka i Słupska.
Sponsorami tegorocznego konkursu byli: firma Gastrem - wyposażenie gastronomii (3000 zł), firma
Food-Farutex (1000zł), Paweł
Sztenderski z firmy Carving Art,
Adam Krzywiec z restauracji „Sekai Sushi” w Rumi oraz prywatni
sponsorzy. Główną nagrodę ufun-

dował hotel „Hilton” z Gdańska,
w postaci miesięcznego stażu w
restauracji „Murcato” oraz kolacji
dla dwóch osób w tejże restauracji.
Nagrody ufundowane przez sponsorów dla wszystkich uczestników,
wręczyli przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Wejherowie Pan
Wicestarosta Wejherowski Witold
Reclaf oraz Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech
Rybakowski wraz z Dyrektorem
ZSP nr 2 w Rumi Haliną Filińską.
Jury w składzie: Tomasz Leśniak
z Hotelu „Szafir” Jastrzębia Góra,
Grzegorz Billot z Hotelu „Hilton”
Gdańsk, Dorota Maciejewska
z firmy Gastrem, Rafał Wronka
z Hotelu „Puro” z Gdańska, Dariusz Mikołajczak z Hotelu
„Nadmorski” z Gdyni, Łukasz
Stankiewicz z Hotelu „Skipper”
w Rewie oraz Lucyna Ignatowicz
-Przewodnicząca Rady Rodziców
ZSP nr 2 w Rumi, doceniło wysoki

poziom i profesjonalizm wszystkich uczestników, a za najlepszych
uznało:
I miejsce: Kacper Serafińczuk
z Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Gdańsku
II miejsce: Szymon Kierszka z
„Hipolita” - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
III miejsce: Agnieszka Osipowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku.
Jury przyznało też dwa wyróżnienia: Dorocie Drewczyńskiej
z ZSP nr 3 w Wejherowie i Dawidowi Barei Centrum Kształcenia
Praktycznego w Słupsku. Relację
z konkursu znajdziecie Państwo
również na szkolnym Instagramie
akademia_kulinarna_hipolit.
Tegoroczny konkurs „Hipolit
Chef” przygotowały nauczycielki
ZSP nr 2 w Rumi Panie: Barbara
Sanecka, Małgorzata Więcek,
Magdalena Blok-Krampa.

Warsztaty Wielkanocne
w Gimnazjum nr 4 w Rumi

10 kwietnia w naszym gimnazjum odbyły się Wielkanocne Warsztaty, na które zostali zaproszeni również rodzice.

Celem spotkania było
tworzenie okazji do poznawania tradycji związanych
ze Świętami Wielkanocnymi oraz zacieśnianie więzi emocjonalnych miedzy
uczniami a także kształtowanie
pozytywnego
stosunku do uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Uczniowie z klasy 1a,
1d, 2a i 3a mieli okazję wykonać tradycyjne ozdoby
takie jak pisanki wielkanocne ( były też jajka stru-

sie) a także kolorowe zajączki i rysunki świąteczne.
Uczniowie poznali wiele
różnych technik plastycznych oraz ciekawych wzorów a także odkryli swoje talenty artystyczne.
Młodzież miała także
okazję zobaczyć ile różnorodnych ozdób można wykonać w oryginalny sposób.
Spotkanie było radosne
i przeniosło wszystkich w
nastrój oczekiwania na
utęsknione święta. Wspólna praca pozwoliła nam

poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za
przybycie.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani
Justyny Prawdzik nie tylko
za zakupienie strusich jaj
i ozdób świątecznych ale
także za stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.
Organizatorki warsztatów
Dorota Gadomska
Magdalena Zasadzinska
Beata Dżugan

Rumia pięknieje z PUK-iem
Do naszego miasta wiosna zawitała na dobre, co widać choćby po
tym, że Rumia kwitnie i się zieleni. Jest to również zasługa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które zajęło się dokonaniem nowych nasadzeń.
Nic tak nie zdobi okolicy, jak dobrze urządzona
miejska zieleń – skwery,
trawniki, czy klomby. Wystarczy krótki spacer po
ulicach naszego miasta, by
przekonać się, że prace w
tym zakresie już trwają. I
gdy tylko zrobi się jeszcze
cieplej, będzie widać znakomite efekty tych wysiłków.
Nowe nasadzenia można już teraz podziwiać w
takich miejscach, jak miejskie ronda: Grunwaldzka, Solidarności oraz Unii
Europejskiej. Te miejsca
wyraźnie wypiękniały na
wiosnę za sprawą rumskiego PUK-u.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi poszukuje chętnych do pracy w charakterze:
kierowcy pojazdów specjalistycznych (kat. C), ładowacza odpadów oraz pracownika zieleni miejskiej.
Jeśli zatem chcesz dołączyć do ekipy, która na co dzień dba o nasze miasto – ta oferta jest dla Ciebie!
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Pozostaw 1% w swoim mieście

XX Spotkanie Ekologiczne

23 marca w Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbyło się XX Spotkanie
Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia wybranej przez siebie Ekologiczne, pod hasłem „Każdemu sercu bliska ochrona środowiorganizacji pożytku publicznego jednym procentem swoich podatków.
ska”.
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.

ZHP RUMIA
Numer KRS:
0000273799
Cel szczegółowy: 09
Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży P 25
Numer KRS:
0000061527

W ramach tej imprezy odbył się Wojewódzki
Konkurs Wiedzy Ekologicznej, w którym Daria
Śledzińska z Gimnazjum nr 4 w Rumi zajęła
I miejsce, zdobywając jed-

nocześnie główną nagrodę- rower, zaś II miejsce
przypadło także uczennicy naszego gimnazjum
-Patrycji Ostrowskiej.
Ponadto w Konkursie
Fotograficznym II lokatę

Reprezentantki Gimnazjum nr 4 z nagrodą główną

DNI OTWARTE U KSIĄŻĄT

W sobotę 22. 04 i w poniedziałek 24.04 I
Liceum Ogólnokształcące otworzyło swoje podwoje dla gimnazjalistów. W sobotę
przybyli gimnazjaliści z okolicznych miejscowości, często w towarzystwie rodziców
i rodzeństwa. Natomiast w poniedziałkowym Dniu Otwartym szkoły uczestniczyli
uczniowie ze wszystkich rumskich gimnazjów wraz ze swoimi nauczycielami.
„Bardzo cieszy nas tak
duże zainteresowanie naszym liceum, jego bogatą
ofertą edukacyjną. Jesteśmy
też bardzo dumni z tego, że
w naszych akcjach promocyjnych uczestniczą również
absolwenci, którzy w dalszym ciągu czują się związani ze szkołą i dbają o jej
dobre imię” – mówi wicedyrektor Joanna Partyka.
Goście mieli okazję wysłuchać koncertu szkolnego chóru oraz obejrzeć
przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej
W ROZPROSZENIU.
Ogromnym zainteresowa-
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niem cieszyły się również
pokazy matematycznego
origami, eksperymenty
fizyczne przeprowadzane
przez pasjonatów fizyki w
nowoczesnej pracowni fizycznej oraz doświadczenia
chemiczne prezentowane
przez uczniów z klasy biologiczno – chemicznej. Na
gimnazjalistów czekały też
inne atrakcje – pokazy ratownictwa medycznego i
ring bokserski. Klasy sportowe natomiast prezentowały swoje osiągnięcia oraz
świetnie wyposażoną siłownię i inne obiekty sportowe.
W.H.

uzyskała Martyna Klapkowska, a Magdalena
Tomczyk otrzymała wyróżnienie.
Uczniów do konkursów
przygotowała pani Małgorzata Arendt.
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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BEZPIECZNIE W ISKIERCE

