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Inwestycje, nowe oddziały i niedostatek pielęgniarek

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

Jak funkcjonuje wejherowski
szpital w ramach struktury „Szpitale Pomorskie”? Czy placówka zyskała czy straciła na konsolidacji?
Czy słuszne są obawy niektórych
lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów o pojawienie się nowych trudności, związanych z reorganizacją
i zmianami? Takie i inne pytania

zadawali radni powiatowi wiceprezesowi Zarządu Spółki z o.o.
Szpitale Pomorskie i dyrektorowi
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, Andrzejowi Zieleniewskiemu podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej Rady Powiatu Wejherowskiego.
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Rewitalizacja

Rotmistrz Pilecki
patronem ronda

W dniu 20.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Rumi
miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian Żołnierz Armii Krajowej, bohater II wojny świa„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miej- towej, gorący patriota, autor raportów o Holocauskiej Rumia na lata 2017 – 2030”. Na spotkaniu ście. Imię rotmistrza Witolda Pileckiego nadano
omówiono konsultowany dokument.
nowo powstałemu rondu przy skrzyżowaniu ulic
Przedstawiciele firmy zmiany infrastrukturalne, odpowiedzią na potrze- Gdańskiej i Pomorskiej.
projektowej, zaprezentowali koncepcję zagospodarowania osiedla oraz
Wzgórza Markowca oraz
omówili
najważniejsze
rozwiązania infrastrukturalne. Nadmienili również, iż obszar osiedla jest
unikatowy pod względem
układu
przestrzennego
oraz historycznym.
Rewitalizacja to ogromna inwestycja, dzięki której
Zagórze oraz Góra Markowca zmienią się nie do
poznania. Środki zdobyte
w ramach tego projektu
przeznaczymy zarówno na

jak i na aktywizację społeczną mieszkańców. Dlatego tak istotne jest dla nas,
aby wysłuchać ich opinii,
uwag i komentarzy dotyczących tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że tak wielu rumian uczestniczyło w
konsultacjach - deklaruje
Burmistrz Rumi Michał
Pasieczny.
Eksperci zwrócili też
uwagę i podkreślili, że zaproponowane w koncepcji miejsca integracyjne,
ogródki, place zabaw oraz
rozwiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla są

by mieszkańców, którzy
chętnie przebywają wspólnie w przestrzeni publicznej. Dyskusja z mieszkańcami w znacznej mierze
dotyczyła harmonogramu
prac oraz umiejscowienia miejsc postojowych,
śmietników oraz wiat do
suszenia.
Do chwili obecnej uzyskano dotacje na rewitalizację w łącznej wysokości
12,6 mln zł (2,8 mln zł
na działania społeczne,
9,8 mln zł na działania
pozostałe).

Decyzję o nadaniu Gdańskiej i Pomorskiej.
imienia Witolda Pilec- Jest to jedna z ważniejkiego nowemu rondu szych inwestycji w tej czępodjęto podczas paź- ści Rumi.
dziernikowej sesji Rady
Środki niezbędne do
Miejskiej. Inicjatorem i jej zakończenia pozyskapomysłodawcą projek- no z Programu Rozwoju
tu był przewodniczący Gminnej i Powiatowej
Ariel Sinicki. Decyzja Infrastruktury Drogowej
Rady była jednogłośna na lata 2016-2019. W za– wszyscy radni opowie- kres prac wchodzi budodzieli się za.
wa skrzyżowania o ruchu
– Nie ulega wątpliwości, okrężnym oraz jezdni,
że Witold Pilecki jest jednym przebudowa chodników
z najważniejszych polskich i przebudowa ścieżki robohaterów
narodowych. werowej.
U.M.
Nadanie jego imienia noWitold Pilecki przewemu rondu uhonorowało szedł do historii jako jebohaterską postawę wielkie- den z najodważniejszych
go patrioty – mówi prze- żołnierzy Armii Krajowodniczący Ariel Sinicki. wej. We wrześniu 1940
– Staramy się pielęgnować roku dał się dobrowolnie
naszą tradycję. Pomagamy aresztować Niemcom,
środowiskom kombatanc- aby dostać się w celach
kim, organizujemy wyda- wywiadowczych do oborzenia patriotyczne,
uroczyście obchodzimy
święta
państwowe.
Cieszę się, że i ten
projekt zakończył się
sukcesem. Dziękuję
Radzie Miejskiej za
jednogłośną decyzję –
dodaje.
Nowe rondo powstaje w miejscu
niebezpiecznego
skrzyżowania ulic Przewodniczący R. M. Ariel Sinicki
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zu koncentracyjnego Auschwitz.
Rozkazy wykonywał
do maja 1947 roku. Wówczas aresztowany został
przez funkcjonariuszy
UB. Poddano go okrutnemu śledztwu, a następnie – w wyniku
fasadowego procesu
sądowego – skazano na karę śmierci.
Wyrok wykonano
25 maja 1948 r.
o
godz.
21:30
w więzieniu przy
ul. Rakowieckiej 37
w Warszawie.
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Dużo planów
przestrzennych
w mieście

Z Markiem Chodnickim z Rady
Miejskiej Rumi rozmawia Emilia
Samulska.

