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Uroczystość
Wszystkich
Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w środę - 1.11. 2017 r.
Procesja na cmentarzu wyznaniowym
w Starej Rumi rozpocznie się o godz.
11.30, a Msza św. zostanie odprawiona
o godz. 12.30.
Procesja na cmentarzu komunalnym
w Rumi rozpocznie się o godz. 13.30,
a Msza św. zostanie odprawiona o godz. 14.30.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych przeżywać będziemy w czwartek (2.11.2017 r). Różaniec na cmentarzu
komunalnym rozpocznie się o godz. 19.30.

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

II Forum
Samorządów Uczniowskich
Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Wejherowskiego

Jubileusz
Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego
w Rumi

II Forum Samorządów Uczniowskich
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Wejherowskiego odbyło się w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi 25 października 2017 r.

25 lat temu powstało Liceum Salezjańskie w Rumi, po ćwierćwieczu istnienia
tej szkoły prezentujemy wywiad z jej
pierwszym, a po latach obecnym dyrektorem – ks. Stefanem Makurackim.
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Oko w oko z ministrem

Spotkanie z ministrem Pawłem Szefernakerem
i posłem Marcinem Horałą odbyło się w Pałacu
Przebendowskich w Wejherowie. Wydarzenie było
otwarte dla wszystkich mieszkańców.
Paweł Szefernaker
jest sekretarzem stanu w
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Beaty Szydło.
Odpowiada za komunikację rządu z obywatelami w
sieci, mediach internetowych i portalach społecznościowych.

W spotkaniu brała
udział liczna grupa zgromadzonych przedstawicieli lokalnej społeczności. Na wstępie odbyły się
przemowy oraz krótkie
prezentacje.
Ponieważ był to moment, kiedy można było

zadać pytania bezpośrednio ministrowi, mieszkańcy skwapliwie skorzystali z takiej możliwości.
Z całej sali padały pytania, a minister oraz poseł
udzielali na nie wyczerpujących odpowiedzi.

Emilia Samulska
Paweł Maciej Szefernaker (ur. 27 lutego 1987 w Szczecinie) – polski polityk, działacz partyjny i samorządowiec,
przewodniczący Forum Młodych PiS, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w
Szczecinie. Ukończył następnie prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W czasie
studiów współtworzył komitet inicjatywy ustawodawczej
„Przywracamy ulgi dla studentów”. Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości, został
etatowym pracownikiem tego ugrupowania (koordynatorem ds. struktur partii).
W 2010 uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Złożył go
w lipcu 2014, wkrótce przed końcem kadencji. W tym samym miesiącu wyznaczony
przez komitet polityczny PiS na przewodniczącego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Objął nadto funkcję wiceprzewodniczącego Europejskich Młodych Konserwatystów. W wyborach w 2014 został radnym sejmiku zachodniopomorskiego.
W 2015 kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W
tym samym roku wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu koszalińskim. Uzyskał
mandat posła VIII kadencji, otrzymując 6991 głosów.
17 listopada 2015 powołany na sekretarza stanu w KPRM.

Źródło: Wikipedia

Na spotkaniu z ministrem była obecna również radna powiatowa Łucja Słowikowska
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XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego zakończony
W dniach 19-21.10.2017 w rumskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny odbywał się XXIX
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im.
ks. Stanisława Ormińskiego. Gościem Festiwalu
w tym roku był Mietek Szcześniak, którego występ
cieszył się wielkim powodzeniem a zakończył się
owacjami i bisowaniem artystów.

Foto: Janusz Sikora

Foto: Andrzej J.Gojke 						

www.andrzejgojke.pl

Foto: Andrzej J.Gojke 						

www.andrzejgojke.pl

Foto: Janusz Sikora

REKLAMA
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Spostrzeżenia pana Ryszarda
Kilka dni temu ponownie zgłosił się do naszej redakcji
mieszkaniec Rumi, pan Ryszard. Zaniepokoiło go kilka rzeczy dziejących się w mieście.
Ulica Kochanowskiego
Pan Ryszard niedaw- odcinek był
no przechodził w pobliżu kiedyś zgłorumskiego Sanktuarium, szony do Bukonkretnie była to ulica dżetu ObyŚwiętojańska. W pewnym watelskiego,
momencie od tej ulicy ale niestety
zaczyna się ul. Kocha- „przepadł”
nowskiego. Jest to niezbyt (swoją drogą
długi odcinek, właściwie to kolejny
łączący tylko Świętojań- przypadek
ską z Objazdową, jednak na potwierjej początkowy odcinek dzenie tezy,
„woła o pomstę do nieba”. że mechaNie do wiary, że w środ- nizm B.O.
ku miasta, nieopodal tak nie jest zbyt
reprezentacyjnego obiektu doskonały jakim jest niewątpliwie bo przecież
pobliskie Sanktuarium, tych 30-40
jeszcze istnieje nie utwar- mieszkańdzona droga.
ców nie ma
To odcinek zaledwie żadnych
ok. 150 metrów długości szans w głosowaniu, w
i sprawę rozwiązało by porównaniu z np. Janoułożenie nawierzchni wem, które głosowało na
z płyt yumbo. Jest to do fontannę; fontanna miła
zrobienia szybko i nie- dla oka, ale społeczeńwielkim kosztem.
stwu bardziej przydała by
Jak to się stało, że nie- się droga, niż kolejny „womal w centrum miasta dotrysk” w mieście).
istnieje taka jego „antyPrzecież w tym miesiąreklama”? Z tego co panu cu, w Sanktuarium odbyRyszardowi wiadomo, ten wał się kolejny Międzyna-
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rodowy Festiwal Muzyki
Religijnej - jakim będzie
wstydem dla mieszkańców, kiedy jego uczestnicy po raz kolejny będą
chodzili po rozsypującym
się przejściu dla pieszych
przed Sanktuarium, albo
zobaczą trakt piaskowy
z czasów średniowiecza
w sąsiedztwie?

Niszczejąca „Zielona Wyspa”
Od jakiegoś czasu boisko sportowe przy ul.
1 Maja wzbogaciło się o
sąsiedztwo „Zielonej Wyspy”, sama „wyspa” nie
jest jeszcze ukończona, ale
już teraz widać pewne jej
mankamenty. Nadal prace wykończeniowe trwają,
ale mieszkańcy korzystają
z części funkcjonalności
która jest już ukończona
i ogólnie dostępna. Pierwsze co się rzuca w oczy to
fakt, że bardzo wiele nowych elementów tzw. małej architektury po prostu
stoi krzywo, więc pewnie
niedługo zaczną się przechylać, aż się przewrócą.
Widoczne jest to na załą-

pod ławkami czy też wetknięte pomiędzy szczebelkami ich siedziska.
Jeśli mamy tu tak
nowoczesny obiekt, to
może warto też pomyśleć
od razu o chociażby po-

czonym zdjęciu, bardzo
dużo koszy na śmieci jest
przechylonych do tyłu.
Kolejna sprawa to ławki. Wydaje się, że wykonano ich konstrukcję
stalową ze zbyt słabego
materiału. Część ławek
już ma ugięte siedziska
a przypominam, że teren
jeszcze nie jest ostatecznie w całości oddany do
użytku. Kiedy pojawi się
na obiekcie większa ilość
osób z niego korzystających, ławki zaczną się wyginać jedna po drugiej.
Ponadto wydaje się, że
jeszcze nikt nie sprząta tego
terenu, bardzo często można natknąć się na śmieci

temu, jego ogrodzenie już
przerdzewiało i pewnie
niedługo przerdzewiała
siatka ogrodzeniowa zacznie się przerywać. To
stworzy zagrożenie dla
naszych pociech, można
nie tylko zniszczyć sobie
odzież zahaczając o taki
wystający fragment płotu, ale mniejsze dzieci
mogą się pokaleczyć lub
nawet poważnie zranić.

wierzchownym
cie sąsiedniego
Zostało ono
do użytku dość

remonboiska?
oddane
dawno

Pan Ryszard czytał plakat z kalendarzem imprez
wiszący na tym właśnie
ogrodzeniu i tu pojawiła
się kolejna rozterka. Przez
całe wakacje na tym boisku
odbyła się właściwie tylko
jedna impreza p.t. „Nauka
jazdy na rolkach”. To znaczy, że przez całe wakacje (a i pewnie resztę roku
również) nic innego się nie
działo na tym obiekcie.
W czasie wakacji dzieci
i młodzież wyjeżdża na kolonie i obozy, więc w tym
czasie odwiedzających boisko jest mniej, niż w czasie
roku szkolnego. Właściwie
obiekt stoi niewykorzystany nie tylko dlatego, że w
okolicy jest jednak dość
mało dzieci czy młodzieży, ale również dla tego, że
nie odbywają się tam prawie żadne imprezy. Takie
boisko pozostawione samo
sobie, jeśli nie znajdzie się
pomysł na organizację kilku czy kilkunastu imprez
rocznie, to cały ten obiekt
włącznie z powstającą w sąsiedztwie „zieloną wyspą”
stanie się niszczejącym
pomnikiem chybionej inwestycji, na podobieństwo
usuniętej kilka lat temu z
ul. Różanej, stalowej konstrukcji pawilonu, z którą
nie było wiadomo co robić.
Po wielu latach ją rozebrano
i usunięto, a w tym miejscu
rośnie zielona trawa.
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Wmurowanie Aktu Erekcyjnego
Dnia 4 października 2017 roku w ZSP w Rumi odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w nowo powstającym budynku. Dokument podpisali: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, Dyrektor ZSP nr 2 Halina Filińska,
przedstawiciele firmy „Volfram” – wykonawcy budowy oraz liczni goście reprezentujący m.in. Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Samorząd Powiatowy, Kuratorium w Gdańsku, Centrum
Edukacji Nauczycieli oraz Pracodawców.
Akt poświęcono i
umieszczono w specjalnej tubie wraz z aktualną
gazetą, ozdobną szkolną
tarczą, zdjęciem obecnej
szkoły oraz Rady Pedago-

gicznej i wmurowano w
ścianę nowego budynku.
Zebrani goście mogli zobaczyć jak postępują prace
na budowie, która ma zakończyć się do 15 grudnia

Te przedmioty (oprócz Aktu Erekcyjnego) zostały wmurowane w
ścianę nowego budynku szkolnego

Starosta Gabriela Lisius i Wojciech Rybakowski podczas wmurowania Aktu Erekcyjnego

2017 roku. W nowym
obiekcie powstanie 5 nowych pracowni zawodowych,
przeznaczonych
głównie dla uczniów klas
logistycznych i spedytorskich. Rozbudowa ZSP nr
2 w Rumi realizowana jest
w ramach projektu: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w
Powiecie Wejherowskim
poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury
publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego
– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego
rynku pracy”, w ramach
działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

REKLAMA

D. Necel-Lewandowska
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Budżet Obywatelski rozstrzygnięty
Aż 15 z 30 projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców zostanie
zrealizowanych w Rumi w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Frekwencja wyniosła 15%. Najpopularniejsze okazały się projekty prospołeczne
związane z poprawą bezpieczeństwa.
Tegoroczne wyniki Budżetu Obywatelskiego zostały ogłoszone 5 października
na Gali Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie wydarzenie zostało zorganizowane w
Multikinie, gromadząc wielu
mieszkańców ciekawych finalnego rozstrzygnięcia. Zanim
ogłoszono wyniki Burmistrz
Michał Pasieczny podziękował dzieciom, które włączyły się w akcję zachęcającą
mieszkańców do głosowania.
To dzięki ich zaangażowaniu
odbył się m.in. happening na
ulicach miasta w trakcie, którego rozdawane były ulotki.
Ostatecznie spośród 30
projektów poddanych pod
głosowanie zostanie zreali-

zowanych 6 projektów inwestycyjnych i 9 projektów
prospołecznych. Projektem,
który uzyskał rekordową liczbę głosów bo aż 1698 okazał
się Zakup Defibrylatora (AED)
dla pływalni MOSiR i hali sportowo- widowiskowej MOSiR
Rumia.
„Jestem bardzo wzruszona bo nie sądziłam, że
otrzymamy aż 1698 głosów.
Jest to wynik wieloletniej
współpracy kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i pływalni MOSiR
Rumia. Uznaliśmy wspólnie,
że defibrylatory zwiększą
bezpieczeństwo na obiektach MOSiRu i cieszę się, że
mieszkańcy podzielili nasze

zdanie”- powiedziała współautorka zwycięskiego wniosku Jolanta Dobrzeniecka.
W IV edycji Budżetu Obywatelskiego oddano łącznie 12 374 głosów. Większą
aktywnością wykazały się
kobiety, które oddały 58 %
głosów. Natomiast najaktywniejszą grupą wiekową
wśród dorosłych stanowiły
osoby w przedziale 36-49 lat
(23%). Cieszyć może aktywność najmłodszych mieszkańców miasta, w przedziale
wiekowym do 15 roku życia
oddano 23 % głosów.
Burmistrz Michał Pasieczny wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Arielem Sinickim wręczyli

gratulacje dla wszystkich
laureatów Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskodawca
zwycięskiego projektu otrzymał również pamiątkową statuetkę.
„Bardzo cieszę się, że
mieszkańcy Rumi angażują
się w Budżet Obywatelski.
Jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu możemy
zmieniać nasze miasto. Do
tej pory, w ciągu 3 poprzednich edycji, na realizację 37
projektów przeznaczyliśmy
blisko 5 000 000 złotych. W
tej edycji zrealizujemy kolejnych 15 projektów za kwotę
1 500 000 złotych”. – powiedział Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny.