Wszyscy wiemy jak drastyczne są statystyki dotyczące wypadków drogowych z udziałem dzieci. Dbając o podnoszenie świadomości wychowanków oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa
Przedszkole „ISKIERKA” w Rumi od kilkunastu lat wdraża program
AUTOCHODZIK. Jest on przykładem dobrych praktyk, partnerstwa i współpracy z rodzicami dla bezpieczeństwa dzieci.
Mając na uwadze dbałość o poziom orientacji
dzieci w tej dziedzinie
oraz chęć podzielenia się
swoimi
doświadczeniami Przedszkole „Iskierka”
zorganizowało szkolenie
dla nauczycieli pod hasłem
GOTOWI DO DROGI,
które miało miejsce 22
marca br. w Domu Kultury „Janowo”. Na nasze
zaproszenie do udziału w
szkoleniu odpowiedziało 6
placówek, mianowicie: 4
przedszkola z Rumi -„Janowiaczek”, „Pod Topolą”,
„Bajka”, „Mądry Maluch”,
Szkoła Podstawowa nr 9
oraz zaprzyjaźnione Przedszkole „Pod Tęczą” z Pucka.

mieli okazję do przybliżenia sobie Kodeksu Drogowego. Uczyli się jak czytać
i interpretować ustawy,
które są bardzo często nowelizowane, jak tłumaczyć
literę prawa dzieciom. Pod-

Tak wyglądały zajęcia praktyczne dla nauczycieli

Specjalistyczne warsztaty prowadził autor programu AUTOCHODZIK
- Mirosław Wołowik oraz

ekspert do spraw szkoleń w
zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym - Rafał
Ziółkowski. Nauczyciele

czas szkolenia, które miało
również na celu wizualizację artykułów, uczestnicy
przekonali się, że prawo o

ruchu drogowym może
służyć do tworzenia zabaw
i gier, w których dziecko
wszystko umie i rozumie,
używając przy tym fachowej nomenklatury.
Dzięki programowi i
podejmowanym w naszym
przedszkolu
działaniom
nauczyciele poprzez zabawę z dziećmi, które są
głównym podmiotem, docierają także do rodziców,
z którymi wspólnie podnoszą edukację dzieci w
zakresie bezpieczeństwa.
Przekazane materiały odblaskowe, dostęp do strony
internetowej, scenariusze
i zadania dla rodzinki pozwolą w praktyczny sposób wdrożyć nowe formy
działania. Planowana jest
od września miejska edycja
programu adresowanego
do dzieci z przedszkoli i
szkół w Rumi.
Jeanetta Szulc

Po pierwsze - energooszczędność
Okna z PCV i aluminium to wizytówka firmy „Bob-Rollo”, która funkcjonuje
na rynku nieprzerwanie od 1974 roku.
Ponad 40-letnie doświadczenie jest
atutem spółki, podobnie jak doskonały
stosunek ceny do jakości.
„Bob-Rollo” ma siedzibę
w Rumi. Jednak ponad 90
proc. produkcji sprzedaje na
całym świecie. Wyroby te
znane są w USA, Australii,
Kanadzie, Senegalu i – oczywiście – w całej Europie.
Firma stosuje najnowocześniejsze technologie
produkcji. Stawia na to,
by jej produkty sprzyjały oszczędzaniu energii.
Szczyci się doświadczoną i
wykwalifikowaną załogą.
Produkuje głównie okna
oraz drzwi z PCV i aluminium. Posiada szeroką
gamę osłon wewnętrznych
i zewnętrznych takich jak
rolety, żaluzje, markizy,

bramy garażowe itp. Gwarantuje wysoką i sprawdzoną jakość wyrobów i
usług, terminowość oraz
kompleksowość działania.
Dla wszystkich swoich wyrobów „Bob-Rollo” świadczy profesjonalny montaż
oraz serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.
Na tym jednak nie koniec. W swojej ofercie
firma ma również usługi
w zakresie budownictwa
drogowego, w tym roboty
ziemne, asfaltowanie, prace
brukarskie, czy prace kanalizacyjne.
Hala produkcyjna zlokalizowana jest w Gdyni,

-

przy ul. Handlowej 25. Jest
wyposażona w nowoczesną
linię produkcyjną, w pełni
wykorzystywaną do realizacji wszelkich projektów.
Wizytówką firmy jest
certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
jakością i środowiskiem
zgodny z wymaganiem
międzynarodowych norm
ISO 9001 oraz ISO 14001,
a także certyfikaty potwierdzające
najwyższą
jakość i zgodność produkowanych wyrobów. Nic
dziwnego, że „Bob-Rollo”
ma na swym koncie liczne
nagrody i wyróżnienia.
Firmie zależy na pozyskiwaniu ludzi do pracy.
Dlatego „Bob-Rollo” oferuje ciekawe stanowiska
pracy w Polsce i za granicą.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bobrollo.
com.pl.
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WIELKANOCNA PACZKA CORAZ WIĘKSZA

WZRUSZAŁA DO ŁEZ

Kolejną zbiórkę na zakup wielkanocnych paczek dla potrzebujących rumian przeprowadziliśmy w dniach 24 lutego - 9 kwietnia 2017.
Nasi wolontariusze zbierali pieniądze do puszek
kwestarskich w soboty na
rumskim rynku. Puszki rozstawione były również w
rumskich lokalach, których
właścicielom i pracownikom
serdecznie dziękujemy!
Anielska
Księgarnia,
Studio Fryzjersko Kosmetyczne Livia, Garmaż u Dudiego Janowo, Restauracja
Apetyt, Fryzjer Maurycy,
Winners Sports Bar Rumia, Piekarnia U Skierki.
W tym roku do puszek udało się zebrać kwotę 1436,68
zł i zakupić paczki o łącznej
wartości 1505,40 zł, co daje
nam najlepszy wynik spośród
wszystkich
przeprowadzonych do tej pory przez Narodową Rumię zbiórek. Przypominamy, że 100% z zebranych

pieniędzy przeznaczamy na
pomoc i ani jeden grosz nie
trafia na inny cel. Koszty takie jak zakup puszek i innych
materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia
zbiórki
pokrywamy ze środków
własnych. Sprawozdania finansowe wkrótce na portalu
www.zbiorki.gov.pl (numer
zbiórki: 2017/639/OR).
Pieniądze zostały przeznaczone na zakup żywności, słodyczy i piłek.
6 paczek z żywnością i
słodyczami przekazaliśmy
mniej zamożnym rumskim
rodzinom. Piłki oraz 26 paczek ze słodyczami i voucherami przekazaliśmy dla
wychowanków ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.
Wsparcia udzieliły również 3 rumskie firmy:

Zbiórka do puszek na rumskim targowisku

- Restauracja Apetyt w
ramach naszej akcji przekazała 11 voucherów dla wychowanków ośrodka opiekuńczo-wychowawczego
- Marka odzieży patriotycznej Sarmatia przekazała wychowankom ośrodka
11 kuponów upominkowych
- Drukarnia JiM wsparła zbiórkę nieodpłatnym
drukiem naklejek.

„Magda i dzieci tak się
ucieszyli. Że aż się popłakali.
Bardzo duża paczka. Bóg zapłać.” - sms’a o takiej treści
otrzymaliśmy po zakończeniu zbiórki. Czy można mieć
większą motywację?
Wszystkim darczyńcom
z całego serca dziękujemy!
Alleluja! :)
Tomasz Kłeczek
Prezes Stowarzyszenia
Narodowa Rumia

REKLAMA

• ponad 90% naszej produkcji sprzedajemy za granicę (Europa, USA, Australia, Kanada, Senegal)
• doskonały stosunek ceny do jakości
• najnowocześniejsze technologie produkcji
• doświadczona załoga
BOB ROLLO Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul Młyńska 8
bobrollo@bobrollo.com.pl
www.bobrollo.com.pl
tel.: (058) 679 42 42

• 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
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Wernisaż wystawy malarstwa

Elżbiety Bieńko Kornackiej
5 kwietnia 2017 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi (Filia nr 1)
odbył się wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Bieńko Kornackiej.
Na wernisażu, pomimo
niesprzyjającej aury, zjawiło
się bardzo wielu zaproszonych Gości, przyjaciół i znajomych autorki. Po uroczystym powitaniu Gości przez
p. kierownik biblioteki Halinę Szalk, artystka przedstawiła pokrótce zebranym
swoją historię i dla „pokrzepienia serc” odczytała jeden
ze swoich wierszy. Opowiedziała też jak powstały
prezentowane na wystawie

obrazy, jakich
użyła technik
malarskich, oraz
co było inspiracją do ich powstania. W zamian otrzymała
gromkie brawa
od publiczno- Autorka (po lewej) przyjmuje gratulacje od kierowści i mnóstwo nik biblioteki p. Haliny Szalk
kwiatów od sympatyków blioteki Publicznej w Rumi
swojej twórczości.
przy ul. Pomorskiej 11 do
Wystawę można oglądać końca kwietnia.
w Filii nr 1 Miejskiej BiW. Hintzke

Rumia to raj podatkowy
dla firm transportowych!