- Jakie funkcje pełni
Pan w radzie?
- Jestem przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, zastępcą
przewodniczącego Komisji
Finansowo-Budżetowej oraz
członkiem Komisji Polityki
Gospodarczej.
Komisja Polityki Przestrzennej istnieje od początku
tego roku. Z powodu dużej
ilości spraw została wyodrębniona z wcześniej istniejącej
Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego.
- Jakimi sprawami zajmuje się komisja?
- Zakres obejmuje opiniowanie projektów uchwał
Rady Miejskiej Rumi dotyczących szeroko pojętej polityki przestrzennej, monitorowanie prac nad aktualnie
REKLAMA

zmienianymi Miejscowymi
Planami Zagospodarowania
Przestrzennego, inicjowanie
działań oraz wnioskowanie
o opracowanie Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego na obszarach nieobjętych takimi
planami, ocenę aktualności
i potrzeby zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, współpracę
z projektantami wykonującymi poszczególne projekty
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany w Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego.
Jest to też dbanie o zachowanie ładu przestrzennego
w mieście z wykorzystaniem
nowoczesnych
narzędzi,
rozpatrywanie
wniosków
i petycji mieszkańców Rumi
w sprawach z zakresu działalności komisji, a także
monitorowanie prac nad
Gminnym Programem Rewitalizacji.
- Czyli Komisja ma co
robić?
-Tak, na obrady komisji przychodzi bardzo dużo
mieszkańców ze swoimi

Na forum o uczniowskich samorządach

W I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyło się II Forum Samorządów
Uczniowskich. Patronem wydarzenia był Starosta Powiatu Wejherowskiego.
Na spotkaniu nie zabrakło zatem przedstawicieli starostwa. Uroczystość była jednak przede
wszystkim okazją do
spotkania członków samorządów uczniowskich

ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.
Udział wzięły 4 placówki, które przedstawiły podsumowania swojej
działalności. Uczniowie

zaprezentowali także projekty, które wraz z kolegami zrealizowali.
Wszystkie szkoły starały się wypaść jak najlepiej.
Nie dało się nie zauważyć ich zaangażowania.

Uczniowie wykazali tym
samym olbrzymią dojrzałość oraz postawę godną
naśladowania. Tak trzymać!
Emilia Samulska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum. Na fotograﬁi w dolnym rzędzie, pierwsza od lewej radna powiatowa Anna Jamróz-Szadaj, pierwszy
od prawej Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, po środku dyrektor I LO Lucyna Penkowska i Starosta Powiatu
Wejherowskiego Gabriela Lisius.

problemami. Nie wszystkie
da się rozwiązać, ale staramy
się. Skład Komisji to aż 7 radych, co świadczy o dużym
zainteresowaniu i powadze
rozpatrywanych spraw.
Bardzo dobrze układa się
współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i
panią kierownik Małgorzatą Drozdowską.
- Co udało się zrobić i jakie są plany na przyszłość?

- Od początku kadencji
jako rada uchwaliliśmy 12
nowych miejscowych planów
i dwie zmiany. Ale to tylko
wierzchołek góry, ponieważ
obecnie procedowanych jest
30 opracowań planistycznych, co w sumie sprawi, że
84% gminy będzie pokrytych miejscowymi planami.
Osobiście angażuję się
w planowanie utwardzania
dróg i chodników. Już na

początku kadencji sukcesem było wybudowanie całego przedłużenia ulicy Tysiąclecia, która planowana
była tylko w części między
Kosynierów a Kopernika.
Udało się znaleźć fundusze na wyłożenie płytami
jumbo kilku gruntowych
ulic. Obecnie ważna inwestycja w rejonie, w którym
mieszkam to plan przebudowy Ronda Jana Pawła II.

Mam nadzieję, że nastąpi
to wkrótce i korki na ulicy
Dębogórskiej, I Dywizji
Wojska Polskiego i Kosynierów znikną.
Duża ilość inwestycji to
przede wszystkim sprawne
działanie urzędu oraz doskonała współpraca wszystkich radnych, niezależnie od
przynależności do ugrupowania politycznego.
- Dziękuję za rozmowę.
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Nowa ścieżka spacerowa
i kłopotliwe schody
Zadzwonił do nas pan Tomasz. Kilkanaście dni temu postanowił wraz z żoną
przespacerować się nową ścieżką spacerową wzdłuż Zagórskiej Strugi. Pomyślał, że
skoro była otwarta na tak ważne wydarzenie jak Zjazd Kaszubów, to jest atrakcyjna
i dopracowana w każdym szczególe.
Trasa spacerowa wiodąca przez środek miasta
powinna być tak urządzona, aby każdy mieszkaniec
mógł w każdej chwili wejść
na nią, lub ją opuścić swobodnie w dowolnej chwili.
Ścieżką tą poruszają się nie
tylko rowerzyści, ale bardzo
często matki z dziećmi w
wózkach, inwalidzi i osoby
starsze. Kiedy pan Tomasz

z małżonką i swoim sześcio
miesięcznym dzieckiem w
wózku chcieli zjechać ze
ścieżki wykorzystując do
tego celu przejście nieopodal ich domu, okazało się
to wielce utrudnione. Na
przeszkodzie stanęły im
schody. Aby dokładnie zobrazować sytuację, pan Tomasz przysłał nam zdjęcie
tychże schodów. Widać na

