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Jedyne w Polsce, które nie posiada tablic informacyjnych dla turystów!

SANKTUARIUM RUMSKIEJ WSPOMOŻYCIELKI

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

Zbliżający się Światowy Zjazd Kaszubów
jest doskonałą okazją do promocji naszego miasta praktycznie na całym świecie.
Taką niepowtarzalną okazję należy wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby.

Turyści przejeżdżający przez Rumię nie
wiedzą jednak, że mamy tu Sanktuarium
Maryjne, ponieważ od kilku lat nie ma
zgody na ustawienie odpowiednich tablic
informacyjnych przy wjazdach do miasta!

Każde miasto, na terenie którego znajduje się Sanktuarium lub inny ważny obiekt kultu religijnego, umieszcza na drogach dojazdowych tablice informujące turystów o tym fakcie. Niestety, w Rumi takich oznaczeń się
jeszcze nie doczekaliśmy, pomimo składanych wcześniej
wniosków do Rady Miejskiej.

Czyżby nasze władze nie chciały spełnić woli mieszkańców?
Poprosiliśmy o wyrażenie zdania w tej sprawie radnych miejskich, powiatowych, Burmistrza miasta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz Komisję Kultury, która
takimi sprawami się zajmuje.
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Nasza sonda

Czy wyjeżdżasz
w tym roku na urlop?
HANNA CZEKAŃSKA
TEGO ROCZNE WAKACJE SPĘDZAM
NAD POLSKIM MORZEM

IWONA KUŚMIERCZAK
SPĘDZAM CZAS RAZEM Z RODZINĄ
W POLSKICH GÓRACH

MARTA PACZYŃSKA
NA TEGO ROCZNE WAKACJE
WYJEŻDŻAM W PODRÓŻ POŚLUBNĄ
DO FINLANDII

ANNA WILMOWICZ
AKTUALNIE ROZWAŻAMY WYJAZD,
CZY SPĘDZIĆ GO W GÓRACH POLSKICH,
CZY ZAGRANICZNYCH

Gimnazjum nr 4 w Rumi
zdobywcą tytułu
„Lider lokalnej ekologii”
8 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się
uroczysta gala finałowa, w trakcie której
przedstawiono efekty prowadzonych przez
KZG działań edukacyjnych.
Gimnazjum nr 4 znalazło
się wśród zwycięskich placówek i otrzymało prestiżowy
tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”. Komisja oceniająca
przebieg projektu w placówce
przyznała również nagrodę
indywidualną dla koordynatora, za największą aktywność w realizacji projektu na
terenie swojej placówki.
Komunalny
Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym
2016/2017 po raz dziewięt-

Delegacja naszej szkoły z nagrodami
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nasty realizował działania
w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy
z placówkami oświatowymi
z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz
gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również
w konkursie fotograficznym „Ukryte piękno w wodzie”. Uczennica klasy III b
Natalia Kudlicka zdobyła
wyróżnienie. Joanna Kuźba

Ruszają pierwsze realne prace przygotowawcze
do budowy nowego Urzędu Miasta
Burmistrz Michał Pasieczny na najbliższą Sesję Rady Miasta przygotował projekt
uchwały dotyczący wyrażenia zgody przez radnych na podjęcie inicjatywy budowy nowego Urzędu Miasta w Rumi.
Temat budowy Ratusza
Miejskiego obecny jest w
naszym mieście od wielu,
wielu lat. Potrzebę dostrzegają chyby wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
Po dwóch latach naszej kadencji, analizie kilku wariantów możliwości pozyskania
środków finansowych na ten
cel, bo nie oszukujmy się – pozyskanie środków jest najtrudniejszym zadaniem – mówi
Michał Pasieczny burmistrz Rumi – postanowiliśmy wykorzystać możliwość
sfinansowania tej inwestycji
również i w formule PPP.
- O jakiego rzędu środkach mówimy ?
- Bardzo wstępnie mówi
się o kwocie około 20-25
mln złotych, natomiast są
przymiarki na podstawie
cen, które obecnie funkcjonują na rynku. Zależne
to też będzie od rozmiarów
obiektu, jakości wykonania. Na pewno nie chcemy budować „Pałacu”, ale
musi to być funkcjonalny
i reprezentacyjny budynek,
z którego nasi mieszkańcy
będą zadowoleni podczas
obsługi.
- Budżet Rumi nie jest
w stanie tego udźwignąć
samodzielnie, bez zewnętrznego wsparcia finansowego ?
- Jeśli zrezygnowalibyśmy przez 4 lata z prawie
wszystkich inwestycji i dużych remontów w mieście,
czyli budowy ulic, chodników, placów zabaw, boisk
przyszkolnych, inwestycji
w szkołach, przedszkolach,
na MOSiR, i innych działań to pewnie byłoby to
możliwe. Ale nikt nie dopuści do takiej sytuacji.
Regularnie pozyskujemy
środki zewnętrzne z dotacji
unijnych na te cele i musimy zagwarantować wkład

własny (dotacje od 40 do
95%, reszta to wkład z budżetu miasta)
- Faktycznie, w porównaniu z poprzednimi
kadencjami to ogromny
sukces, środki zewnętrze
jednak i Rumia w końcu
potrafi pozyskiwać i mówimy o niemałych kwotach.
- Udało się zagwarantować dla Rumi lub już
nawet w części rozliczyć
na kilkanaście różnych
projektów kwotę ok. 48
milionów złotych dotacji,
między innymi na drogi,
chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi przy dworcach, budowę węzła Janowo w tym tunelu (ok. 13

mln), zielone place zabaw,
wymianę oświetlenia ulicznego, termomodernizację
szkół, rewitalizację, zajęcia
dla dzieci i młodzieży w
szkołach i przedszkolach
- A formuła PPP, czyli
partnerstwa publiczno-prywatnego ?
- W tej formule urzędy wspólnie z partnerami
prywatnymi zrealizowały
kilkadziesiąt różnego rodzaju inwestycji, najwięcej
rekreacyjno-sportowych,
ale i również obiekty typu
sąd, czy jeden urząd miasta. Polega to na tym, że
partner prywatny wyłoniony w przetargu wykłada
dużą część środków finansowych na cel publiczny,

czyli w naszym przypadku miałby to być budynek
urzędu Miasta. Realizuje
również i dla siebie część
inwestycji pod działalność
komercyjną, na której będzie zarabiał i dzięki temu
może sfinansować w części
lub całości budynek urzędu. Wszystko poprzedzone jest obowiązkowymi
szczegółowymi analizami
i oczywiście przetargiem,
który wyłoni najlepszą
ofertę dla miasta.
- Dziękujemy za przybliżenie Czytelnikom tematu i mamy nadzieję, że
teraz uda się przyśpieszyć
prace nad tym, tak ważnym dla mieszkańców
Red.
Rumi projektem.
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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
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Koncert Uwielbienia
„Bogu - Chwała!”

O rozwoju naszego miasta
w Stacji Kultura

Prezentacja projektów studenckich pod hasłem „Koncepcja zaKoncert Bogu - Chwała 2017 był już trzecią edycja tego religijne- gospodarowania śródmieścia Rumi” odbyła się w Stacji Kultura.
go wydarzenia. Odbywa się zawsze w dzień Święta Bożego Ciała.
W wydarzeniu brały skich, wykreowanie przy- także proces identyfikacji
Każdego roku przybywa na imprezę coraz więcej osób, nie tylko
udział grupy studentów jaznej dla ruchu pieszego mieszkańców z ich miejmłodych, z Rumi i innych okolicznych miast.
ze studiów magisterskich przestrzeni usług, kultury, scem zamieszkania i twoz Politechniki Gdańskiej.
Uczestnicy przedstawiali
swoje innowacyjne koncepcje i projekty zagospodarowania naszego miasta.
Prezentowane zagadnienia objęły: transformację
śródmieścia Rumi z położeniem szczególnego nacisku na jego tożsamość i
rozwój funkcji śródmiej-

Koncert Bogu - Chwała!
jest odpowiedzią na apel
Ojca Świętego Franciszka,
który wzywa, by wyjść z
dziełem ewangelizacji na
ulice. To wydarzenie jest
miejscem spotkania z Bogiem oraz z dobrą muzyką.
Urozmaicone aranżacje,
nietypowe rytmy i głosy
wielu chórzystów tworzą
wspólnotę, w której można
modlić się w najwspanial-

szy sposób, czyli śpiewem!
Koncert włącza się również w diecezjalne obchody Jubileuszu powstania
Archidiecezji Gdańskiej.
Patronat Honorowy nad
koncertem objął abp Sławoj Leszek Głódź, a słowo
do zebranych wygłosił bp
Zbigniew Zieliński.
Jak mówią organizatorzy
„na potrzeby organizacji
Koncertu i podobnych wy-

darzeń ewangelizacyjnych
powstało Stowarzyszenie
Na Rzecz Ewangelizacji i
Krzewienia Kultury Chrześcijańskiej „Bogu Chwała!”
- ” Pragniemy, aby ta forma
ewangelizacji miała coraz
większy zasięg.”.
W organizację koncertu są
zaangażowane zarówno osoby świeckie, jak i duchowni z
okolicznych parafii.
W.H.

Wyjątkowe gorsety w Rumi
Mieszkanki Rumi miały okazję spotkać
wyjątkowego gościa. Łukasz Budzisz pojawił się w salonie profesjonalnej kosmetyki
estetycznej Arkesia.
Pan Łukasz zajmuje się
projektowaniem bielizny, w
tym gorsetów dla wszystkich
kobiet o różnych typach sylwetki i wymiarach.
Pokazał swoje projekty,
szczególny nacisk kładąc
na ich funkcjonalność oraz
wysoką jakość. Odpowiadał
także na pytania pań, które
szukały komfortu, a także
szykownej elegancji.

4

Znany gorseciarz stawiał
pierwsze kroki w Gdyni. Jego
inspiracją oraz mistrzynią
była pani, która prowadziła
tam swój sklep z gorsetami.
U niej uczył się podstaw zawodu i znalazł sposób na
życie. Dodajmy, że jest to
sposób, który daje mu dużo
satysfakcji oraz świadomość
tego, że robi to, co lubi najbardziej. Emilia Samulska

spotkań w otoczeniu węzła
kolejowego w Rumi oraz
pokonywanie barier funkcjonalno-przestrzennych w
mieście średniej wielkości.
Kluczowym elementem
projektu jest odniesienie się
do problemu planowania
przestrzeni publicznych i
dostępności pieszej „WALKABILITY”. Ważny jest

Być może tak będzie w przyszłości wyglądało centrum naszego miasta

Przygotowane prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych
REKLAMA

rzenie przestrzeni społecznych interakcji.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: miasto Rumia, Wydział Architektury
Politechniki
Gdańskiej,
Towarzystwo Urbanistów
Polskich i Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego.
Emilia Samulska

Rumscy
kombatanci
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Rusza rozbudowa
rumskiego „Hipolita”

W Miejskim Domu Kultury co czwartek spoDnia 6 czerwca 2017 roku dyrektor ZSP nr 2 w Rumi Halina Filińska podpisała umowę z
tykają się kombatanci. Ich opiekunem jest Ariel firmą Volfram reprezentowaną przez Pana Wojciecha Mokrzyckiego i Mirosława PodgórSinicki, przewodniczący Rady Miasta Rumi.
skiego na rozbudowę szkoły.
Pierwszym
prezesem rumskiego oddziału
Związku
Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych był Edmund
Głodkowski. Liczyło ono
wówczas około 400 osób.
Celem jego istnienia było
m. in. propagowanie wartości patriotycznych.
Koło od lat jest wspierane przed Urząd Miasta
w Rumi. Przewodniczący
Rady Miejskiej oraz Burmistrz dbają o zabezpieczenie potrzeb jego członków.
Kombatanci spotykają się
trzy razy do roku w rocznice ważnych wydarzeń historycznych oraz urządzają
spotkanie opłatkowe.
Trzy lata temu powstał
poświęcony
żołnierzom
Pomnik Armii Krajowej,
głównie dzięki staraniom
nieżyjącego już prezesa
Tadeusza Zaleśnego. W
mieście istnieje także ulica
Kombatantów.
Raz w roku jedna z rumskich szkół podstawowych
przygotowuje dla kombatantów przedstawienie patriotyczne.
- Bardzo pomagają również harcerze z ZHR, np.
przy noszeniu sztandaru
ZKiBWP z okazji obchodów
świąt narodowych – mówi
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. - W

obchodach naszych świąt
narodowych i rocznic historycznych, bierze udział burmistrz Michał Pasieczny
oraz wielu radnych naszego
miasta. W poprzednich kadencjach bywało z tym różnie. Flagi narodowe ozdabiają całe miasto nie tylko 2
i 3 maja oraz 11 listopada,
ale także wzorem pobliskiej
Gdyni także 1 marca czy 15
sierpnia.
Inną pozytywną zmianą jest organizowanie przez
Urząd Miasta wspólnego obchodzenia różnych ważnych
świąt patriotycznych razem
z mieszkańcami Rumi.
- Mam tu na myśli głównie paradę z okazji Święta
Niepodległości, miejskie obchody 15 sierpnia czy Bieg
Wilczym Tropem w którym bierze udział kilkuset
uczestników - dodaje przewodniczący. - Szczególnie
trafionym pomysłem jest parada z okazji 11 listopada,
w której z roku na rok bierze
udział coraz więcej rumian,
którzy w biało–czerwonym
pochodzie cieszą się z odzyskania wolności. Marszałek
Piłsudski w zabytkowym
samochodzie, krakusi na koniach, mnóstwo polskich flag
to tylko niektóre z atrakcji
dostępnych w tym dniu kończy Przewodniczący.
Emilia Samulska

Rumscy kombatanci posiadają piękną kronikę ukazującą historię Związku

W ramach przedsięwzięcia
strategicznego - kształtowanie
sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynku pracy,
zostanie zrealizowany projekt:
„Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
o kompleks pięciu pracowni
zawodowych wraz z łącznikiem”.