Żłobek BAYEREK to nowoczesna placówka opiekuńczo-wychowawcza w sieci instytucji
m.in. w Gdyni, Grudziądzu. Posiada cztery sale dydaktyczne (grupa maluszków, brzdąców,
tygrysków i bobasków), cztery sypialnie, toalety dostosowane do wieku dzieci, wewnętrzne
Patio gdzie dzieci w bezpieczny sposób będą mogły przebywać na świeżym powietrzu.

• Do dyspozycji są wózki 6 osobowe w których opiekunki wyjeżdżają z dziećmi na spacery.
• Na parterze budynku są miejsca na wózki i foteliki samochodowe.
• Każda z sal jest wentylowana i klimatyzowana.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowa- • Każda z sal jest objęta monitoringiem do którego rodzice mają dostęp poprzez indywidualne hasło.
dzących działalność transportową, Rumia obniżyła stawki podatku • Żłobek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
od ośmiu rodzajów środków transportowych na rok 2017, do mini- • Oferuje kolorową i kreatywną przestrzeń dla wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci.
malnych stawek obowiązujących w naszym kraju.
Niski podatek od środków transportowych z
pewnością wpłynie korzystnie na koszty prowadzenia przez przedsiębiorców działalności.
Wystarczy tylko przenieść
do gminy swoją działalność i przerejestrować
swoje pojazdy lub otworzyć filię. Mogą tego dokonać jednak tylko przedsiębiorstwa wielozakładowe
lub podmioty, w skład których wchodzą wydzielone
jednostki
organizacyjne
(pojazdy mogą być zarejestrowane na siedzibę główną, ale jednocześnie są w
posiadaniu danej jednostki
lub zakładu i tam też podlegają opodatkowaniu).
Procedura w wielu przypadkach jest o wiele prostsza niż się może wydawać.
Wystarczy w Rumi wynająć
biuro i otworzyć oddział, do
którego zostaną przypisane pojazdy. Nie ma jednak
konieczności przerejestrowywanie pojazdów, brak
też zmian licencyjnych. Co
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istotne przedsiębiorca nie
musi posiadać osobnego
NIP-u dla oddziału, prowadzić odrębnej księgowości
ani zatrudniać pracowników.
Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 do 36 ton z
zawieszeniem pneumatycznym obniżono podatek od
środków transportowych do
kwoty 1392,00 zł, zaś z innym zawieszeniem osi jezdnych do kwoty 1896,00 zł.
Dla ciągników siodłowych i
balastowych powyżej 36 ton
z zawieszeniem pneumatycznym stawkę obniżono
do 1692,00 zł, zaś z innym

zawieszeniem – stawkę obniżono do 2496,00 zł. Natomiast dla przyczep i naczep
z zawieszeniem pneumatycznym, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 12 do 36 ton
nastąpiła obniżka do 840,00
zł, zaś dla tych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych obniżono podatek do
1272,00 zł. Dla przyczep
i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą powyżej
36 ton stawkę obniżono
do 1128,00 zł, a z innym
systemem zawieszenia osi
jezdnych obniżono stawkę
podatku do 1668,00 zł.

Placówka dotowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
posiada najwyższej jakości atestowane wyposażenie,
materiały, środki oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

Rodzice mieszkający na terenie Rumi, spełniający warunki projektu UE
mogą zapłacić 110 zł za miesięczny pobyt dziecka w żłobku.

Prowadzimy nabór do przedszkola „DOBRE PRZEDSZKOLE”

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
W DNIU 13 MAJA godz. 11.00 - 15.00

Żłobek „BAYEREK”
Przedszkole „DOBRE PRZEDSZKOLE”
Poszukujemy osoby na stanowisko opiekunka dziecięca
oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Telefon kontaktowy: 535 86 00 86.

Rumia, ul. Grunwaldzka 35
Telefon kontaktowy: +48 535 86 00 86
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Misterium Męki Pańskiej odegrane w całości
W V Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 2 kwietnia, mogliśmy przeżyć
ostatni z pięciu aktów Rumskiego Misterium Męki Pańskiej, odgrywanego na scenie dolnego kościoła w Parafii NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi. Ten ostatni V akt jest najważniejszy ze wszystkich, bo mówi o najważniejszym wydarzeniu – zmartwychwstaniu
Chrystusa. Po śmierci Mistrza z Nazaretu, zalęknieni Apostołowie,
razem z Maryją i garstką wyznawców, siedzą smutni w Wieczerniku
i rozmawiają o tym, co się stało.
Niewiasty i Uczniowie
donoszą im radosną wieść
o
Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ze wszystkich
stron słychać radosne: „Alleluja! Chwała Chrystusowi Zmartwychwstałemu!
Alleluja!”

Wszystkim zebranym
ukazuje się Zmartwychwstały Jezus, który pozostawia ostatnie orędzie: „Idźcie i głoście”. To orędzie,
które jest hasłem obecnego
Roku duszpasterskiego w
Kościele, Chrystus pozo-

stawia także każdemu z
nas. Wszyscy bowiem jesteśmy posłani, by głosić
światu tę największą prawdę, że Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał i żyje!
Ks. J. Paliwoda SDB

Zatem całość Misterium zakończona. Wydarzenia
niby dobrze znane, ale za każdym razem przeżywane
od nowa i na nowo przez każdego odczytywane.
Trudno dzisiaj powiedzieć, czy Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi nie stanie się w przyszłości drugą Górką Wejherowską i czy tu zjeżdżać będą
tłumy pielgrzymów, aby w okresie Wielkiego Postu
uczestniczyć w Misterium. Ale przecież nie o to chodzi.
Nabożeństwo to służyć ma przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta i okolicy. Ma skłaniać do refleksji nad
męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, a tym samym pogłębiać wiarę każdego. I dobrze, że tak się dzieje.

Sukces piłkarzy
z I LO w Rumi

W dniu 20 kwietnia w Lęborku odbył się Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców 6 - osobowej. W tym roku szkolnym po
raz pierwszy wprowadzono tę konkurencję do wojewódzkiego kalendarza rozgrywek sportowych.
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi. Drużyna z Rumi
zdobywała już medale w
województwie - w halowej
odmianie piłki nożnej, czyli
futsalu. Od wielu lat jest też

niepokonana w piłce nożnej
11-osobowej w naszym powiecie. Pamiętamy sukces
z ubiegłego roku i tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego. Pod koniec kwietnia
nadarzy się okazja aby powalczyć o medale w Finale

Wojewódzkim w „szóstkach” piłkarskich. Jest na to
ogromna szansa, bo poziom
gry rumskiej ekipy pozwala
mieć nadzieję na dobry występ w tej imprezie.
S. P.

