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Następny numer ukaże się 22 czerwca
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III Edycja wydarzenia "Słowo na plaży" odbyła się przy Miejskiej
plaży w Gdyni. Na samym wstępie zaproszeni goście honorowi cytowali Biblię w poczuciu wspólnoty duchowej. Mogliśmy również
obejrzeć występ Diecezjalnej Diakonii Tańca Ruchu Światło-Życie
z parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w
Rumi. Jej członkowie nawiązali znakomity kontakt z publicznością,
a całej zabawie towarzyszyły uśmiechy.
str. 13

Taka parafia
jest tylko... jedna
Parafia p.w. św. Józefa i św. Judy Tadeusza na Zagórzu, to parafia niezwykła. Cóż jest w niej takiego?
Otóż od wielu lat ksiądz prałat Tadeusz Gut wraz z
parafianami wspomagają misje. Na poczatku były to
misje w Brazylii, natomiast obecnie są to kraje afrykańskie a w szczególności Nigeria.
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Obchody Święta
Konstytucji
3 Maja w Rumi
Podczas VIII Rumskiej Gali Sportu otrzymaliśmy
nagrodę w kategorii Sponsor Roku 2016

Rumskie obchody 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie
poranną mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
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Nasza sonda

Czy jesteś za przyjmowaniem
do naszego kraju
muzułmańskich imigrantów?
DOROTA PAJECKA
NIE, NIE ZGADZAM SIĘ!

BARBARA DUMAŃSKA
JESTEM PRZECIWNA!

AGNIESZKA WEGNER
JESTEM STANOWCZO PRZECIWNA!

Srebrny jubileusz kapłaństwa
ks. Janusza Zdolskiego SDB
W dniu 7 maja (niedziela) o godz. 11:00
odprawił w naszym sanktuarium Mszę św.
jubileuszową z racji 25-lecia kapłaństwa
były proboszcz ks. Janusz Zdolski.
Dostojny jubilat, który
ponad 10 lat pracował w
naszej parafii, dziękował
Bogu i Wspomożycielce
za dotychczasowe życie w
powołaniu kapłańskim i
zakonnym; za ludzi, których spotkał zwłaszcza w
tej parafii i prosił o modlitwę w jego intencji oraz o

nowe powołania z tego środowiska. Parafianie składając życzenia jubilatowi
obiecali swoją modlitwę i
dziękowali ks. Januszowi
za wszelkie dobro, które
czynił pracując na naszej
kaszubskiej ziemi.
ks. Janusz Sikora SDB

WALDEMAR CZERWIONKA
NIE WYRAŻAM NA TO ZGODY!

LESZEK SKUPNY
TO NIE JEST DOBRY POMYSŁ!

IWONA ALKIEWICZ
SUMIENIE MÓWI MI: TAK,
ALE MAM OBAWY

Dostojny jubilat koncelebrował mszę św. a na jej zakończenie otrzymał kwiaty i szczere życzenia od parafian (zdjęcia: www.facebook.com/rumia.wspomozycielka)

Zaproszenie na spotkanie

Scena polityczna trochę się cywilizuje ale to pewnie dlatego, że pan Grzegorz
Schetyna wygrał pojedynek o pozycję lidera opozycji. Niestety jednak już jako lider
przegrał potyczkę z PiS o cykl debat proponowanych między PO i PiS. Nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytania dotyczące przyjmowania przez Polskę
uchodźców. Szkoda, że tak znaczące politycznie ugrupowanie w Polsce nie ma programu dla Polski. Jest to jedną z przyczyn jałowości debaty publicznej kierowanej
na emocje i ogólnikowe hasła. Ta słabość opozycji w istotny sposób ogranicza rozwój Polski.
Kolejne ograniczenie dla rozwoju Polski upatruję w braku lustracji kadr. Jest to
niestety efekt „okrągłego stołu”. Polska bez znaczących ofiar w ludziach przeszła
transformację ustrojową, ale koszty braku lustracji będzie jeszcze płaciła przez wiele
lat. Duża część elit nie kieruje się dobrem Polski, ale dobrem własnym, wplatając
w to jakieś interesy „europejskie”. Obca jest mi idea federacji państw europejskich
oddających dużą część kompetencji dla rządu ponadnarodowego. Wartości, których bronimy w Polsce, w wielu
krajach Europy są deprecjonowane.
Jestem bardzo zmartwiony ustawą Zgromadzenia Narodowego we Francji, zgodnie z którą części Francuzów
ogranicza się wolność osobistą, jeżeli oni odwodzą kobiety w ciąży od ewentualnego zamiaru aborcji. Tego typu
działanie grozi od teraz we Francji karą więzienia do 2 lat lub karą grzywny do 30 tys. euro. Moim zdaniem jest to
naruszenie fundamentalnych wartości naszej cywilizacji i zaprzeczenie ładu demokratycznego, który opiera się
na równości wszystkich osób względem prawa. Teraz na niektóre osoby nałożono kaganiec cenzury. Dla mnie
osobiście jest to przekroczenie granicy, które będzie skutkowało degeneracją cywilizacji. Myślę, że Francuzom
będzie bardzo trudno podnieść się po takim upadku i zastanawiam się czy nie udzielić im prawdziwego napomnienia w postaci odpowiedniej uchwały Sejmu R.P. Kto to ma zrobić jeżeli nie my Polacy ?
Ciąg dalszy nastąpi…
Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

KOMUNIK AT

Poseł Marcin Horała
oraz radni Prawa i Sprawiedliwości
Florian Mosa i Michał Kryża
z Rady Miejskiej Rumi
oraz radni powiatowi
Łucja Słowikowska i Witold Reclaf
serdecznie zapraszają
mieszkańców Rumi na spotkanie
które odbędzie się w dniu
13 czerwca (wtorek) o godz. 17.00

w I LO przy ul. Starowiejskiej 4
Tematem spotkania będzie omówienie
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju,
jak również przedstawienie zadań inwestycyjnych
realizowanych przez miasto i powiat w Rumi.
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REKLAMA

Nie masz POMYSŁU
jak zorganizować
dzieciom LATO
Fantastyczne zajęcia
dla dzieci w wieku

5-11 lat.

Opieka od 7:00–17:00
Tygodniowe turnusy,
każdego dnia inne atrakcje
i język angielski
•
•
•
•
•

dzień
dzień
dzień
dzień
dzień

ﬁlmowy
rycerski
naukowy
indiański
piracki

drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek

Zniżki rodzinne,
rabaty przy zapisie
do końca maja

Rumia • ul. Stoczniowców 7

germanicus@germanicus.pl • rumia@germanicus.pl
tel. 58 669 22 99 • www.germanicus.pl

GermanicusLanguageBox

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. KOLEJOWEJ
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m2, zapisanej
w KW GD1W/00031145/1, obręb 15, położonej w Rumi przy ul. Kolejowej, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Rumia.
Nieruchomość znajduje się w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Przez działkę nr 41/9, od strony ul. Kolejowej,
przebiega sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej, a wzdłuż działki od strony zachodniej
przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i znajduje się studzienka kanalizacyjna. Na działce
znajdują się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka
jest częściowo zadrzewiona.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 stycznia 2017 roku.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 19 czerwca 2017 r., w
pieniądzu, na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100.
Do wylicytowanej na ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w
godz. 7.30 – 15.30.
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
Ruszyły prace przy budowie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Zagórskiej Strugi
Ruszyły prace przy budowie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Zagórskiej Strugi. Po wielu latach oczekiwania spełni się marzenie
mieszkańców Rumi - wreszcie będą mogli przespacerować się fragmentem ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż Zagórzanki. Jego kolejne odcinki powstaną w ciągu najbliższych tygodni.

Burmistrz Michał Pasieczny

Budowa ciągu pieszo-rowerowego podzielona zostanie na dwa etapy. Pierwszy z
nich obejmie odcinek wzdłuż
rzeki od siedziby Miejskiego
Domu Kultury do wysokości
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tej części
wybudowane zostaną dwie
kładki. Zakończenie tego
etapu planowane jest na czerwiec 2017 roku. Deptak więc

będzie gotowy już na Światowy Zjazd Kaszubów. Dalsza
część – do ul. Dębogórskiej
– wybudowana zostanie między czerwcem a lipcem. Cały
odcinek zostanie oświetlony.
Pod koniec kwietnia przeprowadzono niezbędne prace
porządkowe, m.in. wycinkę
drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz przesadzenia. W maju przeprowadzono prace archeologiczne.
Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie
1 380 000 złotych. W przyszłości planowana jest budowa
kolejnych kładek oraz łączników z ul. Starowiejską i z ul.
Mickiewicza. Obecnie pozostają one w fazie projektowej.
- Przez wiele ostatnich lat
postulowano uporządkowanie terenów przy Zagórskiej

Strudze. Z pewnością można
powiedzieć, że jest to marzenie wielu mieszkańców miasta. Pierwszy etap inwestycji
będzie gotowy już na XIX
Światowy Zjazd Kaszubów.
– mówi Michał Pasieczny,
burmistrz miasta.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
między siedzibą Miejskiego
Domu Kultury oraz ulicą
Dębogórską nie jest pierwszą inwestycją wzdłuż Zagórskiej Strugi. Na początku
2016 roku zbudowana została trasa od mostku przy ul.
Torowej do ul. Abrahama.
Wówczas prace objęły budowę nowej nawierzchni, montaż instalacji odprowadzania
wód opadowych oraz nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Majówka - tak odpoczywaliśmy!

Kolejne dofinansowanie
dla wejherowskiego szpitala
Podczas ostatniej sesji Radni Miasta zadecydowali o dofinansowaniu kwotą 10 tysięcy złotych Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.

Radny Leszek Grzeszczyk

Nie jest to pierwsza taka
pomoc dla wejherowskiego
szpitala. W zeszłym roku
miasto przeznaczyło na
wsparcie instytucji łącznie
104 tysiące złotych w dwóch
dotacjach.
Pieniądze te przeznaczone
zostały na zakup karetki z
defibrylatorem transmitującym dane bezpośrednio do
szpitala. Tego typu sprzęt ra-
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tuje życie, bowiem przyspiesza diagnozę, pozwala też
przygotować się na przyjęcie
pacjenta jeszcze przed jego
przyjazdem do szpitala.
Kolejna dotacja przeznaczona została na remont
odcinka pooperacyjnego, w
którym przebywają pacjenci po zakończonym zabiegu
operacyjnym.
Z kolei tegoroczne wsparcie finansowe przeznaczone

zostanie na zakup systemu
kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej.
- Dotując szpital, zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców. Z usług tej placówki
korzystamy wszyscy. Dlatego
też bardzo ważnym zadaniem
dla naszego samorządu jest
wspieranie kolejnych inwestycji w jej obrębie – mówi radny Leszek Grzeszczyk.