Wykonawcą jest firma Volfram
z Łebcza. Nowe skrzydło szkoły
powstanie na działce sąsiadującej
ze szkołą, w miejscu starego budynku SP nr 6 w Rumi. Koszt
inwestycji wynosi 3 miliony 227
994 tysięcy złotych. Planowany
termin zakończenia – 15 grudnia
2017 roku.
Przy uroczystym podpisaniu
umowy obecni byli przedstawi-

ciele Starostwa Powiatowego w
Wejherowie: wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, etatatowy członek zarządu Powiatu
Wejherowskiego Wojciech
Rybakowski, przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Powiatu
Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz naczelnik Wydziału
Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann.

Na sali obecni byli Anna
Chwalisz sprawująca nadzór
budowlany nad inwestycją,
Aleksander Rażyński kierownik budowy z firmy Volfram,
Lucyna Ignatowicz – przewodnicząca Rady Rodziców,
nauczyciele oraz uczniowie klas
logistycznych. Po podpisaniu
umowy nastąpiło oficjalne
przekazanie placu budowy.

Na zdjęciu po lewej: sygnatariusze umowy, zdjęcie po prawej: prezentacja budynku szkolnego po zakończeniu inwestycji

W Gimnazjum nr 1
też czytają...

REKLAMA

W dniu 1 czerwca młodzież klasy I a z
Gimnazjum nr 1 w Rumi, wraz z opiekunami,
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak
czytam”. Według badań 63% Polaków nie
czyta w ciągu roku ani jednej książki.
Badania obejmują jednak
osoby powyżej 15 roku życia.
Młodzież czyta znacznie więcej, wobec tego stwierdziliśmy, że może nauczyć czegoś
dorosłych, manifestując to, co
dla nich naturalne – czytanie.
W doskonałych nastrojach
i pełni entuzjazmu udaliśmy
się na dworzec PKP przed
„Stację Kultura” aby tam
przez dziesięć minut czytać swoją ulubioną książkę.
Młodzież przyniosła ze sobą
książki z różnych gatunków
literackich i siedząc na stop-

niach „Stacji Kultura” czytała fragmenty dzieł swoich
ulubionych pisarzy. Nasz
happening wzbudzał zainteresowanie wielu przechodniów i zwrócił uwagę na fakt,
że czytać można wszędzie.
Inicjatorkami włączenia
się do tej ogólnopolskiej akcji były panie bibliotekarki.
W ramach akcji została również wykonana przy udziale
młodzieży gazetka na temat
preferencji
czytelniczych
uczniów naszego gimnazjum.
Grażyna Górak
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
Droga Trzech Powiatów zyskała silnych partnerów
Dzisiaj poczyniliśmy kolejny bardzo ważny krok w
kierunku realizacji inwestycji
ponieważ idea budowy Drogi Trzech Powiatów zyskała
kolejnych, bardzo wartościowych partnerów – Starostę
Wejherowskiego i Starostę
Puckiego. Oczywistym jest,
że im więcej podmiotów walczy o dany cel, tym większe
są szansę na pozyskanie środków zewnętrznych bez których
wybudowanie tej drogi będzie
bardzo trudne – powiedział
Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny.

7 czerwca inicjatywa budowy Drogi
Trzech Powiatów zyskała dwóch, silnych
partnerów - powiaty pucki i wejherowski.
W Urzędzie Miasta Gdyni doszło do podpisania Listu Intencyjnego. Do Gdyni,
Kosakowa i Rumi, które zobowiązały się do współpracy 3 listopada dołączyły powiaty pucki i wejherowski.
Od tego momentu wszystkie
podmioty
zadeklarowały
wspólną pracę nad budową
„Drogi Trzech Powiatów”,
biegnącej śladem drogi technicznej elektrociepłownitzw. „Popiołówki”, łączącej
ulice I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem
skrzyżowania ulic Rajskiej
i Długiej oraz Dębogórską
w Gminie Kosakowo z ulicą
Pucką w Gdyni.

Budowa drogi jest także
niezbędna do skomunikowania terenów inwestycyjnych w obszarze Doliny
Logistycznej, stanowiących
naturalne zaplecze dla Portu
Gdynia.
Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również
z perspektywy gdyńskiego
portu. To projekt, który może
stworzyć dla gdyńskiego
portu szanse rozwoju swojego potencjału. Warunkiem
koniecznym do tego jest
oczywiście dobra komunikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną. A do tego
Droga Trzech Powiatów jest
niezbędna- podkreślił Pre-

zydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
Celem Sygnatariuszy Listu
jest wspólne działanie, zmierzające do wypracowania zasad przejęcia drogi EDF Polska S.A. i jej budowy.
Podmioty
zobowiązały się również do pokrycia
kosztów wykonania dokumentacji technicznej, a także prowadzenia wspólnych

działań na rzecz pozyskania
finansowania budowy drogi
oraz faktycznej realizacji inwestycji.
Szczegółowe zasady realizacji projektu, finansowania oraz harmonogram
działań zostaną określone w
Umowie Partnerskiej, która
zostanie zawarta pomiędzy
Sygnatariuszami niniejszego Listu.

Strony umowy:

Powiat Wejherowski, reprezentowany przez Starostę, Gabrielę Lisius
Powiat Pucki, reprezentowany przez Starostę, Jarosława Białka
Miasto Gdynia, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gdynia, Wojciecha Szczurka
Gmina Kosakowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika
Gmina Miejska Rumia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi, Michała Pasiecznego

Rumia ponownie najczystsza Dzieci opanowały
Kilkuset wolontariuszy już 3. rok z rzędu zadbało o czystość naszego miasta.
Akcja
Czysta
Rumia
rozpoczęła się w sobotę 10
czerwca o godzinie 10:00.
Wolontariusze wraz z koordynatorami
porządkowali
miasto podzieleni na rożne
strefy. W sumie udało się zebrać ponad 6,5 tony śmieci.
Z pewnością dzięki temu jesteśmy obecnie najczystszym
miastem w Polsce!
Od godz. 15:00 zaś w Parku
Miejskim przy ul. Filtrowej odbył się Festyn, podczas którego
oprócz wielu atrakcji przygotowano także elementy edukacji
proekologicznej.
„Bardzo zależy nam, żeby
Rumia była coraz czystsza.
Jestem przekonany, że takimi proekologicznymi akcjami
poprawiany estetykę miasta.
Czysta Rumia to także walory
edukacyjne. W sprzątaniu bierze udział mnóstwo dzieci oraz
młodzieży i jest to bardzo dobry
prognostyk na przyszłość” –
mówi Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny, który był
też jednym z koordynatorów.
Jak co roku przeprowadzono również konkurs na
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najlepsze zdjęcie nadesłane
przez uczestnika akcji Czysta
Rumia. Tym razem najlepszy okazał się Pan Jarosław
Matusiak! Drugą pozycję zajęła fotografia Pani Apolonii
Gorszewskiej, a nagrodę za
3. miejsce zdobyła Pani Mag-

dalena Łaga. Serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy
dziękują wszystkim partnerom za
pomoc w organizacji akcji,
a także mieszkańcom, który aktywnie włączyli się w
sprzątanie miasta.

Zdjęcie powyżej zajęło I miejsce w konkursie

II miejsce

III miejsce

Sesję Rady Miejskiej

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki oraz
uczniowie rumskich szkół opanowali salę
obrad i wcielili się w rolę Radnych Miejskich!
Każda placówka zaprezentowała swój projekt
uchwały, który według
dzieci uatrakcyjni Rumię.
Wśród wniosków pojawiły się propozycje aranżacji
plaży miejskiej, sali gimnastycznej czy parku linowego. Widać, że uczniowie
postawili mocny akcent
na rozwój miejsc niezbędnych do aktywnego wypoczynku. Młodzi ludzie
pomyśleli również o upamiętnieniu ważnych dla
miasta postaci historycznych. Wszystkie dziewięć
uchwał zostało pozytywnie przegłosowanych.
Podczas obrad obecni byli Burmistrz Miasta
Rumi Michał Pasieczny
oraz jego zastępcy – Marcin Kurkowski i Piotr

Wittbrodt.
Pierwszą
Dziecięcą Sesję Rady
Miejskiej w Rumi poprowadził Przewodniczący
Ariel Sinicki.
Po uroczystej Sesji
Młodzi Radni udali się na
słodki poczęstunek w postaci różno smakowych
lodów, które przygotowała firma „U Lodziarzy”.

Bardzo dziękuję za aktywność i zaangażowanie Młodych Radnych. Projekty złożone przez dzieci i młodzież
są różne, przeważnie inwestycyjnie. Będziemy się starali z
Panem Burmistrzem oraz całą
Radą Miejską, aby udało się
chociaż cześć z nich zrealizować. – zapowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA

Prawie 13 000 000 zł trafi do Rumi!

Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisał w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim
umowę na dofinansowanie projektu budowy węzłów integracyjnych w Rumi.
Planowana wartość projektu kształtuje się na poziomie 35 930 840,00 zł. Wartość dofinansowania jakie
otrzymała Rumia wynosi
12.960.000,00 zł.
Inwestycja Gminy Miejskiej Rumia (w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych – dofinansowana ze środków unijnych)
zakłada budowę dwóch
parkingów z obu stron linii
kolejowej, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych
i parkingu dla rowerów,

chodników i budowę tunelu
doprowadzającego zbiorową
komunikację do dworca PKP
i tworzącego funkcjonalny
oraz spójny system w Rumi.