Pozostałe informacje:
• IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi
• Fundusze przeznaczone na realizację projektów w 2018
roku – 1 500 000 złotych (największa kwota przeznaczona dla Budżetu Obywatelskiego w Małym Trójmieście
Kaszubskim, 1 200 000 złotych na projekty inwestycyjne
i 300 000 złotych na projekty prospołeczne)
• Realizowany w formule Metropolitalnej wraz z Gdańskiem,
Gdynią, Sopotem, Wejherowem i Pruszczem Gdańskim
• W 3 dotychczasowych edycjach wybrano do realizacji
– 37 projektów, na łączną kwotę – 5 000 000 złotych
• Brak limitu wiekowego dla głosujących
• Wszystkie informacje: http://rumia.budzet-obywatelski.org

Pozyskano dofinansowanie na nową bieżnię
Urząd Miasta pozyskał półtora
miliona złotych dotacji na budowę profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. Dzięki temu rumscy
sportowcy zyskają jeszcze lepsze
warunki do rozwoju.
Bieżnia zastąpi obecnie używany żwirowy tor,
który nie spełnia wymagań sportowców.
– Bieżnia, szczególnie
po opadach deszczu, po
prostu tonie. Warunki na
dzień dzisiejszy są fatalne,
a odczuwają to szczególnie
dzieci. Po zakończeniu zawodów lekkoatletycznych
są całe ubłocone. Tego typu
realizacja jest konieczna
– mówi Grzegorz Grinholc, który od lat trenuje
młodych zawodników. –
Nowa bieżnia z pewnością
przyczyni się do popularyzacji sportu, gdyż z obiektu
6

korzystają także uczniowie
szkół czy osoby trenujące rekreacyjnie – dodaje.
Fundusze zostały pozyskane z dwóch źródeł zewnętrznych. Około 900 000
złotych z Ministerstwa
Sportu oraz dodatkowo
ok. 470 000 złotych z
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Stadion oddano do
użytku w 1964 roku.
Żwirowa bieżnia ulokowana była w jego obrębie
od początku istnienia.
Dodatkowo w momencie
otwarcia mieszkańcy mo-

gli korzystać z bieżni do
skoku w dal i pola do rzutu kulą, a także trybuny
dla 800 kibiców.

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

– W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu prace ruszą w przyszłym roku. Planujemy wymianę nawierzchni na tartanową – mówi burmistrz
Michał Pasieczny. – To bardzo ważne wydarzenie
dla lokalnego sportu. Miłośnicy aktywności fizycznej
od lat narzekali na jakość bieżni Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Po opadach deszczu przeprowadzenie treningu na tym obiekcie było bardzo trudne.
Teraz zmieni się to na lepsze – dodaje.
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Parada Niepodległości
Z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości w Rumi, już po raz drugi odbędzie się „Parada Niepodległości”.
Przemarsz przez miasto
poprzedzi uroczysta Msza
Św., która odbędzie się
11 listopada o godz. 13:00
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Zaraz
po niej mieszkańcy Rumi
uformują pochód, który
zakończy się pod pomnikiem Derdowskiego/Wybickiego. Po raz pierwszy
w wydarzeniu wezmą
udział również Żołnierze
18 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Wejherowie oraz Batalionu Dowodzenia Marynarki Wo-

jennej w Wejherowie oraz
150 żołnierzy z Akademii
Marynarki Wojennej. Na
zakończenie, na wszystkich
mieszkańców będzie czekała harcerska grochówka, a
także możliwość zrobienia
sobie zdjęcia z sobowtórem
Józefa Piłsudskiego.
Po południu, od godziny 15:30 na antresoli
MOSiR będzie dostępna
wystawa oręża wojskowego „Historia i hobby”, a
o godzinie 16:00 w hali
widowiskowo-sportowej
MOSiR Rumia odbędzie
się koncert pieśni patrio-

Dzień Seniora

W tym roku Dzień Seniora był
bogaty w różnorodne atrakcje. Porady prawne, kosmetyczka, trenerzy fitness czy wieczorny koncert
Haliny Frąckowiak – to tylko niektóre z propozycji jakie czekały na
rumskich Seniorów.
22 października w Centrum Abraham od godziny
9.00 do godziny 14.00 wszyscy Seniorzy mogli skorzystać
z wielu propozycji przygotowanych przez organizatorów.
Do ich dyspozycji byli m.in.
radca prawny, kosmetyczka,
lekarz geriatra, a także trenerzy Nordic Walkingu czy fitnessu. Dodatkowo Seniorzy
korzystali z masażu klasycznego lub relaksacyjnego.
Po południu (16.30) w
hali widowiskowo-sportowej MOSiR (ul. Mickiewicza 49) odbył się

koncert. Publiczność rozgrzała Orkiestra pod batutą Tadeusza Gruczy, a
chwilę po godzinie 17:00
na scenę weszła główna
gwiazda wieczoru Halina
Frąckowiak, która zaprezentowała swoje największe przeboje. Dla wszystkich osób, które przybyły
na koncert przygotowano
drobne upominki oraz
kartki z życzeniami zrobione przez uczniów rumskich szkół. Na koniec
odbył się również poczęstunek.

tycznych. Cały dzień pełen atrakcji zwieńczy wystrzał armatni.
W niedzielę organizatorzy przygotowali moż-

Wstęp na wszystkie wyliwość sportowego świętowania
niepodległości. darzenia w ramach Święta
Również w hali MOSiR od Niepodległości w Rumi
godziny 10:00 odbędzie się jest bezpłatny.
turniej piłki siatkowej.

Bardzo cieszę się, że
Dzień Seniora w Rumi
cieszy się tak ogromną popularnością. Gołym okiem
widać, że ta grupa wiekowa
jest w naszym mieście bardzo aktywna. Dlatego bardzo ściśle współpracujemy
z Rumską Radą Seniorów.
Owocem tych wspólnych
działań jest m.in. dzisiejszy
Dzień Seniora czy Rumska
Karta Seniora. – powiedział Burmistrz Miasta
Rumi Michał Pasieczny.
Po raz pierwszy specjalny koncert z okazji Dnia
Seniora zorganizowano w
2016 roku. Wydarzenie
jest efektem współpracy
pomiędzy Burmistrzem
Miasta Michałem Pasiecznym i Przewodniczącym
Rady Miejskiej Arielem
Sinickim a Rumską Radą
Seniorów. W tym roku
przedsięwzięcie zostało
rozbudowane o bezpłatną
ofertę przygotowaną przez
podmioty prywatne.

Koncert Haliny Frąckowiak zgromadził tłumy mieszkańców Rumi

„Parada Niepodległości
cieszyła się w zeszłym
roku bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy licznie przybyli
pod Sanktuarium i mogliśmy wspólnie świętować rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Jestem przekonany, że w tym roku będzie podobnie i razem,
w radosnej atmosferze
uczcimy to najważniejsze w historii naszego
kraju Święto” - zachęca
przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
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Rumia dba o środowisko

Kolejne miliony złotych, które trafią do Rumi z
środków zewnętrznych zostaną przeznaczone na poprawę jakości powietrza. W ramach projektu termomodernizacji kilka budynków zostanie ocieplonych a
kilkanaście kolejnych budynków mieszkalnych przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Stop szkodliwej
emisji pyłów i gazów

W ramach prac planowanych na lata 2017-2018
przyłączone do sieci ciepłowniczej oraz poddane
termomodernizacji zostaną budynki mieszkalne
przy ulicach Młyńskiej 1,
Kombatantów 4, 13 i 15,
Zakole 2, 8 i 11. Podobnym działaniem objętych
zostanie także trzynaście
wspólnot
mieszkaniowych z Rumi. Część prac
już ruszyła.
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw.

niskiej emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych
gazów pochodzących z
nieefektywnych kotłowni
węglowych i indywidualnych pieców grzewczych.
Zanieczyszczenia te przyczyniają się do zwiększenia zachorowalności oraz
śmiertelności związanej z
chorobami układu krążenia i oddychania.
Pracownicy
Urzędu
Miasta pozyskali dofinansowanie w ramach
konkursu pn. „KAWKA
dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”. Jego

Dzięki tej inwestycji uczniowie dwóch rumskich placówek będą uczyli się w dużo
bardziej komfortowych warunkach. To kolejny, po dwóch
wcześniejszych
projektach
proedukacyjnych
[Super
przedszkolaki i Pociąg do edukacji], krok na drodze rozwoju
edukacji w Rumi. – informuje
Zastępca Burmistrza Piotr
Wittbrodt.

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wspólnie z Narodowym
Funduszem
Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wysokość dofinansowania przyznana Rumi
w formie pożyczki to 938
640 zł oraz dotacji – 988
640 zł. Natomiast łączna
wysokość dofinansowania przyznana dla wspólnot mieszkaniowych, w
których miasto ma swoje
udziały, w formie pożyczki – 2 470 320 zł oraz dotacji – 2 470 320 zł.
5 000 000 złotych na
ocieplenie budynków

Zdobycie dofinansowania z programu „KAWKA” jest jednym z wielu
działań Urzędu Miasta
zmierzających do podniesienia poziomu ochrony

Oświata i integracja
Z Lucyną Szypułą, radną miasta Rumi, rozmawia
Emilia Samulska.
- Jakimi zagadnieniami zajmowała się Pani do
tej pory podczas trwającej kadencji Rady Miejskiej Rumi?
- Były to sprawy związane z szeroko pojętą infrastrukturą miejską oraz z
edukacją, oświatą i integracją społeczną.
- Zacznijmy zatem od
infrastruktury. W jakie
projekty się Pani zaangażowała?
8

- Na pierwszym miejscu wymieniłabym ułożenie płyt typu Jomb na
ul. Świerkowej, Jarzębinowej i Gruszkowej. Brałam też aktywny udział w
projekcie planu ronda na
skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Gdańskiej. Uczestniczę także w planowaniu
rozbudowy ronda Jana
Pawła II.
- Na co dzień bardzo
bliskie są dla Pani sprawy

oświatowe. W tej kwestii
wiele się ostatnio działo...
Co wymieniłaby Pani na
pierwszym miejscu?
- Bardzo się cieszę, że
udało mi się opracować jako
członkowi Komisji Oświaty, utrzymanie wszystkich
stanowisk pracy nauczycieli
i obsługi w Rumi.
- Proszę to bliżej opisać naszym Czytelnikom.
- Bardzo aktywnie
pracowałam w Komisji

– Pozyskanie dofinansowania i ocieplanie naszych obiektów,
w tym szkół, wpisuje się w starania o utrzymanie i polepszenie jakości środowiska, w którym wszyscy przecież żyjemy.
Dodatkowo, ciągle staramy się wypracowywać oszczędności
oraz pozyskiwać, jak najwięcej środków z funduszy zewnętrznych. Bardzo cieszę się, że tym razem zdobyliśmy ogromną kwotę 5 000 000 złotych.– informuje burmistrz Rumi
Michał Pasieczny.

