Następny numer ukaże się około 22 września
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Pożegnaliśmy ks. Janusza Zdolskiego

Odszedł dr Grzegorz Szalewski

Ksiądz Janusz pracował dla dobra Rumi
nie tylko jako kapłan, ale także jako jej
pełnoprawny mieszkaniec. Zawsze znajdował czas na pomoc swoim parafianom.
Potrafił zarazić innych swoją pasją prowadzenia bliźnich ku dobru, nie tylko
materialnemu. Będzie nam brakowało
jego pogody ducha i radości, jaką przynosił swoim bliskim.
Przyjaciele i Parfianie

Żegnamy wspaniałego kolegę, człowieka o wielkim sercu, bardzo nam bliską
osobę, twórcę samorządu powiatowego,
pierwszego Starostę Wejherowskiego.
Grzegorz Szalewski był rumianinem głęboko zaangażowanym w rozwój miasta.
Był dyrektorem NZOZ-u, twórcą profesjonalnej służby zdrowia, społecznikiem
i szanowanym obywatelem.
Przyjaciele
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Zmarł ks. Stefan Kieliński sdb

Znamy 30 projektów

17 projektów inwestycyjnych i 13 prospołecznych
Z wielkim żalem, ale i nadzieją zmartwychwstania in- zakwalifikowano do 4. Edycji Budżetu Obywatelformujemy, że we wtorek 22 sierpnia odszedł do Pana skiego, który w Rumi tradycyjnie już odbędzie się
po ciężkiej chorobie ks. Stefan Kieliński ze wspólnoty w formule Metropolitalnej. Głosowanie startuje już
salezjańskiej NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
od 18 września!

Przeżył 85 lat, z tego 56 lat kapłaństwa i 66 lat ślubów zakonnych. Od
2008 roku pracował w parafii pw.
NMP WW jako pomoc duszpasterska.
Pogrzeb odbył się w piątek 25 sierpnia o godz. 12:00. Został pochowany
w grobowcu salezjańskim na cmentarzu komunalnym w Rumi.
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie...

Ks. Stefan urodził się 1.09.1932 r.
w Strzepczu. Nowicjat odbywał w latach 1950-51 w Czerwińsku, a diakonat i prezbiterat w 1961 r. w Lądzie.
Po święceniach kapłańskich trafił do
Łodzi (1961-1968), następnie do Dębna (1968-1972), Skrzatusza (1972-1981)
i Piły (1981-85). Kolejnym miejscem
jego posługi kapłańskiej okazały się
Niemcy, gdzie pracował w latach 19852008). W roku 2008 przyjechał zpowrotem do kraju i został przeniesiony
do rumskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

rumia.budzet-obywatelski.org

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokonała w sierpniu weryfikacji i spośród 36
zgłoszonych wniosków
wybrała 30, które spełniają warunki formalne.
Tu pełnił posługę duszpasterską
do końca swych dni. Bardzo często
można go było zobaczyć, jak spowiadał w konfesjonale, czy dającego
W.H.
otuchę i nadzieję chorym.

78. rocznica wybuchu
II wojny światowej

Prawo udziału w
głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta
Rumi. Możliwe jest oddanie jednego głosu na
projekt inwestycyjny i
jednego na projekt pro-

społeczny. Zagłosować będzie można poprzez wypełnienie interaktywnego
formularza do głosowania
dostępnego na stronie internetowej rumia.budzet-obywatelski.org.
Większość projektów
zeszłorocznego budżetu
zostało już wdrożonych,
na realizację pozostałych
miasto ma czas do końca
bieżącego roku. Dotychczas na projekty przeznaczono blisko 5 mln. zł. W
tym roku na budżet przeznaczono 1,5 mln. złotych.

Grzegorz Grinholc dwa razy piąty
na Mistrzostwach Europy Masters
w Lekkoatletyce

W dniach od 27 lipca do 6 sierpnia w duńskim mieście Aarhus odbywały się Mistrzostwa Europy Masters w Lekkoatletyce, w których wystartował mieszW piątek 1 września od godziny 17:00 odbę- kaniec Rumi Grzegorz Grinholc reprezentujący
Rumski Klub Sportowy.

dą się ceremoniały upamiętniające wybuch II
Wojny Światowej.

ME Aarhus dystans na 5000 m. Fot.: Adam Śleziony

Składanie kwiatów
będzie miało miejsce
przy Mogile Żołnierzy oraz Mogile Hipolita
Roszczenialskiego (Cmentarz przy ul.
Świętopełka),
przy
2

Obelisku znajdującym
się przy ul. Chełmińskiej, a także przy Pomniku Żołnierzy Armii
Krajowej. O godzinie
18:00 w Kościele pod
wezwaniem św. Józefa i

Judy Tadeusza (ul. Podgórna 1) odbędzie się
uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny.
W wydarzeniu wezmą
udział
poczty
sztandarowe.

31 lipca stanął do
rywalizacji w chodzie
sportowym na dystansie 5000 m w kategorii
M 40. Rywalizacja stała na bardzo wysokim
poziomie. Po ciężkiej
walce ostatecznie przekroczył linię mety na
5. miejscu. Po dwóch
dniach przerwy, 3 sierp-

nia ponownie stanął na
starcie. Do pokonania
miał 20 km. Wyścig
utrudniały bardzo silne
opady deszczu, które
towarzyszyły
zawodnikom przez większą
część dystansu. Zwyciężył
reprezentant
Holandii Liesting Rick
z rewelacyjnym wyni-

kiem 1:31:04. Niemal
do końca toczyła się
zacięta walka o 5 miejsce pomiędzy Stefanem Borsch (Niemcy),
Martinem Nedvidek
(Czechy) i Reprezentantem Polski Grzegorzem
Grinholc. Ostatecznie
zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Grzegorz, ponownie przekraczając linię mety na
5 miejscu. Na mecie był
ogromnie zadowolony z
rezultatu 1:37:31. Jest to
jego najlepszy wynik od
4 lat na tym dystansie.
Dodatkowo utrudniało
mu rywalizację przeziębienie, z którym zmagał
się od trzech dni.

REKLAMA
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Harcerskie Obozy w Potęgowie

Harcerski Ośrodek Centrum Przygody w Potęgowie gościł w tym roku obozy harcerskie w trzech
turnusach. Łącznie z wakacyjnej oferty ośrodka
skorzystało ponad 500 uczestników.
Harcerskie
obozy
zorganizowane zostały
dla zuchów i harcerzy
z Tczewa, Grudziądza,
Hufca ZHP Rumia oraz
dzieci i młodzieży z
okolic Trójmiasta. Pod
koniec lipca zorganizowany został obóz przygodowy oraz obóz dla
skautek z Rzymu.
Programy obozowe
były dostosowane do
grup wiekowych oraz
chęci przeżycia przygody harcerskiej. Odbył
się Kurs na Żeglarza
Jachtowego,
podczas
którego 10 osób zdoby-

ło patent. Ogromnym
Powodzeniem cieszyły
się zajęcia na wodzie:
pływanie na kajakach,
oraz łodziach żaglowych
typu Puck, Omega. Były
również organizowane
gry i zabawy w wodzie
na strzeżonym kąpielisku pod okiem Ratownika WOPR, łącznie z nauką pływania. Wyprawy
do lasu, podchody, biegi
patrolowe gry i zabawy
w okolicach otaczającego nas Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego
miały równie ogromne
powodzenie. Wyprawy

m.in. na Diabelski Kamień, Bunkier Gryfa
Pomorskiego, do ścisłego rezerwatu przyrody,
punktu
widokowego
„Zamkowa Góra”, to
tylko niektóre miejsca
na szlakach wędrówek.
Odbyły się także wycieczki autokarowe do
Szymbarku,
Lęborka
czy Łeby. Pomimo pogody, która nie dopisywała
nam w tym roku, każdy
z uczestników mile będzie wspominać swoje
przygody na obozie w
Potęgowie.
Hm Bogdan Formella

Obchody rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Także w Rumi odbyło się
uroczyste składanie wieńców i wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Armii Krajowej.
Uroczystości miejskie rozpoczęły się o
godz. 17.00 uruchomieniem syren alarmowych
w całym mieście oraz
zatrzymaniem
ruchu
drogowego na ulicach
Rumi. Po tym sygnale wygłosił uroczyste
przemówienie Zastępca
Burmistrza Miasta Rumia Marcin Kurkowski, a następnie wraz z
radnymi miejskimi złożył kwiaty pod pomni4

kiem jako wyraz hołdu
od władz miasta.
Kwiaty złożyli także
przedstawiciele kombatantów, Stowarzyszenie
Narodowa Rumia oraz
mieszkańcy miasta.
W drugiej części uroczystości, w Kościele
pw. Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego odbyła się uroczysta
Msza Św. za Ojczyznę.
Wojtek Hintzke
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Noc Grozy w Potęgowie

To miał być spokojny wyjazd na grzyby, a przerodził się w horror. W piątek po południu wybraliśmy się do ośrodka w Potęgowie aby sprawdzić czy wszystko jest jak należy, a przy okazji
trochę odpocząć i zrelaksować się na grzybach.
bardzo blisko nas, a spaliśmy w pokojach Ośrodka. Jedno z drzew, stara
brzoza, wali się prosto
na stołówkę, a za chwilę kilka drzew uderza w

Stacja trafo zasilająca ośrodek przywalona drzewami

Dotarliśmy na miejsce w piątek wieczorem
i po sprawdzeniu okazało się, że wszystko jest
w porządku i spokojnie rano możemy iść na

grzyby. Horror zaczął
się przed godziną 23.00,
nagle zaczął lać potworny deszcz i pokazały się
błyskawice z piorunami.
Pierwszy huk rozległ się

Uszkodzony domek typu „Szałas”

magazyn, jak się później okazało trzy brzozy i dwie sosny. To nie
był wiatr, tylko huragan
- jak sztorm na morzu.
I znowu przewracają
się brzozy prosto na domek typu „Szałas”, jedna
z nich uderza w domek i
na całe szczęście blokuje
dostęp dwóm pozostałym.
W życiu przeżyłem
różne wydarzenia, ale
tego, co się działo, nie
da się opisać i nigdy nie
widziałem nic podob-

Budynek stołówki i kuchni

nego. Ten dreszczowiec
trwał ok. 40 minut, potem wiatr trochę się
uspokoił, ale dalej padał
deszcz. Rano, jak tylko
wstał świt, wyszliśmy
na taras obejrzeć co się
stało, widok był porażający. Drzewa powalone
z korzeniami, ukręcone
na wysokości ok. 5 m i
rozrzucone po całym
ośrodku. Sobota od samego rana okazała się
wyzwaniem, bez prądu
i wody, bez możliwości
wyjazdu, gdyż na dro-

dze były poprzewracane drzewa. Relaks w
sobotę polegał na tym,
iż do godziny 16.00 wycinaliśmy przewrócone
drzewa, aby udrożnić
drogę dojazdową, na
której spotkaliśmy strażaków, którzy robili to
samo co my tyle, że od
strony Linii. Spotkaliśmy się przy naszym
szlabanie wjazdowym.
Obecnie ośrodek nadaje się do generalnego
remontu.

hm Bogdan Formella

REKLAMA

Niepubliczny
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
Lipiec w Rumi wyjątkowo udany!

Lipcowe wydarzenia kulturalne i sportowe otworzył
koncert Moniki Lewczuk oraz Kamila Bednarka. Była
to pierwsza edycja cyklu imprez „Lipiec w Rumi” zorganizowanych przez Urząd Miasta. Wydarzenia, które
w tym roku przyciągnęły tysiące uczestników z pewnością będą kontynuowane w przyszłym roku.