„To kolejny krok w kierunku realizacji tej przełomowej
dla transportu i komunikacji w Rumi inwestycji. W
tej chwili trwa I etap czyli

modernizacja peronu SKM,
który planowo ma zakończyć
się jeszcze w tym roku. Zaraz
po nim rozpoczniemy swoje działania.” - mówi Burmistrz Miasta Rumi Michał
Pasieczny.
Dodatkowo, obecnie trwa
modernizacja peronu SKM
Rumia Janowo realizowana
przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Inwestycja
zakłada budowę nowego,
zadaszonego peronu stacji
SKM Rumia Janowo wraz z
infrastrukturą, trzech wind,

Termomodernizacja będzie możliwa
dzięki unijnemu dofinansowaniu
5 czerwca Burmistrz Miasta Rumi Michał
Pasieczny podpisał umowę na kolejne dofinansowanie unijne dla miasta. Dzięki kwocie blisko 5 000 000 złotych zmodernizowane zostaną trzy budynki w Rumi.
Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności
publicznej: Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej
nr 10 oraz Budynku Zarządu
Cmentarza Komunalnego.
W ramach modernizacji
energetycznej przewiduje się
między innymi modernizację energetyczną budynków
z uwzględnieniem potrzeby
monitorowania i zarządzania

energią, wraz z możliwością
wykorzystania instalacji OZE.
Planuje się również wymianę okien, docieplenie dachów oraz ścian budynków,
wymianę źródeł ciepła w tym:
wymianę węzła cieplnego
(w budynku SP nr 9), montaż
pomp ciepła i zastosowania
indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie
stosownej instalacji. Dzięki
tym działaniom zmniejszy się

„To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek oświatowych. Pozwoli to
na zdobywanie wiedzy przez
uczniów w bardziej komfortowych warunkach, a także
na wydatne oszczędności na
rachunkach za prąd. Bardzo
cieszy też kwota dofinansowania, która pokrywa lwią
część kosztów projektu.” –
mówi Zastępca Burmistrza
Miasta Piotr Wittbrodt.

zużycie prądu co przyczyni się
do oszczędności w budżecie
placówek.
Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr
9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi”
współfinansowany przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(Umowa nr: RPPM.10.01.0122-0001/17-00).

zadaszenia peronu, schodów
i kładki oraz remont istniejącej kładki dla pieszych.
Projekt pn. „Budowa
węzłów integracyjnych w
Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski,
Poddziałanie 9.1.1 Transport
miejski – mechanizm ZIT.

Rozpoczęto wyburzanie

opuszczonej kotłowni

13 czerwca rozpoczęła się rozbiórka
opuszczonej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego
(za pocztą). Koszt wyczekiwanej przez wielu
mieszkańców miasta inwestycji to 67 650 zł.
Wyburzenie planowo ma
zostać zrealizowane do 29
sierpnia. Nie są znane jeszcze konkretne plany co do
zagospodarowania tej powierzchni.
Już od pewnego czasu
prowadziłam działania mające na celu doprowadzenie do
usunięcia tego budynku z krajobrazu Rumi. Cieszę się, że
pan burmistrz podzielił moje
zdanie i z inicjatywy miasta

stara kotłownia zostanie zburzona. Nie było to bezpieczne
miejsce w naszym mieście. –
powiedziała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łoboz.
Jest to kolejny element estetyzacji miasta. W zeszłym
roku został rozebrany budynek starego bazaru, który
znajdował się u zbiegu ulic
Starowiejskiej i Dąbrowskiego.

Moment podpisania umowy na termomodernizację
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OPEC Sp. z o.o z prestiżowym Godłem „Teraz Polska”!
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Gdyni zostało nagrodzone w XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii
USŁUGI za produkcję, dystrybucję i dostawę energii cieplnej oraz
wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

Statuetka Godła Teraz Polska

Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC z odebraną statuetką Godła Teraz Polska

Konkurs „Teraz Polska”
ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest
wyłonienie najlepszych
produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i
gmin. W tym roku Kapituła Konkursu nagrodziła
Godłem „Teraz Polska”
13 produktów, 9 usług, 3
przedsięwzięcia innowacyjne oraz 3 gminy.
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest firmą
ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy
i Chylonki", Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta
Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem
działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa
energii cieplnej do mieszkańców Gdyni, Rumi i
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Wejherowa oraz do części
gminy Kosakowo, a także
produkcja energii elektrycznej w kogeneracji.
Skojarzone wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża
emisję CO2 - nawet do
50% w porównaniu z
konwencjonalnymi ciepłowniami
opalanymi
węglem. Pozwala także na
obniżenie zużycia paliwa
oraz zwiększa sprawność
ogólną procesu wytwarzania energii.
- Godło „Teraz Polska”
ma dla nas znaczenie prestiżowe – mówi Janusz
Różalski, Prezes Zarządu
OPEC - podkreślające jakość naszych usług, a także
szacunek do wartości narodowo - patriotycznych.
Marka „Teraz Polska” harmonijnie wpisuje się w strategię OPEC, budzi zaufanie klientów i jednocześnie

zobowiązanie do nieustannego doskonalenia.
Fundacja „Teraz Polska” od ponad 25 lat nagradza najlepsze produkty i usługi, które dzięki
swoim walorom jakościowym, technologicznym i
użytkowym, wyróżniają
się na rynku oraz mogą
być wzorem dla innych.
- Po ponad 25 latach
Konkurs „Teraz Polska”, a
właściwie jego Laureaci,
wciąż zaskakują. W tym
roku w gronie zwycięzców
znajdziemy wiele innowacyjnych produktów i usług,
militaria, nowoczesne technologie, a także – co nas
cieszy – start-upy. Tegoroczna edycja dowodzi, że
Konkurs i lista Laureatów
są odzwierciedleniem tendencji i zmian w krajowej
gospodarce – mówi Michał Lipiński, dyrektor
Konkursu „Teraz Polska”.

- Z satysfakcją obserwujemy, jak z roku na rok
wśród Laureatów przybywa firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. Jesteśmy przekonani, że mają
one olbrzymi potencjał, by
stać się wizytówką polskiej
gospodarki na świecie – dodaje.
Godło „Teraz Polska”
cieszy się dziś zaufaniem,
uznaniem społecznym i
dobrą opinią publiczną.
Jest gwarancją najwyższej
jakości, jaką otrzymują
konsumenci, nabywając
produkt czy usługę. Konkurs „Teraz Polska” jest
organizowany od przeszło
25 lat. W tym czasie jako
naród staliśmy się bardziej
świadomymi konsumentami. Na zakupach przede
wszystkim wybieramy jakość. To oznacza, że Godło
„Teraz Polska” jest dziś bardzo potrzebne. Od początku swojego istnienia stało
się ono symbolem najwyższej jakości, niejako drogowskazem dla konsumentów. Stojąc przy sklepowych
półkach, Polacy wiedzą, że
ten biało-czerwony znak

gwarantuje to, co najlepsze – tłumaczy Krzysztof
Przybył, prezes Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego.
Nagrodzona
firma
może posługiwać się Godłem „Teraz Polska” przez
12 miesięcy z możliwością
przedłużenia.

Wręczenie
statuetek
odbyło się 29 maja br.
podczas Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim
-Operze Narodowej w
Warszawie.
Szczegółowe
wyniki
dostępne są na stronie internetowej www.terazpolska.pl.

Potwierdzenie nadania Godła Teraz Polska
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Zjazd Kaszubów
1 lipca do Rumi przyjadą tysiące gości, by wspólnie świętować
XIX Światowy Zjazd Kaszubów!
To podniosłe wydarzenie rozpocznie się już o
10:30 na dworcu PKP Rumia. Prof. Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
wraz z Burmistrzem Miasta
Michałem
Pasiecznym
powitają gości przybyłych
pociągiem Transcassubia.
Następnie gospodarze poprowadzą Kaszubów na
Mszę Świętą do Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi, która
rozpocznie się o godzinie
11:15.
Oficjalne otwarcie Zjazdu zaplanowane jest na
godzinę 13:00 na scenie
głównej MOSiR w Rumi.
W dalszej części imprezy
przygotowano mnóstwo
atrakcji: Turniej Baśki,

wystawy rękodzieła, strefy
gastronomiczne, strefę dla
dzieci, a także wydarzenia muzyczne. Wstęp dla
wszystkich jest bezpłatny.
XIX Światowy Zjazd
Kaszubów to bardzo istotne
Święto w kalendarzu wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Jesteśmy dumni, że w
tym roku to właśnie Rumia
przyczyni się do krzewienia kultury i tradycji kaszubskiej. Z całą pewnością
Światowy Zjazd przyciągnie
do naszego miasta mnóstwo
gości z całego świata. Dla
wszystkich przygotowaliśmy
wiele różnorodnych atrakcji: od występów kaszubskich
artystów przez tradycyjną
strefę gastronomiczną na
strefie dla dzieci kończąc.
Lipiec w tym roku zaczyna

się w Rumi, Do ùzdrzeni! –
zaprasza Burmistrz Miasta
Rumi Michał Pasieczny.
Ze Zjazdem związana jest
też zmiana organizacji ruchu.
W dniu 01.07.2017 r.
zostanie wyłączona z ruchu
ul. Mickiewicza (na odcinku od ul. Dębogórskiej do
ul. Czechowa). Mieszkańcy zamkniętego odcinka
mogą odbierać przepustki
w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej (pok.
113 w godzinach pracy
Urzędu Miasta).
Wyłączony z użytkowania będzie parking przy
Rynku (ul. Dębogórska/ul.
Kościelna) oraz przy Hali
MOSiR (ul. Mickiewicza).
Na czas trwania przemarszu Kaszubów (10:30
– 11:15) oraz po Mszy Św.

(12:15-13:00) przewidywane
są również miejscowe utrudnienia w ruchu (przemarsz
odbywa się następującą trasą: dworzec PKP- ul. Starowiejska- ul. Dąbrowskiego
- Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych (Msza
Święta) – ul. Dąbrowskiego-

ul. Starowiejska - Stadion
MOSiR).
Wszystkie szczegóły
wydarzenia na bieżąco
podawane są również na
Facebook’owym
profilu miasta Rumia oraz
na stronie internetowej
www.rumia.eu.

Urząd zapewnia, że dołoży wszelakich starań, aby
powyższe zmiany były dla
mieszkańców jak najmniej
uciążliwe, zachęcając jednocześnie do korzystania z
komunikacji miejskiej oraz
do zapoznania się z mapką
powyżej.
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Lipiec w Rumi pełen gwiazd
Dotychczas wydał dwa albumy długogrające („JeLipiec obfitował będzie w wydarzenia, w
których udział wezmą czołowi polscy arty- stem…” z 2012 roku i „Oddycham” z 2015 roku), usłyści i sportowcy. Wszystko w ramach akcji szeć można go także na kompilacjach, albumach koncer„Lipiec w Rumi” organizowanej przez Urząd towych oraz gościnnie w utworach innych muzyków.
– Chciałbym was zaprosić na koncert, który 1 lipca odMiasta.

– Imprezy zorganizowane w ramach akcji „Lipiec w Rumi” kierujemy zarówno
do mieszkańców, jak i turystów. W mieście
pojawią się największe nazwiska kultury i
sportu. Zaoferujemy ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, takie jak koncerty, zajęcia sportowe czy kino na świeżym powietrzu.
Serdecznie zapraszamy – mówi burmistrz
Michał Pasieczny.
KAMIL BEDNAREK I MONIKA LEWCZUK (1 LIPCA)
Lipiec otworzy pozytywne muzyczne uderzenie. Na stadionie miejskim wystąpi Kamil Bednarek, muzyk reggae,
bohater trzeciej edycji „Mam talent”, programu emitowanego przez stację TVN, w którym zdobył drugie miejsce
po brawurowym wykonaniu piosenki Boba Marleya „Is
This Love”. W 2012 roku Kamil Bednarek zwyciężył wraz
ze swoją grupą w programie „Bitwa na głosy” (TVP2).
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będzie się w Rumi. Do zobaczenia – podsumowuje Kamil
Bednarek w filmie nagranym w Edynburgu specjalnie
dla mieszkańców Rumi.
Oprócz Kamila Bednarka, przed mieszkańcami Rumi
wystąpi inna gwiazda młodego pokolenia – Monika
Lewczuk. Uczestniczka piątej edycji programu „The Voice of Poland” zaprezentuje utwory ze swojego debiutanckiego krążka „#1” wydanego w 2016 roku.

BE ACTIVE TOUR Z EWĄ CHODAKOWSKĄ (15 LIPCA)
Do aktywnego stylu życia zachęci Ewa Chodakowska, ikona polskiego fitnessu. Gwiazda zakończy
w Rumi cykl treningów „Be Active Tour”. Wraz ze
swoją drużyną poprowadzi specjalny trening, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy
zapiszą się za pośrednictwem oficjalnej strony „Be
Active Tour”. Rejestracja ruszy na początku lipca.
Szczegóły odnaleźć można na stronie internetowej
rumia.eu.
Wraz z Ewą do Rumi zawita jej drużyna w składzie Lefteris Kavoukis oraz Tomasz Choinski, dietetyk Marta
Kielak czy specjalistka od jogi Basia Tworek.