Z kolejnym problemem zgłosił się do nas pan Zygmunt T.
i Gerard D. Chodzi o skrót do
szkoły przy ul. Świętojańskiej.
Ten odcinek drogi jest codziennie pokonywany przez dzieci idące na zajęcia do szkoły,
a niestety daleki jest od doskonałości. Drogą
tą chodzi również młodzież szkolna udająca się
do przystanku autobusowego. Ponieważ coraz
szybciej zapada zmrok, przejście to staje się coraz bardziej niebezpieczne.
Wspomniany łącznik nie posiada żadnego oświetlenia, po deszczu brodzi się tam po
kostki w błocie i łatwo się przewrócić. To
niespotykane, żeby przez 40 lat nie dokończyć takiego fragmentu drogi pomimo, że
wszyscy płacimy na to podatki.
Rozmawialiśmy z miejscowymi radnymi
M. Mrowicką i M. Kryża, którzy zobowiązali się przedłożyć wniosek o realizację tej
inwestycji do Komisji Gospodarczej, która ma zastanowić się czy w nadchodzącym
roku Urząd Miasta wykona tą inwestycję, czy
odłoży ją na kolejne kilkanaście lat.
Jako mieszkańcy domagamy się tego, aby
Urząd Miasta zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci i jakość życia mieszkańców, zamiast zajmować się ciągle organizacją kolejnych imprez sportowo rozrywkowych.
4

nim, że ktoś na drodze projektowania lub wykonawstwa zapomniał o spacerujących matkach z dziećmi
w wózkach, inwalidach czy
seniorach.
Zjazd z wózkiem po
takich stopniach to istny tor przeszkód. Ciężko
jest też sprowadzić wózek
ze ścieżki na dół spychając go obok schodów, po
trawie. Rozmiękła ziemia
po odrobinie deszczu lub
śniegu powoduje, że sprowadzenie wózka tą drogą
staje się bardzo ryzykowne, osoba starsza podpierająca się laską zimą już
tędy nie przejdzie.
Czy nie można poszerzyć tego zejścia o zjazd
dla wózków i poręcze,
pyta pan Tomasz?

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI
PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 57/15 o powierzchni 1734 m2, obręb 9, zapisana w
księdze wieczystej KW GD1W/00031775/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki
213/26 obręb 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym uchwaloną Uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. działka nr 57/15 zlokalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem A9.MN,MW,U1
co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej,
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z usługami; usługi nieuciążliwe, nie
zakłócające funkcji mieszkaniowej. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00031775/6 są
wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 694.000,00 zł netto (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Wadium wynosi 69.400,00 zł, które należy wnieść do dnia 15 stycznia 2018 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. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.
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Aktywna jesień u „Hipolita”

OGŁOSZENIE

Jesień w rumskim „Hipolicie” pełna jest różnorodnych wydarzeń, wśród których sporo jest konkursów. Uczniowie rumskiego „Hipolita” zdobyli
II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia”.
Konkurs odbył się w Zespole Gastronomiczno – Hotelarskim w Gdańsku. ZSP
nr 2 dzielnie i z dumą reprezentowali: Klaudia Raif i
Szymon Kierszka z klasy 2E
przygotowani przez Panie
Dorotę Gasztę i Małgorzatę Więcek. Jury w składzie:
Maciej Dobrzyniecki - Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce oraz
Krzysztof Szulborski Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich przyznali naszej drużynie II miejsce za
„Deser brownie z nutką pomarańczy - smak chili, smak
życia” według książki J. Ryal
Stradal „Smak chili, smak
życia”. Celem tego konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, poznawanie twórczości
klasyków i pisarzy współczesnych oraz kreatywne
szukanie inspiracji kulinarnych. Do rywalizacji stają
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas o profilu

gastronomicznym, którzy
startują w zespołach dwuosobowych i inspirując się
literackimi opisami potraw
przygotują zakąskę i deser
oraz prezentację potraw.
W tegorocznym konkursie
wzięły udział drużyny z całej Polski m.in. z Poznania,
Elbląga, Łodzi, Trójmiasta,
Wejherowa i Kościerzyny.
7 listopada 2017 roku
uczniowie szkoły: Julia Kąkol,
Daniel Budzisz i Eryk Dudek, pod opieką Pani Urszuli
Kordyńskiej,
uczestniczyli
w VII Jesiennym Pikniku na
Kaszubach w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przodkowie. Zadaniem uczestników
było przygotowanie trzech
potraw: zakąski, dania głównego i deseru oraz stanowiska
do prezentacji potraw. Konkurs odbywał się pod hasłem:
„Polędwiczka wieprzowa otulona śliwkową nutką”. W międzyszkolnej rywalizacji drużyna z „Hipolita” wywalczyła
zaszczytne 4 miejsce.