Seanse Kina Letniego

W lipcu mieszkańcy Rumi oraz goście z
pobliskich miast mogli
również wziąć udział
w treningu z najsłynniejszą
instruktorką
fitness w Polsce, autorką wielu programów
treningowych,
książek oraz płyt DVD
– Ewą Chodakowską.
Pochodząca z Sanoka
trenerka wraz ze swoim team’em zapropo-

Marcin Gortat Camp
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nowała uczestnikom
całodzienny program
treningowy połączony
z prelekcją dietetyka.
Kolejnym lipcowym
wydarzeniem była dziesiąta,
jubileuszowa
edycja Marcin Gortat
Camp. Gwiazda NBA,
reprezentant Washington Wizards, po raz
trzeci odwiedził nasze
miasto. Tym razem
oprócz tradycyjnego

treningu dla dzieci i
młodzieży, Marcin zaprosił do wspólnych
ćwiczeń dzieci niepełnosprawne ruchowo.
Pomagali mu w nim
członkowie Reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach.
Treningi z Marcinem Gortatem i Ewą
Chodakowską relacjonowała stacja TVN.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
też letnie kino zorganizowane przy scenie letniej Miejskiego Domu
Kultury. Każdorazowo
zgromadziło kilkaset
widzów.
Pierwszym prezentowanym filmem był
francuski
komediodramat - „Nietykalni”.
Francuskie kino pozostało z mieszkańcami
Rumi także podczas
seansów 28 i 29 lipca. Przy sceie Letniej
MDK można było obejrzeć komedie „Faceci
od kuchni” oraz „Za
jakie grzechy, dobry
Boże”. Wszystkim widzom
organizatorzy
każdorazowo zapewnili wygodne leżaki, darmowy popcorn, koce
i… dobrą pogodę.
– Lipiec w Rumi
okazał się dużym sukcesem.
Mieszkańcy

tłumnie brali udział w
przygotowanych przez
Urząd Miasta wydarzeniach. O Rumi głośno było także w ogólnopolskich
mediach.

Ewa Chodakowska

Dziękuję wszystkim za
tak duże zainteresowanie. Do zobaczenia za
rok! – podsumowuje
burmistrz Michał Pasieczny.

Szerszą relację z
#LipiecwRumi można
znaleźć na FB Miasto
Rumia oraz stronie internetowej rumia.eu.

Ulica Bądkowskiego
zmodernizowana!

Inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, czyli tzw. „Schetynówek.”
– Zrealizowanie tej inwestycji to wyższy komfort i bezpieczeństwo dla
naszych
mieszkańców.
Warto podkreślić, że blisko 870 tys. zł pozyskał na
ten cel rumski magistral
ze środków zewnętrznych. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta oraz
wykonawcom za sprawne
i planowe prace przy tym
projekcie, a mieszkańcom
ul. Bądkowskiego za wyrozumiałość i cierpliwość
– mówi radna Jolanta
Dobrzeniecka.
Urząd Miasta Rumi
pozyskał na ten cel
480 000 złotych. Dodatkowo ok. 240 000
złotych dołożył powiat
wejherowski.
Dzięki
temu cała inwestycja
warta 1 130 000 złotych
została
zrealizowana
przy bardzo małym
obciążeniu
budżetu
miasta. W ramach prac

została wykonana nawierzchnia jezdni wraz
z chodnikiem. Dobudowano także kanalizację
deszczową oraz przebudowano gazociąg.
– To kolejna inwestycja
drogowa w Rumi. Z pewnością wpłynie ona bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo i płynność
ruchu w północnych dzielnicach Rumi. Mieszkańcy
zabiegali o to od wielu lat
i cieszę się, że w tym roku
udało się zrealizować to
przedsięwzięcie. – mówi
Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny.

Warto również podkreślić, że jest to kolejny duży remont drogowy w tej części miasta.
W grudniu 2016 roku
udało się zmodernizować ciąg ulic Jaworskiego, Targowej i Rodziewiczówny,
który
łączy ulice Dąbrowskiego z drogą wojewódzką nr 100. Z kolei w piątek 4 sierpnia
ruszyła
przebudowa
skrzyżowania ulicy Pomorskiej i Gdańskiej,
które zamieni się w
bezpieczne rondo.

Gazeta Rumska, nr 8 (122), sierpień 2017

WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
Rozpoczęto przebudowę
niebezpiecznego skrzyżowania
4 sierpnia rozpoczęły się prace nad przebudową najbardziej niebezpiecznego skrzyżowania w Rumi. Zbieg ulic Pomorska, Gdańska
i Częstochowska zmieni się w rondo.
Inwestycja ma na
celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także
poprawienie przepustowości tej części Rumi.
„Według policyjnych
statystyk jest to najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w Rumi. Mówimy
tu o ponadprzeciętnej ilości stłuczek i wypadków.
O budowę tego ronda
mieszkańcy apelowali już
od wielu lat, dlatego też
ta inwestycja była dla nas
priorytetem.” – zaznacza
Przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
Całkowity koszt inwestycji to 1 600 000
złotych. We współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Śp. Grzegorza Szalewskiego
Pierwszego Starosty Wejherowskiego
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego
Lokalnego Działacza Społecznego
Odszedł od nas Samorządowiec, któremu sprawy
miasta były zawsze bliskie i ważne. Człowiek wielkiego serca, wrażliwy na ludzkie problemy i potrzeby.
Składają
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi wraz z Radnymi

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
na budowę ronda uzyskano dofinansowanie
z programu tzw. „Schetynówek” w kwocie blisko 800.000 złotych.
W związku z remontem ulicy planowane
są pewne zmiany w organizacji ruchu. Prosimy zapoznać się ze

szczegółami na rumia.
eu (zakładka Aktualności) oraz na stronie
ZKM Gdynia: http://
www.zkmgdynia.
pl/?mod=komunikaty&id=987&lang=pl
Prace planowo mają
potrwać do końca października.

Uczczono pamięć Bohaterów
Powstania Warszawskiego

Śp. Grzegorza Szalewskiego
Pierwszego Starosty Wejherowskiego
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego
Pomysłodawcy Zjazdów Kaszubów
Oddanego Działacza Społecznego i Przyjaciela Miasta Rumi
Odszedł od nas Człowiek zasłużony dla lokalnej samorządności, cieszący się powszechnym szacunkiem
i poważaniem. Promotor kultury kaszubskiej.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Burmistrz Miasta Rumi wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Syreny symbolicznie zawyły, a ruch samochodów i pieszych został wstrzymany na dobrych
parę minut. Jak co roku, 1-szego sierpnia o godzinie 17:00 polskie miasta stają i oddają hołd
Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Również w Rumi
uczczono pamięć o poległych 73 lata temu Powstańcach. Oficjalne uroczystości odbyły się pod
Pomnikiem
Żołnierzy
Armii Krajowej, gdzie
Zastępca
Burmistrza
Marcin Kurkowski wraz
z Radnymi złożył kwiaty.
„Chciałbym podkreślić,
że obchody Wybuchu Po-

wstania Warszawskiego
to kultywowanie pamięci
o najbardziej heroicznym
zrywie w najnowszej historii Polski, a może nawet w całej historii. Nasi
przodkowie
zapłacili
ogromną cenę, walka pochłonęła niewyobrażalną
liczbę ofiar. Wszystko po
to byśmy mogli być wolnym, suwerennym i demo-

kratycznym Państwem.”
– powiedział Zastępca Burmistrza Miasta
Rumi Marcin Kurkowski.
W dalszej części obchodów w Kościele pw.
Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego
odbyła się Msza Święta
w intencji Ojczyzny.
7

Gazeta Rumska, nr 8 (122), sierpień 2017

Dzień Patrona Rumi – Św. Jana Bosko

Z okazji Dnia Patrona Miasta Św. Jana Bosko w Rumi zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny. Główną gwiazdą wydarzenia
była Eleni.
W dniu 15 sierpnia w
całej Polsce tradycyjnie obchodzone są dwa
święta – Święto Wojska Polskiego (na cześć
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej) oraz Święto
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny.
Dla
mieszkańców
Rumi jest to także
Dzień Patrona Mia-

Rumi. Po emocjonującej końcówce, w której
padły dwa gole po obu
stronach boiska, zakończył się on remisem 3:3.
Dużo działo się tak-

Podwyższenia Krzyża
Świętego
zorganizowana została uroczysta
msza w intencji Ojczyzny. Ozdobiły ją poczty
sztandarowe lokalnych
szkół i organizacji.
– Bitwa Warszawska
była jedną z najważniejszych bitew w historii
Polski. Dzięki niej żyjemy w wolnym kraju.
Emocjonujące rozgrywki rugby

taty rysunkowe czy zabawy ze szczudlarzami. Nie zabrakło parku
dmuchanego, grilla i
stoisk z pamiątkami.
Przewidziano również gry sportowe.
Dzieci mogły wziąć
udział w Turnieju Rug-

że na scenie. Pojawiła
się na niej Monika Kitel znana z występów
w programie The Voice of Poland. Prawdziwy tłum zgromadził
występ Eleni. Gwiazda znana z przebojów
"Miłość jak wino",

Dzieci nie nudziły się na festynie

sta – św. Jana Bosko.
Ten honorowy patronat
ustanowiony został w
2016 roku staraniem lokalnych parafii, a także
stowarzyszeń, organizacji i wspólnot katolickich. Salezjanie – zgromadzenie, które założył
św. Jan Bosko – obecni
są w naszym mieście od
1937 roku. Przez kilkadziesiąt lat jego członkowie pracowali na
rzecz mieszkańców nie
tylko w świątyniach,
lecz także szkołach,
oratoriach czy świetlicach terapeutycznych.
Dzień Patrona Miasta
otworzyły uroczystości
złożenia kwiatów pod
Pomnikiem Żołnierzy
Armii Krajowej oraz na
mogiłach żołnierzy znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Świętopełka. W Kościele pw.
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Chciałbym podziękować
wszystkim za udział w
uroczystościach – mówił
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
W
w ydarzeniach
wzięli udział przedstawiciele władz miasta,
miejscy radni, przedstawiciele
lokalnych
stowarzyszeń, działacze społeczni, a przede
wszystkim kombatanci.
W tym roku złożono
kwiaty także na grobie rodziny Zleśnych.
Tadeusz Zleśny przez
wiele lat „dowodził”
lokalnymi kombatantami. Zmarł w 2016 roku.
O godzinie 15:00 na
boisku SALOS przy ul.
Bukowej rozpoczął się
festyn. Wśród atrakcji znalazły się pokazy
iluzjonistów, tańców,
nauka żonglowania dla
najmłodszych, warsz-

Gwiazda festynu, Eleni

Cieszę się, że dzisiejszy
festyn zgromadził wielu
mieszkańców. Rumianie
pokazują, że chcą aktywnie spędzać czas i na
pewno będziemy brali to
pod uwagę przy organizacji kolejnych wydarzeń w
naszym mieście. - mówi

Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny.
Urząd Miasta wraz
z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji zapewniają, że impreza
będzie miała charakter
cykliczny.

Informacje dotyczące
świadczeń 500+
Publiczność licznie gromadziła się przed sceną

by TAG i Turnieju Piłki
Nożnej. Przez cały czas
grupa trenerów prowadziła mini-treningi
dla chętnych. Gościem
festynu był napastnik
Arki Gdynia, Rafał Siemaszko. Powitał gości i
podpisał piłki przeznaczone na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sportowym podsumowaniem dnia był
mecz SL Salos Rumia –
Samorządowcy Miasta

"Chcę kochać", "Ballado hej" czy "Na miłość
nie ma rady" zaprosiła
mieszkańców do sentymentalnej podróży w
przeszłość. Część artystyczną podsumowała
znana i lubiana Gdańska Orkiestra Ogrodowa.
– Jesteśmy bardzo
dumni, że tak wspaniała postać jest patronem
Rumi. Św. Jan Bosko był
aktywnym wychowawcą dzieci i młodzieży.