POWRÓT GORTATA (21, 22 LIPCA)

Wielką niespodzianką dla młodych rumian będzie powrót Marcina Gortata. Gwiazda NBA po raz kolejny odwiedzi nasze miasto w ramach projektu „Marcin Gortat
Camp”.
Koszykarz wraz ze swoim teamem trenował będzie z
dziećmi w przedziale wiekowym 9-13 lat. Pierwszy Camp
odbył się w roku 2008 w Łodzi. W Rumi impreza gościć
będzie po raz trzeci.
– Marcin Gortat wymyślił Campy jako formę podziękowania społeczeństwu, oraz spłatę długu jaki zaciągnął
wśród ludzi, którzy gdy sam był młodym człowiekiem, wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego swoją pomocną dłoń. Dziś Marcin Gortat poświęca swoje wakacje,
swój bezcenny wolny czas na spotkania z najmłodszymi by
samemu pomóc i wskazać właściwy kierunek rozwoju –
można przeczytać na stronie organizatora.

KINO LETNIE (8, 29 LIPCA)
W lipcu będzie można także obejrzeć zabawne komedie
podczas kina letniego. Tytuły wybrali sami mieszkańcy w
internetowym głosowaniu przeprowadzonym wśród osób
lubiących profil na portalu Facebook – Miasto Rumia.
Szczegóły imprez będą podawane stopniowo. Wstęp na
wszystkie wydarzenia będzie darmowy. Wszystkie informacje są również dostępne na portalu społecznościowym
Facebook pod #LipiecwRumi.
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Rozbudowa ZSP nr 2 w Rumi

Powstaną nowe pracownie zawodowe
Rusza rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Rumi. Do końca tego roku w powiatowej placówce ma powstać
kompleks pięciu pracowni zawodowych. Nowa baza dydaktyczna
będzie służyć uczniom specjalizacji logistyk-spedytor.
Dnia 6 czerwca br. w rumskim ZSP nr 2 podpisano
umowę z wykonawcą robót,
przedsiębiorstwem
VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski, Sp.j. z Łebcza. W ramach
przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynku pracy”
powstanie kompleks pięciu
pracowni zawodowych wraz
z łącznikiem.

W wydarzeniu udział
wzięli m.in.: Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf, Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego
Wojciech Rybakowski,
Przewodniczący Komisji
Edukacji Rady Powiatu
Wejherowskiego Ludwik
Zegzuła oraz Naczelnik
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie Mirosław
Lademann.

– Dzisiejsze wydarzenie
to efekt dwuletniej pracy
Zarządu Powiatu Wejherowskiego i specjalnie powołanego do tego zespołu,
kończący ważny etap strategii rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Powiecie
Wejherowskim – mówił
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski.
Koszt przedsięwzięcia to
ponad 3 mln zł.

W trosce o dziecko

Ruszyła kampania społeczna FAS
W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius zainaugurowała kampanię społeczną „Jak zadbać o zdrowie swoje i dziecka?”, mającą na celu uświadomienie
przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży.
W Polsce co roku rodzi
się około 1000 dzieci z zaburzeniami powodowanymi spożywaniem alkoholu
przez kobietę w czasie ciąży, które określane są mianem Płodowego Zespołu
Alkoholowego (FAS).
– Specjalnie wybraliśmy 1 czerwca, czyli dzień

dziecka na rozpoczęcie
kampanii, aby od najmłodszych lat mówić o zagrożeniach związanych z piciem
alkoholu przez kobiety w
ciąży – mówi Starosta
Wejherowski
Gabriela
Lisius. – Chcemy dotrzeć
do jak największej liczby
odbiorców poprzez ulotki,

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Jacek Thiel podczas inauguracji kampanii społecznej

plakaty czy poganki w szkołach. Dlatego w placówkach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą odbywać
się lekcje, które prowadzić
będą studentki Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Gdańskiego
w oparciu o prezentację „W
ciąży – ani kieliszka”.
Płodowy Zespół Alkoholowy – FAS to zespół
wad wrodzonych u dzieci,
których matki spożywały
alkohol podczas ciąży. U
osób z rozpoznaniem FAS
obserwuje się m.in.: opóźnienie wzrostu, zmniejszony obwód głowy,
charakterystyczne cechy
dymorficzne twarzy oraz
uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego,
które może powodować
opóźnienie rozwoju, zaburzenia zachowania oraz
trudności w uczeniu się.
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Jubileusz 100 - lecia Szkoły Podstawowej nr 1
Msza święta koncelebrowana, która miała miejsce 26 maja br.,
otworzyła uroczystości jubileuszowe rumskiej stulatki. Odbyła
się o godz. 10.00 przy ulicy Kościelnej, w świątyni znajdującej się
niemal w sąsiedztwie budynku szkoły. Mszę św. odprawili m.in.
absolwenci SP1: ks. prof. Henryk Skorowski, Honorowy Obywatel
Miasta Rumi (wygłosił niezapomnianą homilię), ks. Brunon Borowski, Honorowy Obywatel Miasta Rumi oraz ojciec Alfons Labudda.
Wśród zgromadzonych gości byli m.in.: poseł na Sejm RP Jan Klawiter, prof. Edmund Wittbrodt, absolwent szkoły, Honorowy Obywatel Miasta Rumi, prof. Danuta Marciniak – Naider- absolwentka
SP1, prof. Leon Murawski- syn byłego dyrektora szkoły, Joanna Kurowska – absolwentka szkoły, Honorowy Obywatel Miasta Rumi.
Obecne były władze
Rumi i powiatu, a wśród
nich m.in.: Witold Reclaf
- wicestarosta wejherowski,
Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi, Ariel
Sinicki - Przewodniczący
RM Rumia, zastępcy Burmistrza Miasta Rumi Marcin Kurkowski i Piotr
Wittbrodt. Przybyła także Małgorzata Bielang,
Pomorski
Wicekurator
Oświaty. Ponadto – radni
powiatu, dyrektorzy szkół,
placówek oświatowo-wychowawczych,
kulturalnych i sportowych powiatu
i gminy, przewodnicząca
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rumi Danuta
Wójcik, prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Rumi
Joanna Smorkowska, komendant Straży Miejskiej
w Rumi Roman Świrski. Przybyli zaproszeni
emerytowani nauczyciele
i pracownicy szkoły, poprzedni dyrektor placówki

Ewa Paczoska, przedstawiciele rodziców uczniów,
a także sponsorzy uroczystości, wśród których
było wielu absolwentów.
Szkołę
reprezentowali:
dyrektor Irena Kopaczewska, wicedyrektorzy
Gabriela
Maliszewska
oraz Alicja Bruska, grono
pedagogiczne, pracownicy
administracji i obsługi oraz
przedstawiciele społeczności uczniowskiej.
Koordynatorem
prac
związanych z przygotowaniem uroczystych obchodów jubileuszu stulecia
szkoły była wicedyrektor
Gabriela Maliszewska.
Scenariusz akademii napisała Małgorzata Osiadacz, autorka publikacji
o szkole „Sto lat Jedynki”
oraz książki „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi
we wspomnieniach jej absolwentów i nauczycieli”
(pierwsze wydanie w 2002
r.). W realizację uroczystego apelu zaangażowała się

Izabela Kasprzycka-Buc,
która przygotowała filmiki i zdjęcia z życia szkoły,
wyświetlane w czasie akademii na ekranie ponad
sceną.
Po uroczystej inauguracji uroczystości w kościele,
zaproszeni goście zostali
powitani chlebem i solą w
murach szkoły. Dyrektor
Irena Kopaczewska otworzyła uroczystość, witając wszystkich obecnych i
zapraszając do obejrzenia
programu artystycznego.
Scenariusz uroczystości
został osadzony na wspomnieniach absolwentów
szkoły, które przeplatane
były poezją, muzyką, tańcem i śpiewem. Część muzyczną przygotowała Anna
Szczygielska, zaś autorką
scenografii była Magdalena Bielińska. Zarówno
żywe słowo, jak muzyka i
taniec śpiew na długo pozostaną w pamięci widzów.
W scenariuszu przywołano historię szkoły,
która z maleńkiej jednoizbówki rozrosła się
do budynku obecnych rozmiarów i której koleje były
dramatyczne w czasie II
wojny światowej. Zaznaczono zmiany nazwy placówki
- w 1974 r. otrzymała imię
Franciszka Zubrzyckiego,
a od 1994 r. jej patronem
jest Józef Wybicki. Patriotyzm wyraźnie wpisany
jest w historię szkoły, co
zaznaczyli absolwenci, na
wspomnieniach
których
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oparto scenariusz. Podkreślili, że szkoła ta była i jest
miejscem, do którego chce
się powracać, przytulnym
i ciepłym, z rodzinną atmosferą.
Zmieniły się warunki nauczania, przybory szkolne,
rzeczywistość, ale uczniowie żyją swoją szkołą, nauczyciele pielęgnują tradycję
i dbają o łączność przeszłości z teraźniejszością.
W 1932 roku chór szkolny zaśpiewał w czasie uroczystych obchodów Święta

Morza Prezydentowi RP
Ignacemu Mościckiemu w
Gdyni. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych uczniowie pod
opieką nauczyciela historii
Gabrieli Maliszewskiej
brali udział w obchodach
tego święta, wrzucając do
morza z pokładu statku
własnoręcznie uplecione
wianki. To piękny przykład kontynuacji tradycji.
ciąg dalszy na str. 13
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ciąg dalszy ze str. 12
Szkoła wyrosła z kaszubskich korzeni, toteż
nie zabrakło elementów
regionalnych w scenariuszu. Uczniowie ubrani w
kaszubskie stroje wykonali
piosenkę „Jestem Kaszubą”
oraz zaprezentowali po kaszubsku wiersz o ojczyźnie.
Przygotowała ich Małgorzata Dmowska.
Na zakończenie akademii
przypomniano,
że SP1 to najstarsza placówka oświatowa Rumi
i wyszło z niej wielu znakomitych absolwentów, ludzi
nieprzeciętnych.
Wśród
nich są: przedstawiciele
świata nauki, inżynierowie,
lekarze, nauczyciele, kapłani, prawnicy, lekarze, sportowcy, artyści. A poza tym –
ludzie uczciwie zarabiający
na chleb, solidni fachowcy,
urzędnicy, przedsiębiorcy,
rzemieślnicy, rolnicy, którzy tej szkole zawdzięczają
to, kim są dzisiaj.

Są dumni ze swojej Jedynki i głośno o tym mówią, nie wstydząc się rozrzewnienia i łezki w oku.
To nic, że szkoła dawniej
mała, że Rumia kiedyś była
niewielka. O wielkości tej
placówki zdecydowali pedagodzy, służąc uczniom
swoją wiedzą, dzieląc się
sercem, wprowadzając w
świat, tworząc niepowtarzalną atmosferę i prawdziwie rodzinny klimat. Można było usłyszeć, że tutaj
chce się powracać, tu jest
po prostu jak w domu.
Po zakończeniu części artystycznej nastąpiły
gratulacje, były liczne życzenia, kwiaty oraz upominki. Szkołę - w świetle
jupiterów ze sceny - dobrze
wspominali profesorowie
Danuta Marciniak –Naider, Edmund Wittbrodt,
Henryk Skorowski, ksiądz
Brunon Borowski i ojciec
Alfons Labudda. Wiele
ciepłych i serdecznych słów
wypowiedziała znana ak-

torka Joanna Kurowska.
Inni goście, którzy zabrali
głos, życzyli placówce następnych owocnych stu lat.
Potem odbyło się okolicznościowe małe przyjęcie
w stołówce. Panowała radosna atmosfera, wspominano
przeszłość, porównywano
ją z teraźniejszością. Słychać było powitalne okrzyki – bo tak pozdrawiali się
ludzie, którzy spotkali się
po bardzo wielu latach.
Na starannie przygotowanych wystawach można
było podziwiać niezwykłe
eksponaty: stare mundurki
szkolne, świadectwa, książki, zeszyty, dzienniki lekcyjne, urzędowe pieczątki,
fotografie, specjalnie przygotowane makiety budynku szkolnego oraz ekslibrisy
wykonane przez uczniów.
Cały budynek ozdabiały
okolicznościowe gazetki i
laurki.
Na dwóch niezwykłych
stoiskach można było kupić koszulkę z jubileuszo-

wym logo placówki, a także publikacje o szkole pióra
Małgorzaty
Osiadacz.
Każdy mógł gęsim piórem
zapisać życzenia dla Jubilatki oraz uwiecznić swoją
obecność wpisem w pamiątkowej księdze.