Wyróżnienie dla uczniów
Gimnazjum nr 1 w Rumi
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rumi otrzymali wyróżnienie
w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.
Julia Marchlewska z kl.
III C oraz Oliwia Chmielewska z kl. I D otrzymały wyróżnienie w XXXIII
Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej w
Słupsku. Na konkurs nadesłano 8390 zestawów wierszy i opowiadań z 508 szkół
podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy.
Komisja wyłoniła 126 laureatów ze szkół polskich
i 32 ze szkół polonijnych,
wyróżniła zaś 279 uczniów
z naszego kraju i 33 polonijnych – w czterech grupach

wiekowych w kategoriach:
poezja i proza oraz 7 w kategorii „Wiersze malowane”.
Nagrodzone utwory literackie zostaną opublikowane
w 26. już książce pokonkursowej „Do świata dziecka wchodzi się boso” i będą
wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali
22 maja 2017 r. w Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.
Wśród wyróżnionych
prac znalazły się opowiadania Oliwii Chmielewskiej „Niezgodny” oraz
Julii Marchlewskiej „Historia pewnego dzieła”,
które zaczyna się tak: „Postanowiłam spisać moją hi-

storię, ponieważ lękam się
zapomnienia. Martwi mnie
myśl, iż za kilka stuleci nikt
nie będzie o mnie pamiętał.
Czy jest to próżne? Zapewne, lecz tak bardzo pragnę
sławy i chwały, aby gdy już
zniknie proch z moich kości,
moje imię przetrwało. Ja nie
jestem wieczna, lecz moje
czyny mogą być. Jeśli nie
uda mi się przejść do historii, to może moją opowieść
pozna choć jedna osoba,
która znajdzie ten dziennik, ukryty pod obluzowaną
marmurową płytą w kościele
Il Gesu…”
Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Irena Burczyk
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Światła na skrzyżowaniu

Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Rumi,
pani Krystyna K. zgłaszając
propozycję zmiany organizacji świateł na przejściu dla
pieszych przez rondo koło
dworca PKP w Rumi. Jest to
przejście przez najbardziej
ruchliwą drogę w mieście i
zrozumiałe jest, że w takim
miejscu ruch samochodowy
ma pierwszeństwo, jednak
organizacja świateł na przejściach obecnie jest niezbyt

dobrzez zorganizowana. W
porze porannego szczytu
bardzo dużo mieszkańców
przechodzi przez to skrzyżowanie idąc w kierunku
dworca. Analogicznie w
godzinach popołudniowych
(mniej więcej 14-16) ruch
pieszych zwiększa się w odwrotnym kierunku, z dworca do miasta. Obecnie światła są tak zorganizowane, że
rano piesi czekają na zielone
światło od strony miasta, a

ono jest włączone od strony
dworca. Dopiero po chwili
włącza się zielone na drugim pasie, przez co skraca
się czas na przejście - starsze
osoby najczęściej nie zdążają przejść na jednej zmianie
świateł. W godzinach powrotu mieszkańców z pracy
sytuacja jest podobna tyle,
że w odwrotną stronę.
Czy nie można usprawnić
pracy tej sygnalizacji i dopasować jej do ruchu pieszych?

Komunijne inspiracje

Jak co roku maj będzie dla wielu osób czasem rodzinnych spotkań podczas uroczystości I Komunii Świętej. Budujący jest fakt, że
wiele osób decyduje się na obdarowanie dzieci upominkami podkreślającymi istotę tej ważnej uroczystości.
W Anielskiej Księgarni
często słyszymy pytanie „co
najczęściej daje się na Komunię?”. Nie ma co prawda
jednoznacznej odpowiedzi,
bo różne są tradycje rodzinne
i różne preferencje obdarowujących. Można jednak zauważyć pewne tendencje. Najbliższa rodzina lub rodzice
chrzestni często decydują się
na Pismo Święte. Mnogość
wydań, okładek i formatów
sprawia, że każdy znajdzie coś
dla siebie, a jest to bezcenny
dar na całe życie.
Część osób wybiera jedną z wielu pięknych ilustrowanych Biblii dla dzieci
(a naprawdę jest w czym
wybierać!). Szczególną popularnością cieszy się Biblia
komiks. Budujące są liczne relacje rodziców, którzy
z nieukrywaną radością
opowiadają, że w końcu
coś oderwało ich dzieci od
komputera. Historie biblijne
przedstawione w atrakcyjnej
formie wizualnej mogą stać
się początkiem czytania Pisma Świętego i chęci pogłębiania przyjaźni z Jezusem.
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Dla dzieci, które niechętnie zaglądają do jakichkolwiek książek ciekawe mogą
okazać się pakiety filmów
animowanych „Opowieści
biblijne” - ze Starego oraz
Nowego Testamentu.
Oryginalnym prezentem
może być także wcześniej
wypisana i uzupełniona
fotografiami książka typu
„Drzewo
genealogiczne”,
która po latach może stać się
niezwykłą pamiątką rodzinną. Chcąc uwiecznić uroczystość I Komunii Świętej część
osób wybiera też prezent w
postaci eleganckiej ramki
lub albumu na zdjęcia (od
zwykłych kieszeniowych, po
ekskluzywnie wydane albumy tradycyjne).
Innym bardzo częstym
prezentem jest ikona lub
srebrny obrazek. Wybierane
są wizerunki typowo komunijne, lecz równie często
Święta Rodzina lub Madonna z Dzieciątkiem. Dla
osób poszukujących czegoś
nietuzinkowego polecamy
ręcznie robione przepiękne ikony ceramiczne. Wiele

osób decyduje się na obdarowanie dziecka łańcuszkiem z
medalikiem lub krzyżykiem.
Popularne są także bransoletki - dziesiątki, lub całe
różańce ze srebra lub srebra
łączonego z bursztynem. Ze
względu na swój elegancki
wygląd podobają się także
figurki srebrnych aniołków.
Jeśli chodzi o dodatki, to
świetnym pomysłem jest zastąpienie tradycyjnej bombonierki „Bożymi Krówkami” zapakowanymi w
stylowe pierwszokomunijne
pudełko. Dzięki szerokiemu
wyborowi życzeń w formie
kartki lub książeczki z pewnością, każdy znajdzie dla
siebie coś szczególnego.
Wszystkich szukających
prezentowych inspiracji zapraszamy do Anielskiej Księgarni mieszczącej się przy
ul. Dąbrowskiego 25c (przy
skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego, po skosie od Sanktuarium). Chętnie
pomożemy i doradzimy. Życzymy wszystkim pięknego
czasu świętowania w rodzinnym gronie! Michał Bucoń

REKLAMA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 727 24 01
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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Dni otwarte w II LO
Miejskie obchody
7. rocznicy katastrofy
pod Smoleńskiem

Tłumy młodzieży z rumskich gimnazjów odwiedziły II LO w Dniu
Otwartym szkoły. Była to okazja do zaprezentowania możliwości
i osiągnięć placówki.

Jak co roku, 10 kwietnia odbyły się w naszym mieście obchody
rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.
Z tej okazji tradycyjnie
odbyło się uroczyste składanie wiązanek i zapalenie
zniczy pod pomnikiem na
Rondzie Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego oraz pod
Obeliskiem
Marszałka
Macieja Płażyńskiego. W
uroczystym oddaniu hołdu
tragicznie zmarłym brali
udział członkowie Rady
Miejskiej Rumi, przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki i burmistrz
Rumi Michał Pasieczny,
wicestarosta
wejherowski Witold Reclaf, radna
powiatowa Łucja Słowikowska, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
członkowie
rumskiego
Koła PiS i mieszkańcy
Rumi.
Po złożeniu kwiatów
zebrani udali się do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych na uroczystą
mszę świętą.