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r.
Urząd Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych (poziom „0”, pokój nr 04) przystąpł do
wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze pn. „Rodzina 500 plus” na okres zasiłkowy 2017/2018.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 w pokoju 04 oraz 010 jak i w formie dokumentów
elektronicznych przekazywanych m.in. za pośrednictwem banków oraz platformy e-PUAP.
Więcej informacji na rumia.eu w zakładce →
Dla mieszkańców → Sprawy społeczne → Program 500+.
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Trwają remonty
i rozbudowy w szkołach
ponadgimnazjalnych
Powiatu Wejherowskiego
Tegoroczne wakacje to okres intensywnych
prac budowlanych prowadzonych w placówkach oświatowych Powiatu Wejherowskiego.
Powiat
rozpoczął
bowiem realizację projektów
związanych
z poprawą warunków
kształcenia zawodowego. Zakres prac obejmuje
budowę nowej oraz modernizację istniejącej już
infrastruktury szkolnej
przeznaczonej do kształcenia praktycznego, doposażenie istniejących
pracowni i wyposażenie
nowych warsztatów zawodowych.
– W ramach realizowanego projektu wzmocnienia potencjału szkolnictwa
zawodowego w Powiecie
Wejherowskim, w trzech
powiatowych
szkołach
ponadgimnazjalnych na
terenie Wejherowa oraz
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.

Hipolita
Roszczynialskiego w Rumi trwają
obecnie intensywne prace budowlane – mówi
Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius.
– Największy zakres robót
realizowany jest w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie, ponieważ
w tej placówce realizowane są dwa zadania jednocześnie, tj. powstają nowe
pracownie zawodowe w ramach projektu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz budowana
jest pełnowymiarowa hala
sportowa, która zapewni
uczniom lepsze warunki
do ćwiczeń i zajęć rozwijających ich umiejętności
w różnych dziedzinach
sportowych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rumi ruszyła rozbudowa placówki o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz
z łącznikiem. Przyszli
uczniowie branży transportowej i logistycznej
już niebawem będą mieli
do dyspozycji następujące pracownie zawodowe:
zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych, gospodarki
materiałowej i środków
transportu, symulacji
nowoczesnych usług
biznesowych, logistyki,
gospodarki materiałowej
i środków transportu
oraz komunikacji w języku obcym zawodowym.
Wartość zadania to blisko 3,3 mln zł.

W rumskim „Hipolicie” prace budowlane idą „pełną parą”

„Razem przeciw przemocy”
Zarząd Powiatu Wejherowskiego zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu
Osłonowego „wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Na mocy niniejszego
porozumienia Powiat
Wejherowski, za pośrednictwem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
realizuje program „Razem przeciw przemocy”,
dedykowany mieszkańcom z terenu powiatu
wejherowskiego. Całkowity koszt programu to
21.050,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa

w wysokości 12.450,00
zł i wkład własny Powiatu 8.600,00 zł.
W edycji 2017 roku niniejszego programu, realizowane będą działania
skierowane do młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wejherowski, mieszkańców powiatu, osób
doświadczających przemocy oraz samorządów

gminnych, przedstawicieli służb zobowiązanych
ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do
podejmowania działań w
ramach swoich kompetencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania te mają na
celu profilaktykę przemocy i podniesienie
świadomości społecznej
na temat przemocy.

Starostwo Powiatowe
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Duże zniżki dla Seniorów w Rumi

Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny we
współpracy z Radnymi Miasta i Rumską Radą
Seniora wprowadzili Rumską Kartę Seniora.
Upoważnia ona do różnego rodzaju zniżek dla
mieszkańców powyżej 60 roku życia.

– W naszym mieście
jest coraz więcej osób
powyżej 60 roku życia.
Stanowią oni ponad 20%
wszystkich mieszkańców.
Musimy starać się, aby
ich życie było bezpieczne i
wygodne. Dbamy również
o to, by tę grupę aktywizować. Dlatego wprowa-

OGŁOSZENIE

dziliśmy Rumską Kartę
Seniora, której posiadanie
zapewnia bardzo atrakcyjne zniżki. Wystarczy
zgłosić się do Urzędu Miasta i złożyć odpowiedni
wniosek. To bardzo proste
i zajmuję dosłownie chwilę – mówi Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady
Miejskiej.
Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze
mogą skorzystać z oferty jednego z kilkunastu
partnerów programu, a
także usług z zakresu
kultury, sportu i rekreacji. Kompletna lista
podmiotów biorących

udział w programie dostępna jest na stronie
rumia.eu. Miejsca oferujące zniżki oznaczone
są specjalnym znakiem
graficznym programu.
– Cieszę się bardzo z
wprowadzenia Rumskiej
Karty Seniora. Jest to pozytywna inicjatywa, która
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych.
Już teraz wzbudza zainteresowanie seniorów. Pytają
oni jak będzie dokładnie
wyglądał projekt, czy dużo
firm bierze w nim udział –
mówi Mieczysław Grzenia, Przewodniczący
Rumskiej Rady Seniorów.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. JEZIORNEJ,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Jeziornej, oznaczonej jako
działka nr 23/6 o powierzchni 15560 m2 , obręb 2, zapisanej w księdze wieczystej KW
GD1W/00035000/1.
Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Jeziorna” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 2 listopada 2012 r., poz. 3423), w którym znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW/U co oznacza, że są to tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 1200
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 5.446.000,00 zł netto (pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Wadium wynosi 544.600,00 zł, które należy wnieść do
dnia 16 października 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach
internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w
godz. 7.30 – 15.30.
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Wzór rumskiej Karty Seniora

Rumia od dawna stawia na politykę senioralną. Pod koniec 2014
roku w Rumi powołano
do życia Radę Seniora, 14-osobowe gremium, którego celem
jest wspieranie władz
miasta oraz Rady Miejskiej w kształtowaniu
polityki senioralnej, a
także dbanie o szeroko
pojęte dobro miasta. W
jej skład wchodzą osoby aktywne społecznie,
chcące poświęcać swój
czas na zmienianie przestrzeni, w której żyją.
Od wielu lat w Rumi
prężnie działa także
Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Głównym zadaniem Uniwersytetu jest
stwarzanie jego podopiecznym możliwości
aktywnego spędzania
wolnego czasu. W swoich działaniach organizacja skupia się na
przeprowadzaniu zajęć
uniwersyteckich pozwalających na pogłębianie
i aktualizowanie wiedzy
czy realizację pasji.
Miasto także orga-

nizuje wydarzenia dedykowane
seniorom.
Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy
się wprowadzony w
zeszłym roku Koncert
z okazji Dnia Seniora. Zeszłoroczna edycja zgromadziła w hali

Miejskiego
Ośrodka
Sportu i Rekreacji blisko 800 osób. Gwiazdą
wieczoru była wówczas
Krystyna Giżowska. W
tym roku koncert odbędzie się 22 października.
Wstęp wolny.

Jak wyrobić i korzystać z Karty Seniora?
To bardzo proste:
• Należy pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie
karty. Można go uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz za pośrednictwem strony internetowej rumia.
eu, zakładki „Dla mieszkańców” – „Sprawy społeczne”
– „Seniorzy”
• Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać
kartę
• Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość
• Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana
bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom
• Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie
od dochodu.

„Historia Rumi” znów dostępna!
W księgarni „EPOS” (Rumia, ul. Starowiejska 8) powtórnie pojawiła się w sprzedaży „Historia Rumi” tom I i II, tom III
obejmujący historię od 1990 r jest obecnie w
przygotowaniu.

Dla przedsiębiorców!
Rumski magistrat zaprasza również wszystkich
przedsiębiorców do współpracy. Aby przystąpić do
Rumskiej Karty Seniora,
należy wypełnić wniosek
dostępny w Biurze Obsługi
Mieszkańców oraz na stronie rumia.eu. Oprócz podstawowych danych, należy
podać w nim informacje o
zakresie działalności firmy
oraz proponowanych rabatach.

„Historia Rumi” tom I „Od Pradziejów do 1945
roku” jest dostępny w cenie 55 zł, natomiast „Historia Rumi w latach 1945-1990” tom II dostępny
w cenie 36 zł.
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WAŻNE TELEFONY

ZAPROSZENIE NA KONCERT

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

Reprezentacyjny Zespół Miasta Ustroń
Estrada Regionalna „Równica”

Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194

Stowarzyszenie „ŻYJ GODNIE” Wejherowo

ZAPRASZAJĄ na koncert otwarty

Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00

„Kaszubi i Górale

Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300

– Polska jest jedna!”
w Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Rumi

3 września (niedziela) godz. 18.oo
Msza Święta i koncert
Zarząd

Morskiego
Portu

Gdynia S.A.

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

Starostwo

Sponsor koncertu

Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00

Powiatowe
Wejherowo

Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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KS. JANUSZ ZDOLSKI - wspomnienie
Pewnego sierpniowego dnia 1993 r. do mojej małej drukarni zawitali dwaj młodzi kapłani, którzy rozpoczynali pracę w naszej parafii NMP Wspomożenia Wiernych. Byli to ks. Janusz Zdolski i ks. Marek
Barański. To pierwsze spotkanie zapadło nam wszystkim w pamięci ze względu na swoją spontaniczność i radość, która biła od młodych kapłanów cieszących się z pracy w naszej parafii. Niedługo potem
ks. Janusz stał się cotygodniowym gościem z tej racji, że przynosił do druku pismo parafialne „Auxilum”. Była więc okazja do wypicia kawy i porozmawiania o różnych sprawach. Każde nasze spotkanie
na przestrzeni tych wielu lat, w których się spotykaliśmy czy rozmawialiśmy telefonicznie kończyło słowami ks. Janusza - „no to pięknie…” . Często również powtarzał – „Zdrowaś Maryjo można odmawiać
zawsze i wszędzie, choćby tylko jedno – niekoniecznie jako pełną dziesiątkę czy cały różaniec – tylko z
potrzeby chwili”. Jakże wymowna była to wskazówka na życie…!

Jego droga do kapłaństwa rozpoczęła się w dniu
urodzin 24 kwietnia 1964
r., w wspomnienie Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, w Człuchowie z ojca
Jana i matki Anny. Początkowo rodzina mieszkała w Gniewie, następnie
przeprowadziła się do Debrzna, gdzie pracują Salezjanie. Tam zetknął się
z charyzmatem ks. Bosko
poprzez uczestnictwo w
Oratorium i LSO. W latach 1979-1983 uczęszczał
do Technikum Gastronomicznego w Pile. Podczas
nauki w Technikum m.in.

angażował się w wieszanie krzyży w salach, przez
co nie dopuszczono go do
matury. Ale niezbadane
są wyroki Boże - w 1983
r. wstąpił do postnowicjatu, a później do nowicjatu
salezjanów w Swobnicy.
Egzamin dojrzałości zdał
podczas
scholastykatu
w 1985 r. w LO w Wejherowie. Pierwszą profesję
zakonną złożył w wieku
20 lat. Praktykę diakonatu odbył w Pile w latach
1991-1992. Święcenia kapłańskie przyjął w Lądzie
4 czerwca 1992 r z rąk ks.
bp Józefa Kowalczyka –
nuncjusza apostolskiego.
Maksymą życiową młodego kapłana były słowa ks.
Jana Bosko: „Niezachwiany, takim pragnę cię widzieć.
Jeżeli własne lub cudze nędze zdołają zachwiać twoją
wytrwałość, źle to świadczy
o sile twej woli. Zdecyduj się
raz na zawsze.”.
Pierwszą placówką ks.
Janusza była parafia pw. św.
Kazimierza w Swobnicy.