Tego samego dnia w
szkole odbył się koncert
edukacyjno - profilaktyczny
" Ku wolności ", który poprowadziła grupa hip - hopowa "Wyrwani Z Niewoli".
Członkowie grupy to: Piotr
Zalewski – student psychologii i autor książki „Wyrwani z niewoli” oraz Jacek
Zajkowski – artysta muzyk
i hip-hopowiec o pseudonimie Zetaigreka. Podczas
spotkania
prowadzący
dzielili się z uczniami swoim doświadczeniem oraz
świadectwem życia i nawrócenia osoby uzależnionej
od narkotyków, alkoholu,
pornografii i innych złudnych przyjemności współczesnego świata. Grupa
przede wszystkim ukazuje
młodym ludziom piękno życia w wolności od wszelkich
form uzależnień w oparciu
o chrześcijańskie wartości.
Koncert został w całości sfinansowany przez Radę Rodziców ZSP nr 2 w Rumi.

TARGI EDUKACJI I PRACY „CZAS NA KARIERĘ”
W dniu 14 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Czas na karierę”.
Targi zostały zorganizowane w ramach
Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Powiecie Wejherowskim.
Uroczystego otwarcia
targów dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Organizatorem tego wydarzenia był
OHP Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie.
Ideą targów jest kształtowanie wśród młodzieży postaw świadomego
planowania swojej kariery zawodowej poprzez
pokazanie
możliwości
dalszego kształcenia i
oczekiwań
współcze-

snego rynku pracy. Dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego
powiatu była to okazja
do nawiązania bezpośredniego kontaktu z
pracodawcami i przedstawicielami rynku pracy oraz zapoznania się
z ofertami szkół i Uczelni Wyższych. Ponadto
uczniowie mieli okazję
poznania własnych predyspozycji zawodowych
w trakcie konsultacji z
doradcami zawodowymi
oraz skorzystania z porad pośredników pracy
z zakresu lokalnego rynku pracy.

Fot.: Ewa Wajs - Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Parada Niepodległości w Rumi
Mieszkańcy Rumi tłumnie wzięli udział w tradycyjnej paradzie oraz towarzyszącym jej programie
artystycznym i sportowym zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości.
To już tradycja

Głównym
punktem
obchodów
Narodowego
Święta Niepodległości był
przemarsz ulicami Dąbrowskiego, Starowiejską i Wybickiego, poprzedzony mszą
świętą w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych.
Paradę zorganizowano w
mieście po raz trzeci.
Wydarzenie
skupiło największą jak dotąd
liczbę uczestników: żołnierzy, rekonstruktorów
historycznych, działaczy
społecznych, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji miejskich, a także
nauczycieli oraz uczniów
lokalnych szkół. W para-

dzie chętnie uczestniczyli
też mieszkańcy miasta –
wyposażeni w biało-czerwone flagi i kotyliony.
Pochód zakończył się
przy Pomniku Józefa
Wybickiego i Hieronima
Derdowskiego. W otaczającym go parku odbył się
oficjalny apel, zaś u stóp
monumentu złożono pamiątkowe kwiaty. Sygnałem zakończenia tej części
obchodów był wystrzał
armatni.
Śpiewem, serwem,
szablą

Po zakończeniu przemarszu na na wszystkich
uczestników czekał patriotyczny koncert muzyczny.
Wewnątrz Hali MOSiR

wystąpił Chór Św. Cecylii i Pomorska Orkiestra
Symfoniczna pod batutą
Krzysztofa Brzozowskiego. Muzycy zaprezentowali program pt. „Tobie,
Ojczyzno”,
zawierający
najpopularniejsze utwory patriotyczne, takie jak
„Marsz Polonii”, „Polonez
Ogińskiego”, „My, Pierwsza Brygada” czy „O mój
rozmarynie”.
– Tysiące mieszkańców postanowiło tego dnia
wspólnie świętować odzyskanie wolności. Po raz
trzeci udało nam się zgromadzić rekonstruktorów
historycznych,
żołnierzy
czy lokalnych działaczy.
Poprzez takie działania
staramy się zachęcić do

uczestniczenia w życiu naszego miasta – mówi Ariel
Sinicki, przewodniczący
Rady Miejskiej.
W tym samym czasie
na antresoli Hali MOSiR
można było podziwiać
wystawę historyczną pt.
„Historia i hobby” zorganizowaną przez grupę rekonstrukcji historycznych

Chorągiew Jakuba Wejhera. Jej członkowie zaprezentowali siedemnastowieczne
stroje, wyposażenie obozowe i broń – w tym pokaźną
kolekcję szabel.
W niedzielę 12 listopada rozegrano Turniej Niepodległościowy w piłce
siatkowej.

przedwojennego
CWS
T-1 uznawanego za pierwszy polski samochód.
Marszałkowi
towarzyszyła też eskorta ułańska
w sile siedmiu koni, zapewniona przez Gdyński
Szwadron Krakusów.

Marszałek w Rumi

Podczas parady mieszkańcom rozdawano pamiątkowe jednodniowe
wydanie „Rumskich Nowin”, w którym zgromadzono przedwojenne artykuły prasowe, reklamy i
fotografie związane z miastem. Wersję elektroniczną wydawnictwa obejrzeć można w Cyfrowym
Archiwum Społecznym
(www.archiwumcyfrowerumia.pl) w zakładce „Artykuły prasowe”.
– Obchody Święta Niepodległości stale się rozwijają. Coraz więcej uczestników, coraz więcej atrakcji.
Cieszymy się, że możemy
tak hucznie obchodzić to
ważne dla naszej historii
wydarzenie – podsumowuje burmistrz Michał
Pasieczny.
U.M.