środowiska. W czerwcu
burmistrz Michał Pasieczny podpisał umowę
na dofinansowanie w wysokości 5 000 000 złotych
na
termomodernizację
Szkół Podstawowych nr 10
i 9 oraz siedziby Zarządu
Cmentarza Komunalnego.
W ramach modernizacji energetycznej budynków przewidywane jest
między innymi ich docieOświaty i Wychowania
przed wprowadzeniem nowej Ustawy Oświatowej,
likwidującej
gimnazja.
Naszym celem było utrzymanie wszystkich miejsc
pracy, zarówno nauczycieli,
jak i pracowników obsługi
oraz administracji.
Prace trwały wiele miesięcy przed wdrożeniem
ustawy, która weszła w życie od września tego roku.
A wszystko to dla dobra
dzieci i z myślą o ich rozwoju i bezpieczeństwie.
- Z myślą o najmłodszych angażowała się Pani
także w organizację imprez
dla lokalnej społeczności?

plenie, a także wymiana
okien czy źródeł ciepła.
Działania objęte projektem mają przyczynić się
do zmniejszenia zużycia
energii w budynkach a
w efekcie również mniejszej emisji zanieczyszczeń
związanych ze spalaniem
paliw do powietrza.
Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz

budynku
Cmentarza
Komunalnego w Rumi”
współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.10.01.01-220001/17-00).
U.M.

Festyn przy ul. Dąbrowskiego w 2017 roku
- Tak. Przygotowywałam dwa festyny rodzinne
o tematyce ekologicznej.
Pierwszy odbył się przy ul.
Topolowej w roku 2016, a

drugi przy ul. Dąbrowskiego w roku 2017.
- Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIE
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Zakończona przebudowa ul. Bądkowskiego

Kolejna inwestycja, która zdecydowanie poprawi infrastrukturę drogową w Rumi została oddana do
użytku. Z programu tzw. Schetynówek wyremontowana została ul. Bądkowskiego.

Modernizacja
drogi
Bądkowskiego kosztowała
Rumię niespełna 400 000
złotych. Kwotę w wysokości ok. 240 000 dołożyło
Starostwo Powiatowe, a
kolejne 480 000 złotych
dofinansowano właśnie z
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019. Całościowo inwestycja kosztowała
ok. 1 130 000 złotych.
W ramach prac została
wykonana nawierzchnia
jezdni (700 metrów) wraz
z chodnikiem. Dodatkowo, dobudowano także
kanalizację
deszczową
oraz przebudowano gazociąg.

Już w zeszłym roku,
konkretnie w grudniu,
Burmistrz Miasta odebrał
pierwszą Schetynówkę.
Była to modernizacja ulic
Rodziewiczówny i Targowej zrealizowana przy dofinansowaniu nie tylko od
Wojewody Pomorskiego,
ale również przy udziale
Starostwa Powiatowego
w Wejherowie. Koszt inwestycji wyniósł 1 270
861 złotych przy wkładzie
Gminy Rumia w wysokości 215 000 złotych.
Obecnie zaś trwa przebudowa najbardziej niebezpiecznego skrzyżowania w
Rumi – ulic Pomorskiej,
Gdańskiej i Częstochowskiej. Głównym celem

remontu, obok zwiększenia przepustowości, jest
wyeliminowanie
dużej
ilości wypadków w tym
miejscu. Całość inwestycji pochłonie 1 600 000
złotych, z czego niespełna
500 000 złotych z budżetu miasta. Prace planowo
mają potrwać do końca
listopada.
Rumia jest jedną z
gmin skuteczniej walczących o dofinansowanie
w ramach programu tzw.
Schetynówek. Inwestycje wpłyną nie tylko na
bezpieczeństwo czy zminimalizowanie korków,
ale przede wszystkim poprawią komfort jazdy w
mieście.

Uroczyste oddanie ulicy do użytku. Na zdjęciu stoją od lewej: Burmistrz Miasta Rumia Michał Pasieczny, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Witold Reclaf, radna powiatowa Jolanta Król, radny miejski
Michał Kryża, Przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki

REKLAMA

Firma Sychta
zaprasza na zakup
Kaszubskich wyrobów
z Miechucina
Sklep firmowy Masarnia Sychta
ul. Filtrowa 2 C
84-230 Rumia
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Mowa pożegnalna Starosty Wejherowskiego
na pogrzebie śp. Grzegorza Szalewskiego w dniu 4 września 2017 r.
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,
Dostojni Księża,
Pogrążona w smutku Rodzino,
Szanowni Państwo, zebrani dziś, aby pożegnać Śp. Grzegorza Szalewskiego.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnam Cię
dziś Grzegorzu W imieniu własnym, Rady
Powiatu Wejherowskiego oraz wszystkich
Samorządów Powiatu Wejherowskiego.
Nasze drogi życia skrzyżowały się, gdy po
reformie administracyjnej budowaliśmy
struktury samorządu powiatowego.
Dziś żegnam Cię Grzegorzu Szalewski pierwszy Starosto Wejherowski, któremu powiat
wiele zawdzięcza. Za twojej kadencji podejmowane były odważne i perspektywiczne decyzje, bo twoim działaniom przyświecał jeden cel:
dynamiczny rozwój Ziemi Wejherowskiej i dobro jej mieszkańców. Kierowałeś samorządem
w trudnym czasie budowania jego struktur od
podstaw.
Dziś może mało kto pamięta, jak zaczynaliśmy pracę w wynajętych pomieszczeniach
Urzędu Miasta, a pierwsze sesje Rady Powiatu odbywały się w nieistniejącym już dziś
budynku Wejherowskiego Centrum Kultury.
Udało Ci się odzyskać historyczny budynek
starostwa i rozpocząć jego modernizację.
Byłeś dobrym i skutecznym gospodarzem.
Mimo zakończenia pracy w samorządzie
zawsze bliskie Ci były jego sprawy. Współpracowałeś z władzami miasta i powiatu
wejherowskiego. Jeszcze na kilka dni przed
twoją operacją rozmawialiśmy o sprawach
ważnych dla naszego regionu, służbie zdrowia i mającym się odbyć w przyszłym roku
XX Zjeździe Kaszubów.
Szanowni Państwo,
Odszedł od nas człowiek o wielkiej osobowości, mądrości i charyzmie. Dorobkiem
jego życia można by obdzielić wielu. Jego
odejście to niepowetowaną stratą dla różnych środowisk.
To Śp. Grzegorz, jako pierwszy starosta w
Polsce podjął odważną, jak na ówczesne realia, decyzję o sprywatyzowaniu ośrodków
zdrowia, co po czasie okazało się słusznym
kierunkiem. Zostawił po sobie „pomnik” w
postaci profesjonalnej służby zdrowia z całodobową opieką lekarską, służącą pacjentom z całego województwa. Bo śp. Grzegorz był lekarzem z powołania – pediatrą
i specjalistą medycyny rodzinnej o wszech-

stronnej wiedzy medycznej. Należał do grona lekarzy - prawdziwych przyjaciół dzieci.
Jego marzeniem było utworzenie nowych
placówek służby zdrowia na terenie Rumi
i Gdyni. Wybudował nowy obiekt w prowadzonej przez siebie przychodni w Rumi
- Klinikę Wysokospecjalistyczną z Chirurgią
Jednego Dnia. Był przedsiębiorcą - wizjonerem o dużym poczuciu odpowiedzialności.
61 lat życia Grzegorza to przykład życia
dla innych. Starania służące rozwojowi Ziemi
Wejherowskiej przekładały się na wiele szlachetnych zamierzeń. Wspierał organizacje
pozarządowe, jednostki publiczne i osoby
prywatne, akcje charytatywne. Był hojnym
sponsorem pielgrzymek, festynów, wydarzeń kościelnych i kulturalno – oświatowych.
Urodził się w Kościerzynie, ale całe swoje
życie prywatne i zawodowe związał z Rumią, tu ukończył szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące Nr 1, które wspierał do końca, jako swoją jak mawiał „Alma
Mater”. Pamiętał i wspominał wszystkich
nauczycieli, koleżanki i kolegów.

Posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwartym na
argumenty innych. Życiowy optymizm
i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym
przykładem zachowań w sytuacjach trudnych. Był bezpośredni w kontaktach z innymi, towarzyski, budził sympatię i zaufanie,
posiadał dar zjednywania sobie ludzi.
Jego śmierć jest wielkim bólem dla nas
wszystkich. Chciałoby się jeszcze powiedzieć
bardzo wiele, brakuje jednak słów, które by wyraziły żal i ból po jego stracie. Ból serca żony,
dzieci, rodziców i wszystkich, którzy go kochają.
Drogi Grzegorzu, dziś żegnam Cię osobiście, ale i powagą Urzędu Starosty Wejherowskiego, żegna Cię Twoja rodzina,
przyjaciele, współpracownicy, mieszkańcy
powiatu, dzieci i młodzież. Wszyscy pragniemy Ci dzisiaj z serca podziękować za
Twoją ciężką pracę, za odwagę, wyrzeczenia, za zaangażowanie w sprawy Powiatu
Wejherowskiego, rozwój kaszubszczyzny, a
przede wszystkim za Twoją obecność wśród
Szanowni Państwo,
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostat- nas, która ufam i wierzę nie kończy się tym
fizycznym rozstaniem, bo pamięć duchonie skłania do zadumy i refleksji. Wspomina- wa i modlitewna pozostanie nadal między
my wszystkie sprawy i działania, które łączy- nami, aż do spotkania w wieczności.
ły nas ze Śp. Grzegorzem. Było ich bardzo
wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić.
Drogi Grzegorzu, żegnamy Cię dzisiaj ze
Należy jednak podkreślić, że Grzegorz był smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją,
człowiekiem dbającym o edukację, regio- że dobry i miłosierny Bóg, u którego ,,donalistą i mecenasem kultury Kaszub. Dzięki bre czyny człowieka idą za nim poza granicę
jego staraniom doprowadzono do powoła- życia” przyjmie Cię do wiecznego królestwa
nia w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Mor- obdarzając wiekuistą nagrodą.
skiej w Gdyni. Był propagatorem utworzenia
Drogi nasz przyjacielu - BęKaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego
dziemy pamiętać
w Strzepczu, Centrum Edukacji Kaszub na
- Spoczywaj w pokojuGłodnicy, wydania elementarza kaszubskiego. Zainicjował doroczny Zjazd Kaszubów,
Rodzinie zmarłego, Bliskim, Przyjaciołom
był niestrudzonym propagatorem kaszubsz- składam serdeczne wyrazy współczucia i najczyzny, fundatorem stypendium dla ma- szczersze słowa otuchy.
turzystów zdających egzamin z języka kaszubskiego. Był to człowiek oddany sprawie
samorządu, lokalnej społeczności i Kaszubom - pełen szacunku i uznania dla kultury
i tradycji kaszubskich, dokładający pełni starań dla kultywowania regionalnej spuścizny.
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Uroczyste podsumowanie obchodów 85. lecia ZHP w Rumi
W sobotę 14 października 2017 r w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbyło się uroczyste
podsumowanie obchodów 85. lecia harcerstwa w Rumi.
Impreza była podsumowaniem trwających przez cały rok
działań promujących historię
Hufica ZHP Rumia. Na antresoli hali MOSiR-u została

utworzona wystawa dokumentująca historię rumskich
harcerzy, można było na niej
obejrzeć nie tylko zdjęcia, ale
i również oryginalne plakietki

obozowe czy rajdowe, dyplomy, puchary, totemy, proporce,
kroniki drużyn czy mundury
harcerskie oraz pamiątkowy album „Obrzędowy Piec”.