Pełnił w niej funkcję wikariusza parafii i ekonoma.
4 lipca 1993 r. rozpoczął pracę w Rumi w naszej parafii NMP Wspomożenia Wiernych jako
Kierownik Postnowicjatu
Salezjańskiego.

Opiekował się klerykami ze Scholastykatu,
będąc dla nich ojcem i
opiekunem duchowym w
drodze do kapłaństawa.
Oto jak wspominają klerycy:
„Po nowicjacie, w 1997
r. przyjechałem do Rumi,

Ląd 1984 r, od lewej: nowicjusz Janusz Zdolski, kl. Janusz Sikora i nowicjusz Wiesław Prądzyński.
Fot. ze zbiorów ks. Janusza Sikory
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gdzie proboszczem i dyrektorem był ks. Janusz.
Od samego początku ks.
Janusz był zaangażowany
w duszpasterstwo parafialne, jak i w życie rumskiej
wspólnoty
salezjańskiej.
Szczególnie dbał o kult Maryi Wspomożycielki. Radością oraz wielką chlubą parafii jest Kaplica Wieczystej
Adoracji wykonana na Rok
Wielkiego Jubileuszu 2000
roku. Jest to między innymi
zasługa ks. Janusza. Jego
miłość do parafii przejawiała się troską o sam kościół,
jego czystość, a także o porządek wokół kościoła.
Jako kapłan był życzliwy nie tylko dla ludzi jemu
powierzonych, ale także dla
współbraci. Pamiętam, jak
wielką troską oraz miłością
obejmował ludzi chorych,
dla których nie szczędził
środków ani czasu.
Można by jeszcze dużo
pisać. Ks. Janusz przede
wszystkim dbał o nas, młodych salezjanów – kleryków,
by nasze powołania nie słabły, ale umacniały się. Co
miesiąc zdawaliśmy sprawę
ze swego postępowania, jak
również, czy nasze powołanie umacniamy poprzez
codzienną modlitwę i regularną spowiedź. Podczas
tych sprawozdań ujawniała się wrażliwość, szacunek
oraz życzliwość dla każdego
z nas. W Rumi odbywaliśmy w latach 1998 – 2000
Postnowicjat, w którym
uzupełnialiśmy wykształcenie. Wdzięczny jestem Ks.
Dyrektorowi Januszowi za
troskę o to, abyśmy mogli
zdobyć maturę i pójść do seminarium...”- wspominał kl.
Leszek Twardowski.
We wrześniu 1996 r,

Ks. J. Zdolski z mamą w Ziemi Świętej. Fot.: archiwum prywatne

wraz z grupą kapłanów i
osób świeckich, rozpoczął
prace nad książką „Daj mi
Duszę, resztę zabierz” - Salezjanie w Rumi 1937 – 1997.
Opracował kalendarz
parafialny, w którym
znalazły się szczegółowe
dane z życia parafii, m.in
terminy nabożeństw, spotkań grup parafialnych,
wyszczególnione święta
obowiązkowe i nakazane,
imieniny oraz powiedzenia ks. Bosko.
Jako wikariusz parafii i
prawa ręka ks. proboszcza
Jerzego Worka „DAŁ SIĘ

POZNAĆ JAKO CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY, PRACOWITOŚCI I
NIECODZIENNEJ ŻYCZLIWOŚCI”.
15 stycznia 1998 r. został powołany, decyzją ks.
insp. Władysława Kołyszko i Rady Inspektorialnej
w Pile, na stanowisko Dyrektora Domu Zakonnego
i Proboszcza parafii NMP
Wspomożenia Wiernych
w Rumi. Wtedy, w wieku 34 lat i 6 lat posługi
kapłańskiej, został najmłodszym salezjańskim
proboszczem. Odtąd miał
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zarządzać 11-tys. parafią,
będąc następca bardzo
energicznego ks. proboszcza Jerzego Worka. Zadanie bardzo trudne, ale swą
posługę zawierzył Wspomożycielce. Oto co mówił
w wywiadzie do lokalnej
gazety „Goniec Rumski”
z 13 lutego - „Doświadczenia mało, ale myślę, że przy
pomocy współbraci uda
się kontynuować wszystko, co przez lata wypracowali Salezjanie w Rumi”.

Marzeniem ks. Janusza
było rozszerzenie kultu
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i koronacja jej obrazu wiszącego
w prezbiterium naszego
kościoła. Ks. Janusz nie
ustawał w dążeniu do wyznaczonego celu, spisał
wszystkie prośby i podziękowania kierowane
do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na przestrzeni dziesiątek lat, jako
dowód Jej szczególnego
kultu i wydał je w książce
„Rumska Wspomożycielka”.
Z pomocą ks. insp. Jerzego
Worka zakupił w 1998 r.
we Włoszech Figurę Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych, którą zamontowano na dachu kościoła podczas uroczystości
w dniu 24 czerwca tegoż
roku.
Jego dbałość o dzieło
salezjańskie przejawiała

się między innymi troską
o wyposażenie kościoła.
W 1998 r. zakupił figurę Najświętszego Serca
Pana Jezusa do ołtarza
bocznego, Drogę Krzyżową, świecznik przed
główny ołtarz. 2000 rok
– Rok Wielkiego Jubileuszu ks. Janusz uczcił w
sposób szczególny. Zaproponował budowę Kaplicy Wieczystej Adoracji
w dolnym kościele, która
została uroczyście otwarta i poświęcona przez ks.
abp. Tadeusza Gocłowskiego 3 czerwca, podczas
Centralnych Uroczystości Roku Jubileuszowego
Inspektorii Salezjańskiej
pw. Św. Wojciecha. Na
prośbę parafian zdecydował o przystosowaniu wejścia do dolnego kościoła
dla wózków inwalidzkich.
W dolnym kościele stare
organy zostały zastąpione
nowymi wraz z prospektem organowym. Był inicjatorem budowy boiska
do piłki koszykowej, które
przy wielkiej ofiarności
darczyńców powstało w
2001 r. Rozpoczął starania
o zamontowanie witraży
oraz o wystrój Prezbiterium, którego projekt został poddany weryfikacji
parafian w 2002 r. Założył
kraty w dolnym kościele,
monitoring
obejmujący
cały kompleks parafialny
oraz iluminację zewnętrzną kościoła. Zadbał także
o zewnętrzne zabezpieczenie dzieła salezjańskiego w postaci ogrodzenia i
bram wjazdowych.
Ks. Janusz był pomysłodawcą obchodów jubileuszy małżeńskich 25-lecia i 50-lecia. Wpisały się
one w tradycję parafii w
latach następnych i trwa-

ją do dzisiaj. Ks. Janusz
Zdolski przywrócił nieszpory niedzielne.
Przy tak licznych inicjatywach nie zapominał
o żadnej z 33 grup działających przy naszej parafii.
Służył im modlitwą i do-

brym słowem oraz swym
uśmiechem, co dodawało
siły do pokonywania różnych trudności w bieżącej
działalności. Dbał także
o parafian i współbraci, pracujących w innych
dziełach parafii – grupach
parafialnych,
szkołach
salezjańskich, Świetlicy
„Nasz Dom”. Jego pracowitość, spokój i opanowanie były powszechnie
znane i szanowane.
Ks. Janusz odznaczał
się wielką pobożnością
maryjną - Matce Boże zawdzięczał całe swoje życie, często można było go
widzieć z różańcem. Opiekę Matki Bożej widać było
na każdym kroku i spływała ona na nas - parafian.
Zawsze uśmiechnięty, z
dobrym słowem na ustach.
Nigdy nie powiedział, że
nie ma czasu.
W czerwcu w naszej
parafii uroczyście obchodził 25-lecie kapłaństwa.

Po zakończeniu pracy
w naszej parafii nie opuścił Rumi. Został przeniesiony na rok do sąsiedniej
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Rumi, aby jako wikariusz
przeprowadzić ewidencję
cmentarza przykościelnego. Czynił to bardzo skrupulatnie, szukając rodzin
pochowanych tam mieszkańców – wszystko po to,
aby grób danej osoby nie
był zlikwidowany.
W sierpniu 2005 r.,
na prośbę ówczesnego
proboszcza i dyrektora
wspólnoty zakonnej – ks.
Gwidona Ekerta, został
wikariuszem w pilskiej parafii pw. Świętej Rodziny.
Podjął pracę w kancelarii oraz duchową opiekę

nad wspólnotami, m.in.
Stowarzyszenia
Maryi
Wspomożycielki
Wiernych i Straży Honorowej.
W domu zakonnym pełnił również funkcję radcy domu oraz kronikarza.
Organizował także liczne
pielgrzymki po świecie i
kraju. Ostatnimi, w których uczestniczył były:

pielgrzymka w maju do
Fatimy i na początku lipca do Ziemi Świętej. I
tu również szerzył kult
Matki Bożej. Tu również
można było go widzieć z
różańcem w ręku…
Ks. Janusz późnym
wieczorem 30 lipca dostał
rozległego zawału. Był
reanimowany i w ciężkim stanie przebywał na
OIOMie. Kilka dni przed
śmiercią jego zdrowie na
tyle się poprawiło, że został przeniesiony na oddział kardiologiczny. Jego
stan ogólny był dobry,
rozmawiał i dziękował za
modlitwę w jego intencji. Niestety, w niedzielę
20 sierpnia, nad ranem
dostał obrzęku płuc. Pan
Bóg zabrał go do siebie o
godz. 7.30. Miał 53 lata i
za dwa dni, 22 sierpnia,
obchodziłby 33. rocznicę
ślubów zakonnych.

ciąg dalszy na str. 14
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ciąg dalszy ze str. 13

Ks. Janusz Zdolski w Pile
Ksiądz Janusz Zdolski jako kapłan trafił do Piły w
2005 roku. Nie było to jednak dla niego nieznane miasto. Wcześniej, w latach młodzieńczych uczęszczał do
"pilskich garów" czyli Technikum Gastronomicznego,
niedaleko kościoła Świętej Rodziny. Jak później wspominał, czasami zdarzało mu się chodzić na wagary, aby
pomodlić się w świątyni przed figurą NMP Wspomożycielki Wiernych.
Gdy - już jako ksiądz - przyjeżdża do wspólnoty zakonnej pw. Świętej Rodziny obejmuje stanowisko wikariusza dyrektora i kanclerza. Te dwie funkcje sprawuje
aż do swojej śmierci, mimo zmiany na stanowisku proboszcza.
Od razu zaangażował się w rozwój Stowarzyszenia
Maryi Wspomożycielki Wiernych w Pile - ADMA. Był
także duszpasterzem dla Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpowiedzialny był również
za powstanie i częste aktualizowanie strony parafialnej, a kroniki które prowadził są już dziś cennym materiałem historycznym.
W kancelarii daje się poznać jako człowiek otwarty
na ludzkie problemy, ale także ten, który nie lubi mieć
bałaganu. Potwierdzają to każde wizytacje kanoniczne
i salezjańskie - za wzór dla innych stawiana jest pilska
kancelaria.
Parafianie zapamiętają go także jako wielkiego pielgrzyma. Od samego początku organizował wyjazdy
do sanktuariów Polski, Europy, a nawet świata. Ziemia
Święta, Fatima, Włochy, Hiszpania, Lwów, Ukraina czy
inne niezliczone miejsca - zawsze z księdzem Januszem
wyruszał pełen autokar!
Ks. Janusz pozostanie w pamięci pilan jako wspaniały
kapłan, doskonały kaznodzieja i zawsze pomocny spowiednik. Był bardzo rozmodlony - kilka razy dziennie
można było zobaczyć księdza Janusza jak spaceruje z różańcem w dłoni. A chyba każdy parafianin Świętej Rodziny ma różaniec podarowany właśnie od tego kapłana...
Tomasz Borysewicz
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Wiadomość o odejściu
ks. Janusza obiegła lotem błyskawicy wszystkie parafie i wiernych.
Rozpoczęły się różańce o
spokój jego duszy, którym
towarzyszył wielki ból
po stracie wspaniałego
kapłana i przyjaciela. Pogrzeb odbył się w czwartek 24 sierpnia w parafii
Św. Rodziny w Pile. O
godz. 11.00 nastąpiło wystawienie ciała w kościele
i modlitwa różańcowa, a
o godz. 12.00 rozpoczęła
się Msza św. pogrzebowa.
Pomimo wielkiego smutku, który wyrażały twarze uczestników, homilia
i pożegnania były wypowiadane w duchu radości
za tak wielkiego duchem
kapłana, wielkiego czciciela Matki Bożej i przy-

jaciela wielu rodzin.
Dziękujemy Tobie, ks.
Januszu za posługę w naszej parafii oraz dar modlitwy, jaką nas, swoich parafian otaczałeś.
Wartym
zauważenia
jest fakt, że pogrzeb ks.
Janusza odbył się, podobnie jak narodziny, w święto Wspomożycielki Wiernych – 24. dnia miesiąca.
Na zakończenie tego pożegnania: smutnego dla
nas pozostających dalej
w drodze, ale i radosnego
– bo narodził się dla nieba
– brakuje Jego słów, dających nadzieję i otuchę na
dalsze życie – „NO TO
PIĘKNIE….”.
A pięknie było – tyle
modlitwy, tyle słów, tyle
kwiatów…
Urszula Klawiter
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Odszedł dr Grzegorz Szalewski

Grzegorzu, Bóg zapłać!