Gwiazdą imprezy był Stefano Terrazzino oraz zespół Boys

Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla dzieci
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA

Film zapraszający na to
wydarzenie, nagrany przez
samą gwiazdę, pojawił się
na profilu FB Miasta Rumi.
Koncert odbędzie się 1
lipca na stadionie miejskim.
Wstęp wolny.
„Cykl imprez pt. „Lipiec
w Rumi” skierowany jest
przede wszystkim do naszych
mieszkańców, ale również do
turystów z całego Pomorza.
Chcemy żeby Rumia była
miastem, w którym każdy
znajdzie dla siebie ciekawą

Lipiec w Rumi
pełen gwiazd

Budżet Obywatelski
- przyjmowanie wniosków zakończone

Kamil Bednarek będzie pierwszą gwiazdą cyklu imprez, które
odbędą się w Rumi pod nazwą
„Lipiec w Rumi”. Wokalista młodego pokolenia ma na swoim
Facebookowym koncie ponad
milion fanów, a popularność zyskał dzięki takim przebojom jak
„Chwile jak te”, „Euforia” czy
„Chodź ucieknijmy stąd”.

28 kwietnia minął termin, do którego można było składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Do Urzędu Miasta wpłynęły 23
projekty inwestycyjne oraz 13 prospołecznych.

ofertę na spędzanie wolnego czasu. Pierwszą gwiazdą
jest znany wokalista Kamil
Bednarek, kolejną imprezą
„Kino Letnie”. Powoli będziemy odsłaniać następne
karty. Zapewniam, że wszystkie wydarzenia będą stały na
bardzo wysokim poziomie. W
lipcu zapraszamy do Rumi!”
– zachęca Burmistrz Miasta
Rumi Michał Pasieczny.
Kolejną atrakcją cyklu
będzie „Kino Letnie”, czyli
pokazy dwóch zabawnych

komedii na dużym ekranie.
Projekcje odbędą się 8 i 29
lipca w godzinach wieczornych. Urząd Miasta informuje, że miejsce jest jeszcze
niespodzianką. Wiemy na
pewno, że również na to wydarzenie wstęp będzie bezpłatny.
Kolejne informacje będą
podawane stopniowo za
pośrednictwem portali społecznościowych (#LipiecwRumi) oraz strony Urzędu
Miasta: rumia.eu.

„Bardzo dziękuję mieszkańcom za wszystkie nadesłane propozycje. Cieszę się, że
Budżet Obywatelski, podobnie jak w poprzednich latach,
cieszy się zainteresowaniem.
Jest to świetne narzędzie,
dzięki któremu razem z mieszkańcami zmieniamy Rumię.”
– powiedział Zastępca Burmistrza Rumi Piotr Wittbrodt.

W nadchodzącym Budżecie Obywatelskim, podobnie
jak w poprzednich latach,
mieszkańcy będą mieli do
dyspozycji 1 500 000 złotych.
Terminarz Budżetu Obywatelskiego 2018:
Do 18 sierpnia – weryfikacja nadesłanych projektów
Do 25 sierpnia – ogłoszenie projektów, które zostaną
poddane pod głosowanie

18 września – 2 października – Głosowanie
5 października – ogłoszenie wyników podczas
Gali Budżetu Obywatelskiego.
Wszystkie
informacje
dotyczące Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na
stronie: https://rumia.budzet-obywatelski.org/

Powstanie pierwszy mural w Rumi
Komisja konkursowa dokonała jednomyślnego wyboru i spośród 33
nadesłanych prac wybrała projekt Pani Justyny Cychowskiej. Autorka
zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 3 000 złotych.
Mural zostanie wykonany
do połowy czerwca, a prace
ruszą niebawem! Mural ozdobi
blok przy ul. Dąbrowskiego 5.
„Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bardzo
dziękuję wszystkim, którzy wysłali swoje propozycje. Praca
nadesłana przez Panią Justynę
Cychowską była jednak najlepsza. Jest pozytywna, energetyczna, kolorowa i po prostu bardzo
ładna. Mam nadzieję, że spodoba się wszystkim mieszkańcom.”
– komentuje Przewodniczący
Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Członkowie
komisji
zgodnie podkreślają, że poziom konkursu był bardzo
wysoki. Zapowiadane są
również dalsze prace w podobnym zakresie. Już w najbliższym czasie nowy wizerunek zyskają dwa tunele.
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Noc nauki u „Książąt”!
W nocy z 12 na 13 maja , w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi,
odbyła się I Edycja Nocy Eksperymentów, projektu skierowanego do
uczniów rumskich gimnazjów, pasjonatów biologii, chemii i fizyki.
Na zaproszonych gości
czekało wiele atrakcji, m.in.
nocny wykład profesora Politechniki Gdańskiej, ciekawe eksperymenty przeprowadzone w pracowniach
laboratoryjnych oraz do-

artykułów ze swojego najbliższego otoczenia. Dla
wytrwałych nie lada wyzwaniem były ćwiczenia
z tworzenia chemicznych
szyfrów i ich rozwiązywania. W sali biologicznej

skonała zabawa z odczynnikami chemicznymi, które
miejmy nadzieję, że nie tylko na tę jedną noc przestały
być tematem tabu.
Przyszli chemicy uczestniczyli w eksperymentach
nad strukturą skrobi, określali również wskaźnik ph

wszystkich zainteresowały
eksperymenty na obecność
soli w produktach spożywczych, licealiści pokazali
swym młodszym kolegom
jak wyizolować DNA z
kiwi czy odczytywać swoje linie papilarne. Również
pracownia fizyczna cieszy-

OGŁOSZENIE

ła się dużą popularnością,
głównie za sprawą doświadczeń na energii elektrycznej.
Licealiści wykazali się
dużym zaangażowaniem
oraz sporą wiedzą merytoryczną przeprowadzając
doświadczenia naukowe
na poziomie gimnazjalnym
oraz licealnym. Dodatkowo
pomagali gimnazjalistom
w samodzielnych eksperymentach oraz opowiadali
o realizowanych projektach
naukowo-badawczych.
Okazuje się, że zastąpienie teorii praktyką może
być kluczem do sukcesu.
Dowodem na to innowacyjne podejście do zagadnień matematyczno-przyrodniczych realizowanych
w I Liceum Ogólnokształcącym jest Noc Eksperymentów, wydarzenie, które
warto na stałe wpisać do
kalendarza szkolnego.
Monika Pranczke

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
6

Gazeta Rumska, nr 5 (119), maj 2017

Dołącz do drużyny Przegląd Teatrzyków
Zuchowych w Redzie
„Hipolita“!

W ubiegły piątek 12 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Redzie odbył się Prze-

24 kwietnia 2017 roku w ZSP nr 2 w Rumi odbył się Dzień Otwar- gląd Teatrzyków Zuchowych. Organizatorem był Harcerski Szczep leśnety. Chętnych do odwiedzenia szkoły nie brakowało! Na ten dzień go Wampum Reda oraz komendant Przeglądu dh pwd. Konrad Piotrowski.
zaplanowaliśmy wiele atrakcji.
28 Gromada Zuchowa przyznano dwie pierwsze Dla wykonawców i go-

Uczniowie z klas gimnazjalnych
m.in. z Rumi, Redy, Pucka, Wejherowa i Gdyni z zainteresowaniem
zwiedzali szkołę. Najchętniej zatrzymywali się w pracowniach gastronomicznych gdzie uczniowie
z „Hipolita“ przygotowywali pizzę i rogaliki. Wszystkiego można
było spróbować! W tym czasie
w pracowniach fryzjerskich można było całkowicie zmienić fryzurę z czego korzystali przede
wszystkim... chłopcy.
W trakcie trwania Dnia Otwartego można było wziąć udział

w rozgrywkach sportowych, obejrzeć pokazy tańca nowoczesnego
lub wziąć udział m.in. w grach językowych czy spotkaniu na temat
zagranicznych praktyk organizowanych w ramach unijnego programu „Erasmus+“.
Mamy nadzieję, Drodzy Gimnazjaliści, że wizyta w naszej szkole tylko upewniła Was, że wybór
„Hipolita“ to najlepszy pomysł!
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie na stronie:
www.hipolit.info lub pod nr
tel.: 58 671 13 36.

„Stumilowy Las” przygotowała przedstawienie o
Ekoskrzatach, a 20 Gromada Zuchowa o Czerwonym Kapturku.
Jury w składzie: dh pwd
Maja Formella, dh phm.
Alicja Gawinecka i dh
phm. Patrycja Jabłońska miało ciężki orzech
do zgryzienia. W końcu

nagrody, a zuchy otrzymały dyplomy, plakietki
oraz nagrody rzeczowe. W
przerwie zuchy wraz z całą
publicznością pląsały i
tańczyły, rodzice dopingowali, a zgromadzeni goście
wraz z p. Krzysztofem
Krzemińskim – Burmistrzem Redy, oklaskiwali
młodych
wykonawców.

ści przygotowano słodki poczęstunek, oprawę
muzyczną i nagłośnienie zapewnił p. Andrzej
Dąbrowski, a dekoracje
przygotowali
podczas
zbiórek harcerze i wędrownicy ze Szczepu Leśne Wampum Reda.

pwd. Konrad Piotrowski
foto: Aleksandra Piotrowska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników przeglądu, w środku Burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiński

DZIEŃ EUROPEJSKI W GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIM
Jak co roku w Salezjańskim Gimnazjum 19 maja odbył się Dzień skich, wymachując flagami
Europejski. Każda klasa przygotowywała stoisko tematyczne - i transparentami.
Wszyscy świetnie się bawśród nich znalazły się: niemieckie, francuskie, hiszpańskie, włowili,
zarówno uczniowie, jak
skie, norweskie, holenderskie... Do wyboru, do koloru.