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie
Zapraszam do zapoznania się z albumem pt. „Obrzędowy Piec”, który jest papierową
wersją rzeczywistego pieca w Sali Kominkowej w Domu Harcerza. Piec wykonany został z
dębowych kafli, na których zamontowano blachy prezentujące obecnie działające drużyny
oraz te, które wpisują się w historię hufca. Inspiracją do wykonania projektu oraz stworzenia
owego albumu było środowisko instruktorskie naszego hufca. Album ten powstał na podstawie kart historii drużyn, środowisk oraz ważnych wydarzeń na polu służby harcerskiej.
W tym roku obchodzimy 85 lat działalności harcerstwa na terenie Rumi. W ramach zadań
wydane zostały medale okolicznościowe, którymi chcielibyśmy podziękować wszystkim
Państwu za pomoc na rzecz naszego ruchu harcerskiego, organizacji rajdów, obozów itp.
Podziękowania kieruję również do zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy ramach zadań
zdobywają odznakę 85–lecia. Wydaliśmy medale: złoty, srebrny i brązowy - „Za Zasługi
dla Harcerstwa w Rumi”. Powołana została Wielka Kapituła, która w przyszłości będzie
rozpatrywać wnioski i odznaczać instruktorów naszego hufca za działalność i służbę
instruktorską. Komenda Hufca ZHP była wnioskodawcą do Rady Miejskiej o przyznanie
imienia rond w Rumi dla naszych byłych instruktorów. Uchwałą Rady Miejskiej w sierpniu 2017 roku zostało nadane imię Ronda przy ul. Starowiejskiej: Harcmistrza Alojzego
Voigta oraz Ronda przy ul. Bukowej: Harcmistrza Lucjana Skierki. Powstał również komitet budowy symbolów harcerskich i umieszczenia ich na obu rondach, co będzie miało
miejsce w listopadzie 2017 roku. Nasze obchody zostały uhonorowane Wielką Galą oraz
koncertem pt. „Wszyscy Byliśmy Harcerzami” dnia 14.10.2017 roku w Hali MOSIR w Rumi.
Serdecznie dziękuję wszystkim instruktorom, drużynowym, przyjaciołom harcerzy oraz
sponsorom, którzy przyczynili się do tego, że Hufiec ZHP Rumia działa do dzisiaj i może
się szczycić bogatą historią drużyn, środowisk harcerskich oraz wspaniałymi szalikami
przygód na harcerskim szlaku. Bez Waszej pomocy byłoby to niemożliwe.
W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów składam wyrazy szacunki i harcerskie pozdrowienie
					C Z U W A J
					Harcmistrz Bogdan Formella

Druh Komendant kroi okolicznościowy tort

Pamiątkowy medal dla Burmistrzów miast Rumia i Reda

Pamiątkowy medal dla NZOZ nr 1 w Rumi odebrała K. Szalewska

Burmistrz M. Pasieczny wręczył harcerzom ozdobny kompas

Sponsorzy i przyjaciele rumskiego harcerstwa zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami
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Pamiątkowy medal dla Gazety Rumskiej odebrał M. Kryża

Z. Borakowska otrzymała odznaczenie „Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”

Na scenie: aktualnie pełniący funkcje drużynowych, opowiadają o swojej pracy
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Urodziny miasta
Z okazji 63. urodzin Miasto Rumia przygotowało
dla mieszkańców moc atrakcji.
Niespodzianka na początek weekendu
Na dobry początek piątek odwiedzili Urząd
weekendu, podczas któ- Miasta czekała miła nierego przypadała 63. rocz- spodzianka w postaci pysznica nadania Rumi praw nych wypieków. Podobne
miejskich, dla wszystkich słodkości w Parku Janowmieszkańców, którzy w skim oraz wzdłuż Deptaka

Sportowe emocje
Sportowe atrakcje czekały na mieszkańców w
sobotę. Jak co roku, rozegrano siatkarskie mecze z

okazji urodzin miasta. Na
parkiecie zmierzyły się ze
sobą drużyny niebieskich
(36 wygranych setów)

i czerwonych (27). Na
wszystkich zgromadzonych gości czekał również
jubileuszowy tort. U.M.

przy Zagórskiej Strudze
rozdawał również Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki. Mieszkańcy
z ochotą częstowali się słodyczami.
U.M.

W Parku Janowskim słodkości mieszkańcom rozdawał również Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki

Koncert muzyki poważnej
Bardzo dużym zaintere- towski zapoczątkował kilka
sowaniem cieszyła się także lat temu koncerty muzyki
niedzielna Gala Operowo- klasycznej z okazji urodzin
-Operetkowa zaprezento- miasta. To wydarzenie przywana przez artystów za- jęło się na stałe i co roku
proszonych przez Marka przyciąga rzesze mieszkańGerwatowskiego.
ców. Również w tym roku
„Nasz tenor z Opery frekwencja dopisała a Gala
Krakowskiej Marek Gerwa- Operowo-Operetkowa stała

na bardzo wysokim poziomie
muzycznym” – powiedział
Burmistrz Miasta Michał
Pasieczny. Nie zabrakło
również świętowania 63.
Jubileuszu na boisku siatkarskim. Rozegraliśmy 63
sety we wspaniałej, sportowej
atmosferze – dodał. U.M.
63 Sety na 63 Lecie Rumi zostały rozegrane w hali MOSiR
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
Koncert muzyki operowej i operetkowej poprowadził rumski tenor Marek Gerwatowski
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Catalunya - mes que la regio? Sport dla każdego

„Mes que un club – więcej niż klub - to dewiza jed- Z Beatą Ławrukajtis, radną miasta Rumi, rozmanego z najlepszych zespołów piłkarskich w historii wia Emilia Samulska.
- Jakie funkcje pełni
– FC Barcelony. Parafraza tego motto znalazła się w Pani
obecnie w Radzie
Miejskiej
Rumi?
tytule niniejszego artykułu nie bez przyczyny.
Pytanie, czy Katalonia,
której stolicą jest Barcelona, a największym symbolem wspomniana wyżej
drużyna, stanie się czymś
więcej niż tylko jednym z
regionów w ramach państwa hiszpańskiego, było
w ostatnich tygodniach
aktualne jak nigdy wcześniej. 1 października odbyło się tam referendum,
w którym obywatele Katalonii opowiedzieli się za
niepodległością. Władze
w Madrycie wyznaczyły
zbuntowanemu regionowi ultimatum, którego
termin upłynął bezskutecznie 19 października.
Poskutkowało to zastosowaniem przez rząd Hiszpanii art. 155 konstytucji
pozwalającego na pozbawienie Katalonii uprawnień autonomii. Przysłowiowe mleko jednak już
się rozlało i mimo takiego
obrotu spraw, można mieć
pewność, że kwestia walki
tego regionu o niepodległość nie jest zamknięta.
Warto zatem zastanowić
się nad konsekwencjami
scenariusza zakładającego
secesję Katalonii od Hiszpanii.
Do niepodległości
trzeba być
przygotowanym

Obserwatorzy zwracali
uwagę przede wszystkim
na brutalne metody, które
stosowała hiszpańska policja w dniu referendum,
pacyfikując lokale wyborcze. W mediach pokazywano zapłakanych Katalończyków mówiących z
patosem o marzeniach o

niepodległości niszczonych przez władze w Madrycie. Jeden z najbardziej
znanych zawodników FC
Barcelony – Gerard Pique
publicznie wyrażał swoją
aprobatę dla działań podejmowanych przez rząd
kataloński, co spotkało
się z pełnymi niechęci
reakcjami kibiców reprezentacji Hiszpanii, w
której również występuje.
W komentarzach, skupiając się na warstwie emocjonalnej całej sytuacji,
pomija się jednak o wiele
bardziej istotne jej aspekty. Są to ekonomiczne i
kulturowe konsekwencje ewentualnej secesji.
Jednym z argumentów
podnoszonych przez zwolenników niepodległości
jest fakt, iż Katalonia to
zdecydowanie najbogatszy region w Hiszpanii, a
rząd w Madrycie jedynie
„wypompowuje” z niego
pieniądze. Zapomina się
natomiast o tym, że zadłużenie Katalonii, choć
wynosi „zaledwie” 35%
jej PKB, to ze względu
na fakt, iż większość jej
papierów wartościowych
znajduje się w Madrycie,
stawiałoby Katalonię od
początku w pozycji bankruta. Na nowo należałoby rozliczyć wpłaty i
wypłaty na linii Hiszpania – UE, co również nie
wpłynęłoby najlepiej na
kondycję finansową młodego państwa. Abstrahując natomiast od impulsu do zintensyfikowania
działań, który dałaby secesja podobnym ruchom
separatystycznym w całej

Europie – chociażby „naszemu” Ruchowi Autonomii Śląska, to nie można
bagatelizować innego zagrożenia. Katalonia przyciąga rzesze imigrantów
ze świata islamskiego.
Jako niepodległe państwo miałaby jedną z
największych mniejszości
muzułmańskich w Europie, nad którą – jako kraj
pozbawiony autorytetu i
doświadczenia – mogłaby
nie zapanować.
O jeden most
za daleko

Z europejskiego, ale
także i z polskiego punktu widzenia niepodległa
Katalonia to problem i
zagrożenie. Prawo samostanowienia narodów nie
może być wartością absolutną, zwłaszcza, gdy nieskrępowane korzystanie z
niego, może prowadzić do
destabilizacji sytuacji na
arenie międzynarodowej.
Europa targana zamachami terrorystycznymi,
Europa nieradząca sobie
z trudną sytuacją ekonomiczną i społeczną nie jest
gotowa na niepodległość
Katalonii. Niestety wydaje się, że sprawy zaszły na
tyle daleko, że wymknęły
się spod kontroli. Po bezskutecznym upłynięciu
terminu ultimatum i odebraniu Katalonii autonomii można spodziewać
się wzrostu niepokojów
społecznych, a być może
nawet zamieszek w regionie. Czas pokaże, na ile te
obawy są uzasadnione.

- Jestem przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej oraz członkiem
Komisji Finansowo–Budżetowej.
- Czynnie angażuje się
Pani w sprawy naszego
miasta. Z jakiej inicjatywy jest Pani szczególnie
zadowolona?
- Takich spraw jest dosyć
dużo. Myślę jednak, że jednym z najważniejszych i najbardziej potrzebnych przedsięwzięć jest powstanie strefy
sportu na Zagórzu. Znajduje
się ona na skrzyżowaniu ul.
Towarowej i Płk. Dąbka.
- To ważny obiekt,
m. in. ze względu na rozwój i rewitalizację tej części miasta. Co wchodzi w
skład tego kompleksu?
- Na miejscu znajduje
się boisko, plac zabaw oraz
siłownia zewnętrzna.

- Miejsce to na pewno nie świeci pustkami.
Czy można powiedzieć,
że był to przysłowiowy
„strzał w dziesiątkę”?
- Zagórska strefa sportu cieszy się dużym powiedzeniem
wśród całych rodzin. Wszystkie pokolenia korzystają z tego
miejsca. Młodsze dzieci bawią
się na placu zabaw, starsze grają
z tatusiami w piłkę nożną.
Na koniec wspólnie
spędzanego czasu rodzice
ćwiczą na siłowni.
- To była długo wyczekiwana inwestycja?

- Przede wszystkim
wiele lat czekaliśmy na
zagospodarowanie terenu.
Teraz to jest jedyne takie
miejsce w tej dzielnicy.
- Taki obiekt sprzyja
integracji mieszkańców.
Można tu organizować
festyny, zabawy, konkursy...
- Tak. W tym roku odbył się tutaj festyn z okazji Dnia Sąsiada. Impreza
miała charakter sportowy.
Rozpoczęła się nawet meczem piłki nożnej.
- Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIE

Arkadiusz Gajos
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Na ratunek sądom

24 lipca Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy
o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Tą decyzją zatrzymał jedną ze sztandarowych reform projektowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie powstrzymał natomiast
prowokowanych przez totalną
opozycję manifestacji „w obronie sądów”, których uczestnicy niemal natychmiast ogłosili, że „idą po trzecie weto”
(chodziło o ustawę o ustroju
sądów powszechnych). Od
tamtego wydarzenia minęły
jednak już 3 miesiące, natomiast zaledwie miesiąc temu
– pod koniec września – do
Sejmu trafiły obiecane przez
Andrzeja Dudę prezydenckie
projekty obu wyrzuconych do
śmietnika legislacyjnego ustaw.
I to tym właśnie projektom
warto przyjrzeć się bliżej,
zostawiając już dyskusje o zasadności lipcowego manewru
Andrzeja Dudy.