Wiadomość o śmierci Grzegorza, bolesna i tragiczna wstrząsnęła nami. Odszedł
wspaniały, dobry, o wielkim sercu człowiek, bardzo nam bliski Przyjaciel, szanowany obywatel miasta. Człowiek o dużym poczuciu humoru, życzliwy, otwarty do
ludzi, nie był obojętny, umiał rozmawiać i słuchać innych, każde zdanie, opinia,
były dla niego ważne.

Był autentyczny, pełen optymizmu, konsekwentny w działaniach,
zawsze chciał budować,
nie burzyć, łączyć, nie
dzielić, wyrażał jasno
swoje zdanie.
„Przyjdź na kawę” to zaproszenie i potem
rozmowy ważne i całkiem swobodne pokazywały Jego ogrom wiedzy, mądrość życiową,
ale i ciekawość świata i
szacunek dla innych.

Grzegorz
S z a le w sk i
stworzył wielkie
dzieła,
jako pierwszy
Starosta Powiatu
Wejherowskiego
budując od podstaw samorząd powiatowy, czy
tworząc profesjonalną
służbę zdrowia z całodobową opieką lekarską, służącą nie tylko
mieszkańcom ale też
pacjentom z całego województwa. Jako rumianin wspierał rumski samorząd i troszczył się
o rozwój Rumi, wiele
Jemu zawdzięcza rumskie liceum, wspierał
organizacje pozarządo-

we, akcje charytatywne, był darczyńcą, fundatorem,
sponsorem.
Wspierał też Kościół,
cenił sztukę, wrażliwy
na piękno, promował
tradycję i kulturę kaszubską. Jego dzieło i
duma – piękny Dom
Kaszubski - i ten napis
wewnątrz mający swoją historię: „Grzegorzu,
Bóg zapłać!” Tak, po
wielokroć „Grzegorzu,
Bóg zapłać!” Miał też
swoją oazę, ukochane
gospodarstwo na ziemi
przodków, tu chciał odpocząć, ale miał też wiele jeszcze marzeń i planów. Jednym z nich była
budowa ratusza w Rumi.
Pamiętał zawsze o swo-

jej wspaniałej rodzinie,
żonie, dzieciach, darzył
szacunkiem rodziców,
ważne dla Grzegorza

były więzi rodzinne, korzenie i historia rodziny.
Bóg zapłać Grzegorzu
za ten wspólny odcinek

„życiowej drogi”.Do spotkania. „Bóg tak chciał”.
Ryszard Hinc

„Kocham Rumię, w Rumi chodziłem do szkoły, w Rumi przeszedłem wszystkie
ulice, tutaj nauczyłem się grać w piłkę, tutaj nauczyłem się matematyki, w czasie
studiów z tej Rumi codziennie jezdziłem o godzinie 6.42 do Akademii Medycznej.”

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 28 sierpnia 2017 r., odszedł do Pana
Ukochany Mąż, Tata, Syn, Brat, Wujek
ś†p

Grzegorz Szalewski
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 4 września 2017 r.
w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
O 10.30 odbędzie się różaniec. Msza Św. rozpocznie się o godz. 11.00.
Uroczystości na cmentarzu komunalnym w Rumi
rozpoczną się o godz. 12.30.
Pogrążona w smutku

Rodzina

Z wielkim smutkiem żegnamy

dr Grzegorza Szalewskiego
naszego
wspaniałego Szefa i wspaniałego człowieka,
rozumiejącego potrzeby ludzi, zawsze gotowego do niesienia pomocy,
wrażliwego na ludzkie problemy, zasługującego na szacunek wszystkich,
którzy mieli okazję go poznać.
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Pracownicy NZOZ-u nr 1 w Rumi
15
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17.06.2017 r. - bar mleczny Starogard

Zjazd Kaszubów Hel 2000 r.

04.06.2015 r. - nad Niemnem
Z córką Katarzyną

14.11.2012 r. - PGE Arena Gdańsk
16

II Zjazd Rodziny Szalewskich - lipiec 2015 r.
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WSPOMNIENIE O GRZEGORZU SZALEWSKIM
Grzegorz Szalewski urodził się 19 kwietnia
1956 roku w Kościerzynie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w latach 19711975 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przy ulicy Starowiejskiej.
W 1975 roku z najlepszym
wynikiem
z egzaminów wstępnych został studentem
Akademii
Medycznej w Gdańsku, którą
ukończył w 1981 roku
dyplomem
lekarza.
Pracował w Akademii
Medycznej w Gdańsku i w Szpitalu w
Wejherowie, a w 1983
roku rozpoczął pracę w
Przychodni w Rumi,
gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii. Jako pierwszy
rumski lekarz otworzył prywatny gabinet lekarski. Od 1990
roku pełnił funkcję
Kierownika Miejskiej
Przychodni Rejonowej
w Rumi i Kierownika
Pogotowia Ratunkowego w Rumi. Przeprowadził generalny
remont przychodni, w
tym czasie została także uruchomiona Przychodnia przy ulicy
Katowickiej. W 1999
roku uzyskał tytuł
specjalisty drugiego
stopnia w zakresie medycyny rodzinnej.
Po reformie administracji w 1998 roku
został radnym powiatowym, a 12 listopada
1998 roku przez Radę
Powiatu wybrany Starostą Wejherowskim I

Kadencji. Przez 4 lata
kadencji jako Starosta
przyczynił się m.in. do
rozbudowy Rumi i pozyskiwania środków na
inwestycje w mieście.
Był gorącym propagatorem utworzenia
Liceum Kaszubskiego,
projektodawcą utworzenia w Wejherowie
filii Wyższej Szkoły
Morskiej - pierwszej
wyższej uczelni w
mieście.
Przeprowadził restrukturyzację
służby zdrowia w ramach
programu pilotażowego, przy współpracy
z ówczesną Minister
Zdrowia śp. Franciszką
Cegielską, jako pierwszy starosta w Polsce
prywatyzując usługi
medyczne lecznictwa
ambulatoryjnego.
Jako szef organu
założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przyczynił się do remontu i
rozbudowy szkoły. Na
uroczystościach 50lecia Liceum Ogólnokształcącego
im.
Książąt Pomorskich
przekazując
nowy
sztandar szkoły ówczesnemu dyrektorowi
Jerzemu Hoppe, wypowiedział słowa, które przeszły do histo-

rii szkoły: „Ta szkoła
mnie wychowała, dała
podstawy naukowe,
w tej szkole poznałem
najlepszych profesorów, z tej szkoły wyszli
najlepsi moi przyjaciele, a najważniejsze, że
w tej szkole poznałem
własną żonę”. W 2002
roku przeciął wstęgę
na otwarciu hali sportowej przy I LO.
Po pracy w samorządzie ponownie wziął
na siebie dużą odpowiedzialność za stan
zdrowia Rumian, najpierw w ramach spółki
cywilnej NZOZ, a od
01.01.2005 r. jako samodzielny właściciel
NZOZ nr 1 w Rumi.
Szybko rozszerzył zakres działalności o
dodatkowe poradnie
zdrowotne, rozbudowując na te potrzeby
rumską przychodnię.
21 marca 2011 roku
otworzył filię NZOZ
nr 1 w Wejherowie, a
w 2017 roku oddał do
użytku nowy budynek
przy ulicy Miłosza 3 w
Rumi, z 2 salami operacyjnymi, pracownią
rezonansu, tomografii
komputerowej, gamma kamerami i PET,
gabinetami w których
wykonuje się zabiegi
endoskopowe.

II Zjazd Rodziny Szalewskich, lipiec 2015 r.

W 2010 roku przez
2 lata sprawował mandat Radnego Powiatowego.
Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
był
pomysłodawcą,
organizatorem i promotorem Zjazdów Kaszubów. Fundatorem
stypendium dla najlepszego maturzysty
języka kaszubskiego.
Był współzałożycielem Fundacji Słowo i
współorganizatorem
konkursów biblijnych
dla młodzieży.
Uczestniczył w tworzeniu specjalnej strefy
ekonomicznej w Liniewie. Był mecenasem
rozwoju oświaty w tej
gminie, angażował się
osobiście w pozyskiwanie środków na nowe
inwestycje, w tym budowę dróg, przedszkoli i placów zabaw dla
dzieci.

Był Członkiem założycielem Darłowskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej i vice przewodniczącym Rady
DLGR. Dzięki jego
wsparciu
wybudowano nową Remizę
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Polanowie
i wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Polanowie.
Był hojnym sponsorem
pielgrzymek
Kaszubów, festynów
parafialnych, imprez i
spotkań kulturalnych,
odbywających się na
terenie województwa
pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Myśląc o jego sylwetce ukazuje się wiele
portretów:
- Lekarza, który leczył całe pokolenia
dzieci, często podczas
wizyt domowych do
późnych godzin nocnych.

-Przedsiębiorcy, którego ogromne dzieło
będzie zawsze służyło
pacjentom.
-Wizjonera i prawdziwego aktywizatora
działań samorządowych, z własnej inicjatywy pozyskującego
wielomilionowe środki
na rozwój gmin i powiatów województwa
pomorskiego i zachodniopomorskiego.
-Dobrego gospodarza.
-Prawdziwego mecenasa kultury Kaszub.
-Prawdziwego przyjaciela każdego mieszkańca gminy Rumia
i powiatu wejherowskiego.
-Nigdy się nie zatrzymywał.
-Nigdy nie stosowal
półśrodków.
-Był niestrudzenie
ogromnym aktywistą
i działaczem społecznym „pro bono”.