W ramach tego święta
organizowany jest konkurs
na najlepsze stoisko oraz najlepszy występ na paradzie
europejskiej. Właśnie dlatego było tak różnorodnie, tak
ciekawie, tak pysznie i tak
kolorowo! Wszyscy chcieli
wygrać - to było widać. W

klasie IIIB można było skosztować prawdziwej włoskiej
pizzy, w IIA co odważniejsi
mogli skusić się na prawdziwe niemieckie śledzie w
śmietanie. Za to w klasie ID
każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z Harrym Potterem, budką telefoniczną oraz dwoma

bardzo uroczymi królowymi
Elżbietami. Były też holenderskie tulipany, ogniste flamenco, niemieckie Frauen,
Matka Boska z Fatimy itp.
Po godzinie oceniania
prezentacji klas przez jurorów w składzie: pani Joanna Dela, pani Agnieszka
Jankowska i pan Paweł
Kwiatkowski oraz przez
samych uczniów, zamknięto stanowiska, po czym
udano się na wyczekiwaną
paradę. Pogoda była cudowna, więc i widowisko
okazało się spektakularne.
Cała szkoła wyszła przed
budynek i szła dumnie w
paradzie narodów europej-

i nauczyciele. Można było
nacieszyć oko pięknymi widokami, jak i brzuch przepysznymi daniami z całego
świata. Jednak najwspanialsze w takich świętach jest to,
że jednoczą nas, jako społeczność szkolną, ale także
sprawiają, że czujemy się w
jakiś sposób również związani z krajami, które tego
dnia reprezentujemy. Jest to
wspaniałe przeżycie - móc
na jeden dzień oderwać się
od monotonii nauki i dać
porwać się zabawie (nawet
takiej, która uczy!).
A teraz tylko z niecierpliwością wyczekujemy wyników
i obstawiamy wygranych!!
Karolina Potrzebska, IIIC
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Powiat pozyskał unijne środki
na termomodernizację 3 budynków
Blisko 2,6 mln zł otrzyma Powiat Wejherowski z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na termomodernizację trzech budynków. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, szkole zawodowej Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki unijne zostaną wykorzystane m.in. na ocieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła czy odnowę stolarki okiennej.
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie
10 umów na modernizację
energetyczną budynków,
na łączną kwotę dofinansowania 27 315 696,26 zł.
Dzięki tym umowom 30
budynków użyteczności
publicznej oraz 9 budynków komunalnych przejdzie gruntowne zmiany w
celu zwiększenia efektywności energetycznej.

– Bardzo nam zależy,
żeby realizować jeden z
ważnych celów, jakie stawia
przed krajami członkowskimi Unia Europejska, która
mówi wprost o konieczności
zwiększenia
efektywności
energetycznej – mówił podczas wydarzenia Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
W gronie samorządów,
które otrzymały dofinansowanie znalazł się projekt
Powiatu Wejherowskiego
pn. „Kompleksowa moder-

nizacja energetyczna trzech
budynków będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.
– Nasz wniosek znalazł
się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez
Urząd Marszałkowski i
otrzymał dofinansowanie w
wysokości 2.593.000 zł –

BLISKO 50 MLN ZŁ WIĘCEJ DO BUDŻETU
W obecnej kadencji Powiat Wejherowski pozyskał 48 mln zł
dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację wielu ważnych
przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych czy społecznych. Środki zewnętrzne pozyskano m.in. na: szkolnictwo zawodowe, modernizację obiektów szkolnych, aktywizację osób bezrobotnych,
podniesienie poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, budowę
Książnicy prof. Gerarda Labudy czy termomodernizację powiatowych budynków.
Z okazji przypadającego w dniu 9 maja br. Dnia
Unii Europejskiej, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem
Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Podczas spotkania Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius podsumowała unijne projekty, na
które samorząd pozyskał
środki w tej kadencji.
– Podczas trzech lat obecnej kadencji, Zarząd i Rada
Powiatu Wejherowskiego,
przy pomocy pracowników
starostwa, bardzo aktywnie
pozyskiwała środki unijne,
dzięki czemu udało się dofinansować 10 projektów
– mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
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Jak zaznaczyła podczas
konferencji starosta najwyższą kwotę, bo w wysokości
24,2 mln zł, powiat pozyskał na rozwój i podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Powiecie
Wejherowskim. Otrzymane
środki przeznaczone zosta-

ną m.in. na doposażenie i
unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażenie pracowni zawodowych,
rozbudowę szkół oraz dofinansowanie nauczycieli i
instruktorów, którzy będą
mogli podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje

mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Pozyskane
pieniądze
przeznaczone zostaną na
działania mające na celu
zmniejszenie zużycia energii
dostarczanej do trzech powiatowych budynków. Prace polegać będą na wykonaniu izolacji termicznej ścian
zewnętrznych od wewnątrz,
stropów oraz połaci dachowych czy izolacji akustycznej stropu. Ponadto wymieniona zostanie stolarka
okienna i drzwiowa, instapraktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia oraz praktyki i staże w
przedsiębiorstwach.
Warto przypomnieć, że
w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie, od 1 stycznia
2015 r., działa Lokalny Punkt
Informacyjny
Funduszy
Europejskich, gdzie można
uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości
pozyskiwania środków z
Unii Europejskiej. Punkt obsługuje mieszkańców trzech
powiatów: wejherowskiego,
kartuskiego i puckiego i jest
w całości finansowany ze
środków unijnych.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego podczas konferencji prasowej

Powiat Wejherowski

Od lewej: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel,
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

lacja centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej
oraz nastąpi modernizacja
wentylacji mechanicznej.
Całkowita wartość projektu realizowanego przez
Powiat Wejherowski wyniesie 3 570.604,07 zł, z czego
blisko 1 mln to wkład własny powiatu. Warto dodać,
że przyznane środki unijne
w wysokości 2 593.779,11
zł stanowią 74% poziomu

dofinansowania. Zadanie
będzie realizowane w latach
2017-2018.
Po zakończeniu prac we
wspomnianych
budynkach
nastąpi zmniejszenie zużycia
energii cieplnej, co spowoduje
wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej,
polegające na obniżeniu kosztów
ogrzewania oraz redukcji kosztów utrzymania budynków.
Powiat Wejherowski

Projekty, na które pozyskano
dofinansowanie w kadencji 2014-2018
– „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację
budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”;
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz –
Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek”;
– „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”;
– „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”;
– „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”;
– „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków
w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”;
– „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynku pracy”;
– „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach
przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”;
– „Zdolni z Pomorza – zajęcia dla utalentowanych uczniów”;
– „Erasmus – wymiana międzynarodowa młodzieży”.

Młodzież na pierwszym planie

Uroczysta atmosfera towarzyszyła pożegnaniu uczniów klas trzecich z I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Licealiści otrzymali wyróżnienia. Gośćmi uroczystości byli m. in. przedstawiciele
władz powiatu wejherowskiego oraz poseł Jan Klawiter. Głównymi bohaterami
tego spotkania byli jednak
uczniowie i ich wyniki w
nauce oraz dodatkowe osią-

gnięcia na poziomie powiatowym. Uzdolniona młodzież
umiliła wszystkim obecnym
czas swoimi występami artystycznymi.
Na uroczystości przemawiali: W. Rybakowski,
wicestarosta W. Reclaf oraz
poseł Jan Klawiter. Zgodnie
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życzyli młodzieży na dalszej drodze wielu osiągnięć
naukowych, zawodowych
oraz prywatnych. Uznali
I LO za bardzo dobry wybór, gdyż szkoła otwiera
wiele możliwości rozwoju
na kolejnych etapach życia.
To, co jest najtrwalsze, to
wartości wyniesione z lat
edukacji w liceum oraz autorytety i przyjaźnie.
W tym dniu wyróżniono uczniów za różne
przedsięwzięcia – naukowe, artystyczne, sportowe i
społeczne. Dyrekcja szkoły
nagrodziła dyplomami i
stypendiami „najlepszych z
najlepszych”, natomiast społeczność uczniowska przyznała własne nagrody tegorocznym maturzystom w 6
kategoriach. E. Samulska

Kongres ku czci NMP Wspomożenia Wiernych
Już po raz IX odbył się w sanktuarium rumskim Inspektorialny Kongres ku czci NMP Wspomożenia Wiernych pod znaczącym tytułem:
„Maryja – potężna przewodniczka Kościoła”. Tematyka kongresów zazwyczaj nawiązuje do różnych wydarzeń związanych z osobą Maryi, jej
związków z historią zbawienia czy też obecności Maryi w życiu Kościoła.
Tym razem tematyka wskazywała na Matkę
Bożą jako obrończynię
wiary oraz przewodniczkę w niełatwych czasach
podważania prawd wiary i
obojętności religijnej. Podczas Kongresu uczestnicy
wysłuchali najpierw ciekawego biblijnego wykładu p.
dr Piotra Walewskiego pt.
„Niewiasta z Apokalipsy”,
następnie wykładu ks. mgr
Michała Mejera: „Auxilium Christianorum – walcząca przewodniczka Kościoła” oraz wykładu ks. dr
Adama Popławskiego pt.
„Fatima – objawienie końca

czasów”. Wykłady w różnorodny sposób ukazały nam
Maryję jako tę, która od
początków historii zbawienia towarzyszy Kościołowi i
pomaga dokonywać właściwych wyborów, gdy mnożą się trudności, herezje i
trzeba na nowo odczytywać
znaki czasów. W Kongresie
wzięło udział ponad 120
delegatów z różnych ośrodków salezjańskich w Polsce
m.in. Warszawy, Oświęcimia, Szczyrku, Płocka,
Słupska, Dębna, Gdańska,
Kobylnicy,
Bydgoszczy,
Kielc, Łodzi, Kutna, Katowic, Sokołowa Podlaskiego,

Nowego Dworu Mazowieckiego oraz grupa czcicieli
Maryi z naszej Rumi.
Centralnym punktem
Kongresu była uroczysta
Eucharystia sprawowana
przez grono kapłanów, której przewodniczył ks. bp
Zbigniew Zieliński. Organizatorem Kongresu była
parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
oraz działające przy parafii Stowarzyszenie Maryi
Wspomożycielki (ADMA).
Następny Kongres odbędzie się w jednym z sanktuariów maryjnych w Polsce.
ks. Janusz Sikora SDB
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Taka parafia jest tylko... jedna
Parafia p.w. św. Józefa i św. Judy Tadeusza na Zagórzu, to parafia
niezwykła. Cóż jest w niej takiego? Otóż od wielu lat ksiądz prałat
Tadeusz Gut wraz z parafianami wspomagają misje.
Na początku były to misje w Brazylii, natomiast
obecnie są to kraje afrykańskie a w szczególności
Nigeria. Parafia niezwykle
zaangażowała się w budowę
studni (ma na swoim koncie wybudowanie 5 studni
w Nigerii, 1 w Zambii i 1
w Kenii), które są życiem
dla tamtejszej ludności.
Zakupiła także łódź motorową dla jednej z wiosek.
W maju ubiegłego roku do
parafii przyjechała Siostra
Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame i dzięki tej
wizycie „akcja pomocy mi-

sjom” nabrała jeszcze większego tempa i zaangażowania wielu ludzi. Parafianie
cyklicznie zbierają datki na
budowę szkoły w Uyo, której dyrektorem jest Siostra
Elżbieta. Została przeprowadzona zbiórka puzzli i
przyborów szkolnych oraz
pluszowych zabawek, w
którą niezwykle zaangażowała się, poza parafianami
również młodzież z Gimnazjum nr 4 im. Karola
Wojtyły. Wysłano ponad
110 kg układanek i 50 kg
pluszaków oraz kilka kilogramów lizaków, z których słynie ksiądz Tadeusz.