Gościem honorowym
obchodów był sam marszałek Józef Piłsudski.
W tę rolę wcielił się tradycyjnie rekonstruktor,
działacz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej
Polskiej – Tomasz Madej.
– Podczas parady, już od
momentu jej rozpoczęcia,
ludzie bardzo przyjaźnie
odbierali obecność Józefa
Piłsudskiego. Z uśmiechem
i sympatią robili zdjęcia,
pozdrawiali. Rodzice zaś
zwracali uwagę dzieciom,
że tak wyglądał kiedyś
Marszałek – mówi Tomasz Madej.
Jak przystało na głowę
państwa, Piłsudski pozdrawiał
mieszkańców
z wnętrza wyjątkowego
pojazdu – rekonstrukcji
6
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Jubileusze USC

Wierszogadanie

Z tej okazji Burmistrz
Miasta Rumi Michał Pasieczny wręczył Jubilatom
w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”.
„Z okazji tak wspaniałej uroczystości pragnę
złożyć wyróżnionym dzisiaj Parom najserdeczniejsze gratulacje. Jesteście
Państwo
znakomitym czę Państwu dalszych lat cunku.”– mówił Burprzykładem i wzorem w tak dobrym zdrowiu, mistrz Michał Pasieczny.
U.M.
prawdziwej miłości. Ży- wzajemnej trosce i sza-

Poziom konkursu był
bardzo wysoki. Na pewno przełożyły się na to
profesjonalne warsztaty
dla uczestników zorganizowane przez Miejski
Dom Kultury, na których
kształcono ich z dykcji,
interpretacji wiersza czy
umiejętności teatralnych.
„Poziom każdego konkursu
organizowanego
przez Miejski Dom Kultury
jest bardzo wysoki. Rumianie aktywnie angażują się
w wydarzenia kulturalne i
na pewno będziemy rozwi- Radne Beata Ławrukajtis i Lucyna Szypuła wręczają nagrody
Jury główną nagrodę który zaprezentowała się
jać tę ofertę w naszym mieście” – zapowiada Radna w wysokości 600 złotych wierszem pt. „Życie”.
przyznało Annie Górnej,
Beata Ławrukajtis.
U.M.

W dniu 16.11.2017 r. w Miejskim Domu Kultury Premiera nowego projektu Miejskiego Domu Kultuw Rumi odbył się Jubileusz Złotych Godów (50-le- ry w Rumi pt. „Słowa Tuwima” w reżyserii A. Skawińskiej zakończyła się rozdaniem nagród dla zwycięzców.
cie pożycia małżeńskiego).

Zatoki autobusowe w Janowie

Nowe zatoki autobusowe budowane są przy ul.
Gdańskiej. Inwestycja realizowana jest przez firmę
SKANSKA S.A. za kwotę 340 000 zł, przy współfinansowaniu przez SM JANOWO.

Ta inwestycja to kolejny przykład bardzo dobrej
współpracy pomiędzy władzami miasta a podmiotami
zewnętrznymi, jaką można
zaobserwować od początku
kadencji. Urząd Miasta
wraz z SM Janowo wspólnymi siłami wybuduje nowe
zatoczki autobusowe oraz
ścieżkę rowerową. Znacznie

poprawi to bezpieczeństwo i
komfort mieszkańców Janowa – informuje Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.
Nawierzchnia
zatok
autobusowych będzie wykonana z betonu cementowego wraz z krawężnikami profilowanymi.
Takie rozwiązanie tech-

niczne spowoduje dłuższą
eksploatację zatok oraz
zmniejszenie zużycia autobusów. Wysokość krawężników jest dostosowana do podłogi autobusów,
przez co poprawi się komfort obsługi pasażerów.
Dodatkowo przy zatoce autobusowej na relacji od ul. Pomorskiej do
ul. Dąbrowskiego zostanie wybudowana ścieżka
rowerowa, która będzie
stanowiła połączenie pomiędzy nowym rondem
a osiedlem znajdującym
się przy ulicy Gdańskiej
i Wrocławskiej.
Termin wykonania zadania upływa w połowie
grudnia. Urząd miasta
przeznaczył na tę inwestycję kwotę 240 000 złotych.
U.M.

Historia Rumi na wyciagnięcie ręki

Stare zdjęcia, archiwalne pocztówki, dokumenty, wspomnienia i artykuły o historii miasta - to wszystko można znaleźć na
stronie internetowej Cyfrowego Archiwum Społecznego.
Cyfrowe Archiwum Społeczne to nowy projekt koordynowany przez Miejski Dom
Kultury. Powstał z inicjatywy
mieszkańców, którzy wybrali go
w ramach zeszłorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Swoją premierę miał 11.11.2017 r.
Na stronie internetowej archiwumcyfrowerumia.pl będą
gromadzone materiały dotyczące historii miasta. Wszystko po to, aby uporządkować
istniejące zbiory i ocalić od
zapomnienia dzieje naszego
miasta. Archiwa społeczne zazwyczaj powstają przy stowarzyszeniach, bibliotekach lub
domach kultury. Wkraczają na
obszary zwykle pomijane przez
Archiwa Państwowe, bo dotyczą historii życia codziennego,
opowieści zwykłych ludzi, którzy byli świadkami ważnych
lokalnych wydarzeń. Strona internetowa umożliwia wirtualny
spacer do przeszłości naszego
miasta. Cyfrowe Archiwum