Można też było zobaczyć kaszubskie tańce w
wykonaniu uczniów oraz
posłuchać kaszubskiej kapeli Manijoce.
W szkole pojawili się
dawni uczniowie, czasem
nawet z własnymi dziećmi,

którzy razem ze swoimi nauczycielami wędrowali śladami przeszłości.
To była niezapomniana
uroczystość, jaka zdarza się
naprawdę raz na sto lat!

Longina Wojciechowska- Klecha
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Wiosenny piknik
z koncertem

Akcja "Jak nie czytam, jak czytam"
w 1 LO im. Książąt Pomorskich w Rumi

"Jak nie czytam, jak czytam" to nazwa
ogólnopolskiej akcji masowego czytania
Pod nazwą Piknik Wiosenny przy Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się festyn, książek w miejscach publicznych, w której
brali udział uczniowie I LO im. Książąt Pow którym brali udział mieszkańcy miasta.
morskich.

Podczas pikniku przeważały atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły
się znakomicie bawić z
klaunem oraz brać udział
w wielu konkursach i zabawach. Natomiast dorośli
mogli posłuchać zespołu
Baron, który śpiewał uda-

ne covery przebojów znanych artystów. Na koniec
dla fanów na scenie wystąpił zespół Fisz Emade
Tworzywo. Koncert zgromadził publiczność, która
żywiołowo i z aplauzem reagowała na kolejne utwory.
Emilia Samulska

Zespół Baron zabawiał rumską publiczność swoimi coverami. Fot.: E.S.

Akcja odbyła się w sobotę 1 czerwca i polegała na
wspólnym czytaniu książek
w przestrzeni publicznej.
Zadaniem akcji jest przede
wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży tak, aby uczestnicy
swoim przykładem zachęcali jak najwięcej ludzi w całej
Polsce do czytania książek.
Uczniowie liceum po
zebraniu się przed budynkiem szkolnym, przeszli pod dworzec PKP
Rumia, a samo czytanie
odbywało się przy Stacji
Kultura. Podczas takiej
akcji nigdy nie brakuje
zaangażowania młodych
ludzi, którzy postanowili
nie tylko czytać książki,
ale również przebrać się za

bohaterów swoich książek
z dzieciństwa. Przed Stacją Kultura mogliśmy zobaczyć m.in. czarownicę,
Szalonego Kapelusznika,
rycerza, Małego Księcia,
Kopciuszka czy dziewczynkę z zapałkami. Furorę
robił transparent niesiony
przez uczestników akcji,
na którym wypisano hasło:
"kto czyta, nie błądzi".
Kolejna taka akcja już za
rok, w czerwcu 2016 r. 432
608 uczniów ustanowiło
rekord w masowym czytaniu w jednym momencie,
a 1 czerwca 2017 roku biliśmy rekord. Czy udało
się? Dowiemy się, gdy do
organizatorów akcji spłyną
wszystkie sprawozdania.
Emilia Samulska

Jedyne w Polsce, które nie posiada tablic informacyjnych dla turystów!

SANKTUARIUM RUMSKIEJ WSPOMOŻYCIELKI
Zbliżający się Światowy Zjazd Kaszubów jest doskonałą okazją do
promocji naszego miasta praktycznie na całym świecie. Taką okazję
należy wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby. Przejeżdżający
przez Rumię nie wiedzą jednak, że mamy tu Sanktuarium, ponieważ
nie ma zgody na ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych!
Formalnie pierwsze Nabożeństwo do Rumskiej Wspomożycielki rozpoczęło się 31
stycznia 1949 r., w uroczystość św. Jana Bosko. Parafia
została erygowana w 1957 r.
pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. 15 października
1988 r. procesjonalnie przeniesiono Obraz Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych z kapliczki do
nowego, głównego kościoła.
Następnego dnia Biskup Chełmiński Marian Przykucki
dokonał konsekracji świątyni. Uroczystość Koronacji
Obrazu odbyła się 12 października 2012 r, a 24 maja
2013 r odbyła się Uroczystość
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Ustanowienia Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia
Wiernych
w Rumi. Na dachu kościoła znajduje się figura NMP
Wspomożenia
Wiernych,
symbolizująca opiekę Maryi
nad mieszkańcami Rumi, a
od roku 2000 odbywają się,
organizowane przez Salezjanów, Kongresy ku czci NMP
Wspomożenia Wiernych.
Każde miasto, na terenie
którego znajduje się Sanktuarium lub inny ważny obiekt
kultu religijnego, umieszcza
na drogach dojazdowych tablice informujące turystów o
tym fakcie. Niestety, w Rumi
takich oznaczeń jeszcze się
nie doczekaliśmy, pomimo

składanych wcześniej wniosków do Rady Miejskiej.
Jak sie okazuje, władze
miasta są zgodne w swej
opinii z mieszkańcami, takie
tablice są potrzebne, jednak
nadal nie można ich ustawić w odpowiednim miejscu przez brak pozwoleń od
zarządców miejsc w których
mają one być ustawione.
Poprosiliśmy o wyrażenie
zdania w tej sprawie radnych
miejskich Teresę Jałochę i
Michała Kryżę, powiatowych Łucję Słowikowską
i Witolda Reclafa, Burmistrza Michała Pasiecznego
i Piotra Wittbrodta, Przewodniczącego Rady Miasta
Ariela Sinickiego oraz Ko-

misję Kultury, która się tym
tematem zajmuje.
Radna powiatowa Łucja
Słowikowska stwierdziła,
że to niebywały skandal, żeby
przez tyle lat nie udało się
załatwić tak ważnej dla prestiżu miasta sprawy. Radny
Michał Kryża powiedział,
że przejeżdżający przez Rumię turyści, zwłaszcza osoby
wierzące, powinny się dowiedzieć o naszym Sanktuarium.
Może ktoś zechce wjechać
do miasta, odwiedzić kościół
ojców Salezjanów i pomodlić
się przed wizerunkiem NMP
Wspomożycielki. Zresztą chodzi nie tylko o turystów, ale
też o mieszkańców Trójmiasta
i innych miejscowości na Pomorzu. Nie wszyscy wiedzą,
że w Rumi istnieje Sanktuarium. Warto się tym pochwalić i zachęcić wiernych
do odwiedzania tego pięknego kościoła. Przewodnicząca
Komisji Kultury, radna Te-

resa Jałocha powiedziała
nam, że nadal czekamy na
pisemne stanowisko Zarządu Dróg. Z przeprowadzonej
rozmowy telefonicznej dowiedzieliśmy się, że na razie nie
ma zgody, jednak jak tylko
otrzymamy oficjalne stanowisko, podejmiemy dalsze kroki
w tej sprawie.
Burmistrz Michał Pasieczny powiedział, że również jego stanowisko jest
niezmienne. Ubiegamy się
o możliwość postawienia tablic informacyjnych, jednak
decyzja niestety nie należy
do naszego urzędu. Stosowne wnioski zostały złożone w
marcu br. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie sprawy.
Istnienie Sanktuarium w
naszym mieście należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie naszej wiary, ale również
ogromnej wartości promocyjnej Rumi.
Zarządca drogi, na której chcieliśmy ustawić znaki - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przekazała nasz wniosek, do roz-

patrzenia przez Kapitułę
opiniującą projekty znaków
turystycznych
działającą
przy Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Opinia GDDKiA w sprawie
ustawienia znaków zostanie
wydana po otrzymaniu stanowiska Kapituły. Do dzisiaj
nie otrzymaliśmy oficjalnego
stanowiska.
Z powyższego wynika, że
wszyscy zainteresowani są
zgodni w tej sprawie, jednak
ostateczne decyzje zapadają
obecnie poza naszym miastem i pozostaje uzbroić się
w cierpliwość.
Urząd
Miasta
Rumi
przygotowując się do XIX
Światowego Zjazdu Kaszubów wydał informator, w
którym oznaczono Sanktuarium (zdjęcie + lokalizacja
na mapie). Informator został
wydany w ilości 4.000 egzemplarzy. Ponadto wersja
elektroniczna została wysłana do oddziałów Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego
oraz umieszczona na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
W.H.

Sportowy „Festyn św. Jana Bosko”
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W niedzielę, 11 czerwca w godzinach
15.00- 19.00 na boisku SALOS obok kościoła
p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi odbył
się festyn sportowo rekreacyjny dla mieszkańców miasta.
Podczas festynu można
było m.in. zjeść ciasta domowego wypieku lub, dla
porównania, ciasta zrobione
przez harcerzy z rumskiego
ZHR, można było zakupić
książki i kaszubskie wydawnictwa oraz materiały popularyzujące sylwetkę biskupa
Konstantyna Dominika, na
scenie odbywały się konkursy wokalno taneczne dla
dzieci i młodzieży, miały
miejsce pokazy chodzenia
na szczudłach, uczono tańca oraz jazdy konnej.
W tym samym czasie na
boisku piłkarskim odbywały się mecze w ramach
rozgrywek „Don Bosko

Cup”, pozostałe dzieci oraz
młodzież spędzali czas grając na boisku w koszykówkę lub malując twarze na
bajkowe kolory, czy bawiąc
się magicznymi balonikami.
Dla dorosłych był to
czas odpoczynku i relaksu
przy kawie, cieście lub potrawach z grilla, ze świadomością, że ich pociechy
znajdują się pod dobrą
opieką i świetnie się bawią.
Sprzyjająca aura spowodowała, że mnóstwo spacerowiczów zaglądało na boisko i mocno dopingowało
rozgrywki piłkarskie.
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
15
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Rodzice – Dzieciom Dzień dziecka w Naszej Rumi

Maj i czerwiec obfitują w wiele rodzinW niedzielę 4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany Festyn w Domu Harnych świąt - Dzień Matki, Dzień Dziecka cerza w Rumi, organizatorem festynu było Stowarzyszenie Nasza Rumia. Pomimo nie naji Dzień Ojca. Z tej okazji w Niepublicznym lepszej pogody jaka była w niedziele ponad 200 osób zgromadziło się o godz. 15.00 aby
Przedszkolu Językowym „Mądry Maluch” wspólnie uczestniczyć w konkursach razem z dziećmi.
obchodzimy Dzień Rodziny.
Konkurencje były różne,
Każdy uczestniczący w
Podczas zabawy dzieci i i ich poprowadzenie, Panu
dla dzieci i dla dorosłych:
strzelanie z łuku, wiatrówki,
rzut lotką, strzał do bramki,
rzut do kosza, malowanie kamieni, wykonanie bransoletki, wykonanie wisiorka, malowanie twarzy, gry zespołowe.

W tym roku uroczystość
ta została zorganizowana
wspólnie ze Szkołą Podstawową KREATYWNI. 27
maja 2017 na scenie Domu
Kultury „Janowo” wszystkie dzieci miały możliwość
zaprezentowania przygotowanego wcześniej przedstawienia pt. „Na smutki
krasnoludki” Dodatkowo
uświetniły swój występ pokazem tańców oraz piosenkami w języku angielskim.
Rodzice, również mieli
możliwość zaprezentowania się na scenie.
Akcja „Rodzice - Dzieciom” została zapoczątkowana przez Panią Magdalenę Herba trzy lata
temu. Polega na tym, że
rodzice przygotowują dla
swoich pociech specjalne
przedstawienie teatralne
- sami dbają o kostiumy i
scenografię, spotykają się
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na próbach. Idea ta bardzo integruje społeczność
przedszkolną, jak i szkolną.
Zaangażowanie dorosłych
jest niesamowite.
W tym roku wystawiono
przedstawienie „Jaś i Małgosia” autorstwa jednego
z rodziców - Pana Nikosa
Drosakisa. Dzieci czekały
na nie cały rok i oglądały
z zapartym tchem. Dorośli wystąpili wspaniale,
ich przedstawienie pełne
humoru, z wpadającą w
ucho oprawą muzyczną
przygotowaną przez Panią
Ewę Wrońską zrobiło na
wszystkich kolosalne wrażenie i na długo zapadnie
w pamięci zwłaszcza dzieci.
Cieszymy się, że wspólna
inicjatywa Rodziców i Dyrekcji obu placówek stała
się już tradycją, która integruje społeczność lokalną.
Magda Herba

danej konkurencji miał możliwość otrzymania nagrody.
Każdy z uczestników otrzymał
nagrodę, a wszyscy uczestnicy
mieli możliwość posmakowania harcerskiej grochówki i
pieczonej kiełbaski.