Radość nigeryjskich dzieci
była przeogromna. Uczniowie Siostry Elżbiety po raz
pierwszy w swoim życiu
trzymali w rękach maskotki
i puzzle. W marcu, ksiądz
proboszcz Tadeusz Gut
wysłał dla wszystkich parafii w diecezji Uyo, 75 kopii
obrazu Jezusa Miłosiernego, 20 tysięcy obrazków z
Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz modlitewniki
z nabożeństwami dla 73
parafii. Pomoc misjom bardzo jednoczy całą parafię
i przynosi dużo dobra i radości obdarowanym.
Elżbieta Dziecielska

Pożegnanie
maturzystów

W ostatni tydzień kwietnia dwie klasy trzecie Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego oficjalnie zakończyły rok szkolny
2016/2017 i naukę w liceum. Wśród 47 absolwentów 11 osób ukończyło szkołę z wyróżnieniem.
W czwartkowe popołudnie koleżanki i koledzy
trzecioklasistów tradycyjnie już przygotowały zabawny program artystyczny na pożegnanie starszego
rocznika, a abiturienci wręczyli swoje statuetki – Salazary – nauczycielom,
REKLAMA
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których najbardziej zapamiętali.
Później w części oficjalnej maturzyści wraz z
Rodzicami i społecznością
szkolną uczestniczyli we
mszy świętej. Po uroczystości wręczenia świadectw
był także czas na wspólny

poczęstunek i wspominanie przy kawie i cieście
ostatnich trzech lat.
Teraz pozostało już tylko zdać ten pierwszy, poważny egzamin dojrzałości.
Powodzenia,
Drodzy
Maturzyści!
mk

Spotkanie Burmistrza
i Radnych z mieszkańcami
Kolejne spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta Rumi
Michałem Pasiecznym oraz Radnymi miejskimi odbyło się 10 maja
2017 r w siedzibie Rumskiego Caritas. Organizatorem spotkania
był radny tej dzielnicy Michał Kryża.

Spotkanie z Burmistrzem miało być okazją
do zapoznania się z informacjami na temat budżetu
obywatelskiego, zrealizowanych inwestycji, stanie
realizacji wniosków składanych przez mieszkańców
w ubiegłym roku, budżetu

partycypacyjnego i tego
co będzie realizowane w
Rumi w najbliższym czasie.
Na początku Burmistrz
przedstawił mieszkańcom
prezentację multimedialną
i omówił stan inwestycji
miejskich, które obecnie są
realizowane lub już zosta-

ły wykonane od początku
obecnej kadencji samorządu. Drugą częścią prezentacji było nakreślenie dalszych planów rozwojowych
dla Rumi. Mieszkańcy zostali poinformowani m.in.
o czasie i sposobie realizacji węzła integracyjnego
w Rumi Janowie, o postępach w budowie kolejnych
ulic, o budowie przystanku SKM Biała Rzeka,
budowie parkingów przy
odnowionym przystanku
SKM-Rumia-Janowo, rewitalizacji rejonu Szmelty,
budowie nowej drogi tzw.
„Popiołówki”.
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W czasie przerwy w spotkaniu można było porozmawiać osobiście z burmistrzem
i radnymi, podzielić się swoimi uwagami i opiniami.
W drugiej części spotkania mieszkańcy poruszali
nurtujące ich kwestie związane z najbliższą okolicą, jak
i całym miastem. Była to
część przewidziana na zadawanie pytań, dyskusje i składanie wniosków dotyczących
przyszłości dzielnicy i miasta,
spraw mieszkaniowych itp.
W wyniku zgłaszanych
problemów do Straży Miejskiej w Rumi wyznaczono
więcej patroli pieszych w
obrębie osiedla Gierosa oraz
zostały wyznaczone 2 nowe
miejsca zagrożone do szczególnej kontroli m.in. rejon
łącznika od ul. Abrahama
do tunelu pod torami kolejowymi na ul. Morskiej oraz
ulicę Paderewskiego.
W spotkaniu oprócz
Burmistrza miasta udział
wziął również zastępca

Burmistrza Marcin Kurkowski a także Radni
– Przewodniczący Rady
Miasta Ariel Sinicki, Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Łoboz, radni

Krzysztof Woźniak, Michał Kryża, Beata Ławrukajtis oraz komendant
Straży Miejskiej Roman
Świrski.
Wojtek Hintzke

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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III Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy
„Śmieci mniej - Ziemi lżej”
22 kwietnia, w Dniu Ziemi odbył się w
Szkole Podstawowej nr 10, III Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy pt.
„Śmieci mniej - Ziemi lżej” skierowany do
uczniów klas trzecich, szkół podstawowych
naszego województwa a zorganizowany
przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli świetlicy.
Wzięło w nim udział
7 szkół podstawowych z
naszego
województwa.
Uczestnicy wykazali się
szeroką wiedzą ekologiczną i przyrodniczą, poziom
był bardzo wyrównany,
o czym świadczy ogólna punktacja. Regulamin
przewidywał wykonanie
kilku konkurencji m. in.
-rozwiązanie krzyżówki
-rozwiązanie testu
-prawidłowe wykonanie
selektywnej zbiórki odpadów
-wykonanie pracy w formie upcyklingu
-prezentacja
krótkiej
scenki teatralnej
-wykonanie plakatu.
Wszystkim nauczycielom przygotowującym zawodników jak i uczestnikom gratulujemy wiedzy,
zaangażowania i zdobytych trofeów.
Halina Groth

Lista laureatów:
I miejsce i Puchar Przyjaciela Przyrody zdobyli
zawodnicy z SP 10 w Rumi
im. J. Brzechwy - 64 punkty
II miejsce zajęła SP
w Rychnowach (pow. Człuchów) - 63 punkty
III miejsce Prywatna Szkoła w Redzie
im. Tony Halika - 62 punkty
IV miejsce SP 6 im.
T. Kościuszki z Wejherowa
- 60 punktów
V miejsce SP nr 9 im.
K.O. Borchardta z Rumi - 57
punktów
VI miejsce SP nr 6 im.
A. Majkowskiego z Rumi
-52 punkty
W skład komisji weszły
nauczycielki: p. Małgorzata Arendt z Gimnazjum nr
4, p. Anna. Dempc z SP 10,
p. Maria Korinth z SP 10.

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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III Edycja wydarzenia "Słowo na plaży" odbyła się przy Miejskiej
plaży w Gdyni. Na samym wstępie zaproszeni goście honorowi cytowali Biblię w poczuciu wspólnoty duchowej. Mogliśmy obejrzeć
występ Diecezjalnej Diakonii Tańca Ruchu Światło-Życie parafii
p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Jej
członkowie nawiązali znakomity kontakt z publicznością, a całej
oprawie towarzyszyły uśmiechy oraz bardzo ładna pogoda.

Tekst i foto: Emilia Samulska
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Masowa wycinka drzew w Rumi?
Niedawno pisaliśmy o tym, że w naszym mieście w zasadzie nie zauważa się jakiejś masowej wycinki drzew, mającej swoje podstawy w zmienionym niedawno prawie dotyczącym
wydawania zezwoleń na wycinanie zieleni. Jednak zdaje się, że nie tak do końca wszystko
jest w najlepszym porządku, napisała do nas pani Krystyna, opisując dość nieprzyjemną
historię, dziejącą się pod naszymi oknami na kilka dni przed długim weekendem majowym.
Opisywane zajście wydarzyło się pod koniec
kwietnia, w tygodniu
przed majowym długim
weekendem.
Przechodząc koło MOSiR usłyszałam głośny
dźwięk piły
mechanicznej i zobaczyłam ludzi
podcinanających drzewa
wzdłuż koryta Zagórskiej Strugi.
Sądziłam, że
to coroczna
pielęgnacja,
jedynie termin - okres
ochronny
lęgowisk ptaków, wydał
mi się co najmniej zaskakujący. Dopiero następnego
dnia, gdy już większości
drzew nie było, doznałam
szoku. Teren ten, wzdłuż
rzeki należącej do TPK, zawsze tętnił życiem przyrody, śpiewające ptaki, szum
drzew, piękna zielona enklawa w mieście. Było dla mnie
nie do pomyślenia, że ktoś
mógł dokonać takiego barbarzyństwa na przyrodzie i
to jeszcze w takim terminie!

Postanowiłam zadzwonić do Urzędu Miasta, do
wydziału ochrony środowiska z prośbą o wyjaśnienie
co się dzieje. Odpowiedź
jaką uzyskałam od urzędniczki była taka, że to pro-

chanicznych, więc wszystko jest w porządku. Wobec
powyższego wróciłam w
teren, gdzie ujrzałam robotnika z piłą wycinającego kolejne drzewo, a na
drzewie tuż obok gniazdo

jekt jakiegoś ciągu pieszo-spacerowego i wszystko
jest zgodnie z przepisami.
Na moje pytanie, dlaczego w takim czasie kiedy
na drzewach są gniazda,
odpowiedziano mi, żebym
udowodniła, że tam były
jakieś gniazda, a w sprawie zakłócania hałasem nie
można nic zrobić ponieważ
nie ma przepisów zabraniających używania pił me-

wysoko w konarach a nad
tym wszystkim latający
ptak.
Zadzwoniłam kolejny
raz do wydziału ochrony
środowiska z informacją
o tym gnieździe, a pani
urzędniczka pyta, gdzie to
jest? Odpowiedziałam, że,
to ona powinna wiedzieć,
powinna wybrać się w teren
i chronić przyrodę. Urzędniczka, której zadaniem

OGŁOSZENIE

Forum Młodych PiS Małe Trójmiasto
Znajdziesz nas na Facebooku:
/Forum-Młodych-PiS-Małe-Trójmiasto-1268802539841247
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jest ochrona środowiska,
powinna być w tej sprawie
zorientowana. Wysłałam
również skargę do Urzędu
Miasta, ale do tej pory nie
otrzymałam na nią odpowiedzi.
W wielu
miejscach naszego miasta
realizowane
są przeróżne
„projekty”,
ale są wykonywane z poszanowaniem
przyrody
i
rosnących
drzew. Szczególnie w tym
naturalnym
nadrzecznym
terenie nie
należałoby
wszystkiego
betonować,
tym bardziej, że ma to
być ciąg pieszo-spacerowy!
Wylewamy betony na ulice
Rumi, które później toną
w kałużach. Postanowiłam również skontaktować

się z ochroną środowiska
w Gdańsku, również dla
upewnienia wysłałam do
nich e-mail. Do dnia dzisiejszego jednak brak odpowiedzi.

Czy w takim projekcie nie
powinno się uwzględniać istniejącej zieleni i ją zachować?
Drzewa już nie odrosną,
przepłoszone ptaki mogą nie
wrócić w to samo miejsce.