Społeczne tworzone jest przez
samych mieszkańców, każdy
może podzielić się swoimi zbiorami (zdjęć / pamiątek nie trzeba przekazywać na własność).
Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z pracownikami Miejskiego Domu
Kultury, można też wypełnić
specjalny formularz, który
znajduje się na stronie.
To bardzo ważny projekt.
Ma nie tylko wymiar eduka-

cyjny, ale również społeczny.
To dzieje miasta opowiedziane przez samych mieszkańców. Nie tylko poprzez ich
wspomnienia, ale również
osobiste pamiątki. Umożliwi
to szersze oddziaływanie projektu, bo historia opowiedziana w ten sposób jest ciekawsza
i przystępniejsza – tłumaczy
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Małgorzata Łoboz.
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Ryszard Siwiec – wzór do naśladowania?

Niemal 50 lat temu, 8 września 1968 w trakcie państwowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia, Ryszard Siwiec – żołnierz AK, filozof
z Przemyśla dokonał aktu samospalenia. Motywem jego działania był
protest przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację oraz przeciwko łamaniu praworządności w Polsce. Chciał on w
ten sposób wstrząsnąć opinią publiczną w kraju i za granicą.
Podobny efekt zamierzał
osiągnąć Piotr Sz., który
podpalił się 19 października przed Pałacem Kultury
i Nauki w Warszawie. Doznawszy rozległych oparzeń
ciała, zmarł w szpitalu 10 dni
później. Te dwa dramatyczne
manifesty były wyrazem braku zgody na aktualną formę
sprawowania władzy. Z pewnością nieporównywalna jest
jednak skala nadużyć rządzących, przeciwko którym
protestowano. Niezależną zaś
od oceny pobudek pozostaje
kwestia celowości i moralności drastycznego aktu, jakim
jest samospalenie.
Krzyk rozpaczy

Zarówno Ryszard Siwiec, jak i Piotr Sz. przed

swoją śmiercią wystosowali
przesłania, w których wyjaśniali motywacje swoich
działań. Obaj przedstawiali
siebie jako „zwykłych, szarych ludzi” niegodzących
się z autorytarną rzeczywistością, w której przyszło
im żyć. Porównywanie Polski współczesnej z Polską
ludową końca lat 60-tych
minionego wieku z oczywistych względów nie ma
jednak sensu. Nazywanie
dzisiejszej władzy dyktaturą brzmi wręcz groteskowo
w zestawieniu z rzeczywistością czasów Gomułki,
której nieodzownymi elementami były milicyjne
pałki, oddziały ZOMO
czy instytucje takie jak SB.

Tragiczną ironią jest fakt,
iż Ryszard Siwiec podpalił
się w akcie protestu przeciwko niedemokratycznemu reżimowi, zaś Piotr Sz.
manifestował przeciwko
władzy wyłonionej w wolnych wyborach. Realizacja ideałów demokracji
przedstawicielskiej zostałaby obarczona niewyobrażalnym ryzykiem, gdyby
każde niezadowolenie z rezultatów wyborów okazywano w równie drastyczny
sposób. Piotr Sz. w napisanym przez siebie liście odpowiedzialnością za swoją
śmierć obarcza „prezesa PiS
i PiS-owską nomenklaturę”. Jest to bardzo mocne
oskarżenie, które jednak

Wizyta Patrolu Saperskiego

9 listopada 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1
w Rumi gościła saperski patrol rozminowania
nr 36, który przeprowadził szkolenie prewencyjno-edukacyjne „Niewypały-Stop-Wezwij Saperów”.
Podczas spotkania z
uczniami żołnierze omówili oraz zaprezentowali,
czym w ogóle są przedmioty niebezpieczne i jak
duże zagrożenie stanowią
dla potencjalnych znalazców, którzy nie zastosują
się do obowiązujących
procedur.
Następnie
zostały
przybliżone
uczniom
zasady
postępowania
w przypadku niewybuchu bądź niewypału.
Beata Awsiukiewicz
8

nie może znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Odpowiedzialności takiej
z pewnością nie może rodzić prowadzenie polityki
niezgodnej z czyimiś poglądami, zwłaszcza, że w
żaden sposób nie łączy się
ono z łamaniem praw człowieka – zupełnie inaczej
rzecz się miała w przypadku Ryszarda Siwca. Nawet
gdyby jednak samospalenie
byłoby uzasadnione okolicznościami, gdyby sytuacja w Polsce wyglądała na
tyle źle, że mniej radykalREKLAMA

ne środki wydawałyby się
niewystarczające, to należy
zwrócić uwagę na jeden
niezwykle istotny fakt. Samobójstwo, niezależnie od
motywacji, jest zamachem
na życie. Ludzie nie są zaś
panami życia i śmierci –
nawet swojego. Trudno
zatem ocenić taką postawę
pozytywnie, zwłaszcza że
istnieją zdecydowanie bardziej moralne metody walki z reżimem. Oby w ślady
Ryszarda Siwca nie poszedł
już nikt więcej.
Ciszej nad tą trumną