Pomimo niesprzyjającej aury, chętnych do zabawy nie brakowało

Spotkanie
z posłem
W I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyło się spotkanie mieszkańców naszego
miasta z posłem Marcinem Horałą.
Wydarzenie to zorganizował wicestarosta wejherowski Witold Reclaf. Wśród
zebranych byli obecni radni
miasta: Florian Mosa, Michał Kryża i radna powiatowa Łucja Słowikowska.
Poseł Marcin Horała wykazał się dużą znajomością
poruszanych tematów oraz
rozległą wiedzą. W sposób
bardzo wyczerpujący odpo-

wiadał na zadawane przez
mieszkańców pytania.
Spotkanie było poświęcone głównie omówieniu planów miasta na
bliższą i dalszą przyszłość
oraz najpilniejszych inwestycji. Towarzyszyło
mu duże zainteresowanie,
czego dowodem była liczna frekwencja ze strony
rumian.
Redakcja

udziału w konkurencjach
dla rodziców przygotowany został mały bufecik kawowy, z prawdziwą drożdżówką z pieca. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za
przygotowanie konkurencji

Skierce za pyszną drożdżówkę oraz Urzędowi
Miasta za wsparcie finansowe dzięki której można
było zorganizować tą imprezę.

W kawiarence mozna było spędzić czas nie tylko przy herbatce

B.F.
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Kawaleryjski Dzień Dziecka w Mrzezinie - 3.6.2017 r
W słoneczną sobotę 3 czerwca 2017 roku na terenie Polskiej
Stajni Kawaleryjskiej w Mrzezinie (ul. Pszenna 40), prowadzonej
przez Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów”oraz Equester Szkołę Jazdy Konnej, odbył się festyn integracyjny z okazji
Dnia Dziecka.
Impreza miała charakter
integracyjny oraz rodzinny,
tak więc świetną zabawę
miały w niej wszystkie dzieci
- małe oraz te duże. Atrakcji było co niemiara, co było
głównie zasługą prowadzącej imprezę pani Magdy
Tomaszewskiej ze Stowarzyszenia „Teatr Minerwa”
z Gdyni oraz wspierających
ją pań: Oli Malinowskiej
z Fundacji „Kreatywnie Pokoleniom” z Gdańska oraz
Kasi Krajewskiej ze Stowa-

kuchni polowej, kiełbaski
z ogniska, kolorowe lody,
pyszne ciasta upieczone
przez gospodynie domowe
no i rzecz jasna jak na stajnię przystało, jazda konna
dla wszystkich. Festyn odwiedziło wiele osób, które
w większości w gronie rodzinnym świetnie się bawiły w ramach różnorodnych
zadań, gier i zabaw, których wykonanie nagradzane było ciekawymi upominkami.

rzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Rumi.
Były konkursy indywidualne oraz drużynowe, zmagania sportowe, wspólne
tańce przy wesołej muzyce
z nagłośnienia, wojskowa
grochówka z prawdziwej

Event zaszczycił swą
obecnością między innymi Przewodniczący Rady
Miasta Rumia Ariel Sinicki, który bardzo dopomógł
w organizacji tegoż przedsięwzięcia. Ciekawymi gośćmi festynu byli też przed-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zabawy w dniu dziecka

tyczne wolontariuszki, woziły bezpiecznie na swych
grzbietach dziesiątki dzieci
a także niektórych rodziców, ku ich wielkiemu zadowoleniu. Wśród jeżdżą-

Zabawie przyglądał się Przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki

stawiciele Stowarzyszenia
Historycznego Morskiego
Dywizjonu Lotniczego z
Pucka, Mariusz Konarski
oraz Piotr Pomieczyński,
którzy niezwykle ciekawie
przestawili dzieje polskiego lotnictwa morskiego
oraz uniform i wyposażenie polskiego marynarza
z 1939 roku. Kawaleryjskim akcentem festynu
była prelekcja historyczna
na temat tradycji tego rodzaju sił zbrojnych Wojska
Polskiego okresu II RP,
którą przedstawił ubrany
w mundur z epoki Prezes
Stowarzyszenia „Krakusów” Wojciech Kloński.
W tym czasie na placu
ćwiczeń, cierpliwe konie
prowadzone przez sympa-

cych konno widziany był
podobno nawet marynarz!
Impreza, w zgodnej opinii
jej uczestników, była bardzo udana i z całą pewnością powtórzona będzie za
rok.
Kawaleryjski
Dzień
Dziecka
zorganizowany
został na terenie Polskiej
Stajni Kawaleryjskiej w
Mrzezinie przez: Stowarzyszenie
„Gdyński
Szwadron Krakusów”,
Equester Szkołę Jazdy Konnej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” oraz
Fundację „Kreatywnie
Pokoleniom”. Pyszne kiełbaski pieczone na ognisku
dostarczyła firma „Kummer” z Rumi, smakowite

lody pałaszowane przez
wszystkich
przekazała
firma „Iglotex” ze Skórcza, prawdziwą wojskową
grochówkę z oryginalnej
kuchni polowej, użyczonej
przez Joannę i Wojciecha
Minczyków z Redy, ugotował na żywym ogniu
kucharz szwadronu Maciej

dzą się podczas kolonii w
siodle, organizowanych w
czasie tegorocznych wakacji przez Equester Szkołę
Jazdy Konnej w stajni w
Mrzezinie. Festyn znacząco wsparli także: OPEC
Gdynia, BGŻ BNP Paribas z Rumi, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Janowo”

Zieliński, zaś smakowite
ketchupy, musztardy i sałatki warzywne ofiarowało
przedsiębiorstwo „Dagoma” Sp. z o. o. z Pucka.
Przepyszne ciasta zostały
upieczone przez Klaudię
Ellwart i Karolinę Ellwart, które jednocześnie
na co dzień uczestniczą w
życiu stajni. Cenne i sympatyczne nagrody, wręczane podczas imprezy uczestnikom gier i konkursów,
zostały przekazane przez:
Urząd Miasta Rumia,
Bank Zachodni WBK,
Bank Spółdzielczy Rumia, „Ene- due” Zabawki Edukacyjne z Rumi,
Martę Wysocką i Magdę
Wysocką. Firma Styl Leonik z Gdyni przekazała
zaś zestaw stołów dla dzieci, które wkrótce przyda-

z Rumi, Irena Bandurska- Rębisz, Irena Gąśka,
Barbara Stankiewicz oraz
Barbara Wysocka.
Organizatorzy imprezy
bardzo serdecznie dziękują
wszystkim osobom za pomoc przy jej organizacji a
darczyńcom za przekazane
przedmioty oraz żywność.
Do zobaczenia za rok na
kolejnym Kawaleryjskim
Dniu Dziecka!
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Egzaminy maturalne z j. angielskiego... od kuchni
Wywiad z Ewą Grzymkowską, przewodniczącą
zespołu egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego w Rumi, rozmawia Emilia Samulska.
Już po raz jedenasty egzaminatorzy sprawdzający arkusze maturalne z języka angielskiego oceniali prace tegorocznych maturzystów pod przewodnictwem Ewy Grzymkowskiej.
- Jak przebiega sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych?
Przeciętny obywatel kojarzy sprawdzanie arkuszy
jak poprawianie i ocenianie
większej klasówki. W rzeczywistości, egzaminator
ma wiele obowiązków, to
przede wszystkim wnikliwa ocena zadań otwartych
zgodnie z ogólnopolskimi
kryteriami oceniania, wypełnianie druków, zestawień, sprawdzanie w karcie
odpowiedzi poprawności
wpisów i zaznaczeń.
Przed przystąpieniem
do sprawdzania zestawów
szkolę
egzaminatorów,
przypominam jeszcze raz
szczegółowe kryteria oceniania,
przeprowadzam
ćwiczenia kontrolne, oceniamy prace i dyskutujemy.
- Ile prac zespół sprawdził w tym roku i co to za
kryteria?
Około 2000 prac z poziomu podstawowego i
rozszerzonego. Oceniamy
wiele aspektów prac, a mianowicie na poziomie podstawowym treść, spójność i
logikę wypowiedzi, zakres
i poprawność środków językowych. Podobnie jest
na poziomie rozszerzonym:
zgodność z poleceniem,
formę, zakres i poprawność środków językowych.
W tym roku maturzyści
wybierali pomiędzy rozprawką a artykułem publicystycznym. Dodatkowo
ocenie podlegało zastosowanie struktur językowo-gramatycznych.
- Z jakim zespołem
Pani pracuje?
Mam to szczęście, że
pracuję z tymi samymi pro-
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fesjonalistami od wielu lat.
Zdążyliśmy wypracować
wspólne zasady współpracy, mamy do siebie zaufanie, panuje przyjazna atmosfera. Oczywiście skład
zespołu zmienia się co
jakiś czas, niektóre osoby
odchodzą, ale też co roku
powołuję nowych egzaminatorów.
- A czy Pani również
sprawdza arkusze egzaminacyjne?
Nie, do moich obowiązków należy czuwanie nad
całością prac, wypełnianie
dokumentacji,
zliczanie
ilości prac i kart odpowiedzi, pakowanie arkuszy,
czytanie wielu prac spornych czy trudnych i ich
powtórna ocena, przekazywanie protokolarnie egzaminatorom do sprawdzenia
ustalonej liczby zestawów i
ich odbiór po sprawdzeniu,
przeprowadzam spotkanie
podsumowujące pracę zespołu, organizuję konsultacje i szkolenia w zespole
egzaminatorów.
Pragnę dodać, że sprawne sprawdzanie arkuszy
przez zespół egzaminatorów jest możliwe dzięki
wcześniejszej pracy przygotowawczej OKE w Gdańsku pod kierownictwem
osoby, którą podziwiam za
jej profesjonalizm i ostre
wymagania, pani Dyrektor Ireny Łaguny. Całość
prac koordynuje pani Danuta Gumowska, z którą
mam przyjemność współpracować od początku. W
trakcie sprawdzania mamy
codzienny kontakt, przekazuję jej uwagi i wnioski
egzaminatorów, powiadamiam o przypadkach nie-

zgodności i błędach. To do
koordynatora zwracam się
w przypadku moich wątpliwości.
- Jak długo pracujecie
i gdzie odbywa się sprawdzanie?
Pracujemy w 2 weekendy
od rana do wieczora, ale też
jestem do dyspozycji chętnych egzaminatorów w dni
powszednie w godzinach
popołudniowych. Sprawdzamy w szkole, wcześniej w liceum w Rumi, a
obecnie w gimnazjum nr
1 gdzie jestem dyrektorem
i mogę w związku z tym
zapewnić komfortowe warunki pracy. Udostępniam
wiele pomieszczeń, aby egzaminatorzy mogli się skupić w ciszy i pracować w
mniejszych grupach.
- Czy egzaminatorzy
konsultują się w trakcie
sprawdzania?
Oczywiście, w przypadku zadań otwartych często
pojawiają się problemy i
niejasności. Egzaminatorzy konsultują się ze sobą,
a w przypadkach trudnych zwracają się do egzaminatorów powtórnego
sprawdzania lub do mnie.
Pochylamy się nad każdym problemem, a sytuacje
sporne rozwiązujemy na
korzyść ucznia.
- Kim są egzaminatorzy powtórnego sprawdzania?
To trzy doświadczone
panie nauczycielki angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, które służą
radą i pomocą egzaminatorom. Przed rozpoczęciem
pracy zespołu egzaminatorów sprawdzają co najmniej
po jednej pracy spośród

Pani dyr. Ewa Grzymkowska bezpośrednio nadzorowała pracę swoich egzaminatorów. 		

przygotowanych do sprawdzania dla każdego egzaminatora i porównują potem
przydzielone punkty. Szczególną uwagę przykładamy
do nowych egzaminatorów sprawdzających po raz
pierwszy. To panie sprawdzające powtórnie prace.
- Wszystkie?
Nie, nie jesteśmy w stanie
sprawdzić wszystkich prac,
ale szybko „wyłapujemy”
koperty, gdzie są problemy
w ocenianiu, przeglądamy je jeszcze raz i czasami
zmieniamy punktację.
- Na plus czy na minus?
Bywa różnie. Przede
wszystkim ocena ma być
sprawiedliwa zgodna z
ogólnopolskimi wytycznymi i kryteriami.