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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XXXIII Turniej Teatralny
„Niebieskie Tarcze”

Adwokat wartości

W dniu 10.05.2017 r. odbyły się eliminacje rejonowe XXXIII Tur- różnień w tym: osiem innieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”. Eliminacje miały miejsce w dywidualnych wyróżnień
za kreacje aktorskie, dwa
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Celem konkursu jest
konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru
szkolnego oraz stworzenie
możliwości wymiany doświadczeń jego animatorom. W Turnieju mogły
uczestniczyć różnorodne
konwencje teatralne: teatry żywego planu: teatry
dramatyczne, teatry poezji,
teatry ruchu, teatry tańca,
teatry plastyczne: teatry
lalkowe, teatry przedmiotu
i kabarety.
W tym roku zgłosiło się
11 zespołów teatralnych z
Powiatu wejherowskiego
oraz puckiego.
Swoją obecnością na
Turnieju zaszczycił Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego pan Witold
Reclaf, przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Powiatu pan Ludwik Zegzu-

ła oraz Dyrektor Domu
Kultury SM Janowo pan
Leszek Winczewski.
Występy teatralne oceniane były przez jury w składzie:
Beata Buczek-Żarnecka – Od 1994 roku aktorka
Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Ostatnio mogliśmy podziwiać panią Beatę w „Królowej Śniegu” i „Pokojówkach”.
Violetta Jankowska-Seremak – aktorka estradowa i dramatyczna. Wybitny znawca i specjalista
ds. literaury, nauki i wydawnictw. Doświadczony
juror konkursów recytatorskich. Na co dzień związana z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.
Julia Pietrucha polska
aktorka, modelka i piosenkarka, Jako aktorka zadebiutowała w 2001 roku w

Teatrze Syrena w Warszawie, grając Gerdę w Królowej Śniegu w reżyserii
Barbary Borys-Damięckiej.
Znana między innymi z
serialu „Na Wspólnej” oraz
„Blondynka”. Od marca
2012 roku, w teatrze 6. Piętro w Warszawie, występuje
w roli Juliet w Central Park
West Woody'ego Allena.
W tym roku oprócz
miejsc na podium jury
przyznało również jedną
nagrodę specjalną, 12 wy-

wyróżnienia dla zespołów,
a także wyróżnienie za scenariusz oraz wyróżnienie
za scenografię.
Laureaci zdobyli pamiątkowe statuetki, zestawy słodyczy, natomiast laureaci
pierwszych miejsc otrzymali również bilety do kina.
Ze względu na ogromny
trud włożony w przygotowania spektakli przewidziano również nagrody
oraz dyplomy za udział w
Turnieju.
Dorota Kopycińska

Przedstawiciele rumskich szkół zajęli
następujące miejsca:
NAGRODY DLA ZESPOŁÓW TEATRALNYCH
II m. – BAMBO „Bajka o sennej nutce” z SP nr 10
WYRÓŻNIENIA
- TEATRALNA SZÓSTKA „Krzywa bajka” z SP nr 6
- BAJNUTKI „Księżniczka na ziarnku grochu”
z SP nr 9
WYRÓŻNIENIA ZA KREACJE AKTORSKIE
- Weronika Kwolek z zespołu BAJNUTKI za rolę
„Króla”
- Michał Bach z zespołu BAMBO za rolę
„Nutki GIS”
INNE NAGRODY
Wyróżnienie za scenografię: zespół TO MY z
Ekol. Gimn. Społecznego
Na etapie wojewódzkim rejon powiatu wejherowskiego i puckiego będą reprezentowały dwa
zespoły, w tym z Rumi:
BAMBO „Bajka o sennej nutce” z SP nr 10
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

W maju na zaproszenie instytutu Ordo
Iuris po raz kolejny odwiedził Polskę mec.
Nikolas Nikas – amerykański prawnik, prezes Bioethics Defense Fund. Organizacja,
której przewodniczy, zajmuje się działalnością pro-life, kwestiami ochrony wolności
sumienia, propagowaniem chrześcijańskiej
etyki i moralności w sferze prawodawstwa
i medycyny.
Mec. Nikas wygłasza wykłady dotyczące tych właśnie kwestii w wielu krajach na całym świecie. W trakcie tegorocznej
wizyty w Polsce takie prelekcje odbyły się w Szczecinie, Opolu
i w Krakowie.

Czym zajmuje się Nikolas Nikas?

Działalność mec. Nikasa oraz kierowanej przez niego organizacji w dobie toczonej na całym świecie debaty dotyczącej
aborcji, eutanazji, in vitro czy też klauzuli sumienia stanowi
poważny oręż w walce z posiadającą przemożne wpływy libertyńską ideologią. Zwraca uwagę na konieczność respektowania podstawowych zasad etycznych wywiedzionych poprzez
naukę chrześcijańską z prawa naturalnego w pracy lekarzy
oraz w badaniach nad rozwojem medycyny. W swoich wypowiedziach mec. Nikas posługuje się racjonalnymi, naukowymi
argumentami. Mówi o potrzebie wyznaczenia etycznych,
moralnych granic dla coraz bardziej śmiałych, kontrowersyjnych eksperymentów medycznych, jednocześnie doceniając
pozytywne aspekty postępu w nauce. Podkreśla, że ochrona
życia objawiająca się w niedopuszczalności aborcji czy też
eutanazji nie musi wynikać z przesłanek religijnych. Odpiera
w ten sposób zarzuty środowisk lewicowych sprowadzających
postawę obrońców życia do religijnego fundamentalizmu.

Prawo w obronie moralności

Działalność Bioethics Defense Fund ma też bardziej konkretny, praktyczny wymiar. Organizacja ta zajmuje się nie
tylko propagowaniem prezentowanych przez siebie poglądów
i wartości we wspomniany już sposób. Bioethics Defense
Fund przygotowuje projekty aktów prawnych - podobnie jak
instytut Ordo Iuris, który zwrócił uwagę opinii publicznej w
Polsce na swoją działalność przede wszystkim przygotowaniem projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Projekty
te dotyczą oczywiście kwestii etycznych, takich jak zakaz
tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, zakaz klonowania
ludzi czy też zakaz aborcji przez częściowe urodzenie – wyjątkowo brutalnej formy przerywania ciąży wykonywanej w
trakcie sztucznie wywołanego porodu. W Polsce takie kwestie
wydawać się mogą przerażającą fikcją naukową, jednak w
Stanach Zjednoczonych tak wygląda brutalna rzeczywistość.
Tym bardziej należy zatem docenić działalność organizacji
kierowanej przez mec. Nikasa.

Głos rozsądku

Co prawda również w Polsce mamy do czynienia z coraz
bardziej zażartą dyskusją dotyczącą moralności i etyki w
medycynie – wystarczy tu wymienić wspomniany już projekt ustawy antyaborcyjnej czy głośną sprawę zwolnienia
prof. Chazana. Niemniej jednak wciąż nie są to problemy o
podobnej skali jak te, nad którymi toczone są debaty w USA
czy zachodniej Europie. Warto zatem wsłuchać się w wypowiedzi mec. Nikasa, które stanowią zarówno przestrogę, jak i
wskazówki postępowania w przypadku konieczności brania
czynnego udziału w tego typu debatach.
Arkadiusz Gajos
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Bohaterowie nagrodzeni

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie starosta Gabriela Lisius oraz zawodowy profesjonawraz z burmistrzem Rumi Michałem Pasiecznym wręczyli dyplomy lizm przy gaszeniu pożaru
policjantom i strażakom za skutecznie wykonaną akcję ratunkową. jednorodzinnego budynku
Spotkanie odbyło się
z asp. Andrzejem Piepiórką i asp. sztabowym
Andrzejem Wilmanem
– funkcjonariuszami Ko-

mendy Powiatowej Policji
w Wejherowie oraz sekc.
Arkadiuszem
Miotk
– funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie.
Zostali oni wyróżnieni
za szczególną, godną podziwu postawę, odwagę

mieszkalnego w Rumi przy
ul. Grunwaldzkiej 126.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji oraz profesjonalnie przeprowadzonej
ewakuacji a także akcji ra-

85 lat ZHP w Rumi
1 RUMIAŃSKA
DRUŻYNA HARCERSKA
NIEPRZETARTEGO SZLAKU
Drużyna Nieprzetartego Szlaku w Hufcu Rumia
powstała na początku lat siedemdziesiątych XX w.
Prowadzili ją Beniamin Pelowski i Krystyna Matyjasik-Pelowska. Od 1976r., kiedy Szkoła Podstawowa nr
2 przy ul. Sabata otrzymała status Szkoły Specjalnej,
Drużyna Nieprzetartego Szlaku działała w tej szkole.
Początkowo drużynową była Danuta Mikołajewska.
Od 1982r. do 1992r. drużynę prowadziła Wiesława
Nowak, później do 1997r. Marzena Węgrzynowska. Drużyna w tym czasie brała udział w Festiwalach Piosenki Harcerskiej i Rajdach organizowanych
przez Hufiec, a także w Rajdach Rodło i corocznych
Zlotach Drużyn NS organizowanych przez Chorągiew Gdańską. Wyjeżdżała też na biwaki - do Starej
Piły, Bieszkowic, Krynicy Morskiej. W czasie wakacji
Drużyna wyjeżdżała na obozy harcerskie - wielokrot-

nie do Choczewa, a także do Garczyna, Szklarskiej
Poręby, Rabki i w Bieszczady do bazy Nasiczne. Była
na obozach w Górach Świętokrzyskich, w Beskidach,
na Śląsku oraz w Puszczy Knyszyńskiej. Na obozy te
wyjeżdżali również harcerze z drużyn NS z Gdyni,
Sopotu i Pucka. Kontakty nawiązane między drużynami były kontynuowane - harcerze spotykali się
na wspólnych zabawach karnawałowych i andrzejkowych. Ostatnim drużynowym, do roku 2003r, był
pwd. Piotr Waśkowski. Drużyna na obozie HAL’91 w
Grabowej.

Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Miotk, Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Komendant Powiatowy PSP
bryg. Jacek Niewęgłowski

towniczej przyczyniono się
do uratowania ludzkiego
życia i mienia, zmniejszenia strat pożarowych. Przy
tym znacznie ułatwiono

działania zastępom JRG i
OSP, przybyłym na miejsce
zdarzenia.
Emilia Samulska

226 rocznica
Konstytucji 3 Maja
w Gimnazjum nr 1
28 kwietnia br. Uczniowie Gimnazjum nr 1
świętowali 226 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej - Konstytucji 3 Maja.

Uroczysta
akademia
szkolna upamiętniająca to
wydarzenie, była żywą lekcją historii i patriotyzmu
przypominającą okoliczności i konsekwencje uchwalenia Konstytucji w 1791
roku.