Piotr Sz. stał się z miejsca bohaterem opozycji.
Jego manifest publikowano między innymi na
stronach KOD-u, a profil
„Sok z buraka” funkcjonujący na portalu Face-

book, sugerował nawet
dystrybucję
przypinek
z przesłaniem pana Sz.
Ludzka tragedia została
zatem wykorzystana przez
polityczny
marketing.
Rodzina zmarłego obawia
się natomiast, że mieszkaniec Niepołomic będzie
przedstawiany jako człowiek niezrównoważony
psychicznie, co doprowadzi do zbagatelizowania
jego apelu. Takie ryzyko
z pewnością istnieje. Co
prawda znajdą się tacy, dla
których samospalenie to
akt niebywałej wręcz odwagi, jednak częściej ten
czyn kojarzony będzie z
przejawem szaleństwa. W
całej tej dyskusji zapomina się jednak o modlitwie,
której z pewnością potrzebuje pan Piotr Sz.

Arkadiusz Gajos
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Wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Gojke

„Tak szybko odchodzą”

12 listopada o godz. 16.00 w Domu Kultury S.M. Janowo
odbyła się impreza p.t. „Polak Potrafi” - wieczór hobbystów,
pasjonatów i kolekcjonerów, podczas której miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy rumskiego fotografika Andrzeja Gojke. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 10 grudnia.
Pomysł wystawy: „Tak
szybko odchodzą” powstał w ubiegłym roku w
związku ze zbliżającym się
dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, tuż
przed jej pierwszą ekspozycją w forum Gdyńskiego Centrum Filmowego.
- Początkowo chciałem zrobić wystawę zdjęć, które
wykonałem podczas 20-tu
Festiwali Polskich Filmów
Fabularnych zmarłemu 9
października 2018 r. Andrzejowi Wajdzie, kilka
dni później przyszła wiadomość o śmierci Andrzeja
Kopiczyńskiego. Zacząłem
przeglądać swoje archiwa i
uświadomiłem sobie, że są
w nich zdjęcia wielu gwiazd
polskiego kina, które odeszły
w ostatnich miesiącach, latach.
Poza wspomnianymi już
wyżej także: Andrzej Kotkowski (2016), Ania Przybylska, Krzysztof Krauze,
Norbert Kupczyk (2014), Janusz Morgenstern, Krzysztof Kolberger, Stanisław Mi-

chalski, Zofia Nasierowska,
Irena Kwiatkowska (2011),
Lucjan Bokiniec, Zbigniew
Zapasiewicz (2009), Piotr
Łazarkiewicz, Jan Machulski (2008), Krystyna Feldman (2007) oraz Ewa Sałacka i Leon Niemczyk (2008).
Nową ekspozycję uzupełniają
portrety tych, którzy odeszli,
w 2017 roku: Janusz Gojke (04.02), Witold Pyrkosz
(22.04), Zbigniew Wodecki
(22.05), Janusz Głowacki
(19.08), Grzegorz Królikiewicz (21.09), Lech Ordon
(21.10).
- Wśród prezentowanych
portretów znalazły się także
dwa - dla wielu Gości od-

wiedzających wystawę - ludzi nieznanych. Chciałbym
więc załączyć kilka zdań
tytułem wyjaśnienia. Lucjan Bokiniec - filmowiec,
pomysłodawca i pierwszy
dyrektor Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych, założyciel Dyskusyjnego Klubu
Filmowego Żak w Gdańsku. Janusz Gojke - fotograf,
dokumentujący festiwal od
jego pierwszej edycji w 1974
roku. Zbieżność nazwisk nie
jest tu przypadkowa, Janusz
Gojke był moim stryjem, a
także pierwszym nauczycielem rzemiosła i „sprawcą”
zaszczepienia trwającej do
dzisiaj pasji fotografowania.

Andrzej Jarosław Gojke - urodzony w 1958 r. fotoreporter, dziennikarz (sekretarz 0/Gdańsk Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich), artysta fotografik (członek
FOTOKLUBU RP). Autor wielu wystaw, laureat nagród
i wyróżnień w konkursach fotograficznych.
Od dwudziestu blisko lat wielką pasją Andrzeja Gojke jest fotografowanie gwiazd polskiego kina do czego
doskonałą okazją jest, odbywający się corocznie w Gdyni, Festiwal Filmowy. Swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał w 1997 roku podczas 22. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni. Przez blisko 20 lat wjego
archiwum znalazło się kilkanaście tysięcy zdjęć dokumentujących największe święto polskiej kinematografi.
Powstała m. in. kolekcja „Autografy Gdyńskie” licząca
kilkaset portretów gwiazd polskiej kinematografii z niezwykłymi autografami portretowanych, którzy zapisują
m. in. na zdjęciach życzenia dla Gdyni, dzielą się związanymi z miastem wspomnieniami i anegdotami.
Dużą wystawę wybranych z kolekcji portretów prezentowano w przestrzeni publicznej z okazji jubileuszowego 40. Festiwalu Filmowego. Andrzej Gojkejest przez wiele
gwiazd polskiego filmu rozpoznawany, co -jak uważa -jest bardzo ważnym elementem
fotoreporterskiej pracy w tym środowisku.
Fotografikjest autorem fotosów z planu filmu „Układ Zamknięty” w reż. Ryszarda
Bugajskiego i współautorem albumu z planu filmu „Czarny Czwartek” w reż. Antoniego Krauze. Jego fotografie można znaleźć w albumach wydanych przez Stowarzyszenie
Filmowców Polskich z okazji jubileuszów 40 i 50-lecia festiwalu.
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Centrum Rumi pomału pięknieje
Z Małgorzatą Łoboz, radną miasta Rumi, Wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej Rumi rozmawia Emilia Samulska.