Katarzyna Szalewska
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Bolszewika goń, goń, goń…

15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP, a także rocznica (w tym roku już
98.) Bitwy Warszawskiej – właśnie w związku
z tym kościelnym wspomnieniem nazywana
„Cudem nad Wisłą”. W rzeczywistości sama
bitwa toczyła się w dniach 13 – 25 sierpnia
1920 r., zaś decydujące o jej wyniku uderzenie
przeprowadził Józef Piłsudski znad Wieprza.
Zwycięstwo nad bolszewikami zostało natomiast nazwane cudem
przez
nieprzychylne
Piłsudskiemu środowiska pragnące zdyskredytować jego dokonania. Trudno jednak nie
dostrzec opatrznościowej interwencji w tej
walce z bezbożnym komunizmem – zwłaszcza
że miała miejsce w takim czasie. Bitwa warszawska była wielkim
tryumfem odrodzonej
Polski. Niestety, oddaliła zagrożenie tylko na
niecałe 20 lat, a wiktoria nie została w pełni
wykorzystana.
Co by było, gdyby

Edgar D’Abernon nazwał Bitwę Warszawską
osiemnastą decydującą
bitwą w dziejach świata. Rzeczywiście, gdyby
Polakom nie udało się

powstrzymać czerwonego marszu na zachód,
Europa bardzo szybko
mogłaby zamienić się w
część komunistycznego
imperium. Widmo takiego scenariusza było
bardzo prawdopodobne, zwłaszcza że rewolucyjne idee znajdowały szerokie poparcie na
wyniszczonym niedawną wojną kontynencie.
Co prawda, można się
zastanawiać, czy czerwonej zarazy nie dało
się wytępić wcześniej,
kiedy armia odrodzonej Polski prowadziła zwycięski marsz w
stronę Moskwy. Polacy
zajęli Kijów, Piłsudskiemu udało się zyskać
poparcie ówczesnego
przywódcy
Ukraińców, Szymona Petlury i
wraz z jego żołnierzami
bić bolszewików. Lata
działalności w PPS nie

pozwoliły jednak Piłsudskiemu na zawarcie
sojuszu z dawnymi carskimi oficerami – generałem Denikinem i admirałem Korczakiem,
których oddziały wciąż
zadawały poważne straty armii czerwonej. Być
może jednak Marszałkowi intuicja podpowiadała, że gardzącym
Polską białym generałom nie można zaufać?
Być może owym generałom dawna pogarda
nie pozwalała na traktowanie Polaków jako
równorzędnych partnerów? Niemniej jednak,
polska ofensywa się
załamała, a Sowieci w
sierpniu 1920 stanęli u
bram Warszawy…
Sukces ma wielu ojców

Po obu stronach do
walki w decydującej bitwie 20 sierpnia stanęło

Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską, fot.: Wikipedia
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łącznie około 200 tys.
żołnierzy. Siły rozkładały się mniej więcej
po równo, choć Polaków było nieco więcej.
Mobilizacja do walki z
wrogiem była ogromna.
W odpowiedzi na apel
powołanej 3 lipca 1920
r. Rady Obrony Państwa
szeregi wojska zasiliło
około 80 tys. ochotników, a liczba wszystkich zmobilizowanych
do wojska w całej kampanii sierpniowej wynosiła ok. 900 tys. żołnierzy. Strona sowiecka
z kolei dysponowała
niemal nieograniczonymi zasobami ludzkimi.
Z dalekich stepów Azji
ciągnęły hordy spragnione szabru i gwałtów. Owi „żołnierze”
często nie posiadali
nawet butów, chyba że
ściągnęli je z jakiegoś
trupa, a karabiny nosili
na sznurkach. Tą zbieraniną Rosjan, Turkmenów, członków ludów
mongolskich i kaukaskich dowodził Michał
Tuchaczewski,
który
w latach 30 –tych padł
ofiarą czystek stalinowskich. Kwestia dowództwa w polskiej armii
pozostaje do dziś sporna. Zwycięstwo przypisuje się marszałkowi
Piłsudskiemu, niemniej
jednak na wszystkich
rozkazach
operacyjnych od 12 do 16 sierpnia widnieje nazwisko
generała Tadeusza Rozwadowskiego. Ponadto
12 sierpnia Józef Piłsudski złożył dymisję
z piastowanych stanowisk, pod warunkiem
jednak, że defensywa
znad Wieprza skończy
się porażką. Ta jednak
okazała się decydującym o zwycięstwie
manewrem, dlatego też
można stwierdzić, że
obu wielkim dowód-

com należy się słuszna
cześć i chwała. Do zwycięstwa znacznie przyczyniło się przechwycenie i rozszyfrowanie
radiodepeszy radzieckiego dowództwa z 13
sierpnia,
dotyczącej
zajęcia Warszawy. Nie
można także zapominać o bratniej pomocy
z Węgier, których rząd
w trakcie wojny polsko
– bolszewickiej przekazał polskiemu wojsku
ogromne ilości amunicji i sprzętu.
Przegrane zwycięstwo

Zwycięstwo w Bitwie
Warszawskiej odwróciło losy wojny, gdy wydawało się już, że wygrana
przypadnie stronie radzieckiej. Walki trwały jeszcze przez kilka
miesięcy. Niedługo po
„Cudzie nad Wisłą” rozgromiona została operująca na południowym
froncie armia konna
Siemiona Budionnego.
Wkrótce nastał rozejm,
a po nim przystąpiono
do negocjacji pokojowych. Traktat zawarto
18 maja 1921 r. w Rydze,
który ustalił wschodnie granice II RP. PrzeREKLAMA

wodniczącym polskiej
delegacji był Jan Dąbski, który prowadził
rozmowy z przedstawicielem radzieckiej delegacji Adolfem Joﬀe.
Jednym z ważniejszych
delegatów był Stanisław
Grabski, który forsował
zgodną z polityką endecji koncepcję wcielania do Polski tylko tych
ziem, w których Polacy byli większością.
Głównie dlatego poza
granicą II RP znalazł
się Mińsk, a także wiele innych miast, gdzie
wciąż mieszkali Polacy.
Te ustalenia okazały się
brzemienne w skutkach.
W latach 1937 – 1938 została przeprowadzona z
rozkazu Ludowego Komisarza NKWD „operacja polska”, w czasie
której
zamordowano
ponad 100 tys. Polaków
zamieszkujących tereny
ZSRR, dalszych kilkadziesiąt tysięcy zesłano
do łagrów. Zwycięstwo
w Bitwie Warszawskiej mogło zapobiec
tej tragedii. Niestety,
polityczne spory nie pozwoliły go w pełni wykorzystać.

Arkadiusz Gajos
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Skautki z Rzymu

W ramach współpracy ze Skautkami Włoskimi w tym roku od 25.07 do 31.07.2017 r przyjęliśmy grupę Skautek z Rzymu. Wspólnie z harcerkami z 11 HDCzB „Szyszki” oraz 5 WRDH
realizowaliśmy program obozu.
Pierwsze trzy dni
oparte zostały na pokazaniu Rumi i jej walorów
turystycznych, Gdyni,
Sopotu, Gdańska oraz
oczywiście
Półwyspu Helskiego. Pogoda
była raczej deszczowa,
ale nie przeszkodziło
nam to w odwiedzeniu
skweru Kościuszki, Starego Miasta w Gdańsku, molo w Sopocie.
Największą atrakcją w
Helu okazało się karmienie fok, gdyż było
to coś, czego skautki z
Rzymu nigdy nie widziały i było to dla nich
wielką atrakcją.

Codziennie wieczorem odbywało się podsumowanie w formie
ogniska, na którym
prezentowane
były
scenki z zakończonego dnia. Pierwsze trzy
dni nocleg całej grupy
odbywał się w Domu
Harcerza w Rumi, aby
następnie pojechać na
jedną noc pod namioty,
do ośrodka w Potęgowie. Noc w namiotach
dla harcerzy i skautek
to coś normalnego, ale
już samodzielne pływanie na kajakach i łodziach żaglowych okazało się dużą atrakcją.

Tak się złożyło, iż jedna z dziewczyn miała
urodziny, więc postanowiliśmy zrobić coś
nietypowego. Kolacja
przy ognisku pieczone grzanki, kiełbaski i
różne pyszności, a na
zakończenie dwa duże
torty, które po zdmuchnięciu świeczek i życzeń
solenizantka musiała
pokroić dla wszystkich
uczestników, których
było razem ok. 40 osób.
Widok tortów wzbudził uśmiech i radość
na wszystkich twarzach
uczestników ogniska.
Dzień minął szyb-

Skautki z Rzymu zwiedzały m.in. wydmy w Łebie

ko, nie wiadomo kiedy
zrobiło się ciemno, ale
to nie koniec. W nocy
harcerze z 11 HDCzB
zorganizowali ognisko
na wodzie. Wszyscy
musieli ubrać kapoki i
na łodziach wypłynąć
na środek jeziora, gdzie
czekało zakotwiczone
ognisko. Po zacumowaniu, nagle po środku
wszystkich łodzi rozpaliło się ognisko. Wrażenie było niesamowite:
palący się ogień, pięk-

na ciepła noc, świecący
księżyc i niebo pełne
gwiazd. Ognisko trwało prawie dwie godziny, oczywiście pod
nadzorem ratowników
WOPR.
Drugi dzień to wycieczka do Łeby: oczywiście wydmy, morze i
port w Łebie, a następnie powrót do Domu
Harcerza w Rumi. Niedziela przyniosła dla
nas wszystkich niezapomniane
wrażenie.

Skautki z Rzymu zorganizowały mszę świętą
w Domu Harcerza na
sali kominkowej i to w
dodatku w języku polskim i włoskim, warto
było w niej uczestniczyć, Była SUPER. W
poniedziałek wspólne
podziękowanie, odjazd
autokarem na lotnisko
w Modlinie i odlot samolotem do Rzymu.
Do zobaczenia na
Harcerskim Szlaku.

Hm Bogdan Formella

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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W LABIRYNCIE MINOTAURA - KRETA

Kreta jest największą i najdalej wysuniętą na południe spośród setek greckich wysp.
Położona na Morzu Śródziemnym, otoczona
wodami mniejszych części tego akwenu, m.in.
Morza Kreteńskiego i Morza Libijskiego, posiada rozmaicie ukształtowaną linię brzegową
o długości ok. 1000 km.

nak nie one stanoKreta jest wyspą
wią o atrakcyjności
górzystą, najwyższe
wyspy. Zdecydowaszczyty osiągają nanie piękniejszym i
wet ponad 2500 m
bardziej urokliwym
n.p.m., a pokrywa
punktem na mapie
śnieżna zalega na
Krety jest trzecie z
nich nawet przez kilkolei miasto – Reka miesięcy w roku
thymnon.
– co może być spoJuż sama podróż
rym zaskoczeniem z
busem czy też takracji panującego tam
sówką z lotniska do
podzwrotnikowego
wybranego
miasta
klimatu. Wyspę zajest zapowiedzią niemieszkiwaną przez
zwykłych doznań eszorganizowane spotetycznych, których
łeczności ludzkie już
można doświadczyć
od kilku tysięcy lat
w trakcie pobytu na
można uznać za jedKrecie. Główne szlaną z kolebek cywiliki drogowe wiodą
zacji europejskiej. Na
wzdłuż
wybrzeża,
Krecie wykształciła
się kultura minojska Jedna z wielu urokliwych uliczek Rhetymnonu przez górzysty teren,
pozwalając na podziwraz ze swymi słynsprawia, że wyspa jest
nymi pałacami. Swój tak popularnym kie- wianie z okna pojazdu
dorobek zostawiło tam runkiem wakacyjnych licznych skalistych zatoczek, wypełnionych
Cesarstwo
Rzymskie podróży.
krystalicznie
czystą
i Bizantyjskie, a takwodą o błękitnej, lazuże panujący tam przez Jak dotrzeć na
rowej barwie. Z drusetki lat Wenecjanie i kreteńskie wakacje?
Lot
z
Polski
na
Kregiej zaś strony widnieją
Turcy Osmańscy. To
wszystko, w połączeniu tę trwa ok. 2-3 godzi- strzeliste szczyty i zboze znakomitą kuchnią, ny. Nietrudno zatem cza górskie, porośnięznaleźć
połą- te gajami oliwnymi.
czenie z jednym Przejazdy przez wyspę
z dwóch obsłu- zwykle nie trwają zbyt
gujących wyspę długo, ze względu na jej
lotnisk – portem rozmiary, ponadto lotw stolicy, a za- niska są tak rozmieszrazem najwięk- czone, że dość szybko
szym
mieście można dotrzeć do miejKrety, Heraklio- sca docelowego.
nem, lub z lotniskiem w drugim Najbardziej urzekające
co do wielkości miasto na wyspie
mieście,
Cha- - Rhetymnon
Miałem
szczęście
nia. Choć obie te
miejscowości nie znaleźć się w hotelu
są pozbawione położonym zaledwie 10
ciekawych
za- km od wspomnianego
Górskie rejony Krety
bytków, to jed- już Rethymnonu. Do
20