Stała się także okazją do
przypomnienia o innych
polskich Świętach Narodowych, takich jak: Święto
Pracy oraz Święto Flagi.
Naród bowiem nie znający swojej historii, skazany
jest na niebyt i zapomnienie.
Anna Lawrenc
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Oni znają się na Biblii

Drobiazgową znajomością postaci i historii z Pisma Świętego musieli się wykazać
uczestnicy konkursu im. Sługi Bożego Augusta Hlonda „Ewangelia wg św. Mateusza”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół
podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Wzięła
w nim udział bardzo duża
liczba dzieci oraz młodzieży z różnych miast.
Konkurs dotyczył wiedzy
o Biblii i został przeprowadzony pod patronatem ks.

abpa Sławoja Głódzia, metropolity gdańskiego, ks.
Ryszarda Kasyny, biskupa
pelplińskiego, Urszuli Fustak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Moniki
Kończyk, pomorskiego kuratora oświaty. Przewodniczącym komisji konkursowej był poseł Jan Klawiter.

Ogólny poziom testu był dosyć wysoki, zaś
uczestnicy wykazali się
dużą wiedzą i znajomością
tematu. Na koniec rozdano dyplomy i wyróżnienia.
Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
Emilia Samulska

Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza

Żłobek BAYEREK w Rumi
Żłobek BAYEREK to otwarta w Rumi nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w sieci instytucji m.in. w Gdyni, Grudziądzu. Ten
przestronny i kolorowy żłobek otwiera nowe standardy jakości
pośród tradycyjnych żłobków, które odwiedzają rodzice szukający
bezpiecznego i przytulnego miejsca dla swoich pociech.
Żłobek Bayerek posiada
wykwalifikowaną kadrę z
doświadczeniem (dwie anglistki), która poza kompetentną opieką daje ciepło i
uczucie dziecku.
Poza domową atmosferą, zapewnione są bardzo
dobre warunki bytowe,
które wyróżniają żłobek
na tle innych takich placówek. Szczególne, ciepłe
podejście kadry do swoich
podopiecznych, dbałość o
czystość i higienę otoczenia stwarzają wyjątkowe
warunki dla dzieci. Różnorodne zajęcia dostosowane
do możliwości i potrzeb
dzieci wspomagają rozwój
ich funkcji psycho-motorycznych, kształtują w sferze społeczno-emocjonalnej.

W żłobku znajdują się
cztery sale dydaktyczne - grupa maluszków,
brzdąców, tygrysków i bobasków, cztery sypialnie,
kolorowe 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 przeznaczone na wózki i foteliki samochodowe.
Każda z sal jest wentylowana i klimatyzowana.
Każda z sal jest objęta monitoringiem do którego rodzice mają dostęp poprzez
indywidualne hasło. Żłobek

jest też przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.
Placówka jest dotowana
ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
posiada najwyższej jakości
atestowane wyposażenie,
materiały, środki oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
Rodzice mieszkający na
terenie Rumi, spełniający warunki projektu UE nie płacą
nic za czesne. Z racji dotacji
z projektu Maluch mogą zapłacić 110 zł za miesięczny
pobyt dziecka w żłobku.
Nabór do żłobka jest ciągły i odbywa się całym rokiem, w każdej chwili można
zapisać dziecko. Prowadzimy
jednocześnie nabór do naszego przedszkola „DOBRE
PRZEDSZKOLE”. Serdecznie zapraszamy Rodziców.

Poszukujemy osoby na stanowisko opiekunka dziecięca
oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Telefon kontaktowy: 535 86 00 86

Żłobek „BAYEREK”
Przedszkole „DOBRE PRZEDSZKOLE”
Rumia, ul. Grunwaldzka 35
Telefon kontaktowy: +48 535 86 00 86
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8 Mistrzostwa Rumi szkół podstawowych w pływaniu
W dniu 26.04.2017 r odbyły się już po raz
8 Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych
w Pływaniu.
Na stracie stawiło się aż
175 zawodników z pięciu
szkół (SP 6, SP 1, SP 10,
szkoła Ekologiczna, SP z
Redy oraz gospodarze zawodów SP 9).
Do rozdania było 70
kompletów medali, dyplomów i ponad 180 nagród
rzeczowych dla startują-

cych zawodników. Dzięki sponsorom MOSIR
Rumia oraz firmie AVDA
mogliśmy zorganizować
tak atrakcyjne zawody dla
tak dużej grupy uczniów.
Cieszymy się, że frekwencja z roku na rok jest coraz
większa.
Artur Ziniewicz

Czytanie inspiruje!
Młodzi szwedzi w Rumi
Noc Bibliotek w Stacji Kultura

Ruszyły przygotowania do kolejnej ogólnopolskiej edycji Nocy Bibliotek, która odbędzie się 3 czerwca. Stacja Kultura – jak zwykle nada
imprezie wyjątkowy charakter. Gdzie przeniesiemy się tym razem?
Otóż podążymy szlakami, z dala od zgiełku miasta, wprost do „Zielonej krainy”. Rumię poruszy przede wszystkim natura i ekologia.
W tym duchu trwa również realizacja wyjątkowego
projektu
fotograficznego
„Czytanie inspiruje!”. Podczas sesji zdjęciowych młodzież ma okazję nie tylko
stanąć za obiektywem aparatu fotograficznego ale również wcielić się w bohaterów
bajek i baśni dla dzieci, tworzy samodzielnie kostiumy i
charakteryzację oraz zajmuje
się obróbką graficzną prac.
- Książki odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu
dzieci. Wprowadzają je w
świat magii oraz rozwijają
ich wyobraźnię – mówi pomysłodawczyni
projektu
p. Beata Wysocka- Turek
– Zależało nam na zachęceniu dzieci do czytania, ale
również na nowym ujęciu
bohaterów literackich i poka-
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zaniu, jak można „bawić”
się tematem, kreatywnie
wykorzystując różnorodne
materiały np. opakowania
po jogurcie.
W projekcie biorą udział
uczniowie z Rumi, Wejherowa a nawet Dębogórza,
którzy głównie w niedziele
spotykali się podczas sesji
zdjęciowych w plenerze lub z
wykorzystaniem green screenu. Efektem ich prac będzie 15 fotografii, które będzie można obejrzeć podczas
wielkoformatowego wernisażu 3 czerwca o godz. 17.00
podczas Nocy Bibliotek w
Stacji Kultura w Rumi.
- Młodzież wykazała się
niebywałą kreatywnością
– dodaje z uśmiechem p.
Beata Wysocka – Turek
- Będzie można obejrzeć

m.in. Martę Kandzorę jako
Kopciuszka w sukni z folii bąbelkowej lub Tereskę
Królikowską jako Alicję w
Krainie Czarów w kostiumie z gazet. Pojawi się także Pinokio z długim nosem,
choć jak zapewnia Borys
Szymański – On nigdy nie
kłamie :)
Co jeszcze się pojawi
tej nocy w Stacji Kultura?
Będą dźwięki etniczne i
folkowe, które zagłuszą pociągowy zgiełk. Warsztaty,
zabawy, teatrzyki będą toczyły się blisko pól, ziół i
gór a podróżnicy zainspirują nas do dalekich wypraw
survivalowych.
Warto przyjść tego wieczora do Stacji Kultura!
stb

Młodzież z Hultsfred po raz ósmy gościła w Rumi i w naszym gimnazjum. Była to kolejna rewizyta i uczniowie naszej szkoły czekali na to wydarzenie z niecierpliwością. Niektórzy po raz pierwszy,
inni po raz drugi gościli kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionego
szwedzkiego miasta w swoich domach. Do Rumi przybyła 14-osobowa grupa młodzieży i trzech nauczycieli z Hultsfred.

W szkole gości serdecznie przywitała pani dyrektor
Ewa Grzymkowska i każdy z uczestników wymiany
otrzymał program pobytu z
harmonogramem zaplanowanych zajęć.
Pierwszego dnia młodzież
brała udział w lekcjach języka
angielskiego i niemieckiego
oraz uczestniczyła w przygotowaniach uczniów klas
trzecich do udziału w finale
wojewódzkiego
konkursu
języka angielskiego. Zajęcia
okazały się owocne, a drużyna z naszego gimnazjum zajęła pierwsze miejsce!
Grupy
polsko-szwedzkie pracowały również nad
projektem „Polsko-szwedzka muzyka, taniec, kuchnia”,
wykorzystując dostępne w
szkole pomoce. Po obiedzie
uczestnicy wymiany międzynarodowej wybrali się wraz z
opiekunami na wycieczkę do
Gdyni. Po spacerze na Skwerze Kościuszki zwiedziliśmy
jeden z najładniejszych polskich żaglowców „Dar Pomorza” oraz najnowocześniejszą
i największą w Polsce przystań jachtową „Marina Gdynia”. Naszą wycieczkę zakończyliśmy przejażdżką kolejką
linowo-terenową „Kamienna
Góra” i pysznym pączkiem w
cukierni „Pączuś” przy Świętojańskiej.

Pamiątkowe zdjęcie pod gdańskim Neptunem

Następny dzień wymagał wczesnej pobudki, gdyż
po godzinie 8.00 młodzież
wyruszyła autokarem do Sopotu i Gdańska. Pogoda dopisała i uczniowie chętnie
spacerowali po najdłuższym
nad Morzem Bałtyckim
molo. Zwiedzili również
Krzywy Domek przy ulicy
Bohaterów Monte Cassino.
Słoneczna pogoda i szum
morskich fal towarzyszyły
również wycieczkowiczom
podczas południowego posiłku na sopockiej plaży, w
pobliżu „Grand Hotelu”.
Do Gdańska grupa dotarła w południe i pani przewodnik zapoznała młodzież
z historią Gdańska. Grupa
zwiedziła Stare Miasto i
Dwór Artusa. Wielu atrakcji
dostarczył spacer ulicą Mariacką i Długą. Pani przewodnik zaprosiła młodzież
do sklepu jubilerskiego, w

którym sprzedawca opowiedział w języku angielskim o
bursztynie i przeprowadził
doświadczenia mające na
celu odróżnienia prawdziwego bursztynu od fałszywego.
Trzeci dzień pobytu młodzieży szwedzkiej był ostatnim wspólnie spędzonym
czasem. Grupy skupiły się
nad dopracowaniem tematu
projektu i zaprezentowały
swoje prace, wypowiadając
się przed innymi kolegami i
koleżankami.
Pani dyrektor E. Grzymkowska pożegnała gości
szwedzkich i po obiedzie,
uczestnicy udali się w stronę
dworca kolejowego w Rumi,
do najpiękniejszej biblioteki
świata. Miłym zaskoczeniem była obecność francuskiej wolontariuszki, która
oprowadziła grupę, opowiadając w języku angielskim.
Mirosława Walaszek
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Firma Sychta
zaprasza na zakup
Kaszubskich wyrobów
z Miechucina

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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LAUREACI KONKURSÓW