System jest chory

Konieczność gruntownej
reformy w systemie sądownictwa w Polsce jest kwestią
oczywistą dla wszystkich,

którym zależy na uzdrowieniu niewątpliwie obłożnie
chorej trzeciej władzy. Sprawnie funkcjonujący wymiar
sprawiedliwości to jeden z
głównych filarów, na których
można budować zaufanie
obywateli do państwa. Przewlekłość postępowań, arbitralność orzeczeń, a także
trudny dostęp do zawodu
dla osób spoza skostniałego
środowiska sędziowskiego z
pewnością nie służą budowaniu owego zaufania. Reforma,
choć konieczna, nie powinna
jednak być przeprowadzana
„po łebkach”, a tak niestety
wyglądały działania partii
rządzącej na początku lata.
Chcąc zdobyć społeczne
poparcie dla tak poważnych
i głębokich reform należy
zadbać o przejrzystość podejmowanych działań i odpowiedni sposób informowania

opinii publicznej o kolejnych
posunięciach. Realizacji tych
założeń zabrakło w polityce
PiSu. Chociażby z tych właśnie względów prezydenckie
weta należy uznać za rozsądne rozwiązanie. Warto jednak
zauważyć, że proponowane w
zawetowanych ustawach rozwiązania legislacyjne budziły
również poważne wątpliwości natury merytorycznej.
Oddanie w ręce ministra
sprawiedliwości, sprawującego także urząd prokuratora
generalnego, kompetencji do
decydowania o przechodzeniu
w stan spoczynku sędziów SN
stworzyłoby swego rodzaju
superministerstwo, które naruszałoby nie tylko równowagę
wewnątrz rady ministrów, ale
także istotę trójpodziału władz.
Trudno też o pozytywną ocenę
możliwości wybierania przez
Sejm członków KRS zwykłą

Dzieje się w Rumi...
Z Teresą Mirelą Jałochą, radną miejską Rumi,
rozmawia Emilia Samulska.
- Jako radna jest Pani
znana ze swojej aktywności. W jakich komisjach Pani działa?
- Jestem członkinią Komisji Polityki Przestrzennej i
Samorządowej oraz przewodniczącą Komisji Kultury.
- Jakie sprawy udało się
Pani zrealizować do tej pory?
Może najpierw w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
- Projekt zgłoszony do
Budżetu Obywatelskiego
na 2015 r., który został
zrealizowany, to pierwszy etap placu zabaw „Jaś
i Małgosia w Arkadii”
przy ul. Topolowej. Tam
są huśtawki, bujaczek,
tablica do gry w kółko i
krzyżyk, pajęczyna sznurowa, zamek z mostem,
karuzela oraz „tyrolka”.
16

Zrealizowano także w
2016 r. drugi etap placu
zabaw przy ul. Topolowej
– również zgłoszony do
Budżetu Obywatelskiego. Chodziło o siłownię
dla dorosłych. Wniosek składałyśmy razem
z radną Lucyną Szypułą
z okręgu nr 21. Na rok
2017 i 2018 był zgłoszony do BO trzeci etap
rozbudowy „Jasia i Małgosi” - budowa boiska
wielofunkcyjnego - jednak zdobył za małą ilość
głosów.
Kolejna sprawa to realizacja zgłoszonego przeze
mnie do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. projektu wymiany chodnika
(od Ronda Jana Pawła II,
poprzez cały Plac Kaszub-

ski, wzdłuż rzeki, koło SP
nr 1 i dalej wzdłuż domów do kościoła).
- A co działo się w ramach czynności podejmowanych z ramienia
Komisji Kultury?
- Jako wniosek do budżetu w 2014 r. było zgłaszane oświetlenie pomnika przy ul. Chełmińskiej,
co zostało zrealizowane.
Jako komisja złożyliśmy
też wniosek, aby umieścić tablicę informującą,
że Cmentarz Zabytkowy
przy ul. Kościelnej jest
obiektem prawnie chronionym. Dzięki temu Straż
Miejska ma prawo karać
osoby, które zaśmiecają lub
dewastują teren cmentarza
i ruin kościółka mandatami nawet do 500 zł.

większością głosów – taka
regulacja w istocie mogłaby
doprowadzić to upartyjnienia
tego organu.

Co proponuje
prezydent?

Andrzej Duda, dotrzymując
obietnicy złożonej w dniu
ogłoszenia decyzji o wetach,
proponuje równie głębokie,
choć mniej kontrowersyjne
zmiany. Projekt ustawy o
SN zakłada m.in zwiększenie
zaangażowania prezydenta
w procedurę wyboru sędziów
SN oraz upoważnia go do
podejmowania decyzji w sprawie dalszego sprawowania
urzędu przez sędziego, który osiągnął wiek emerytalny. Prezydent pełni jednak
o wiele ważniejszą rolę w
systemie konstytucyjnych
organów państwa niż minister sprawiedliwości. Posiada
liczne, wymienione w Ustawie
Zasadniczej prerogatywy,
które sprawiają, że jego rola
nie sprowadza się do funkcji
wyłącznie reprezentacyjnych.
W polskim systemie rządów
brak jest jednoznacznego
wskazania na centralny ośrodek władzy wykonawczej – co
często rodzi problemy natury
praktycznej i prowadzi do tarć
na linii prezydent – rząd. Być

- Na tym nie koniec...
- Dzięki staraniom
moim i innych radnych
oraz burmistrza została
uruchomiona linia autobusowa nr 84 w Starej Rumi, co stało się
możliwe również dzięki
budowie ul. Wiązowej z
Borówkową do ronda z
Bukową i Chełmińską.
- A jakie inicjatywy
prospołeczne Pani podejmowała?
- W 2016 r. wraz z radną
Lucyną Szypułą, przy placu zabaw „Jaś i Małgosia
w Arkadii”, zorganizowałyśmy Festyn Rodzinny
Ekologiczny. Mieszkańcy,
głównie rodzice z dziećmi, uczestniczyli w zabawach
ekologicznych,
w których użyto starych
gazet i zużytych butelek.
Była to wspólna akcja,
zorganizowana za zgodą
Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi oraz Ariela
Sinickiego, przewodni-

może w związku z reformą
systemu sądownictwa oraz
podnoszonej przy tej okazji
kwestii przyznawania kolejnych kompetencji głowie
państwa warto się zastanowić
nad jeszcze większym wzmocnieniem jej roli w strukturze
władzy. Niewątpliwie w dobie
tak intensywnych przemian
społecznych i politycznych
nie tylko w Polsce, ale i na
świecie, silna władza wykonawcza jest czymś pożądanym. Projekt ustawy o SN
przewiduje także utworzenie
nowej izby w strukturze SN
– Izby Dyscyplinarnej, a także wprowadzenie instytucji
skargi nadzwyczajnej. Zakłada ona możliwość wniesienia
skargi od prawomocnego
orzeczenia sądowego w kilku
sytuacjach – m.in. wtedy, kiedy orzeczenie narusza prawa
i wolności obywatela przewidziane w Konstytucji RP lub w
sposób rażący narusza prawo
przez błędną jego wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie. Instytucja ta daje obywatelom dodatkowy instrument
w walce o pełniejszą realizację konstytucyjnego prawa
do sprawiedliwego procesu
sądowego. Jeśli zaś chodzi
o KRS, prezydencki projekt

zakłada wybór jej członków
przez Sejm większością 3/5
głosów. Takie rozwiązanie
pozwoli uniknąć tworzenia
składu tego organu wyłącznie
z kandydatów popieranych
przez jedną partię.

„Prawo jest sztuką
tego co dobre
i słuszne”

Zmiany zaproponowane
przez Andrzeja Dudę oczywiście spotkały się z ostrą
krytyką ze strony opozycji i
środowiska sędziowskiego.
Zwłaszcza ze strony tej drugiej grupy pada zarzut o łamanie konstytucyjnej zasady
niezależności sądów. Owa zasada nie przeszkadzała jednak
pierwszej prezes SN Małgorzacie Gersdorf angażować
się w polityczne manifestacje,
a byłemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dyskutować w sejmowych kuluarach
z liderami opozycji w trakcie
„batalii o Trybunał”. Wydaje
się jednak, że postulowane
reformy mogą uzyskać szerokie poparcie społeczne, a
warto pamiętać, że prawo
ma przede wszystkim służyć
obywatelom.

Arkadiusz Gajos

Na otwarciu wystawy Stowarzyszenia Artystów "Pasjonat" pt. "Dzikosć Natury" wraz z A.Sinicki - Przewodniczącym RM i M.Sulkowską prezes stowarzyszenia.

czącego Rady Miejskiej.
Uczestniczył w niej Urząd
Miasta i PUK. Dzieciom
zostały rozdane zgniatarki
do plastikowych butelek i
specjalne torby pod umywalki do segregacji śmieci.
Celem festynu było nauczenie dzieci, jak ważna

jest segregacja ze względu
na odzyskiwanie materiałów wtórnych.
- Dziękuję za rozmowę. Do pozostałych
Pani dokonań wrócimy
w kolejnych wydaniach
Gazety Rumskiej.

Emilia Samulska
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25 lat minęło, czyli jubileusz
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi
Kiedy 25 lat temu z bijącym sercem przyszłam jako
uczennica na ogłoszenie wyników do nowo powstałego liceum salezjańskiego, nie mogłam przypuszczać, że oto po
ćwierćwieczu istnienia tej szkoły przeprowadzę wywiad
z jej pierwszym, a po latach obecnym dyrektorem – ks.
Stefanem Makurackim…

MK: Skąd wziął się pomysł na szkołę salezjańską
w naszym mieście?
Ks. Dyr.: Po pierwszych wolnych wyborach
w 1989 r. i zmianą sytuacji politycznej, zostały
stworzone warunki do
powstawania szkolnictwa
niepublicznego. W tym
momencie przed nami,
salezjanami,
otworzyła
się możliwość powrotu do
naszego charyzmatu. Biorąc pod uwagę potencjał
naszej Inspektorii oraz
bazę lokalową w Rumi,
tj. dom katechetyczny
przy kościele Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych,
przełożeni zdecydowali o
utworzeniu w tym mieście liceum ogólnokształcącego.
Warto w tym miejscu
nadmienić, że liceum w
Rumi miało być jednym
z dwóch pierwszych w
naszej Inspektorii, które
powstawały całkowicie od
podstaw. Rok wcześniej
odzyskaliśmy pieczę nad
szkołą w Aleksandrowie
Kujawskim, która w 1955

r. została nam odebrana
przez ówczesną władzę.
MK: Jakie wyzwania
niosło nowo powstające
dzieło?
Ks. Dyr.:
Przede
wszystkim – wszystko
było nowe! Otwierały się przed nami nowe
perspektywy, wszystko
trzeba było tworzyć od
podstaw. Dla mnie był to
pierwszy kontakt ze szkołą od strony zarządzania,
do tej pory pracowałem
w parafii i w oratorium,
byłem też katechetą w liceum ogólnokształcącym.
Kiedy w marcu 1992 r.
zostałem poinformowany
przez Księdza Inspektora o powierzeniu mi misji utworzenia szkoły w
Rumi, przystąpiłem do
realizacji tego zadania z
wielkim entuzjazmem i
optymizmem. Zacząłem
sobie wyobrażać, jaką
szkołę można tu stworzyć,
tym bardziej, że nauczanie i wychowywanie zawsze jakoś były moją pasją. Dzieliłem się swoimi
przemyśleniami z innymi,

czasem widać było w niektórych oczach powątpiewanie, czy takie dzieło w
ogóle ma rację bytu. Życie
pokazało, że to był dobry
pomysł. Zainteresowanie
szkołą było duże. W maju
odbyły się pierwsze egzaminy wstępne do liceum.
I tak, 1 września 1992
r. Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące zainaugurowało swoją działalność...
MK: Ilu uczniów w
1992 r. rozpoczęło pierwszy rok nauki w szkole?
Ks. Dyr.: Na początku to była bardzo mała
szkoła. Naukę rozpoczęło
34 uczniów w dwóch klasach pierwszych o profilu
ogólnym i matematyczno-fizycznym. Po roku
doszły kolejne dwie klasy
pierwsze, potem kolejne
i wreszcie we wrześniu
1995 r. mieliśmy już pełną obsadę, tzn. zarówno
klasy pierwsze jak i maturalne. I tak było przez
kilka lat - funkcjonowaliśmy jako nieduża, ośmiooddziałowa szkoła (cztery
klasy po dwa oddziały na
każdym poziomie). Warto
w tym miejscu dodać, że
w tamtym czasie zainteresowanie nauką w liceum
było duże, często na jedno miejsce zgłaszały się 2,
a czasami nawet 3 osoby.
Jednakże warunki lokalowe nie pozwalały na przyjęcie wszystkich.
W 1999 r. po reformie
edukacji powstały gim-