- Jak postępuje Pani
z egzaminatorem, który
popełnia błędy?
Czasami
wystarczy
wskazać na błędy i egzaminator już ich nie popełnia,
ale zdarzają się przypadki,
chociaż bardzo rzadko, odsunięcia egzaminatora od
pracy i niepowoływania go
kolejny raz.
- Jaki był poziom tegorocznych prac?
Bardzo zróżnicowany,
od całkowicie niekomunikatywnych ocenianych na
zero punktów do bardzo
dobrych ocenianych na
maksymalną ilość punktów. Niestety, nie jestem
zadowolona z poziomu prac
na poziomie rozszerzonym.
Wynika to być może z fak-

Fot. W.H.

tu, że zdecydowana większość tegorocznych maturzystów wybrała jako jeden
z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym właśnie
język angielski uważając,
że wymaga najmniejszego
nakładu pracy do przygotowania się. Na egzaminie
z języka obcego bardziej
wykazujemy się umiejętnościami niż konkretną wiedzą teoretyczną.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę i życzę Pani,
aby w przyszłym roku
prace
egzaminacyjne
przebiegały tak sprawnie
jak zwykle, a ich jakość
na każdym poziomie była
jak najwyższa.
Emilia Samulska

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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KASZUBSKIE SMAKOŁYKI
Tradycyjne, smakowite wędliny o kaszubskim rodowodzie to znak rozpoznawczy firmy Sychta. Te wyroby uświetniają kolejne
wydarzenia, nie tylko takie o kulinarnym
charakterze.
W czerwcu w Gdańsku Oliwie odbyło się Pomorskie Święto Produktu
Tradycyjnego. Była to już
dziewiąta edycja imprezy,
której organizatorem jest
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
W Gdańsku Oliwie, na
terenach
przylegających
do Katedry Oliwskiej, na
koneserów czekało 20 stoisk z tradycyjnie produkowaną żywnością, wśród
których nie mogło zabraknąć firmy Sychta. Wyroby
masarni Sychta z roku na
rok znajdują coraz więcej
zwolenników. W tym roku
stoisko tego producenta
było wprost oblegane przez
odwiedzających oliwską
Katedrę i Park turystów, a

także przez mieszkańców
Oliwy, którzy jak sami
przyznają, przez cały rok
czekają na dzień, w którym
mogą przyjść na jarmark i
poczuć zapach naturalnie
wędzonych wędlin.
Wielkimi krokami zbliża
się Światowy Zjazd Kaszubów w Rumi. Oczywiście,
podczas tego wydarzenia
także nie może zabraknąć
wyrobów od Sychty.
Firma Sychta od niedawna swoje wyroby sprzedaje w nowym sklepie w
Rumi przy ul. Filtrowej
2C. A podczas zjazdu zaprezentuje się ze swoimi
wyrobami i zaprosi wszystkich uczestników na przekąski mięsne z grilla.

REKLAMA

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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Koniec roku
szkolnego

85 lat ZHP w Rumi

W Gimnazjum nr 1 w Rumi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów klas trzecich.
W uroczystości brała udział dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni Goście, wśród których
znalazł się także poseł Jan Klawiter.
Były przemówienia, podziękowania, dyplomy oraz
statuetki dla najlepszych. Uroczystość zakończenia roku
szkolnego uświetnił występ muzyczny gimnazjalistów.

7 Drużyna Harcerska
Zielonych Beretów
„WATRA”

Emilia Samulska

Nasza drużyna rozpoczęła swoją działalność w 2008
roku z inicjatywy dh. phm. Agnieszki Drewniak, która była
drużynową do roku 2014. Granatowy sznur przekazała
dh. Agnieszce Borys, jednak ze względu na młody wiek
Agnieszki, funkcję tę pełnił dh. Mateusz Palach. Od 2016
do dziś drużynową jest dh. pwd. Agnieszka Borys.
Nasza harcówka znajduje się w Gimnazjum nr 1
w Redzie, w sali nr 44. Za czasów dh. Agnieszki
Drewniak drużyna nazywała się 7 DHCzB „Rebaño”,
lecz wraz z nowym drużynowym zmienił się charakter drużyny. W związku z tym nastąpiła zmiana
barwy beretów z czerwonej na kolor zielony i nazwy
– 7 DHZB „WATRA”. W naszej działalności odwołu-

jemy się do głównego elementu naszego symbolu. Watra to ognisko. To wspólny krąg łączący harcerzy zapalonych w poszukiwaniu i odkrywaniu prawdziwych
watrości z otaczającego nas świata. Oryginał naszego
symbolu wykonał z drewna dh. Mateusz Palach i zdobi on jedną ze ścian harcówki. W 2010 r byliśmy jedną
z drużyn reaktywujących w hufcu pracę z zuchami,
za co otrzymaliśmy wyróżnienie „Najlepszej Drużyny w Hufcu”. Pion zuchowy był prowadzony przez
dh. Annę Koller. Aktualnie drużyna zrzesza harcerzy
oraz harcerzy starszych. Corocznie w pierwszym tygodniu października obchodzimy urodziny drużyny. Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu Hufca i miasta Redy.
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Bezpieczne
wakacje

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

Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z
nim czas wakacyjnych urlopów i wyjazdów.
Wiąże się to oczywiście także z napływem
turystów nad Bałtyk, ale również z zagranicznymi podróżami coraz większej liczby Polaków. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
świat, a w szczególności Europa, zmienił się
– nomen omen – radykalnie.

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

Miejsca, które jeszcze
niedawno mogły kojarzyć
się nam wyłącznie z błogim
letnim wypoczynkiem, coraz częściej stają się kolejnymi dotkniętymi aktami
terroru punktami na mapie.
Dlatego też w tym roku należy zachować szczególną
rozwagę nie tylko dokonując wyboru celu wakacyjnych wojaży, ale również w
trakcie pobytu na wymarzonych wczasach.

GDZIE LEPIEJ NIE JECHAĆ?
Lista krajów niebezpiecznych jest publikowana przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w swoich
komunikatach odradza podróżowanie do nich, informując o zagrożeniach tam
występujących. Wśród nich
znajdują się przede wszystkim niebędące turystycznymi rajami państwa takie
jak Pakistan, Algieria czy
Wybrzeże Kości Słoniowej.
Na liście pojawiły się jednak również Egipt i Tunezja,
które obfitują w popularne
wakacyjne kurorty. Niestabilna sytuacja polityczna

oraz wzrastające zagrożenie
terrorystyczne są głównymi
czynnikami generującymi
potencjalne niebezpieczeństwo w tych miejscach.
Informacje przedstawiane
przez MSZ nie są jednak
jedynym punktem odniesienia, jeśli chodzi o ocenę
ryzyka. Wiadomości o kolejnych zamachach w Europie
bombardują nas poprzez serwisy informacyjne średnio
kilka razy w miesiącu. Fala
migracji przynosi ze sobą
niestety nie tylko uciekające
przed wojną kobiety i dzieci,
ale także radykalnych islamistów. Zamachy stały się
już niemal codziennością w
krajach takich jak Francja,
Niemcy czy też Wielka Brytania – wszak już po zamachu w Nicei w lipcu zeszłego
roku premier Francji powiedział, że jego kraj musi nauczyć się żyć z terroryzmem.
Nawet jednak w Szwecji,
kraju do niedawna uznawanym za jeden z najbezpieczniejszych na świecie w ostatnim czasie doszło do kilku
zamachów, a liczba tzw. stref
no-go opanowanych przez
imigrantów stale rośnie.

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

ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA
Należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na
miejsce, w którym mamy
spędzić urlop, ale warto
także odpowiednio zaplanować bezpieczny pobyt.
Tragiczną przestrogą jest
głośna sprawa Magdaleny
Żuk, która wstrząsnęła
opinią publiczną w Polsce. Młoda dziewczyna
wybrała się w samotną
podróż do Egiptu, z której
niestety nie wróciła żywa.
Wciąż nie wiadomo, jaka
była przyczyna jej śmierci,
niemniej jednak nie ma
wątpliwości, że przeszła
gehennę. Fakt, iż historia
ta wydarzyła się akurat w
tym kraju nie oznacza, że

do tej tragedii nie mogło
dojść gdzie indziej. Nie
trudno sobie wyobrazić,
żeby podobna sytuacja
mogła się wydarzyć w którymś z europejskich miast
opanowanych przez islamskich imigrantów. Młode
dziewczyny podróżujące
samotnie czy też w małych
grupach stanowią łatwy
cel dla tych napędzanych
wręcz zwierzęcą żądzą
(świadczą o niej chociażby
gwałty w noc sylwestrową
w 2015 roku w Kolonii) ludzi, choć często nie zdają
sobie sprawy z zagrożenia.
Samotne podróże do zachodnioeuropejskich metropolii nie są już niestety
tak bezpieczne jak jeszcze
parę lat temu.

NIE CHODZI O HISTERIĘ
Nie można oczywiście
popadać w paranoję i całkowicie rezygnować z wyjazdowych planów. Racjonalizm w ocenie sytuacji
nie oznacza panicznego
lęku przed wychodzeniem
z własnego domu, niemniej
jednak nie można pozostawać obojętnym na to, co
dzieje się w świecie wokół
nas. A ten świat stał się w
ostatnim czasie po prostu
bardziej niebezpieczny, dlatego też miejsce beztroski
towarzyszącej wakacyjnym
planom powinna zająć
ostrożność i rozwaga.

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

Arkadiusz Gajos
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Sukces turystyczny
rumskich uczniów

W Ustrzykach Dolnych w województwie
podkarpackim w dniach 8-11 czerwca odbył się etap centralny 45 Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, w którym udział wzięły
reprezentacje najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w każdym województwie.

Zespoły
3-osobowe
zmagały się z wieloma zadaniami. Każdy uczeń
indywidualnie rozwiązywał test składający się ze
100 zadań z zakresu: krajoznawstwa Polski, woj.
podkarpackiego, turystyki,
topografii, samarytanki i
przepisów ruchu drogowego. Natomiast cały zespół
w ramach Turystycznego
ABC: rozpoznawał obiekty woj. podkarpackiego,
planował wycieczkę po
Bieszczadach, rozpoznawał
piosenki turystyczne (też
głównie
bieszczadzkie),
wykonał grę azymutową.
Ponadto uczniowie pokonywali rowerowy tor przeszkód i udzielali pierwszej
pomocy przedmedycznej.
REKLAMA

22

Na zakończenie zmagań
w okolicznych lasach wyruszyli na Marsz na orientację.
Do klasyfikacji turniejowych zaliczane były również
zdobyte wcześniej różne odznaki turystyki kwalifikowanej i regionalne.
Nasze województwo reprezentowali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Jana Brzechwy- w składzie: Michał Bielecki, Karolina Słupecka i Natalia
Witkowska. Opiekunem zespołu była p. Alina Dempc.
Po wielogodzinnych i trudnych zmaganiach uczniowie
naszej ,,Dziesiątki” zajęli
drugie miejsce po woj. lubelskim a przed woj. łódzkim.
Serdecznie gratulujemy.
Alina Dempc

Histo(e)ryczne
nieporozumienie
14 czerwca premier Beata Szydło odwiedziła były nazistowski obóz
koncentracyjny Auschwitz Birkenau. Z okazji 77. rocznicy pierwszego masowego transportu wygłosiła tam przemówienie, które odbiło
się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.
Emocje rozpaliły przede
wszystkim słowa, w których premier Szydło mówiła o potrzebie dbania o
bezpieczeństwo Polaków
- „Auschwitz to lekcja tego,
że należy uczynić wszystko,
żeby chronić swoich obywateli”. Jej wypowiedź została
odebrana jako reakcja na
próby przymuszenia Polski
do przyjmowania w swoje
granice imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.
Taka interpretacja wywołała z kolei spory niesmak w
związku z okolicznościami,
w których padły te słowa.
Publiczną krytykę wygłosił
między innymi przewodniczący Rady Europejskiej
Donald Tusk. Czy rzeczywiście jednak można
przypisać premier Szydło
taki cynizm? Czy reakcja
mediów i części polityków
jest uzasadniona?