Przepiękne kolory laguny Balos

miasta kursują regularnie autobusy, choć zdecydowanie wygodniej
jest poruszać się taksówką, której cena niezależnie od pory dnia
czy nocy jest stała, a co
najważniejsze – zaskakująco niska.
Rethymnon zachwycił mnie już przy pierwszej wizycie. Miasto to
istny labirynt urokliwych, wąskich uliczek,
ocienionych pięknymi,
bujnymi
bugenwillami, które obrastają po-

Za
naprawdę
niewielkie pieniądze
można
było
rozkoszować
się świeżymi
owocami morza czy smakowitą jagnięciną, popijając
wszystko lokalnym greckim winem.
Cena po raz
kolejny okazuje się miłym
zaskoczeniem, a ponadto na
zakończenie
posiłku
(bez dodatkowej opłaty)
serwowany jest tradycyjny deser oraz rakija
– słynny grecki trunek.
Warto również przysiąść w jednej z położonych przy porcie oraz
wzdłuż plaży tawern,
które gwarantują piękny widok na morze, a
wieczorami tętnią życiem. Nad Rethymnonem góruje zbudowana
przez Wenecjan potężna forteca, która nie

Urokliwa kreteńska resaturacyjka

weneckie kamieniczki.
Wszędzie mnóstwo jest
klimatycznych knajpek,
serwujących pyszne dania miejscowej kuchni.

ochroniła jednak miasta
przed inwazją turecką
w XVII wieku. To właśnie Wenecjanom miasto zawdzięcza więk-

szość swojej zabytkowej
zabudowy, która została
później w dużej mierze
zmodyfikowana
przez
Turków. Rethymnon nosi
w sobie zatem ślady wielu
kultur przewijających się
w ciągu wieków w historii miasta.
Obowiązkowy punkt
wakacji na Krecie
– Knossos

Najbardziej charakterystycznym, a jednocześnie najbardziej
wartościowym i obleganym przez turystów
zabytkiem Krety jest
pałac w Knossos wraz
z muzeum archeologicznym w Heraklionie.
Pierwszy pałac zbudowano na początku
II tys. p. Chr. Uległ on
zniszczeniu ok. 1600 r.
p. Chr., prawdopodobnie w wyniku wielkiego
kataklizmu. Drugi zbudowano
stosunkowo
niedługo później. Przetrwał on aż do upadku
cywilizacji minojskiej,
która nie wytrzymała
inwazji wojowniczych
Mykeńczyków pod koniec II tys. p. Chr. Pałac
był siedzibą mitycznego
króla Midasa, a w zasadzie prawdopodobnie
całej dynastii Midasów.
Ogrom budowli oraz
niezliczone korytarze
stały się źródłem legendy o labiryncie Minotaura.
Większość udostępnionego do zwiedzania
obiektu to pochodzące
z XX wieku rekonstrukcje. Niestety niewiele
oryginalnych elementów konstrukcji i wyposażenia zachowało
się do dzisiaj – część z
nich znajduje się w Heraklionie, niemniej jednak wizyta w Knossos
jest koniecznym punktem wyprawy na Kretę.
ciąg dalszy na str. 21
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Ruiny pałacu w Knossos

ciąg dalszy ze str. 20
Nie tylko morze, ale
też góry

Wyspa, choć bogata w zabytki, oferuje
przede wszystkim niezapomniane widoki i
piękną przyrodę. Wielkim przeżyciem była

na szczyty mierzące ok.
2 tys. m n.p.m., a wreszcie cudowne widoki na
wąwozy i majaczące w
dole turkusowe zatoki
zapierały dech w piersiach.
Raj na ziemi
– laguna Balos

Pyszna ośmiornica w lokalnej tawernie

dla mnie podróż w położony na południowym
zachodzie wyspy górski
region Sfakia. Jazda samochodem przez ciągnące się kilometrami
serpentyny, podjazdy
REKLAMA

To wszystko jednak
blednie w porównaniu z
wycieczką na Balos. Na
tę położoną u zachodniego wybrzeża Krety lagunę kursują codziennie statki z miasta

Kissamos,
gdzie można dojechać
wypożyczonym za
niewielką
kwotę samochodem.
Statek płynie około
godziny,
zatrzymując się po
drodze na
wyspie
Gramvousa, gdzie można zażyć krótkiej kąpieli w
krystalicznie
czystej
wodzie. Miejsce docelowe – plaża na lagunie
– uznawane jest za jedno z najpiękniejszych na
świecie. Niesamowite
formacje skalne, płytka,
ciepła woda o lazurowym odcieniu, a przede
wszystkim różowy piasek, zawdzięczający swą
barwę skruszonym muszelkom – to wszystko
składa się na zachwycającą zmysły całość.
Kretę z pewnością
warto odwiedzić. Oferuje wiele atrakcji zarówno dla miłośników
aktywnego, jak i nieco
bardziej
spokojnego
wypoczynku. Gwarantuje świetną pogodę,
doskonałą
kuchnię,
przepiękne widoki, a
także bardzo przystępne ceny.
A. G.

XXIV Jarmark
Kaszubski

To już po raz dwudziesty czwarty mieszkańcy Rumi spotkali się na Jarmarku Kaszubskim, który odbył się w niedzielę 6 sierpnia, w parku przy Miejskim Domu Kultury.
Jarmark rozpoczął się
odśpiewaniem hymnu
Kaszub o godz. 15.00 i
potrwał do godz. 22.00.
W programie oprócz
licznych atrakcji dla
dzieci i młodzieży były
m.in. konkurs wspinania się na słup, występ
laureatów "Rumskiego
Wokalu 2017", turniej
Baśki i konkurs malarski, występ zespołu
folklorystycznego "Koleczkowianie", koncert
szantów w wykonaniu
grupy "Siebie Warci",
występ zespołu
"Półtora Gościa" oraz
występ gwiazdy jarmarku, zespołu "Bubliczki".
Wspaniała
pogoda spowodowała, że
mieszkańcy
miasta

tłumnie ruszyli do parku, aby zrelaksować się
ze swoimi pociechami
podczas Jarmarku.
W trakcie imprezy
były również dostępne
stoiska ze sztuką ludową Kaszub, można
było brać udział w konkursach i zabawach z
nagrodami. Dla dzieci
uruchomiono również
specjalną zjeżdżalnię,
trampolinę, odbywał się
pokaz gołębi ozdobnych
i wiele innych atrakcji.
Podczas oficjalnego
otwarcia Jarmarku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej XIX Zjazd
Kaszubów, który odbył
się na poczatku lipca
w naszym mieście. Do-

konali tego Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki wraz z
Zastępcą
Burmistrza
Piotrem Wittbrodtem.
Gwiazdą imprezy był
zespół „Bubliczki” grający muzykę będącą połączeniem folka z tradycyjną muzyką kaszub
ale wydaje się, że największą widownię miał
zespół „Siebie Warci”
grający głównie szanty.
„Siebie Warci” porwali
widzów do tańca i śpiewu razem z wykonawcami, a hitem dnia był
utwór „Tu Arka pianc”
spiewany przez wszystkich obecnych na koncercie w oryginalnej,
kaszubskiej wersji.
W. Hintzke

Takich tłumów dawno nie widzieliśmy w tym miejscu
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85 lat ZHP w Rumi
14 Żeńska Drużyna
Czerwonych Beretów
im. Janusza Korczaka
Idea powstania żeńskiej drużyny Czerwonych Beretów zrodziła się na obozie Czerwonych Beretów w Choczewie w 1989 roku, ponieważ takiej drużyny jeszcze nie było. Wbrew
wszystkim i wszystkiemu na pierwszą zbiórkę 14 Żeńskiej Drużyny Czerwonych Beretów
do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi Janowie
dnia 13.10.1989 roku przybyło ponad 30 dziewcząt. I tak się wszystko zaczęło. Cel był jeden:
pokazać, że dziewczęta mogą wszystko. Harcerki działały w zastępach, pilnie uczyły się
wszelkich technik harcerskich, były świetne
w samarytance, symbolice, terenoznawstwie,
łączności oraz grach terenowych. Współorganizowały wiele imprez hufcowych: Dzień Myśli
Braterskiej, Festiwale Piosenki, pierwszą w historii hufca Wyprawę po Bilet Wstępu do Lasu.
Pierwszą drużynową została dh H.O. Izabela
Pałubicka, następnymi drużynowymi były: od
września 1991 r. dh pwd. Aleksandra Renkiel,
od września 1994 r. dh H.O. Karolina Patrza-

łek, od kwietnia 1995 r. dh sam. Izabela Walczak, następnie od września 1999 r. dh Iwona
Matuszak.
Podczas jedenastoletniej działalności 14
ŻDCzB wielokrotnie wygrywała Rajd Hufca
ZHP Rumia, w tym trzykrotnie pod rząd, co
zaowocowało otrzymaniem na zawsze pucharu
przechodniego. Drużyna brała udział w Festiwalach Piosenki Harcerskiej, które wygrywała
w różnych kategoriach, reprezentowała hufiec
w Chorągwianym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej w 1990 r, gdzie zajęła II miejsce. Letnie obozy odbywały się w Gołubiu, Choczewie,
a najbardziej niezapomniany był żeński obóz
harcerek „Seksmisja” w lipcu 1994 roku, na którym Obóz Żeński Czerwonych Beretów zdobył
najwięcej nagród i wyróżnień ze wszystkich
podobozów na zgrupowaniu. Z „czternastki”
wyrosło wiele instruktorek, które współtworzyły historię naszego hufca; kilka z nich jest
kadrą w hufcu do dziś.

SYGNAŁY
OD
CZYTELNIKÓW
Nowa fontanna
w mieście

Napisał do nas pan Ryszard, nieco zbulwersowany historią nowej fontanny.
26 sierpnia w janowskim parku odbyła się „Janowska Biesiada”, podczas tejże biesiady odbyła
się prezentacja zbudowanej w ramach „Budżetu
Obywatelskiego” fontanny miejskiej.
Pan Ryszard pyta jako kolejny mieszkaniec,
czy nie można było tych pieniędzy wydać na coś
bardziej pożytecznego niż fontanna, która będzie
użytkowana tylko w sezonie, a ponadto bedzie generowała na bieżąco kolejne koszty utrzymania,
należy wszak doliczyć do jej wartości nie tylko
wodę, którą pobiera i jej odpływ do kanalizacji,
ale i koszty serwisowania, części zamiennych czy
naprawy uszkodzeń dokonanych przez wandali
(których nie można przecież wykluczyć).
Padło też kolejne pytanie. Z informacji, jakie
posiada p. Ryszard wynika, że koszt jej budowy
wynosił ponad 380 tys. zł, a zgodnie z przepisami
regulującymi ideę budżetu obywatelskiego, taki
projekt nie może być droższy niż 200 tys. zł. Jeśli
koszt jego wykonania jest wyższy niż dopuszczalna wartość, nie powinien być uwzględniony w takim budżecie. W takim razie, jak to możliwe, że
powstała ta fontanna? Czy może projekt był niedoszacowany już w momencie jego składania? Czy
wszystko było tutaj zgodne z prawem?
Pan Ryszard oczekuje odpowiedzi na postawione pytania.
OGŁOSZENIE

Zwycięski patrol 14 ŻDCzB na Rajdzie Hufca w 1992 r.
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Zamienię mieszkanie komunalne 35 m2
dwa pokoje, kuchnia, łazienka na parterze w
Gdyni Witomino (częściowo umeblowane),
na mieszkanie o takiej samej powierzchni
lub większe 40 m2 komunalne, z możliwością późniejszego wykupu w Rumi.