W SALEZJAŃSKIM
LICEUM W RUMI
Olimpiady i konkursy przedmiotowe w
szkole średniej dają uczniom możliwość
sprawdzenia się na najwyższym poziomie.
Wiedza olimpijczyków wykracza często poza
umiejętności objęte programem szkolnym.
W Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym stawia się nacisk na
pracę indywidualną.
Mało liczne klasy, bogate wyposażenie klasopracowni (np. świetna sala
chemiczna z dygestorium)
i nauczyciele, którzy często poświęcają czas na
popołudniowe spotkania
z uczniami to recepta na
sukces edukacyjny.
Do takich niewątpliwie
należy w tym roku szkolnym kolejny już tytuł finalisty, który uzyskał Karol
Baran na 63. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej! Uczeń naszego
liceum znalazł się w gronie 94 najlepszych chemików z całej Polski, którzy
brali udział w III etapie
tego konkursu w Warszawie. Zdobycie tytułu
finalisty zwalnia Karola z
egzaminu maturalnego z
chemii, z którego uzyskuje na świadectwie wynik
100%.
Warto tu wspomnieć, że
w ostatnim dziesięcioleciu
uczniowie naszego liceum
zdobyli dwa razy tytuł
laureata i cztery razy tytuł finalisty tej prestiżowej
olimpiady. Wszyscy byli
zwolnieni z matury z chemii, co miało oczywiście
przełożenie na ich późniejsze dostanie się na wymarzone kierunki studiów.
Współautorem
tego
sukcesu jest p. Mariola Klein, która co roku
może pochwalić się najwyższymi notami kolejnych laureatów i finalistów. Do puli jej osiągnięć
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można zaliczyć chociażby
tytuły kolejnych laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Chemicznego
„Wygraj indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską i Centrum
Edukacji Nauczycieli.
Doskonałe wyniki osiągają także nasi uczniowie
na niwie geografii i turystyki. Krystian Deksneit
- został finalistą XV Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, organizowanej przez Uniwersytet
Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, co
daje mu indeks na kilka
polskich uczelni (np. na
Uniwersytet
Warszawski). Natomiast Konrad
Byczkowski został finalistą
wojewódzkiego
XXX Konkursu Wiedzy
o Pomorzu organizowanego przez Uniwersytet
Gdański,
Przygotowaniem uczniów zajęła się p.
H. Topolska, która także
od kilka już lat pracuje
z młodzieżą w przygotowaniu i gromadzeniu
materiałów do Ogólnopolskiego
Konkursu
Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". W
tym roku szkolnym Martyna Grześkowiak reprezentowała województwo
pomorskie na etapie ogólnopolskim.
Jesteśmy również dumni z naszych uczniów, którzy doskonale radzą sobie
z matematyką, w czym
chętnie pomaga im p.
Aneta Neumann. Michał
Gronau to finalista Ogólnopolskiego Konkursu

85 lat ZHP w Rumi
5 RUMSKA DRUŻYNA
HARCERSKA
CZERWONYCH BERETÓW
im. 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej

Drużyna powstała w 1980 roku a pierwszym drużynowym był hm. Henryk Tylicki, w 1981 roku drużynowym został phm. Tadeusz Kniaziew. W tym
samym roku odbył się obóz Czerwonych Beretów
w Choczewie, którego komendantem był pwd. Mirosław Mikłaszewicz. Druh Tadeusz Kniaziew został powołany do służby wojskowej, a drużynowym
w 1993 roku został h.o. Bogdan Formella. Drużyna
jeździła na obozy do Choczewa, w Bieszczady /Komancza, Nasiczne/, Kwaśniowa oraz na rajdy Hufca:
Rodło, rajd Bieszczadzki, Akcja pod Arsenałem. Kilkukrotnie była najlepszą drużyną Hufca ZHP Rumia
oraz drużyną sztandarową Chorągwi Gdańskiej. W
nagrodę jako reprezentacja naszego hufca i chorągwi
pojechała na obóz do Pragi. Uczestniczyła w Manewrach Techniczno-Obronnych MTO Chorągwi Gdań-

Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks"
organizowanego przez
Politechnikę Gdańską,
a na liście finalistów Ligi
Matematycznej Ogól-

nopolskiego Konkursu
Matematycznego
im.
Zdzisława Matuskiego
w Słupsku znaleźli się
Marta Neumann i Michał Gronau. Możemy

skiej, gdzie zajmowała czołowe miejsca. Cyklicznie co
roku organizowała Wiosenną Wyprawę Komandosa
w której brali udział wszyscy członkowie drużyny,
aby zdobyć patent na beret. Członkowie drużyny po
zdobyciu patentu drużynowych założyli następujące
drużyny: 4 RDHCzB, 10 HDCzB, 24 RDH CzB,
25 RDCzB, następnie harcerze starsi przeszli do
15 RDH Komandosów, której drużynowym został
phm. Bogdan Formella, a instruktorzy utworzyli
Krąg Instruktorów Czerwonych Beretów, którego szefem został phm. Mieczysław Kacperczyk. Drużynowymi 5 RDH CzB byli pwd. Krzysztof Konopczyński, Maciej Pach –Rudnicki, Andrzej Rodhe. Drużyna
istniała przez 17 lat do 1997 roku, a instruktorzy
z tej drużyny do dziś czynnie pełnią służbę w pracy
instruktorskiej Hufca ZHP Rumia.

się także pochwalić, że w
VV edycji konkursu dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice" Michał

Gronau i Jan Janowicz
uzyskali tytuł laureata.
Laureatom, finalistom
oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!
mk
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Rumia zyska pierwszy
park trampolin!

Dokąd zmierzasz Francjo?

7 maja uwaga światowej opinii publicznej skupiała się na drugiej
turze wyborów prezydenckich we Francji. W ostatecznej batalii o
fotel w Pałacu Elizejskim stanęli przedstawicielka Frontu Narodowego Marine le Pen oraz startujący jako kandydat niezależny,
W pierwszy czerwcowy weekend w Rumi przy ulicy Grunwaldz- deklarujący się jako centrysta, Emmanuel Macron.
kiej 108 zostanie otwarte JUMPCITY - najnowocześniejszy park
Wynik wyborów nie był
Dlaczego Macron?
Poglądy Macrona na kwestie
trampolin w Trójmieście.
Park Trampolin JUMPCITY w Rumi to ponad
2000 m kw. trampolin,
które będą podzielone na
następujące areny: basen z
gąbkami, trampolinę sportową Super-Quad o powierzchni blisko 20 m kw,
ścieżki akrobatyczne, arenę
do zbijaka, arenę główną,
trampoliny z koszami oraz
arenę gladiatorów. Ponadto
w JUMPCITY w Rumi zadebiutuje Ninja Box, czyli
tor przeszkód zawieszony
nad basenem z gąbkami.
- Dzięki ponad trzyletniemu doświadczeniu w pro-
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wadzeniu parków trampolin
wiemy, co lubią nasi goście.
Nie wyobrażamy sobie parku bez basenu z gąbkami
czy trampoliny sportowej. W
Rumi zdecydowaliśmy się także na wprowadzenie całkowitej nowości w JUMPCITY,
czyli Ninja Box - mówi Maciej Leśniak, założyciel i pomysłodawca JUMPCITY.
Podczas
Weekendu
Otwarcia na gości czekać
będzie wiele atrakcji, a wśród
nich pokazy i konkursy, w
których do wygrania będą
gadżety i kody rabatowe od
JUMPCITY. Każdy, kto

zarezerwuje wejście w weekend 3-4 czerwca ma szansę
zmierzyć się z trenerami na
arenie gladiatorów, zobaczyć
w akcji akrobatów i nauczyć
się robić salto pod okiem doświadczonej kadry.
- W Rumi, podobnie jak
w naszych pozostałych lokalizacjach, będzie obowiązywać godzinowy system wejść.
Oznacza to, że wejście na
trampoliny rozpoczyna się
zawsze o równej godzinie.
Pierwszeństwo będą miały
osoby, które zakupią bilet online. Istnieje możliwość zakupu biletu w recepcji, ale tylko
pod warunkiem, że na daną
godzinę są jeszcze wolne miejsca - mówi Daria Czajka z
JUMPCITY. - Dodatkowo
nie zmieni się system wejść
najmłodszych. Dzieci od 3
do 13 lat mogą korzystać z
parku tylko pod stałą opieką
rodzica lub opiekuna. Do 7
roku życia opiekun musi osobiście asekurować dziecko na
trampolinach, jest też uprawniony do bezpłatnego wstępu
na trampoliny, pozostaje jedynie zakup biletu dla dziecka. Po 7 roku życia opiekun
musi przebywać na terenie
parku i nie przysługuje mu
darmowe wejście na trampoliny. Młodzież w wieku od
13 do 18 lat może korzystać
z JUMPCITY za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna.
Zgoda może być udzielona
jedynie na udostępnionym
przez JUMPCITY formularzu - dodaje.
D.C.
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zaskoczeniem. Emmanuel
Macron pokonał zdecydowanie swoją konkurentkę. Nie
zostały zatem zrealizowane
nadzieje i oczekiwania tej
części społeczeństwa francuskiego, która jest już zmęczona polityką kolejnych swoich
przywódców. Nowy prezydent
nie wydaje się być osobą, która mogłaby lub nawet tylko
chciała zatrzymać proces cywilizacyjnego upadku Francji.

Niemądry Francuz
po szkodzie
Choć Front Narodowy w
ostatnich latach rzeczywiście
zyskuje coraz większe poparcie, to trudno było oczekiwać
wyborczego sukcesu. Niechęć
do imigrantów, narastający
gniew wywołany kolejnymi
zamachami oraz bezradnością
państwa sprzyja radykalizacji
nastrojów. Niemniej jednak
dominująca w debacie publicznej poprawność polityczna, a
przede wszystkim trwający od
lat rozkład moralny odcisnął
piętno na społeczeństwie francuskim. Kolejne akty terroru,
ofensywa cywilizacyjna dokonywana przez coraz liczniejszą mniejszość muzułmańską
zdają się być niewystarczającą
przestrogą dla wyznających
wiarę w tolerancję i multikulturalizm Francuzów. Bardziej
boją się oni rzekomego radykalizmu prawicy niż polityków
popierających przyjmowanie
kolejnych rzesz imigrantów.
Marine Le Pen nie pomogło
nawet ocieplanie wizerunku
swojej partii – chociażby poprzez tak radykalne posunięcie
jak wyrzucenie z Frontu Narodowego jego założyciela, a
prywatnie ojca Le Pen –Jean’a
Marie oskarżanego o negowanie Holocaustu.