„Dwójka”
starannie
przygotowała się do tego
wydarzenia. Na scenie
można było zobaczyć występy artystyczne. Wiele
działo się także poza sceną.
Można było zwiedzić całą
szkołę, a w szczególności
jej pracownie.
Gimnazjaliści chętnie
zapoznawali się z bogatą
ofertą edukacyjną liceum.
Na szczególną uwagę zasługują klasy profilowane:
psychologiczno-pedagogiczna, sportowo-obronna
oraz artystyczna.
Przypomnijmy, że II
Liceum
Ogólnokształcące zostało utworzone
1 września 1997 roku z
inicjatywy obecnej dyrektor szkoły, Lucyny
Oglęckiej. Utworzono

wówczas dwa oddziały:
matematyczny i ogólny.
W sumie naukę rozpoczęło 70 uczniów. W kolejnych latach powstały
następne oddziały, a już
w pierwszym roku istnienia szkoły jej uczniowie
odnieśli znaczące sukcesy. Do dyspozycji oddano
nowocześnie wyposażoną
czytelnię, kawiarenkę i
siłownię. Od początku
istnienia liceum ogromną
wagę przywiązywano do
wyposażenia pracowni
komputerowych. „Dwójka” nawiązała współpracę ze szkołami z Litwy i
Niemiec.
Z czasem powstały
również klasy akademickie, prowadzone we
współpracy z Akademią

Morską w Gdyni. Natomiast w czasie wolnym
uczniowie mają do dyspozycji bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych.
Emilia Samulska

W.H.
REKLAMA
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85 lat
ZHP
w Rumi

W bieżącym roku harcerze z Hufca ZHP Rumia obchodzą 85. lecie swojej działalności w
Rumi. Z tej okazji rozpoczynamy publikację
w kolejnych numerach Gazety Rumskiej historii poszczególnych drużyn harcerskich i
gromad zuchowych, jakie działały w naszym
mieście na przestrzeni tych lat.
W Hufcu powstała inicjatywa aby z okazji takiego jubileuszu każda
drużyna opracowała swoją
historię „w pigułce” i zaprezentowała ją na kartce
papieru o wymiarach A4.
Każda taka kartka zawiera plakietkę drużyny, jej
krótką historię i zdjęcie jej
członków. Kiedy już cała
akcja zostanie zakończona,
wszystkie te prace zostaną

wygrawerowane na specjalnych mosiężnych tablicach
i będą eksponowane na
ścianie w sali kominkowej
Domu Harcerza. Będzie
to stała ekspozycja prezentująca drużyny istniejące i
te których już nie ma, tak
aby każdy mógł w dowolnej chwili na nie spojrzeć i
dowiedzieć się jaka była ich
historia.

Turniej
Pancernych

Hufiec ZHP Rumia znów spędził aktywnie weekend! Tym razem ponad 100 zuchów
wcielając się w postacie bajki „Scooby Doo”
wzięło udział w „Turnieju Pancernych”, czyli grze miejskiej na terenie Rumi.
Najmłodsi Harcerze kierując się mapą naszego miasta zmagali się z sześcioma
punktami, na których robili
wiele ciekawych rzeczy, od
rozwiązywania
zagadek,
prowadzenia śledztwa, po
jazdę na specjalnych rolkach "Pedallo", latający
dywan. Po zakończeniu
gry uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
oraz pokaz Straży Miejskiej.
Cały turniej jest częścią
obchodów 85 lecia Harcerstwa w Rumi. Głównym
organizatorem imprezy była
druhna pwd. Karolina
Zdrojewska, która podkre-
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śla, że turniej w tym roku
był wyjątkowy, ponieważ
osiągnął rekordową ilość
uczestników. Całą imprezę
wsparła Piekarnia Tradycyjna oraz Harcerski Ośrodek
Centrum Przyrody. Turniej
Pancernych jest imprezą coroczną, a więc organizatorzy
zapraszają wszystkie zuchy
już za rok! Nasze Gromady
zuchowe działają w Rumi i
serdecznie zapraszamy do
udziału w zbiórkach, wszelkie informacje na naszej
stronie: www.zhprumia.org
Do zobaczenia na harcerskim szlaku przygody !

1 DRUŻYNA HARCERSKA
NIEPRZETARTEGO SZLAKU
„ZDOBYWCY”
Nasza Drużyna Nieprzetartego Szlaku powstała w
styczniu 2014 roku. Drużynowym jest phm Jarosław
Marszałł. Jesteśmy drużyną wodną, nosimy mundury
żeglarskie. Do drużyny należą uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej CARITAS w Rumii i ich rodzice. Zasadniczym kierunkiem naszej działalności jest
turystyka – poznajemy tereny i akweny Kaszub, ich
przyrodę i zabytki. Często w ramach zbiórek idziemy
na wycieczki – zwiedziliśmy już okolice Rumi, Redę,
Gdynię i Puck.
Uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych
przez Hufiec - rajdach, festiwalach piosenki, marszach na orientację. Odnosiliśmy sukcesy: II miejsce
na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 2014, I miejsce
na Pieleszewskim Marszu na Orientację i I miejsce w
Rajdzie Hufca w 2015, II miejsce na Pieleszewskim
Marszu na Orientację i III miejsce w Rajdzie BWDL

w 2016, a 2017 wygraliśmy Turniej Kręgli Drużyn
NS Chorągwi Gdańskiej. Wyjeżdżaliśmy latem na
obozy harcerskie – w 2014 do Potęgowa, w 2015 do
Siemian i w 2016 do Wińca. Organizowaliśmy biwaki
drużyny - w 2014 rodzinny w Potęgowie, w 2015 na
Helu i w Jastarni, a także rejsy jachtami po
Zatoce
Gdańskiej - na „Drużynie” do Rzucewa (2014) oraz
do Chałup (2015) i na s/y Vector do Gdyni oraz spływ
kajakowy rzeką Piaśnicą (2016).Uczestniczyliśmy też
w Mistrzostwach Pływackich i Spartakiadzie Drużyn
Wodnych organizowanych przez Chorągiew Gdańską
w 2016 roku.
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Konstytucja Konstytucji nierówna
3 maja obchodzić będziemy kolejną 226. już rocznicę uchwalenia
pierwszej w Polsce i w Europie konstytucji. Ustawa Rządowa – tak
właściwie nazywał się ten dokument – była ostatnim przed utratą
niepodległości samodzielnym, niezależnym aktem woli suwerennego Narodu polskiego.
Aktem
wyrażonym
przez tę część ówczesnych
elit, która nie pozostawała
na usługach wrogich mocarstw. Mimo iż Konstytucja 3 maja nie okazała się
być lekarstwem, które zdołałoby uratować „umierającą” Rzeczpospolitą, to stała się symbolem zdolności
Polaków do zjednoczenia
się, do wykrzesania z siebie
wszystkiego, co najlepsze w
obliczu dziejowego wyzwania.
W kwietniu tego roku
minęło zaś 20 lat od
uchwalenia obowiązującej
Ustawy Zasadniczej, dlatego też w tym kontekście
obchody święta konstytucji
stanowią doskonałą okazję do refleksji nad genezą,
ideami przyświecającymi
autorom obecnych regulacji, a także rzeczowej, wygłoszonej z perspektywy
czasu krytyki.

Kim byli twórcy
obu konstytucji?
Trudno jest porównywać momenty historyczne, w których doszło do uchwalenia obu
aktów. Pierwszy z nich
był w zasadzie ostatnim
tchnieniem chylącej się
ku upadkowi Rzeczpospolitej, natomiast drugi
powstał praktycznie na
początku samodzielnej,
niezależnej egzystencji
państwowej III RP. Niewątpliwie oba te momenty miały miejsce w
czasach przełomowych,
w czasach, kiedy potrzeba było roztropnych, odpowiedzialnych mężów
stanu, którzy potrafiliby
swoimi działaniami i
decyzjami zabezpieczyć
przyszłość Polski. Historia pokazała jednak, że
zarówno autorzy Konsty-