nazja, a my stanęliśmy
przed kolejnymi wyzwaniami. Zapadła decyzja
o wybudowaniu obiektu
szkolnego z prawdziwego zdarzenia. Plany były
ambitne – zaprojektowano obiekt szkolny z salami dydaktycznymi, salą
gimnastyczną, częścią administracyjną oraz aulą.
W 2001 r. rozpoczęła się
budowa nowego gmachu.
Wtedy też zostało otwarte
Salezjańskie Gimnazjum
(na początku tylko 2 klasy
pierwsze).
W styczniu 2004 r.
społeczność szkolna po
raz pierwszy rozpoczęła
naukę w nowej części placówki. W zeszłym roku
poświęcono salę gimnastyczną, a w najbliższej
przyszłości czeka nas jeszcze trzeci etap budowy.
MK: Jeśli porównałby
Ksiądz szkołę A.D. 1992 z
obecną instytucją, to jakie
wnioski wynikałyby z takiego porównania?
Ks. Dyr.: Do 2001 r.
oferta szkoły adresowana
była tylko do młodzieży licealnej. Niedługo po
wspomnianej
reformie
edukacji
otworzyliśmy
nasze podwoje dla gimnazjalistów, co umożliwiła
nam rozbudowa szkoły.
Przez lata funkcjonowaliśmy jako zespół szkół
salezjańskich, przy czym
gimnazjum okazało się tą
szkołą, która była liczniejsza – zazwyczaj przyjmowaliśmy po 3-4 klasy w
danym roku szkolnym.
Natomiast w tym roku,
dla nas jubileuszowym,
zapoczątkowaliśmy istnienie Salezjańskiej Szkoły
Podstawowej, co podyktowała kolejna reforma
ustroju szkolnego w Polsce. Obecnie w naszej

szkole mamy liceum – po
dwa oddziały w każdym
roczniku, siedem oddziałów w klasach II i III gimnazjum, dwie klasy IV i
trzy klasy VII nowej szkoły podstawowej.
W 1992 r. była to
maleńka szkoła, dzisiaj
mamy 370 uczniów, wtedy były dwa odziały, teraz
jest ich 18. Szkoła lokalowo się powiększyła, dziś
jesteśmy placówka nowoczesną, przyjazną, posiadającą bogate zaplecze
dydaktyczne.
MK: Czym – na tle innych szkół – wyróżnia się
ta prowadzona w Rumi
przez zgromadzenie salezjańskie?
Ks. Dyr.: Tym, że jesteśmy szkołą ks. Bosko.
W praktyce oznacza to, że
szkoła proponuje konkretny chrześcijański system
wychowawczy - system
wychowawczy ks. Bosko,
którego podstawą są trzy
filary: ROZUM, RELIGIA I MIŁOŚĆ. I to, co
bardzo ważne w szkole ks.
Bosko, a mianowicie troska o integralny rozwój
wychowanka. W naszej
szkole uczymy i wychowujemy, wychowujemy i
uczymy. Dokładamy starań, aby z jednego i drugiego zadania wywiązywać się jak najlepiej.
MK: Jakie wyzwania
czekają na szkołę salezjańską w Rumi dzisiaj?
Ks. Dyr.: Myślę, że
każda chwila ma swoje wyzwania, z którymi przychodzi nam się
zmagać. Nie ma czasów
łatwiejszych i trudniejszych. One są zawsze takie
same – dostosowane do
możliwości człowieka. 25
lat temu świat był bardziej
szary, ale łatwiejszy w roz-

poznawaniu tego, co jest
dobre, a co złe. Natomiast
dziś życie jest bardziej kolorowe, lecz wydaje mi się,
że człowiekowi trudniej
przychodzi wewnętrznie
rozeznać, co jest moralnie
dobre, a co złe. Szkoła katolicka, a taką jest przecież
szkoła salezjańska, może
pomóc młodym ludziom
w rozpoznawaniu tych
wartości i antywartości.
Ksiądz Bosko mówił, że
mamy wychować dobrego
chrześcijanina i uczciwego
obywatela. Każdego dnia
stajemy przed tymi wyzwaniami wychowawczymi. I wydaje mi się, że dobrze sobie z nimi radzimy,
skoro kolejne pokolenia
z zaufaniem powierzają
nam swoje dzieci. Bardzo
się cieszę, gdy nasi absolwenci przyprowadzają do
szkoły swoje dzieci, bo to
też jest jakiś wyznacznik
tego, że akceptują to, co
im proponowaliśmy i proponujemy jako szkoła.
MK: W jaki sposób
wspólnota szkolna będzie
świętować 25-lecie istnienia tego dzieła?
Ks. Dyr.: Jubileusze
mają to do siebie, że człowiek się na chwilę zatrzymuje. Z jednej strony
dziękujemy Panu Bogu i
ludziom za to, co już było,
a z drugiej będziemy prosić Pana Boga o siły i o to,
by roztaczał przed nami
wizję dobrej przyszłości.
MK: Czego życzyć
szkole, jej Dyrektorowi, z
okazji tego jubileuszu?
Ks. Dyr.: Czego życzyć? Myślę, że tego, by
zawsze właściwie rozpoznawać wolę Bożą i mieć
siły do jej wypełniania w
codziennym życiu...
Dziękuję za rozmowę!
Magdalena Kapuścińska
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Wspinaczka w górach wysokich cz. II

W ramach cyklu „Wywiady z ciekawymi ludźmi” prezentujemy dziś drugą część wywiadu z panem
Kubą Jakubczykiem, alpinistą, judoką, żeglarzem i podróżnikiem. Wywiad przeprowadziła Anna Mizera, jest on fragmentem jej pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Moniki Pomirskiej na
Uniwersytecie Gdańskim w 2008 r.
Czesław Kuba Jakubczyk – pracownik Studium
Wychowania Fizycznego
i Sportu na Uniwersytecie Gdańskim; zajmuje się sportami ekstremalnymi; pod szyldem
Adventure Club zorganizował ponad 40 wyjazdów
pozaeuropejskich,
w tym wielokrotnie wyprawy na najwyższe góry
7 kontynentów (zaliczył
6 topów; na Evereście 8100
m n.p.m.); pomysłodawca
i współorganizator telewizyjnego programu „Zdobywcy”.

A. M.: Czy świadomość zagrożenia, które czyha w górach,
pozwala oswoić się ze śmiercią?
K. J.: Rozsądny człowiek
ma świadomość nieuchronności, dlatego chodzi o to,
żeby się przygotować, pogodzić ze światem. Wiemy,
że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi, dlatego generalnie
nie boję się śmierci. Oczywiście, gdy jest ona blisko,
gdy np. była brzydka po-

goda, a ja byłem w ścianie, gdzie nic nie widać,
schodziły lawiny, było
fizyczne, namacalne zagrożenie życia, bałem się.
Ale można się przyzwyczaić do tego. Myślę też,
że jest coś takiego w
człowieku, jak „superintuicja”, która pozwala wierzyć, że wyjdę
z tego, że ktoś nas w
ten sposób doświad-

cza.
Strach
oczywiście jest gdzieś zawsze,
ale można się z nim oswoić.
A. M.: Rozumiem, że ze
swoją śmiercią można się w
pewnym stopniu oswoić.
Ale czy to pomaga łagodniej przeżywać odejście
najbliższych?
K. J.: Nie do końca.
Śmierć zawsze wydaje się
niepotrzebna. W górach
straciłem wielu kolegów i
nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego. Nawet jeśli
założymy, że po drugiej
stronie jest kraina szczęśliwości, to pozostaje pytanie dlaczego nie mogliśmy
razem jeszcze choć trochę
dłużej się wspinać. Kiedyś,
gdy w górach zginął mój
przyjaciel, miałem wrażenie, że świat opustoszał,
wyludnił się. Wtedy jak
każdy człowiek pytałem:
„Kimkolwiek jesteś! Dla-

czego nam go zabrałeś? Tak
nam wszystkim z nim było
dobrze…”. Niby średnio
starcza rok, by się uporać
z odejściem bliskiego, ale
mi do tej pory brakuje tego
człowieka. Takie sytuacje
dają nam świadomość nieuchronności. Oczywiście
tym bardziej w okresie jesieni życia ta prawda wydaje się bardziej widoczna.
Ale to też pozwala docenić,
że jeszcze mam szansę cieszyć się światem.
A. M.: Przyznajesz, że
zdarzają się w górach wypadki. Czy w takim razie
opuszczanie przez alpinistę rodziny i wyruszanie
na wyprawę nie jest egoizmem wobec bliskich?
K. J.: Z punktu widzenia przeciętnego człowieka można to tak ująć, że
idziemy w góry, żeby się
narażać. Ale alpinistę góry

Znany patolog dr Maciej Kamiński, na tropie piękna w Etiopii

wzbogacają, dając mu i ich
rodzinom inne możliwości,
np. zarabiania, zmiany statusu. Jest wielu wspinaczy,
którzy tworzą agencje turystyczne, z których żyją ich
rodziny. Jednak myślę, że
najważniejsze jest to, iż góry
dopełniają moje życie. Poza
tym ostatnio prowadziłem
wyprawę, w której brał
udział niewidomy chłopak. Moim zdaniem może
on być nie tylko inspiracją
dla ludzi niewidomych, ale
również dla zdrowych. Bo
to, czego on dokonał, wielu
zdrowych nie jest w stanie

zrobić. Siedzą przy komputerze i tylko utyskuje na
wszystko, ale nie starają się
zmienić swojego życia. On
zaś się odrywa. Dzięki górom można, tak jak mówi
Martyna Wojciechowska,
przesunąć horyzont, pokonać ograniczenia, zrobić
wiele, bo świat to jest nieskończone spectrum możliwości. Ograniczeń jest
mniej, więc nie powinny
nas one paraliżować.
A. M.: Czyli oprócz
tego, że alpinista się samodoskonali, to daje też coś z
siebie innym?
K. J.: Myślę, że tak,
ponieważ góry, to taka
siła przymuszająca, która
powoduje, że chce się być
dobrym dla każdego człowieka, zarówno podczas
wypraw, jak i na nizinach.
To są chyba prawa natury,
która funkcjonuje w taki
sposób, by być doskonałą.
Z tego powodu, ja także nie
chce być „byle jaki”. Pragnę
dążyć do doskonałości.
Ciąg dalszy na str. 19

Reprodukcja mapy pokazującej miejsca wypraw uczestników Adventure Club
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A. M.: Jak w takim
razie patrzeć na alpinistów, którzy idę w góry i
nie wracają, pozostawiając
swoje dzieci sierotami. Czy
to nie jest za wysoka cena?
K. J: Tego nigdy nie
wiadomo. Ale tak naprawdę najwięcej ludzi umiera w swoich
lub szpitalnych łóżkach.
Myślę, że gdzieś jest zapisane, że kres naszej ziemskiej wędrówki znajduje
się w wodzie, w wypadku samochodowym, czy
w wyniku nieuleczalnej
choroby. Nie idę w góry,
by sobie zrobić krzywdę
i narazić swoją rodzinę.
Oczywiście jest to możliwe, ale przecież każdego
dnia ginie ok. 200 osób.
Czy na własne życzenie?
Nie. Po prostu tak się dzieje. Nie widomo czemu
ludzie giną czy chorują.
Nie
można
powiedzieć, że w góry pędzi nas egoizm. Większość ludzi idzie w góry,
by jakoś to przeżyć, a nie

Nido de Condores 5300 m, Aconcagua - Andy, Argentyna

narażać najbliższych. Poza
tym gdybym w tym samym czasie częściej chodził po ulicach, też bym się
narażał, że np. zginę w wypadku samochodowym.
A. M.: Czy twoim zdaniem ludzie, którzy się nie
wspinają i wygłaszają opinię,
że alpiniści to osoby nie
do końca zrównoważone
psychicznie, posługują się
stereotypami, schematycznym myśleniem?
K. J.: Osoby tak mówiące, nie rozumieją wspinaczy.
Ci, którzy pytają o sens życia,
przebywania w górach, nie
są w stanie go pojąć, nawet
jeśli otrzymają odpowiedź.