Emmanuel Macron jest
najmłodszym prezydentem
Francji w historii. Był ministrem gospodarki, przemysłu
i cyfryzacji. Jego młodość,
energia, a także deklarowane
przez niego centrystyczne
poglądy mające jednoczyć
wokół niego Francuzów różnych opcji przysporzyły mu
poparcia. Miał być odpowiedzią na „radykalizm” Le
Pen. Jego prezydentura miała
stanowić nową jakość w prowadzeniu polityki, zwłaszcza
w porównaniu z rządami
jego zupełnie pozbawionego
wyrazu poprzednika. Tak duże
poparcie dla Macrona w drugiej turze z pewnością wynikało z odrzucenia wizji polityki
przedstawianej przez Le Pen.
Wizji, która dla większej części
społeczeństwa okazała się
zbyt konserwatywna, zbytnio
odbiegająca od modelu funkcjonowania państwa, który
przyjęła Francja w ostatnich
dziesięcioleciach.
Czego się obawiać?
Postać nowego prezydenta
Francji wzbudza liczne kontrowersje. Szerokim echem
odbiła się kwestia jego małżeństwa z 24 lata starszą
od niego kobietą, z którą
rozpoczął romans jeszcze w
czasach, kiedy był jej uczniem
w liceum. Jednak to nie życie prywatne Emmanuela
Macrona powinno budzić
największą obawę wszystkich
zatroskanych o losy Francji.
Nowy prezydent Francji deklaruje się jako globalista.
Jest uczestnikiem spotkań
grupy Bilderberg zrzeszającej
najbardziej wpływowych ludzi świata, której działalność
łączona jest z masonerią i ideą
nowego porządku świata.
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imigranckie streszczają doskonale jego własne słowa,
w których nazywa imigrantów „świeżym powiewem
kreatywności i innowacji”.
Nie może zatem dziwić także
radość z jego zwycięstwa
wyrażona w oficjalnym komunikacie imama Paryża.
Wybory
mają konsekwencje
Francuzi nie wybrali w
tych wyborach mniejszego
zła. Mniejszym złem byłoby
ewentualne zwycięstwo Marine Le Pen, której poglądy w
pewnych kwestiach rzeczywiście mogą wydawać się
zbyt skrajne. Niemniej jednak
przypięta jej łatka faszystki nie
ma wiele wspólnego z rzeczywistością, chyba że – operując
lewicową nomenklaturą – za
faszyzm uznać każdy przejaw
konserwatywnego sposobu myślenia, każdy pogląd
niewpisujący się w ustaloną
przez poprawność polityczną
wizję świata. Czas jednak
pokaże, jakie będą owoce
rządów Macrona, choć trudno
spodziewać się, żeby mogły
one przynieść pozytywne
zmiany.
Arkadiusz Gajos
Archiwalne wydania
oraz bieżące materiały zamieszczane w
„Gazecie Rumskiej”
znajdziesz na stronie
gazetarumska.pl
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rumi
Rumskie obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie poranną mszą świętą w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych.
Po zakończeniu mszy
św. uczestnicy obchodów
przemaszerowali ulicami
miasta pod pomnik Hieronima Derdowskiego i
Józefa Wybickiego. Kiedy
pochód dotarł na miejsce,
widzowie mogli obejrzeć
program artystyczny przygotowany przez uczniów
Skoły Podstawowej nr 6 w
Rumi. Po prezentacji części
artystycznej miało miejsce
uroczyste złożenie kwiatów
i wiązanek oraz krótkie
przemówienie władz miasta i zaproszonych Gości.
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Na popołudnie zaplanowano festyn sportowo-rekreacyjny na stadionie
MOSiR. Podczas jego
trwania m.in. odbył się
mecz piłki nożnej, sztafeta
na hulajnogach i toczenie
piłki, występy artystyczne
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oficjalnie już
zaprezentowano logo XIX
Światowego Zjazdu Kaszubów. Od godz. 17.00 rozpoczęła się część typowo
rozrywkowa, czyli występy
gwiazd Stefano Terrazino i
zespołu Boys.
W.H.

Eurofestiwal Odysei Umysłu

Gazeta Rumska, nr 5 (119), maj 2017

W niedzielę 23 kwietnia wystartował 25. Europejski Festiwal Odysei Umysłu. Do ośrodka „Zubronok” nad malowniczym jeziorem Narocz zjechały 62 odysejowe drużyny z Białorusi, Chin, Indii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii. EuroFestiwal to nie konkurs… to niepowtarzalny doroczny przegląd
dokonań Odyseuszy z różnych zakątków świata.
Jego sensem i celem
jest autentyczna integracja w atmosferze zabawy,
twórczego współdziałania
i międzynarodowego zrozumienia.
Niesamowita
mieszanka folkloru, nieustającej burzy mózgów i
bycia razem bez względu
na język, kolor skóry czy
kulturę! W czasie festiwalu drużyny w Międzynarodowych
Zestawach
Mieszanych – my z Rosją i
Chinami otrzymują nowy
Problem i muszą sobie
z nim poradzić w ciągu
trzech dni. W tym roku
było to zadanie „Chcecie
bajki? Oto bajka”, które
polegało na przygotowaniu
spektaklu, w którym trójka
głównych postaci z bajek,
legend różnych narodów
świata spotka się w pewnej

nietypowej sytuacji – pragnąc znaleźć z niej wyjście
- zda sobie sprawę, że ma jakieś wspólne zadanie bądź
cel. Starając się owemu wyzwaniu sprostać, bohaterowie otrzymają wskazówkę
(w formie samodzielnie nagranego na terenie Ośrodka „Zubronok” filmiku),
która pomoże im znaleźć
rozwiązanie. W rezultacie
wyciągną ze swych przygód
mądry wniosek (morał),
który wszyscy członkowie
Drużyny Mieszanej zaśpiewają chórem. W naszym
wydaniu bohaterami byli:
z Rosji- Jlia Muromiec,
Chin- Małpi Król i naszSzewczyk Dratewka. Bohaterowie uwolnili dzieci
porwane przez Banshee i w
nagranym filmiku ukazali
co tak naprawdę jest dla

nich ważne. Miłość i troska
rodziców. Za rozwiązanie
tego zadania otrzymaliśmy
III nagrodę.
Każda z drużyn odysejowych prezentuje również
swoje rozwiązania problemu
długoterminowego i bierze
udział w zadaniu spontanicznym. Drużyna ze Szkoły Ekologicznej otrzymała najwyższą
punktację w 2 problemie i
2 grupie wiekowej. Międzynarodowy skład sędziowski
uhonorował także naszych
odyseuszy najbardziej prestiżową nagrodą za kreatywność
- Nagrodą Renatra Fusca.
Wracając do Polski zwiedziliśmy Wilno i Troki.
Rumię reprezentowali:
Agnieszka Topolewska,
Agnieszka Ligier, Maja
Dzikowska, Maja Skoczke, Łucja Borkowska,

Kuba Wachowski, Miłosz
Baldyga, był z nam rownież Kamil Jakubowski i
pani Sylwia Topolewska.
Nasza młodsza drużyna
przygotowuje się do startu
na Światowym Finale Odysei Umysłu, który w tym
roku odbywa się w Michigan State University w East
Lansing w USA w dniach
23.05 do 28.05 r.
Zbierając fundusze na
wyjazd organizujemy 20
maja Familiadę odysejową,
która odbędzie się w godz
od 10 do 13:00 w Ekologicznej Szkole Społecznej
ul. Kujawska 8a.
Zapraszamy, przedstawimy swoje spektakle odysejowe z całą oprawą i kostiumami.
Mariola Jurkiewicz
Fot.: Sylwia Topolewska
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Konkurs Mody Ekologicznej
dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych
W dniu 26 kwietnia br. w Domu Kultury w Janowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Mody Ekologicznej dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych miasta Rumia.

W kategorii szkół podstawowych uczestniczyły
rumskie szkoły podstawowe nr 1, nr 9, nr 10
oraz organizatorzy, czyli
Podstawowa Ekologiczna
Szkoła Społeczna w Rumi.
W przedsięwzięciu wzięło udział 80 osób. W grupie gimnazjalnej liczącej 50
osób uczestniczyły szkoły
nr 1, nr 4 i Ekologiczne
Gimnazjum Społeczne.
Zgodnie z tematyką
Konkursu przygotowano

stroje z materiałów ekologicznych, podlegających recyklingowi. Charakteryzowały się one oryginalnością,
pomysłowością, estetycznym wykonaniem i ciekawym sposobem prezentacji.
Organizatorem konkursu była Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna
i Ekologiczne Gimnazjum
Społeczne w Rumi, całą
imprezę przygotowała pani
Krystyna Pomieczyńska.
K. P.

Każdy projekt był wykonany z materiałów podlegających recyklingowi

Tenis ziemny w Rumi

W dniach 20-21 maja 2017 na kortach TKKF ORZEŁ w Rumi, odbył
się czwarty turniej Ziaja Grand Prix Wybrzeża o puchar Dziennika
Bałtyckiego w Tenisie Ziemnym i pierwszy Grand Prix Rumi.

Tak wyglądały nagrodzone w konkursie stroje. 				

Fot.: Emilia Samulska

Rumia teatrem stoi

W ubiegły czwartek w sali CKSTiB w Gniewinie rozpoczął się IX
Otwarty Turniej Teatralno-Kabaretowy „Wieżowisko”, największe
tego typu przedsięwzięcie w Polsce.
Na deskach tamtejszej
sceny zaprezentowało się
50 teatrów amatorskich.
Przez trzy dni można było
do woli chłonąć sztukę
przedstawianą na deskach
gniewińskiej sceny teatralnej.
W tymże turnieju aż
dwa rumskie zespoły teatralne zdobyły laury.
Grand Prix wywalczył
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teatr „Bambo” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w
Rumi, a III miejsce „Teatralna Szóstka” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w
Rumi. Jest to niebywałe,
że w tak wielkim konkursie, który powoli rozrasta
się do międzynarodowego,
rumskim młodym aktorom udało się przedrzeć do
grona zwycięzców.

„Teatr to nasza pasja. Sposób na spędzenie czasu”- mówi
Paulina Imianowska - jedna
z uczestniczek przeglądu. Reżyserkami zwycięskich przedstawień są pani Anna Bronowicka ze Szkoły Podstawowej
nr 10 w Rumi i pani Anna
Gliszczyńska-Żywicka
i
pani Justyna Senderska ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w
Rumi. 		
A.G.-Ż.

W zawodach uczestniczyło 31 zawodników z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa,
Redy, Rumi, Tczewa, Elbląga, Kaliningradu.
Pogoda sprzyjała uczestnikom turnieju, a było na co popatrzeć. Pojedynki stały na bardzo wysokim poziomie.
Karolina Cerowska z Tczewa po bardzo dobrej grze - prezentując ofensywny tenis, pokonała Rafała Chromińskiego 2/6, 6/0, 6/4. Karolina sklasyfikowana jest na 16 miejscu w Polsce
w kategorii juniorek. Rumianin Szymon Wiśniewski dotarł do półfinału w którym po trzysetowym pojedynku przegrał z Robertem Kozakiewiczem z Gdańska 6/0, 3/6, 2/6. W finale
Robert Marszałek z Gdańska po dobrej grze pokonał Roberta Kozakiewicza 6/3, 6/4. J.N.

Robert Marszałek

Karolina Cerowska

Filip Pieczonka