Jan Matejko "Konstytucja 3 Maja 1791 roku" obraz pochodzi z Wikipedia.pl
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tucji 3 maja jak i autorzy
Konstytucji RP z 1997
niestety nie spełniali tych
wymagających kryteriów.
Twórcami Ustawy Rządowej byli ludzie wybitni,
zasłużeni już wcześniej dla
Ojczyzny - jak chociażby
Hugon Kołłątaj, jednak
nie sprostali oni dziejowej
roli, która im przypadła.
Część z nich zaledwie rok
później poparła zdradziecką konfederację targowicką, która wspierała Rosję
walczącą z obrońcami
Konstytucji. Z kolei autorzy obecnie obowiązującej
konstytucji oczywiście nie
działali w tak trudnych,
niebezpiecznych
wręcz
okolicznościach. Im nie
można postawić zarzutu sprzeniewierzenia się
wcześniej głoszonym ideom. W tym przypadku
problem jest innej natury.
Wielu z nich wywodziło

się ze środowiska tworzącej poprzedni system władzy, którego pozostałości
miała zlikwidować nowa
ustawa zasadnicza.
Konstytucja Solidarności?
Jarosław
Kaczyński
w trakcie zorganizowanej
w Sejmie RP z okazji 20.
rocznicy uchwalenia konstytucji Konferencji pt.
„Konstytucja Solidarności”, stwierdził, iż obowiązującą konstytucje śmiało
można nazwać postkomunistyczną. Prezes PiS nie
jest oczywiście jedynym
politykiem, który stawia
taką tezę. Trudno bowiem
nie zauważyć, ze ustawa
zasadnicza uchwalona w
trakcie trwania kadencji
sejmu
zdominowanego
przez SLD – ugrupowania
wywodzącego się w prostej
linii z PZPR, podpisana
przez prezydenta - byłego
ministra w rządzie PRL,
musi być konstrukcyjnie
i aksjologicznie związana z poprzednim systemem. Za porażkę obozu

solidarnościowego, który
doprowadził do upadku
komunistycznego reżimu,
należy uznać fakt, że w
ciągu kilku lat po przemianach roku 1989 nie zdołał
stworzyć i przeforsować
projektu konstytucji, której kształt nie wynikałby
w tak dużej mierze z realizacji pomysłów dawnych
elit. Zresztą także niewielkie poparcie społeczne
wyrażone w referendum
konstytucyjnym, wskazuje
na brak pełnego zaufania
obywateli do obowiązującej konstytucji.
Ustrojowy chaos
20 lat funkcjonowania
konstytucji w polskim porządku prawnym pozwala
też na jej ocenę z punktu
widzenia przyjętych w niej
rozwiązań ustrojowych.
Największym problemem
wydaje się być w tym kontekście brak jednoznacznego wskazania głównego
ośrodka władzy wykonawczej. Z jednej strony polskie rozwiązania zdają się
zbliżać do przyjętego w
Niemczech systemu kanclerskiego, w którym poli-

tyka państwa prowadzona
jest w zasadzie wyłącznie
przez rząd z posiadającym
niezwykle silną pozycję
kanclerzem na czele. W
takim systemie rola głowy państwa sprowadza
się wyłącznie do kwestii
reprezentacyjnych. Z drugiej strony konstytucja
wyposaża prezydenta w
liczne kompetencje i prerogatywy, które pozwalają
mu na ingerowanie w wykonywanie władzy przez
rząd. Problem ten uwidacznia się zwłaszcza w
okresach tzw. kohabitacji,
czyli sytuacji, w którejprezydent i rada ministrów
wywodzą się z różnych,
najczęściej rywalizujących
ze sobą ugrupowań politycznych. Taki stan rzeczy
prowadzić może do paraliżowania działań jednego z
tych organów przez drugi
organ, co niekorzystnie
wpływa na efektywność
sprawowania władzy, a
także bardzo często na wizerunek Polski na arenie
międzynarodowej.
Na zmiany się nie zanosi
Konstytucja 3 maja
trwale zapisała się w polskiej historii. Z racji jej
krótkiego obowiązywania
nie sposób ocenić realną
efektywność przyjętych w
niej rozwiązań. Jej nowoczesny charakter, regulacje
zrywające ze skostniałym,
niesprawiedliwym systemem demokracji szlacheckiej nie miały okazji sprawdzić się w praktyce, jednak
z pewnością zasługują na
uznanie. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza
funkcjonuje natomiast na
tyle długo, że można dokonać jej oceny, która nie jest
zbyt pozytywna - jak już
wskazano wyżej. Wydaje
się jednak, że mimo zgłaszanych postulatów, brak
jest w istocie woli politycznej do przeprowadzenia
dalej idących reform, które
mogłyby zmienić istniejącą
strukturę władzy.
Arkadiusz Gajos

Firma Sychta zaprasza na
zakup Kaszubskich wyrobów
z Miechucina
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Tradycyjne, naturalne, świeże o niepowtarzalnym smaku i aromacie wyroby Masarni Sychta, której produkty na rynku istnieją już od 27 lat! 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.
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 fir-

mowy 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. Teraz natomiast można
zakupić ich produkty w Gdyni, a także
w Sierakowicach i w
Wejherowie na Pomorskiej Hali Targowej.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów Sychtowie otworzyli pierwszy sklep
firmy w Rumi.
Firmę przez długie
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 receptu-

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

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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Wielkanocna zbiórka żywności Matury 2017
Pozostało jeszcze kilka dni

Zbiórka żywności odbyła się w dniach 31.03 do 02.04.2017r,
uczestniczyło w niej ponad 80 zuchów, harcerzy i wolontariuszy.
Zebraliśmy wspólnie ponad 800 kg żywności a m.in. prawie 200 kg
cukru, 150 litrów oleju, ponad 100 kg makaronu i inne produkty.

Po zakończeniu tzw. długiego weekendu nasi maturzyści przystąpią do najważniejszego w ich życiu egzaminu szkolnego. Termin
Serdecznie dziękujemy paczki żywnościowe, któSerdeczne podziękowa- główny przystąpienia do matury zaplanowano w dniach 4-26 maja
wszystkim za dary włożone re harcerze wręczą osobom nia składamy dla uczest- 2017 roku.
do koszyka podczas zbiórki.
Pomoc żywnościowa trafi
do rodzin potrzebujących
oraz zostaną wykonane

uczestniczącym w Śniadaniu Wielkanocnym w dniu
15.04 br. o godz. 10.00 w
Domu Harcerza w Rumi.

ników zbiórki żywności
za wkład i zaangażowanie
oraz wszystkim którzy podarowali żywność.

Modowa Rumia Kobiet

Modowe bezpłatne
warsztaty o kobiecości
i nie tylko……
Galeria Rumia rozpoczęła cykl spotkań pt. „Rumia Kobiet”.
Pierwsze warsztaty były związane z modą. Odpowiedzieliśmy na
zawsze aktualne pytania „Jak zachować minimalizm w szafie? Jak
ubrać się modnie na wiosnę?”.
Planujemy
zaprosić
mieszkanki Rumi na kolejne spotkania, w czasie których poruszane będą
zawsze potrzebne i
bardzo kobiece tematy związane ze zdrowiem, pasją, rodziną
i wiele wiele innych.
Rumia, 24 kwietnia 2017 – Pierwsze kobiece spotkanie w ramach
projektu
Rumia
Kobiet - „Modowa
Rumia Kobiet!” odbyły
się w minioną niedzielę.
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Ania Oborska i Monika
Jamrych - trenerki wizerunku i stylistki – przepro-

wadziły bezpłatne szkolenie
o naszych szafach! Jak zmie-

ścić swoją potrzebą garderobę, w jaki sposób mieć to
czego naprawdę potrzebujemy i jak modowo
zorganizować się na
wiosnę?
„Nadejście
ciepłych,
wiosennych
dni to doskonały
moment, aby zrobić
małe
„przemeblowanie” naszej garderoby i zastanowić
się co tak naprawdę
jest nam potrzebne.
Zmiana pory roku jest zawsze sporym wyzwaniem,

Termin główny przystąpienia do matury został zaplanowany w dniach 4-26
maja 2017 r. Dodatkowy
termin, dla tych absolwentów szkół średnich, którzy
uzyskali zgodę dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie matury w tym czasie, zaplanowano od 1 do 20 czerwca
2017 roku.
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie
podstawowym odbędzie się
w czwartek, 4 maja o godz.
9.00, na poziomie rozszerzonym – o godz.14.00.
Dzień później w piątek 5
maja, maturzyści zmagać
się będą z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.
Część ustna egzaminu
maturalnego przeprowajeśli ...chodzi o naszą garderobę. Jeśli nie wiesz, jak się
do tego zabrać – my Ci w
tym pomożemy” – szkoliła
Anna Oborska.
Warsztaty odbyły się w
kameralnej, miłej atmosferze.
Część spotkania poświęcona
była ogólnym zasadom jak się
ubrać i w jaki sposób utrzymać minimalizm w swojej
szafie. Druga część została
przeprowadza w sklepach
Galerii Rumia gdzie uczestniczki mogły same przekonać się jakie kolory pasują do
ich urody oraz jakie rzeczy
tzw „must have” powinny
znaleźć się w każdej szafie.
Każda z zaproszonych
Pań otrzymała od Galerii
Rumia zestaw prezentów
oraz bony zakupowe i każda wyszła z naszego spotkania z ogromnym uśmiechem na twarzy.
Izabella Knitter

dzana zostanie w szkołach
według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Ogólnopolskie wyniki
matury zostaną ogłoszone
30 czerwca 2017 r.
Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 22-25
sierpnia. Maturę poprawiać można wtedy, gdy
nie zaliczyło się egzaminu

z jednego przedmiotu w
części ustnej lub w części
pisemnej.
Świadectwa dojrzałości
w szkołach zostaną rozdane 30 czerwca 2017 roku.
Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w 2017 roku znajduje
się na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W.H.