W związku z tym róbmy
swoje. Poza tym dziwne
jest, że część dziennikarzy,
nagłaśniając wypadki w
górach, nigdy nie zasta-

K. J.: Nie sądzę. Nawet jeśli ktoś zada pytania i
otrzyma odpowiedź, to tego
nie pojmie. Syty głodnego
nie zrozumie. Trzeba przeżyć te zarówno pozytywne,
jak i negatywne „maksy”,
skrajności, które chyba najbardziej użyźniają serce.
A. M.: Czy mógłbyś
zamienić alpinizm na
inne zajęcie?
K. J.: Skakałem kiedyś za spadochronem i to
rzeczywiście było dużym
przeżyciem.
Ogromna
dawka adrenaliny w krótkim czasie. Skok zajmuje
kilka minut. Natomiast

przygody, a reszta jest poznawaniem natury, ludzi i siebie.
A. M.: Możesz powiedzieć, że alpinizm wpłynął na Twoje życie?
K. J.: O tak! Oczywiście.
A. M.: W jaki sposób?
K. J.: Spowodował, że
otworzyły się dla mnie
pewne przestrzenie wolności. Jestem z tej generacji, która żyła w komunistycznym układzie
społecznym, dlatego nie
można było wyjeżdżać.
Kraj opuszczali tylko nieliczni, głównie artyści i
sportowcy. Alpiniści też
należeli do tej uprzywile-

przebywanie w górach,
walka ze słabością, ograniczeniami, z klimatem,
warunkami pogodowymi, itd. trwa dłużej - całe
tygodnie, miesiące. Jest
to wielka intensywność
w wydłużonym czasie. Z
tego powodu myślę, że gór
nie jestem w stanie zastąpić niczym. Chociaż bardzo ważne jest dla mnie
żeglarstwo. Też wyjeżdżam na rejsy, które mogą
zająć nawet rok. Niby więc
można zastąpić wspinaczkę. Jednak ja nie chcę zastępować gór. Tam czuję
się świetnie. Choć muszę
podkreślić, że sam aspekt
czysto wspinaczkowy stanowi pewien ułamek całej

jowanej grupy. Oczywiście sami sobie uczciwie na
to zarabialiśmy, np. poprzez prace wysokościowe. Jednak prawdą jest, że
to nam dawało wolność.
A. M.: Na zakończenia
chciałam jeszcze zapytać czy mógłbyś zupełnie
przestać się wspinać?
K. J.: Nie. Zmieniałbym formy. Kiedyś byłem
bardzo napalony na wspinaczkę sportową. Chodziłem na trudniejszych
ścianach. Marzyły mi
się jak najcięższe wejścia.
Teraz mnie interesuje przebywanie z ludźmi w tym
specyficznym, innym świecie gór. Chcę się nim podzielić, nauczyć innych jak

W bazie 4200 m pod Araratem.

Zachodnia ściana Acncagua – 6962 m; Kasia Jakubczyk – stud.
biologii, Paulina Tomczyk – stud. prawa, prof. Jakub Potulski

nawia się nad zwyczajną,
naturalną śmiercią, tylko
gdy umiera ktoś znany czy
np. właśnie alpinista, robi
z tego jakieś targowisko
próżności. Przecież codziennie masy ludzi umierają z
głodu i nie zastanawiamy
się nad tym. Natomiast
śmierć w górach często jest
przyczynkiem do krwiożerczych artykułów, sensacji, pytań: „Po co? Przecież
naraża życie swoje i rodziny”. Dlaczego codziennie,
systematycznie nie oskarża
się naszych polityków? Przecież oni też narażają ludzi
na utratę zdrowia czy życia.
A. M.: Czyli osoba, która
się nie wspina, nie jest w stanie
zrozumieć sensu alpinizmu?

w miarę bezpiecznie czerpać z nich przyjemność.
Myślę, że nie można żyć
bez wody. A wyobrażasz sobie życie bez miłości? Nie.
Nawet jeśli jedna przyjdzie
i ona będzie bolesna, bo nie
spełniona, to za nią przyjdzie kolejna. Tak samo w
górach. Szukamy nowych
sposobów obcowania z
górą na miarę swoich możliwości. Dlatego w dalszym
ciągu z wilkiem sentymentem wracam w Tatry. One
się nie zmieniają.
A. M.: Czy na pewno
Tatry się nie zmieniają?
K. J.: Zmieniają się ludzie, ale góry nie. Może są
tylko bardziej rozdeptane.
A. M.: A podejście ludzi do gór?
K. J.: Ono faktycznie
uległo zmianie. Coraz
więcej jest powierzchowności, snobizmu, braku
autentyzmu. Byle szybciej
coś zaliczyć. Życie uległo
przyspieszeniu we wszystkich wymiarach. Nawet w
górach przebywam krócej.
Kiedyś jechałam na dłuższe okresy, bo sądziłem,
że stać mnie by poświęcić miesiąc czy dwa. Teraz jadę w góry i po paru
dniach już jestem niespokojny, bo się boję, że coś
zaniedbałem w dolinach.
Nie mamy tyle czasu. Cały
czas się z czymś ścigamy.
A. M.: To chyba tą
smutną refleksją zakończymy…
K. J.: Ta refleksja wcale nie
jest smutna. Takie jest prawo
życia. Powinniśmy wyzwolić
się od niego. Dlatego myślę,
że góry są pewnego rodzaju
antidotum. Nie wyobrażam
sobie, żeby w ciągu roku nie
znaleźć czasu na żagle na
Mazurach, narty w Alpach
czy Tatrach oraz wyprawy
w góry. Oczywiście musi
też być czas ciężkiej pracy
i odpoczynku. Optymistyczne jest właśnie to, że
niezależnie od tego jak szybko żyjemy, możemy żyć w
sposób pełny.
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Rumski SPIN na Mistrzostwach Europy
World Artistic Dance Federation

W dniach 29.09-01.10.2017 roku w Warszawie
odbyły się Mistrzostwa Europy World Artistic Dance Federation. 30 tancerek z Zespołu Tańca SPIN
z MOSiR Rumia zaprezentowało się łącznie w 16
choreografiach, sięgając po najwyższe laury.
Dziewczęta przygotowywały się pod okiem
głównego trenera i choreografa - Aleksandry
Borowczak. Pełny skład
reprezentacji na Mistrzostwach Europy to: Aurelia
Skowrońska, Zuzanna
Labudda, Kornelia Reglińska, Iga Chałupka,
Urszula Giermek, Ju-

lia Sowa, Julia Kohnke, Wiktoria Kohnke,
Kinga Socha, Julianna
Szymańska, Maja Skiba,
Laura Nietupska, Olga
Żornaczuk, Aleksandra
Grubba, Zuzanna Zaleśna,
Nikola Wasiewicz, Alicja
Bela, Malwina Machniak,
Zuzanna Drewa, Zuzanna
Ryduchowska, Justyna La-

budda, Justyna Kołakowska, Agnieszka Ligier,
Martyna Hinca, Zofia
Podgórska,
Wiktoria
Broniarek, Karolina Zaleśna, Natalia Krasowska, Martyna Jóźwiak,
Małgorzata Osiowy.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Aleksandra Borowczak

II Forum Samorządów Uczniowskich
Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Wejherowskiego
II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt
Pomorskich w Rumi 25 października 2017 r.
Celem forum samorządów uczniowskich jest
propagowanie idei samorządności wśród młodzieży szkolnej zaangażowanej w działania społeczne.
Jednocześnie forum można potraktować jako pole
do zdobywania doświadczeń, które przydadzą
się uczniom w dorosłym
życiu, jak choćby umiejętności organizacyjnych
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i komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów,
autoprezentacji czy też
odpowiedzialności.
Główną częścią forum
była prezentacja w formie
multimedialnej z elementami wykładu lub drama
z działań podjętych przez
poszczególne samorządy
uczniowskie w roku szkolnym 2016/2017. Oczekiwanym rezultatem jest

stworzenie przez Samorząd Uczniowski wspólnego projektu działań na
bieżący rok szkolny, z realizacji którego samorządy
przedstawiają prezentacje
i porównują efekty swoich
działań na kolejnym forum.
Honorowy
Patronat
nad Forum objęła Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius.

Wyniki rywalizacji tanecznej

Mistrzostwo Europy - Spinki 2 formacja modern do 11 lat
Mistrzostwo Europy - duet modern do 11 lat,
Iga Chałupka i Aurelia Skowrońska
Wice Mistrzostwo Europy - duet modern do 11 lat,
Zuzanna Labudda i Kornelia Reglińska
Wice Mistrzostwo Europy - duet jazz 12-15 lat,
Justyna Labudda i Justyna Kołakowska
Wice Mistrzostwo Europy - Spinki 2 formacja jazz do 11 lat
3 MIEJSCE - Spinki 2 mini formacja jazz do 11 lat
3 MIEJSCE - Spinki 1 formacja jazz 12-15 lat
4 MIEJSCE - Spinki 1 mini formacja show dance 12-15 lat
4 MIEJSCE - Spinki 1 mini formacja jazz 12-15 lat
4 MIEJSCE - Spinki 1 mini formacja modern 12-15 lat
4 MIEJSCE - Spinki 2 mini formacja modern do 11 lat
5 MIEJSCE - duet jazz Maja Skiba i Laura Nietupska do 11 lat
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi
na Nocy Naukowców w Gdyni

W dniu 29 września br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, pod opieką pani Doroty
Gadomskiej, Magdaleny Zasadzińskiej oraz Kamili
Helak, wyruszyli jak co roku do Centrum Nauki
EXPERYMENT w Gdyni, by wziąć udział w Nocy
Naukowców.
Noc Naukowców to
wydarzenie organizowane
równocześnie w 300 miastach Europy. Nieprzypadkowo hasło tegorocznej Nocy Naukowców,
„Powrót do przyszłości”
nawiązuje do słynnego filmu z 1985 roku.
Wspólnie wyruszyliśmy w fascynującą podróż
do przyszłości, byliśmy
uczestnikami filmowych
potyczek nauki i fikcji, a
także poznaliśmy niesamowite innowacje, m.in.
hologram 3d w chmurze.
Podczas spotkania każdy z uczniów miał okazję zmierzyć się z jednym
z problemów, z jakimi na
co dzień muszą sobie radzić
osoby z niepełnosprawno-

ścią. Wspólnie przeszliśmy
przez proces design thinking w formie modułowego sprintu. Zobaczyliśmy
w jaki sposób z problemu
zrobić wyzwanie, któremu
później można wspólnie
stawić czoła.
W trakcie innych prezentacji
przedstawiono
nam, jak technologia 3D
zmieniała się na przestrzeni
ostatnich lat począwszy od
anaglifów na VR (Virtual
Reality) kończąc. Znaleźliśmy też odpowiedź na pytanie czy drukarka może
przydać się podczas przeszczepów i jak z miłości do
żony powstała filiżanka 3D.
Pani Anna Synak z
Uniwersytetu Gdańskiego opowiedziała nam o

zjawiskach
bioluminescencji, tryboluminescencji, chemiluminescencji
i fotoluminescencji oraz
o zastosowaniu fotoluminescencji, w medycynie,
biotechnologii,
kryminalistyce i życiu codziennym.
Dodatkową
atrakcją
tego wieczoru była także gra, którą musieliśmy
odczytać na własnych
smartfonach za pomocą
aplikacji QR. Każda osoba, która prawidłowo odczytała hasło otrzymała
zestaw gadżetów z tego
wyjątkowego wieczoru.
Pełni wrażeń wróciliśmy
do domu ok. północy.
Dorota Gadomska

Komunikacja jest dla ludzi

Z Piotrem Bartelke, radnym miasta Rumi, rozmawia Emilia Samulska.

Nowe przejście przez jezdnię w sąsiedztwie przystanku

- To Pan, jako radny z
Rumi Janowa apelował o
nowy przystanek dla linii
„R”?
- Wniosek w tej sprawie
był jednym z pierwszych
złożonych przeze mnie
wniosków. Chodziło o ustanowienie przystanku na
żądanie linii „R” przy ulicy
Pomorskiej, na wysokości
ulicy Mazowieckiej.
- Mieszkańcy pytali
o taką możliwość tuż po
objęciu przez Pana mandatu radnego...
- To właśnie w tym miejscu wiele dzieci oraz młodzież i seniorzy, którzy jadą
do szkoły lub przychodni
na rehabilitację, wsiadają
jadąc do Rumi, a wysiadają
wracając z Gdyni.