SŁOWA TRZEBA WAŻYĆ
Stanowisko polskiego
rządu w kwestii przyjmowania imigrantów jest
od początku niezmienne.
Mimo mniej lub bardziej
otwartych gróźb kierowa-

nych w stronę naszego kraju przez instytucje unijne
czy też zachodnioeuropejskich przywódców, sprzeciw wobec przymusowego
„przydziału” imigrantów
(notabene uparcie nazywanych przez poprawne polityczne media uchodźcami)
jest podtrzymywany. Nieustępliwość polskich władz
irytuje naszych unijnych
„partnerów” zza Odry czy
też znad Sekwany, niemniej
jednak fakty pokazują,
że jest to słuszna polityka. Obce są nam zamachy
czy też uliczne zamieszki,
które na Zachodzie już nikogo nie dziwią. Trudno
jednak nie zauważyć, że
uwzględniając takie stanowisko polskiego rządu, wypowiedź Beaty Szydło nie
była zbyt fortunna. Oczywiście problem uwypuklają medialne manipulacje.
Słowa premier są wyrwane
z kontekstu, który rzuca
na nie nieco inne światło.
Całość wypowiedzi wskazywała na konieczność oddzielania katów od ofiar – z
czym niestety, oburzone w
tej akurat kwestii zachodnie media, mają ogromny

problem. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż
przemówienie zostało wygłoszone w związku z rocznicą transportu polskich
więźniów politycznych do
Auschwitz – tego właśnie
mogły dotyczyć słowa Beaty Szydło.

OJCZYZNA
NADE WSZYSTKO?
Jednym z polityków,
którzy postanowili otwarcie skrytykować wypowiedź szefowej rządu jest
Donald Tusk. „Takie słowa
w takim miejscu nigdy nie
powinny paść z ust polskiego premiera” - napisał na
Twitterze. Rzeczywiście,
można by się zgodzić z
takim twierdzeniem, o
ile pozbawiłoby się słowa
Beaty Szydło szerszego
kontekstu. Niestety trzeba również przyznać, że
szef rządu nie powinien
pozwalać sobie na niejednoznaczne
wypowiedzi
generujące tego typu wątpliwości. Niemniej jednak
reakcja Donalda Tuska
wydaje się być raczej polityczną zagrywką, kolej-

ną próbą przygotowania
gruntu dla przejęcia roli
lidera opozycji po zakończeniu unijnej przygody.
Mąż stanu powinien raczej
starać się studzić negatywne emocje i bronić dobrego
imienia Polski nie zaś dolewać oliwy do ognia rozpalonego przez nieprzychylną naszemu krajowi
zachodnią opinię publiczną. Przykre jest także to, że
podobnie szybkich i jednoznacznych reakcji próżno
było oczekiwać ze strony
byłego premiera chociażby
wtedy, kiedy niemiecka telewizja emitowała wybielający nazistów, a szkalujący
Polaków serial „Nasze matki, nasi ojcowie”.

LEKCJA NA PRZYSZŁOŚĆ
Najbardziej oczywisty
wniosek płynący z całego
zamieszania nasuwa się
sam. Beata Szydło powinna zadbać o to, żeby mieć
w swoim otoczeniu kogoś,
kto mógłby zapobiec podobnym wizerunkowym
wpadkom w przyszłości.
Drugi wniosek jest również niezbyt zaskakujący.
Przeciwnicy rządu i nieprzychylne im media są
gotowe wykorzystywać takie sytuacje do atakowania
obecnej władzy na każdym
możliwym polu – w tym
na arenie międzynarodowej, nie zważając przy tym
na dobre imię Polski.
Arkadiusz Gajos
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Bal Gimnazjalny uczniów z rumskiej „jedynki”
Bal Gimnazjalisty uczniów Gimnazjum nr 1 w Rumi odbył się w środę 14 czerwca 2017 r i nie byłoby w tym nic specjalnie osobliwego,
gdyby nie fakt, że po raz pierwszy odbył się on poza murami szkoły.
Gimnazjaliści postanowili, że tym razem ich ostatni
bal szkolny odbędzie się w
Domu Bankietowym Grinholc w Rumi. Do udziału w
zabawie zostali zaproszeni
zaprzyjaźnieni uczniowie z
innych klas, Grono Pedagogiczne oraz przedstawiciele
Rodziców. Bal rozpoczął się o
godz. 17.00 krótkim, acz uroczystym przemówieniem pani
dyrektor Ewy Grzymkow-

skiej, w którym przywitała
wszystkich przybyłych Gości
oraz przedstawiciela władz
miasta w osobie wiceburmistrza Piotra Witdbrota.
Po przywitaniu nastąpił czas, aby zatańczyć
poloneza. Kiedy wszyscy
ochłonęli po tańcu, można
było usiąść przy stołach, a
zebranym przedstawiono
wyniki konkursu o tytuł
"Zdolnego Gimnazjalisty".

Tak się kończy Poloneza!

Największą ilość głosów
w konkursie zdobyli Eryk
Jóskowski, Wojciech Szopa i Aleksander Kawiak.
W międzyczasie wszystkie
klasy po kolei stawały do
ostatniego wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Po tej prezentacji gimnazjaliści rozpoczęli swój Bal
Gimnazjalisty już na dobre!
Wojtek Hintzke

Galeria zdjęć - zeskanuj kod
Bal otworzyła i do Poloneza poprowadziła pani dyr Ewa Grzymkowska

Uczestnicy konkursu o tytuł „Zdolnego Gimnazjalisty”

Ostatnie zdjęcie klasowe, pierwszy od prawej wiceburmistrz P. Witbrodt

Śpiewajmy księdzu Jerzemu - piknik muzyczny
„Śpiewajmy księdzu Jerzemu” to piknik muzyczny dedykowany
ks. Popiełuszce. Został zorganizowany 11 czerwca 2017 r. przez
Fundację Słowo i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi
inaugurujące obchody XXV lecia szkoły.
Piknik odbył się tradycyjnie pod figurą Jana Pawła II, rozpoczął się o godz.
16.00, a w tym samym
czasie ulicami Rumi wracały do domu pielgrzymki
z wejherowskiego sanktuarium. Była to doskonała
okazja dla pielgrzymów,
aby na chwilę się zatrzy-

mać i również posłuchać
chociaż części tego widowiska słowno-muzycznego
ku czci bł. księdza Jerzego.
Aby posłuchać pieśni
chwalących księdza Jerzego, na plac przed pomnikiem przybyli m.in. poseł
Jan Klawiter, proboszcz
parafii ks. Waldemar Ła-

chut, radna powiatowa
Łucja Słowikowska. Cały
montaż słowno-muzyczny
przedstawiony na pikniku przygotowała młodzież
z Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego, natomiast oprawę wokalną zapewnił zespół ETTA.
Wojtek Hintzke
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Święto sportu w "Hipolicie" Bezpieczeństwo to priorytet
Spotkanie Rady Seniorów z Michałem Pasiecznym, burmistrzem
Dnia 9 czerwca 2017 roku uczniowie i nauczyciele ZSP nr 2 w
Rumi odbyło się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza.
Rumi obchodzili wspólnie święto sportu, aktywności i zabawy.
Na początek na śmiałków w to święto
sportu czekały tory przeszkód, potem były
strzały na bramkę, przeciąganie liny i mecz
siatkówki uczniowie kontra nauczyciele.
Wspaniałe nagrody w tym m.in. plecaki,

torby sportowe, piłki i bidony dla najlepszych zawodników i uczestników zmagań
sportowych ufundowała firmy: Energa
S.A. i Linde.
Danuta Necel-Lewandowska

Było poświęcone podsumowaniu dokonanych
przez miasto inwestycji.
Jednym z motywów przewodnich były także plany
inwestycyjne na przyszłość.
Podczas spotkania Komenda Policji w Wejherowie
pokazała prezentację na temat bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Niebawem wdrażane będą lepsze
i skuteczniejsze rozwiązania.
Ma też spaść stopień ryzyka oraz wzrosnąć stopień
zapobiegania zagrożeniom
dla obywateli. Chodzi
m. in. o zminimalizowanie
fali oszustw na tzw. wnuczka. Docelowo będzie przydzielonych więcej dzielnicowych w mieście. E. Samulska

Salezjańscy uczniowie dobrze znają Ojcowiznę!
W dobie podróży po Europie i egzotycznych zakątkach świata
wydaje się, że najmniej wiemy... o własnym kraju i jego atrakcjach
turystycznych. Na szczęście to tylko pozory. Są wśród nas młodzi
ludzie, którzy mają wiedzę z tej dziedziny imponującą! W szkołach
salezjańskich swoją pasją turystyczną zaraża uczniów Hanna Topolska, nauczycielka geografii i fascynatka rodzimej turystyki.
Pod jej skrzydłami uczniowie biorą udział w wielu rajdach pieszych
i zdobywają kolejne nagrody z dziedziny krajoznawstwa...
Nasza młodzież bierze
udział w Ogólnopolskim
Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę" od
8 lat. Konkurs ten odbywa
się nieprzerwanie od roku
1994. Organizatorami są
PTTK i redakcja miesięcznika „Poznaj swój kraj".
Dotychczas zdobywaliśmy nagrody w kategorii
prac licealnych. W zeszłym
roku wystartowali uczniowie z gimnazjum, zajmując
w 2016 r. II miejsce w kategorii prac zespołowych.
W tym roku Mateusz
Klebba i Jakub Grubba,
uczniowie Salezjańskiego
Gimnazjum w Rumi, zajęli I miejsce w kategorii
prac zespołowych za pracę
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pt.: „Merck i Meller, ogień
i woda, nigdy tu nie będzie
zgoda”. Obydwaj uczniowie
interesują się Kaszubami i
startują w konkursach regionalnych. Mateusz mieszka w Łężycach i stamtąd
czerpie pomysły na temat
prac. Merck i Meller byli
leśnikami pracującymi na
tym terenie. Jeden był Polakiem, a drugi Niemcem.
Mateusz zebrał relacje nielicznych już świadków tej
historii, uzupełnił ją wiedzą
zdobytą z innych źródeł pisanych, Jakub zilustrował
pracę swoimi zdjęciami
i tak powstała zwycięska
praca konkursowa.
Finał XXIV Konkursu
odbył się w Witnicy (województwo lubuskie). Uczest-

nicy mieli okazję poznania
ziemi gorzowskiej. Zwiedzili parki drogowskazów i
słupów milowych, dinozurów, dendrologiczny i najważniejszy - Park Narodowy Ujścia Warty.
Warto również zauważyć, że opiekun uczniów,
Hanna
Topolska,
otrzymała nagrodę im.
H. Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Jest
to wyróżnienie dla nauczyciela szczególnie zasłużonego w przygotowywaniu
dotychczasowych uczestników i laureatów konkursu.
Nie przebrzmiały jeszcze echa tego sukcesu, a
już nazwiska Mateusza
Klebby, Jakuba Grubby i

Mateusz Klebba i Jakub Grubba

Julii Konarzewskiej znów
się pojawiły, tym razem w
związku z finałem XLV
Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego
PTTK. Jest to impreza,
której istotą jest szlachetna
rywalizacja i współzawodnictwo o miano najlepszego
trzyosobowego młodzieżo-

wego zespołu turystyczno-krajoznawczego. Turniej
organizowany jest nieprzerwanie od 1972 roku! Tym
bardziej cieszy nas fakt,
że to uczniowie naszego
gimnazjum zostali tegorocznymi reprezentantami
województwa pomorskiego
w tej kategorii wiekowej.
W dniach 8-11 VI 2017r.

w Ustrzykach Dolnych
drużyna z Salezjańskiego
Gimnazjum uczestniczyła
w finale centralnym turnieju. Na 16 drużyn Julia,
Mateusz i Jakub uplasowali
się na miejscu II.
Gratulujemy tak doskonałej znajomości własnego
kraju!
Magdalena Kapuścińska