Poteoretycznym przygotowaniu, panie ruszyły do sklepów w Galerii Rumia,
sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce
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Biblioteka pełna kwiatów
Wraz z rozpoczęciem się nowej pory roku 22 marca Stacja Kultura w Rumi wypełniła się różnego rodzaju kwiatami. Obok żywych
tulipanów i prymulek pojawiły się również kwiaty ceramiczne i
wielkoformatowe abstrakcje, które można było obejrzeć w ramach
wernisażu pt. „Wiosenne rozbudzenie”.
Podczas wystawy zaprezentowano prace dzieci i dorosłych będących
uczestnikami warsztatów
prowadzonych przez p.
Beatę Wysocką - Turek w
Ceramicznym zakątku Stacji Kultura oraz uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 6 i
Podstawowej Ekologicznej
Szkoły Społecznej w Rumi.
Czytelnię
dziecięcą
ozdobiły dekorowane różnymi technikami ptaszki
ceramiczne oraz kolorowe
prace użytkowe. Wśród
rzodkiewek i słodkich
krówek pojawiły się także
wielkanocne baranki i zające najmłodszych uczest-

ników zajęć ceramicznych,
które budziły uznanie licznie przybyłych gości.
W trakcie wernisażu
zaprezentowana
została
również wykonana przez
p. Beatę Wysocką - Turek mozaika pt."Wiosenne rozbudzenie", która na
stałe ozdobi jedną ze ścian
Stacji Kultura. Dodatkową atrakcją był ogłoszony
dla wszystkich przybyłych
dzieci konkurs plastyczny
pt. "Czytam na łące, bo
tam biegają zające".
24 marca komisja w
składzie: Anna Jackowska, Beata Wysocka - Turek oraz Mariusz Hybiak

wybrała zwycięskie prace:
I miejsce Gosia Jakubowska
IImiejsceMarysiaSulewska
III miejsce Ula Mroczek
Wyróżnienia zdobyły
natomiast: Agatka Stenzel
oraz najmłodsza uczestniczka - Ania Łoś l. 3,
która wraz z babcią uczestniczyła wcześniej w warsztatach malarskich, podczas
których tworzono wiosenne obrazy z wykorzystaniem suszarki do włosów.
Część wystawy można
oglądać nadal w wypożyczalni dziecięco- młodzieżowej Stacji Kultura, w godzinach otwarcia placówki.
Zapraszamy.
stb

OGŁOSZENIE

Egzamin gimnazjalny 2017
Około 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju w środę,
czwartek i piątek (19-21 kwietnia) pisało obowiązkowy egzamin
gimnazjalny.

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

Dyrektor Festiwalu: Igor Jankowski
Partner koncertu:

Organizatorzy:

www.mosir.rumia.pl

Patroni Medialni:

Pierwszego dnia była
sprawdzana ich wiedza
humanistyczna, drugiego - matematyczno-przyrodnicza, trzeciego - z języków obcych. Ostatnia
sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona
zostanie w roku szkolnym
2018/2019
(równolegle
z przeprowadzanym po
raz pierwszy egzaminem
ósmoklasisty). Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć.
Podczas tegorocznych
egzaminów gimnazjalnych
każdego dnia uczniowie
otrzymali do rozwiązania
dwa bloki zadań - pierwszy
o godzinie 9.00, drugi o
godzinie 11.00. Pomiędzy
nimi była ogłaszana przerwa.
Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na
dwóch poziomach. Jako
pierwszy odbył się test na
poziomie podstawowym.

Po przerwie gimnazjaliści
przystąpili do testu na poziomie rozszerzonym.
Do egzaminu z języka
obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym
ma obowiązek przystąpić
każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy

tylko dla uczniów, którzy
na egzaminie wybrali język, którego uczyli się w
szkole podstawowej. Mogą
do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści,
jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności
językowych.
W. Hintzke

REKLAMA
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Słowo Boże
na plaży
III edycja wydarzenia „Słowo na Plaży” w
Gdyni rozpocznie się w dniu 6 maja 2017 roku
o godz. 11.00 na plaży miejskiej naprzeciw
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie jest związane z Narodowym Dniem
Czytania Pisma Świętego, w którym każdy
usłyszy zachętę: „Weź i czytaj”.

REKLAMA
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Honorowi patroni wydarzenia to Arcybiskup
Leszek Sławoj Głódź
– Metropolita Gdański,
Prezydent Miasta Gdynia
dr Wojciech Szczurek
oraz Dzieło Biblijne im.
św. Jana Pawła II, które
jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję
Episkopatu Polski.
Niestety, tym razem
władze miasta Rumia
nie uczestniczą w żaden
sposób w tym przedsięwzięciu.
Głównym organizatorem jest założona przez
posła Ziemi Pomorskiej
dr Jana Klawitera Fundacja Słowo będąca organizacją Ewangelizacyjno-Misyjną.
Wydarzenie
będzie
skierowane szczególnie do
młodzieży z Trójmiasta i
okolic.
W dniu 6 maja 2017 w
godzinach 11.00 – 19.30
kilkadziesiąt osób będzie
czytać ze sceny Pismo
Święte. Odbędą się koncerty muzyki chrześcijańskiej a także wieczorny koncert zespołu TAU.

Szczególnie dzięki atrakcjom skierowanym do
rodzin liczymy na udział
również tych osób, które
zaplanują sobotni spacer w okolicach plaży i
bulwaru, czyli w miejscu
organizacji imprezy. Wydarzenie w całości będzie
sprzyjało integracji lokalnej społeczności, zacieśnianiu relacji i spędzaniu
czasu w rodzinnej atmosferze.
Współorganizatorzy
wydarzenia Słowo na
Plaży: Prawica Rzeczypospolitej, Ruch Światło-Życie, Oratorium im. św.
Dominika Savio w Rumi,
Pustynia Miast, Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna, Ruch Czystych
Serc, Odnowa w Duchu
Świętym, Worship Style,
Młodzi i Miłość, Spoko
katolik, Republikanie, Parafia Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski.
W organizacji wydarzenia niosą pomoc członkowie Akcji Katolickiej,
Kościoła
Domowego,
Neokatechumenatu, Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
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XV Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Belfra

Uroczystego rozpoczęcia i zakończenia turnieju dokonali: Dyrektor Gimnazjum nr 1 p. Ewa Grzymkowska i Przewodniczący RM
Rumi p. Ariel Sinicki. W turnieju wystartowało 9 drużyn.
Tegoroczny turniej uważamy za udany. Liczba
uczestników z roku na rok
rośnie, co świadczy o coraz
większym zainteresowaniu
tego rodzaju imprezami,
potrzebą ruchu, większą
popularnością piłki siatkowej i chęcią dobrej zabawy.
Impreza ta od początku
swego istnienia miała na
celu integrację różnych
grup zawodowych, zapoznanie środowiska lokalnego, popularyzację gry w
piłkę siatkową, wpajanie
idei aktywnego wypoczynku. Impreza ta ze względu
na zainteresowanie wyszła
poza kręgi lokalne i dołączyły także drużyny z
OPEC Gdynia, 2 drużyny
z Gdańska, 2 drużyny z
Choczewa, Kąpina.
Myślę zatem, że cele tegorocznej imprezy zostały
zrealizowane. Impreza tego

typu z roku na rok podnosi umiejętności organizatorskie. Uczniowie biorący
udział w projekcie, pomagając w przygotowaniu zawodów, angażując się w sprawne przeprowadzenie turnieju
uczą się odpowiedzialności,
dobrej organizacji, umiejętności współpracy w działaniu itp. Poza tym naśladując
pewne wzorce w przyszłości
będą dobrymi organizatorami, propagującymi zdrowy
tryb życia.
Zawody zorganizowali
nauczyciele Gimnazjum nr
1 w Rumi: Maciej Jaworski, Anna Soczyńska, Jolanta Lewandowska, MOSiR Rumia. Turniej został
przeprowadzony metodą
projektu przez uczniów
Gimnazjum nr 1 w Rumi:
1. Zuzanna Sadowska
2. Natalia Skelnik
3. Martyna Kuźma