Przystanek dla mieszkańców ul. Mazowieckiej,
który jest usytuowany przy
markecie Lidl był znacznie
oddalony od osiedla i sprawiało to trudności zwłaszcza jesienią, zimą i wiosną.
- I wtedy zajął się Pan
tym problemem?
- Sprawę postanowiłem rozwiązać w prosty
sposób: postawić słupek z
rozkładem autobusu i tak
stworzyć przystanek „na żądanie”. Zacząłem rozmowę
o tym pomyśle z zarządem
ZKM Gdynia, w którym
utwierdzono mnie, że nie
ma żadnych przeszkód, aby
powstał taki przystanek dla
linii „R”.
O ile ta sprawa była prosta dla ZKM Gdynia, to

schody zaczęły się w Urzędzie Miasta, gdzie musiałem przekonać o słuszności
pomysłu Komisję Bezpieczeństwa i Radę Miejską.
Przekazywanie pism, rozmowy i przekonywanie
konkretnymi argumentami odbywały się także na
sesjach Rady Miejskiej. W
końcu udało się i przystanek „na żądanie” powstał
w 2016 r. Ale stworzył się
kolejny problem, czyli brak
przejścia dla pieszych...
- To sprawa zasługująca na osobne omówienie.
Zatem wrócimy do niej
jeszcze na naszych łamach.
Dziękuję za rozmowę.
-Dziękuję bardzo za rozmowę i za uwagę wszystkim mieszkańcom.
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Sportowy bieg życia

Rumia sportem stoi. A skoro tak, to nie sposób sobie tego rumskiego sportu wyobrazić bez osoby, która angażuje się weń już od 30 lat. To Jolanta Król z
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, bez
której od dawna nie mogą się obyć liczne wydarzenia w naszym mieście.
O wytrwałości, zaangażowaniu, pasji do sportu
oraz radości ze współpracy z ludźmi można by w
tym przypadku pisać wiele. Co ciekawe, Jolanta
Król – chociaż od lat jest
związana z powiatem wejherowskim, m. in. jako
radna powiatowa - pochodzi z Lubina. Przyjechała na Pomorze w 1985
roku zmieniając barwy
klubowe z WKS Wawel
Kraków na Flotę Gdynia
w biegu na orientację.
A od 1 października 1987 r.
rozpoczęła pracę w rumskim
MOSiR-ze jako kierownik
obiektu i administracji.
- Gdy podejmowałam
pracę 30 lat temu, nasz
obiekt sportowy posiadał
tylko pawilon i płytę boiska – wspomina Jolanta
Król. - Największym mankamentem był brak hali z
możliwością organizowania
imprez sportowych. Ale już
na początku na stadionie
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odbywały się festyny i koncerty. Zanim w 2001 r. wybudowano halę widowiskowo-sportową, imprezy takie
jak Grand Prix czy otwarte
mistrzostwa w tenisie stołowym odbywały się w I LO i
Gimnazjum nr 1. Na bazie
SP nr 9 organizowaliśmy
NBA Rumia – rozgrywki
koszykówki. Na bazie SP nr
6 odbywała się Akcja Zima.
Był także tenis stołowy i
unihokej. Musieliśmy w
grupie 4-osobowej sprostać
organizacyjnemu wyzwaniu, ale dawaliśmy radę.
Po powstaniu nowej
hali te wszystkie imprezy
przeniosły się do niej. Zaczęły się także odbywać
zawody Szkolnego Związku Sportowego w różnych
dyscyplinach sportowych
dla dzieci i młodzieży z
naszego miasta, powiatu
i województwa oraz koncerty: Krzysztofa Kiliańskiego, zespołu Raz Dwa
Trzy, Grzegorza Turnaua,

Zdzisławy
Sośnickiej,
Maryli Rodowicz, Mazowsza, a także występy
kabaretowe, spektakle i
widowiska, czy Rumskie
Spotkania Muzyczne dla
uczniów. Przez te lata
baza sportowo-rekreacyjna bardzo się rozrosła.
- Były u nas rozgrywane wszystkie mecze ligowe piłki nożnej, klubów z
Rumi – podkreśla Jolanta
Król. - Nasza płyta boiska
uważana jest za jedną z
lepszych na Pomorzu. W
międzyczasie MOSiR pozyskał boisko w Janowie. Powstał także „Orlik 2012”
przy ul. Świętopełka i także otrzymaliśmy ten obiekt
w zarządzanie. Podobnie
jak skate park, na którym
rokrocznie odbywają się
zawody z udziałem rolkarzy z Elbląga, Olsztyna,
Suwałk, Grudziądza, a
nawet Warszawy. Dzięki
staraniom burmistrza powstało nowoczesne boisko

„SALOS św. Jana Bosko”
przy ul. Bukowej, którym
także zarządzamy.
Na terenie MOSiR-u
odbywały się rozgrywki
ekstraligi Arki Rugby, grał
zespół I ligi koszykówki
„VIKING Rumia”, Ekstraklasa Piłki Siatkowej

WAŻNE TELEFONY

Uczniowie z Gimnazjum
nr 1 biorą udział w projekcie olimpiady dla najmłodszych pod nazwą „Gimnazjalista przedszkolakowi”.
Na początku odbywało się
u nas 86 imprez rocznie,
potem 230, teraz dobiegamy około 300!

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300

Kobiet w której grał zespół
TPS Rumia, I ligi unihokeja
„UKS Zagórzanka-Korzeniowski.pl”, Mistrzostwa
Polski w Chodzie Sportowym w ramach, których odbywał się „Piknik
z Korzeniem”, campy z
koszykarzem Marcinem
Gortatem, mistrzostwa
dla niepełnosprawnych
oraz puchar świata w siłowaniu na rękę.
- Ale to nie wszystko - dodaje Jolanta Król. - Jestem
także szefową rumskiego
sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Organizujemy „Mikołajkowe
Spotkania z Przedszkolakami” w których biorą udział przedszkolaki
i uczniowie z zerówek.

Pani Jola dziękuje
wszystkim, którzy przez
te 30 lat z nią współpracowali i mogła wspólnie z
nimi realizować te wszystkie imprezy, a było ich
około 7200.
Rumia, choć nie jest
powiatem, to w dziedzinie
kultury, sportu i rekreacji
ma osiągnięcia na miarę
dużych miast. To właśnie
dzięki przykładom takich
osób, jak Jolanta Król widać, że mając pasję, zapał,
energię i optymizm można osiągnąć sukces zawodowy, który przekłada się
na dobro ogólne mieszkańców miasta.
Emilia Samulska

Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Wyprawa Po Bilet Wstępu Do Lasu

W dniu 30 września odbył się coroczny rajd jesienny pod nazwą Wyprawa Po Bilet Wstępu Do
Lasu. Ponad 160 zuchów, harcerzy i instruktorów z
Rumi i Redy wzięło udział w tym wydarzeniu.
Patrole harcerskie, zuchowe oraz dzieci niezrzeszonych stawały na starcie
co 10 minut i po otrzymaniu instrukcji, wyruszały
na trasę. Uczestnicy przemierzali z mapą ścieżki i
dróżki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po
drodze zbierając znalezione

śmieci oczyszczali las z odpadów. Zadania rajdowe
dotyczyły wiedzy z zakresu leśnych roślin i zwierząt
oraz ekologii. Trzeba było
między innymi rozwiązać
zagadki, dopasować liście
do drzew, odszukać nasiona i rośliny lecznicze. Nie
zabrakło zadań dotyczą-

cych Prawa Harcerskiego
i Prawa Zucha. Każdy patrol powrócił z trasy z totemem zrobionym ze znalezionych darów lasu. Na
punkcie końcowym, który
był umiejscowiony na parkingu leśnym Piekiełko,
uczestnicy rozpalili ognisko i upiekli sobie kiełbaski oraz częstowali się
gorącą herbatą. Czas spędzali również na szkoleniu
z pierwszej pomocy, gdzie
na fantomach ćwiczyli reanimację. Wspólne pląsy
i zabawy oraz spotkanie z
leśniczym wypełniły czas,
który sztab rajdu spędzał
nad liczeniem punktów.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe breloczki, patrole dyplomy uczestnictwa, a
zwycięzcy gry planszowe.
Tym razem najlepsi okazali się harcerze i zuchy z
Redy. Na trasie zuchowej
zwyciężył patrol "Mała
Szarotka" z 5 WRDH
"Szarotka" im. Jana Bytnara ps. Rudy w Redzie,
a na trasie harcerskiej połączony patrol z 21 HDCzB
im. Cichociemnych
i Próbnej Drużyny Harcerskiej z Harcerskiego
Szczepu Leśnego Wampum Reda.
Wszystkim uczestnikom w imieniu komendanta rajdu dh pwd.
Krzysztofa Konopczyńskiego oraz komendanta
trasy dh H.O. Aleksandra Bratnikow dziękujemy z wspólna zabawę.
Sztabowi Rajdu dziękujemy za przygotowanie
tak ciekawego rajdu.

OGŁOSZENIE

phm. Aleksandra Piotrowska
foto: Konrad Piotrowski,
Mariusz Piotrowski
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85 lat ZHP w Rumi
102 Pomorska
Drużyna Harcerska
Im. Jana III Sobieskiego
Rozkazem L.15 Hufca Morskiego z dnia 25 maja
1932 r. Komendant Hufca Benedykt Porożyński
mianował Klemensa Literskiego drużynowym
102 Pomorskiej Drużyny Harcerzy, która działalność rozpoczęła przy Szkole Powszechnej nr 2
w Zagórzu, a opiekunem drużyny był Wojciech Sabat z ramienia Szkoły. Klemens Literski, urodził się
w Brusach 25.11.1912 r. (powiat Chojnice), wstąpił
do ZHP w Kościerzynie 9.10.1926 r.
Pierwsza zbiórka tej drużyny odbyła się już 1-go
maja 1932 roku. Jak wspomina dh Paweł Wyszecki – był on w pierwszej grupie chłopców przyjętych
do 102 DH w Szkole Powszechnej w Zagórzu, gdzie
odbywały się zbiórki harcerskie.
Drużyna przyjęła imię swojego wybranego patrona – Jana III Sobieskiego.
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Dh Klemens Literski był jej drużynowym praktycznie do wybuchu wojny, do września 1939 r.
Natomiast po wojnie jako mieszkaniec Luzina
dh. Klemens Literski został wybrany na stanowisko
wójta Rumi. Pełnił tą funkcję w okresie: maj 1946
– wrzesień 1947.
Dane zamieszczone w oryginalnej, pierwszej
książeczce harcerskiej dh. Pawła: wstąpił do harcerstwa 1-go maja 1932 r., przyrzeczenie harcerskie
złożył - po solidnym okresie próbnym, w czerwcu
1933 r w Zagórzu, gdyż Rumia, Zagórze, Szmelta,
Biała Rzeka - wówczas były to osobne wsie, o postępującym miejskim charakterze zabudowy. Z inicjatywy Wojciecha Sabata powstały następne drużyny
zuchowe i harcerskie, a potem silny hufiec ZHP,
skupiający młodzież starszą i szkolną w kilku drużynach.

Podpisanie
listu intencyjnego
w Wejherowie
W dniu 20.10.2017 r. w Wejherowie został podpisany list intencyjny, na mocy którego strony
zadeklarowały podjęcie działań
zmierzających do powstania na terenie miasta Rumi nowego obiektu strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi.

Budowa nowego obiektu ma przyczynić się do
poprawy
efektywności
działań
ratowniczych,
co znacznie wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Rumi oraz
sąsiednich miast i gmin.
Gmina Miejska Rumia
deklaruje wsparcie tej inicjatywy, w tym w szczególności poprzez przekazanie
terenu pod tą inwestycją, po
uzyskaniu stosownej zgody
Rady Miejskiej Rumi.

List Intencyjny został
podpisany przez: Skarb
Państwa reprezentowany
przez Starostę Wejherowskiego Panią Gabrielę
Lisius, Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacka Niewęgłowskiego, Gminę
Miejską Rumia reprezentowaną przez Burmistrza
Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego.