Kontakt telefoniczny 728-429-035
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Wersja internetowa Gazety Rumskiej w ujęciu statystycznym
W okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy myślą o urlopach i wyjazdach, postanowiliśmy
sprawdzić jak wygląda czytelnictwo Gazety
Rumskiej w internecie.
Strona internetowa
Gazety Rumskiej jest
pod stałym monitoringiem systemu statystyk
Google Analytics, które umożliwiają bardzo
szczegółową orientację
w kwestii ruchu na stronach internetowych.
Google przedstawia
w swoich analizach
mnóstwo technicznych
danych, jednak nas

szczególnie zainteresowały takie informacje,
jak ilość czytelników
w danym miesiącu z
podziałem na użytkowników tzw. zwykłych
komputerów i tych czytających w telefonach
czy tabletach.
Zainteresowało nas
również to, gdzie konkretnie (w jakich miastach) jest nasza gaze-

ta czytana. O ile ilość
czytelników nieustannie wzrasta od nowego
roku (od około 7,5 tys.
do ok. 18 tys.), o tyle niemal nie zmienia się lista
miejscowości w których
czytana jest nasza gazeta. Znaczy to, że mamy
duże grono stałych Czytelników, za co serdecznie Wam dziękujemy.

Redakcja

Statystyki strony internetowej - ilość odsłon strony przez Czytelników
Czerwiec: 9.846 odsłon
ruch mobilny
(telefony, tablety): 29%

Lipiec: 17.573 odsłon

29%

92%

ruch mobilny
(telefony, tablety): 8%

Sierpień: 20.160 odsłon
ruch mobilny
(telefony, tablety): 13%

71%

8%

87%

13%

Rumia
Reda
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Wejherowo
Warszawa
Kraków
Wrocław
Poznań
Katowice

Reforma oświaty wprowadza od 1 września nowe zasady funkcjonowania szkół. Dotychczasowe gimnazja mają
być zlikwidowane, przekształcone w inne typy placówek,
wygaszane lub przyłączane do szkół podstawowych. Ten
ostatni wariant został przyjęty przez władze Rumi.
nień nauczycieli oraz
umożliwią najmłodszym
dzieciom edukację w
placówkach
znajdujących sie najbliżej miejsca
zamieszkania.
Gimnazjum nr 2 stanie się zatem częścią
Szkoły
Podstawowej
nr 9, Gimnazjum nr 1

Szkoły Podstawowej nr
1, natomiast Gimnazjum nr 4 Szkoły Podstawowej nr 10. Plan
reformy zakłada, że po
dwu-, trzyletnim okresie przejściowym w
obecnych budynkach
gimnazjów powstaną
szkoły podstawowe.

Wejherowo
Sopot

Reda
Rumia
Gdynia
Gdańsk

Poznań

Warszawa

Wrocław

Katowice
Kraków

Ilość Użytkowników
20
18
16
14
12
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Czerwiec
5.079

Reforma oświaty w Rumi

Nowa sieć szkół jest
efektem licznych spotkań
burmistrza i wiceburmistrza z dyrektorami szkół,
radami pedagogicznymi,
przedstawicielami
związków zawodowych
oraz rodzicami uczniów.
Szerokie konsultacje
pozwoliły uniknąć zwol-

Miejscowości, w których
mamy Czytelników
Gazety Rumskiej

Z ustawy wynika, że
w gimnazjach włączanych do szkół podstawowych, dotychczasowy dyrektor gimnazjum
zostaje zastępcą dyrektora szkoły podstawowej, do której włączono
gimnazjum.
Dyrektorem SP nr
9 pozostaje Lucyna
Oglęcka, jej zastępcą
będzie Teresa Cebula, dotychczasowa dyrektor Gimnazjum nr
2. Podobnie w SP nr 1
– nowy dyrektor, który zastapi kończącą
kadencję Irenę Kopa-

Lipiec
13.561

Sierpień
14.782

czewską, pokieruje połączonym placówkami,
a wicedyrektorem stanie się Ewa Grzymkowska, pełniąca od roku
funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1.
Z kolei w SP nr 10 dyrektorem będzie Joanna Kwiecińska-Szulc,
kierująca Gimnazjum
nr 4, która zastapi na
tym stanowisku odchodząca na emeryturę wieloletnią dyrektor
Sp nr 10 – Mirosławę
Grzymkowską.
We wszystkich budynkach
gimnazjum

wciąż trwają prace remontowe, które zgodnie
z wymogami reformy
muszą być dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów. Na przykład obecny budynek
Gimnazjum na ul. Świętojańskiej przyjmie trzy
oddziały wychowania
przedszkolnego, dwie
klasy pierwsze, trzy
czwarte oraz dwie siódme. Obecne klasy drugie i trzecie gimnazjum
uczyć się będą w wydzielonej części szkoły.
M.P.B.
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Wielkie otwarcie Salonu Stylizacji
Wiktoria Sagan IV miejsce
Malu Malu w Rumi
w zawodach ujeżdżeniowych Paznokci
Wielkie otwarcie salonu zaplanowane zostało na 12

W ostatni weekend lipca odbyły się w Stajni Pegaz zawody ujeżdżeniowe, w których brałam udział. Pomimo bardzo
dużej rywalizacji i surowego oka sędziów przez całe zawody,
jestem bardzo dumna z Centuriona, konia na którym startowałam. W tym roku poszliśmy krok wyżej, bo postanowiliśmy wystartować w wyższej klasie.
Klasa N wymaga od
konia reakcji na pomoce jeźdźca, elastyczności
w elementach i większego podstawienia zadu.
Wszystko to Centurion wykonał. Cieszę się, że moja
praca została doceniona,
ponieważ niektórzy sędziowie postawili nas w tym
konkursie na pierwszym
miejscu. Jednak krytyka
pozostałych sędziów i silna
konkurencja sprawiły, że
ostatecznie uplasowaliśmy
się na miejscu czwartym.
Centurion sprawował się
świetnie, patrząc od strony
treningowej jak i mentalnej. Pogoda była bardzo
zmienna, a pomimo tego
utrzymaliśmy równą formę
przez całe trzy dni. Bardzo
cieszę się, że współpraca
w naszej drużynie jest z
zawodów na zawody coraz
lepsza. Trener i Rodzice

Wiktoria i Centurion Fot. Agnieszka-Stanzecka

odwalają kawał dobrej roboty bym mogła rozwijać
swoje umiejętności.
Teraz jak połączyć sport
i rekreację? Już od jakiegoś
czasu zauważa się znaczny
rozwój jeździectwa. Widzimy coraz więcej stajni
i stajenek. Jednak niestety
bardzo często widuje się zachowania ludzi wynikające z
braku wiedzy na temat koni.

Czy wolno karmić konie i czym je karmić? Często pada to pytanie. Konie
szkółkowe na pewno bardzo
ucieszą się z jabłek lub marchwi, bo jest to po prostu
najzdrowszy smakołyk. Po
cukrze i chlebie, mogą niestety występować problemy
zdrowotne. Dlatego lepiej
unikać tych fastfoodów.

W.S.

PLAN IMPREZ MDK WRZESIEŃ 2017

1.09.2017 r. (piątek) godz. 11.00
Spotkanie władz miasta z Kombatantami
12,13.09.2017 r. (wt., śr.) godz. 9.00-13.00
RUMSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
koncerty muzyki klasycznej dla dzieci
w ramach zajęć szkolnych
Miejsce: Mosir Rumia
14.09.2017 r. (czwartek) godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA
Autorka: Danuta Dzwonkowska
w części artystycznej wystąpi:
Anna Bienias- sopran
Sebastian Ślusarczyk - piano

21.09.2017 r. (czwartek) godz. 19.00
MISY I GONGI
masaż dźwiękiem w wykonaniu L. Bierut-Mazurek
zapisy pod numerem tel.: 722 303 520
24.09.2017 r. (niedziela) godz. 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA
Warsztaty, gry i zabawy dla dzieci
w Galerii Rumia
28.09.2017 r. (czwartek) godz. 17.00-20.00
CASTING – WIERSZOGADANIE 2017
30.09.2017 r. (sobota) godz. 18.00
KONCERT PIEŚNI POLSKIEJ
w wykonaniu artystów Teatru Rozmaitości
z Gdańska
Adres redakcji:
Rumia, ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
NIP: 586-020-79-67
ISSN: 2081-609X

sierpnia na godzinę 10:00. Na wszystkich przybyłych
czekał przepyszny tort, w ramach prezentu goście otrzymali jednodniowe wejściówki na siłownię a każda mała
klientka mogła skorzystać z darmowego manicure.
Najczęściej wybierany
był oczywiście róż, choć
znalazły się również miłośniczki bieli oraz kobaltu. Wydarzenie cieszyło
się dużym zainteresowaniem a życzeniom powodzenia, oraz uśmiechom
nie było końca.
Tworząc Malu Malu
chciałam aby było to miejsce w którym wszystkie
Panie (i nie tylko) znajdą
czas na chwilę relaksu i
odprężenia. Co więcej, nie
zapomnieliśmy również
o najmłodszych - mówi
właścicielka salonu Maja
Lange. - W naszym salonie każda klientka może
liczyć na profesjonalne doradztwo oraz fantastyczną
atmosferę, ale co najważ-

niejsze – piękny manicure
- dodaje pani Maja.
Cały salon utrzymany jest w tonacji bieli
oraz szarości którym
towarzyszą akcenty intensywnego różu. W poczekalni, na klientki czekają dwa wygodne fotele

uszaki oraz przegląd aktualnej prasy.
W salonie świadczymy
usługi z zakresu pielęgnacji dłoni oraz paznokci. Wśród innych usług
można znaleźć również
przekłuwanie uszu.

Emilia Samulska

Spinki wracają
ze Złotą i Srebrną Jodłą!
W dniach 13-23.07.2017 roku w Kielcach odbył się 44. Międzynarodowy
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Ponad 700 uczestników z różnych zakątków świata (Polska, Armenia, Kanada, USA, Ukraina) wzięło udział
w tym wydarzeniu.
Podczas festiwalu odbył się przegląd konkursowy, w którym tancerki Zespołu Tańca SPIN
MOSiR RUMIA z grup
SPINKI 1 i SPINKI 2 zaprezentowały swoje umiejętności taneczne łącznie
w 4 choreografiach (jazz
dance, modern dance).
Na Gali Finałowej zostały przyznane nagrody

dla najlepszych. SPINKI 1 wywalczyły Złotą
Jodłę w kategori zespoły
tańca współczesnego 1215 lat. SPINKI 2 wywalczyły Srebrną Jodłę
w kategori zespoły tańca
współczesnego do 11 lat.
Podczas festiwalu nasze tancerki szkoliły także swój warsztat taneczny
pod okiem znakomitych
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choreografów i pedagogów tańca: Mariusza Jasuwienas (broadway jazz)
oraz Pawła Żołądka (taniec współczesny).
Pękamy z dumy, że
możemy godnie reprezentować swoje piękne
miasto na arenie międzynarodowej!
Trener i choreograf zespołu
Aleksandra Borowczak
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