4. Martyna Hinca
5. Zuzanna Voelkner
6. Agata Czapiewska
7. Anna Siwik
8. Zuzanna Woźniak
9. Michał Rekiel
10. Tomasz Ruczyński.
Opiekun zespołu: Anna
Soczyńska
Kolejność zdobytych
miejsc:
1 – Przymorze Team
2 – Pogromcy Mitów
Kąpino
3 – Choczewo 2
4 – Szalone Promile
Gdańsk
5 – Choczewo 1
6 – AIMUR RUMIA
7 – Nauczyciele
i Przyjaciele Rumia
8 – Urząd Miasta
i Rada Miasta Rumia
9 – OPEC Gdynia.
Dziękujemy i gratulujemy
wszystkim zawodnikom sportowej walki w duchu fair-play!

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju byli zadowoleni z wyników

Drużyny, które zajęły trzy
pierwsze miejsca otrzymały
puchary, dyplomy, meda-

le, nagrody rzeczowe (dla
wszystkich
uczestników).
Nagrody rzeczowe w ramach

podziękowania za sędziowanie otrzymali sędziowie
główni zawodów. Opr. E.S.

czenia wspólnego wroga,
od którego to rzekomo pochodzą wszelkie nieszczęścia bohatersko zwalczane
następnie przez rządzących.
Taki zabieg oczywiście ma
na celu wzmocnienie poparcie dla działań władzy.
JAK DZIAŁA REŻIM
W KOREI?
Opisany wyżej mechanizm realizowany jest
również przez Kim Dzong
Una. Cała historia północnokoreańskiego reżimu opiera się na przedstawianiu
dualistycznej
wizji świata, wedle której
kolejni dyktatorzy z „klanu Kimów” ratują swój
lud przed imperialistycznym złem ucieleśnianym
przez Stany Zjednoczone.
W północnokoreańskich

szkołach naucza się takiej
właśnie koncepcji dziejów
świata. Zwłaszcza w okresach wewnętrznych kryzysów, czystek i przepychanek w elitach władzy reżim
demonstruje swoją siłę i
stabilność. Próby rakietowe, próby nuklearne, prowokacje i groźby z jednej
strony oczywiście są jakimś
nieudolnym
prężeniem
muskułów przed światem,
ale przede wszystkim mają
przekonać społeczeństwo,
że o ile wciąż zagraża mu
zewnętrzny wróg, to państwo i władza są wystarczająco potężne, żeby tego
wroga pokonać.
NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ
Relacje między Koreą
Północną a USA rzeczywiście są ostatnio niezwykle

gorące. Niemniej jednak
nie jest to stan wyjątkowy, wszak stosunki te nie
były dobre od samego początku istnienia Korei Północnej. Na przestrzeni lat
niejednokrotnie dochodziło do podobnej eskalacji
napięcia, nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że
Kim Dzong Un nie wie,
jakich reakcji może się
spodziewać ze strony nowego prezydenta Stanów
Zjednoczonych i nie można wykluczyć, że po prostu sprawdza, jak daleko
może posunąć się w swoich działaniach. Ostrzeganie przed wybuchem
wojny wydaje się być zatem przedwczesne.

Kolejna wojna?
Od początku kwietnia napięcie na linii Korea Północna – USA stale rośnie, osiągając dawno niespotykaną skalę. Niemal codziennie
z dalekiego wschodu docierają niepokojące sygnały świadczące o
powadze problemu. Są to zarówno informacje dotyczące manewrów wojskowych, jak i prowokacyjnych wypowiedzi Kim Dzong Una
oraz odpowiadających im stanowczych deklaracji administracji Donalda Trumpa.
Donoszono zatem m.in.
o zgrupowaniu amerykańskich okrętów u wybrzeży
Japonii czy też koreańskich próby rakietowych,
ale też o „nuklearnych”
pogróżkach wygłaszanych
przez dyktatora. Czy należy więc obawiać się wybuchu otwartego konfliktu z
udziałem broni atomowej,
czy jest to tylko kolejna,
podejmowana przez reżim
próba zademonstrowania
światu swojej i rzekomej
potęgi?

SIŁA PROPAGANDY
Funkcjonowanie systemów totalitarnych w każdej
odmianie opiera się na kilku fundamentach. Jednym
z nich jest propaganda. O
tym, jak ważną rolę pełni ten element reżimowej
układanki dobitnie świadczą słowa ministra propagandy III Rzeszy Josepha
Goebbelsa: „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje
się prawdą”. Nieustanne
okłamywanie społeczeństwa w istocie ma wzbudzić

w nim absolutne poparcie
dla aparatu władzy, poprzez
manipulacje przekonywać,
ż rządzący są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i
dostatek swoim obywatelom, a jedyne ich problemy
pochodzą z zewnątrz. W
ten sposób władza kreuje
utopijną wizję siebie samej
jako obrończyni ludu, która
nawet jeśli stosuje brutalne
środki, to tylko dla dobra
ogółu. Budowanie takiej
koncepcji prowadzi praktycznie zawsze to wyzna-

Arkadiusz Gajos

23

Gazeta Rumska, nr 4 (118), kwiecień 2017

44 Rajd Szlakiem
Bohatera Hufca ZHP Rumia
W dniach 8-9 kwietnia harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Rumia
wzięli udział w 44 Rajdzie Szlakiem Bohatera Hufca ZHP Rumia,
którego komendantką była dh. pwd. Natalia Kalinowska rozpoczynając obchody 85-lecia harcerstwa w Rumi.
Łącznie w rajdzie uczestniczyło ponad 160 osób.
Harcerze na trasie miastem
oraz rumskimi lasami rywalizowali na dwóch różnych
trasach, harcerskiej i starszoharcerskiej. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością
wiązania węzłów żeglarskich,
orientowaniem w terenie za
pomocą busoli, wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, historii ZHP oraz logicznym
myśleniem. Podczas trasy harcerze gotowali również posiłek
dla zastępu na ognisku. Trasa
była ciężka, jednak piękna
pogoda towarzysząca uczestnikom motywowała do działania. Na zakończenie swoich
zmagań harcerze udali się na
pyszną grochówkę.
Puchar
przechodni
oraz pierwsze miejsce na
trasie harcerskiej zajął pa-

Apel końcowy, raport przyjmuje dh. Iza

trol „Czarne Orły” z 21
HDCzB, drugie miejsce
zdobył patrol „Czołgiści” z
20 RDHCzB, a trzecie patrol „Misie” z 11 HDCzB.
Na trasie starszoharcerskiej
1 miejsce i puchar przechodni zdobył patrol „Czerymoja” z 13 HDZB, 2
miejsce patrol „Czarne Żagle” z 6 RWDH, a 3 miejsce patrol „Krokodyle” z 1
DHNS „Zdobywcy”.

Uczestnicy
przygotowali na rajd przedmioty
z
drewa/metalu/tworzywa - przedmioty, które
przetrwają lata, nawiązujące do harcerskiej historii Hufca ZHP Rumia i
będą zaprezentowane na
wystawie z okazji 85-lecia.
Fotograf rajdu: dh. Patrycja Parulska.
pwd. Natalia Kalinowska

Na trasie rajdu na uczestników czekały różne zadania, a nie rzadko nawet niespodzianki

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
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