- Po wielu latach
funkcjonowania
budynków, które szpeciły
nasze miasto, w nowej
kadencji widzimy znaczącą poprawę.
Wyburzane są sukcesywnie kolejne budynki,
które nie tylko szpeciły
centrum miasta. Zbierali się tam bezdomni,
którzy zostawiali wiele
śmieci, budynki groziły
zawaleniem, a także powodowały brak poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.
Od 2015 roku miasto pod
nowymi rządami zabrało się
do sukcesywnej pracy.

Już w pierwszym roku
naszej kadencji określony został plan działań
Rady Miasta, dla której
absolutnym priorytetem
było wyburzenie czerwonego budynku „Bazar” u
zbiegu ulic Starowiejska/
Dąbrowskiego, a także
ruin po starej kotłowni
za pocztą.
Próbujemy
zrealizować te zadania jak
najszybciej,
natomiast
procedury są bezlitosne,
musimy zrobić projekt
rozbiórki, uzyskać pozwolenie na rozbiórkę i
dodatkowo rozstrzygnąć
wybór wykonawcy.

- Czyli całość musi
trwać prawie rok czasu,
a dodatkowo cena określona przez firmy czasami jest zbyt wysoka?
- Faktycznie, tak się złożyło, że firmy dawały ponad 3-krotnie wyższą cenę
(ok. 150 tys.), niż to było
określone przez rzeczoznawcę, w tym momencie burmistrz postanowił
unieważnić postępowanie, ale w końcu osiągnął
niską, dobrą cenę. To zaleta burmistrza Michała
Pasiecznego, który przy
każdym zadaniu szczegółowo analizuje sprawy finansowe. Dzięki temu w
Rumi możemy realizować
znacznie więcej działań.
Budżet jest ograniczony i
zdajemy sobie sprawę, że
wszystkich zadań od ręki
nie zrealizujemy.
- Nie ma już w Rumi
Bazaru, Kotłowni, nie
ma starego budynku
przy ul. Sobieskiego,
zniknęły pozostałości
przy ul. Ślusarskiej.

Czy coś jeszcze zostanie wyburzone?
- Tak, powinien jeszcze zniknąć opuszczony
budynek na końcu ul.
Starowiejskiej.
- Jakie są plany co do
tych oczyszczonych terenów?
- Działka przy ul. Sobieskiego została wynajęta i gmina ma dochód,
teren po „Bazarze” obecnie wykorzystujemy na
parking, w okresie przedświątecznym organizujemy tam Jarmark Bożonarodzeniowy. Natomiast
docelowo teren przygotowany jest pod budowę
nowego Urzędu Miasta,
a grunt po starej kotłowni również jest brany pod
uwagę na funkcje publiczne powiązane z UM.
- Temat budowy
rumskiego
Ratusza
żywy jest od wielu,
wielu lat, natomiast
tak naprawdę przez
poprzednie kadencje
były to tylko rozmowy.

Przez 3 lata obecnej kadencji zrobiono proceduralnie o wiele więcej,
czy to też efekt sytuacji
w Radzie Miasta, gdzie
poprzednio prawie non
stop słyszeliśmy o konfliktach i kłótniach, a
obecnie słyszymy tylko
o dobrej współpracy?
Współpracujemy
ze wszystkimi i takie
było założenie od samego początku, dzięki
temu robimy znacznie
więcej. Wracając do tematu nowego urzędu,
to w końcu pojawiła się
realna szansa na sfinansowanie tej inwestycji,
bo od tego trzeba było
zacząć. Inwestycja ta
może kosztować ok.
25-30 mln i aby pozyskać te środki przygotowaliśmy dobry plan
zagospodarowania na
terenie obecnego UM,
który będziemy chcieli
sprzedać w dobrej cenie, a jest to spory kawałek gruntu – ponad 2
hektary. Ponadto równolegle podjęliśmy już
uchwałę o możliwości
wejścia w tak zwane
Partnerstwo Publiczno-Prywatne – tzw. PPP.

Jest to drugi wariant,
bardziej złożony model
na wybudowanie urzędu, ale pozwalający również na stworzenie lepszego zagospodarowania
terenu wokół budynku,
czyli stworzenia tkanki
centrum miasta, o czym
wielokrotnie przypominają nam mieszkańcy.
A przecież chcemy mieć
atrakcyjne centrum i wybudować kolejny odcinek
pięknej ścieżki rowerowej
z deptakiem wzdłuż Zagórskiej Strugi. Miasto
w obecnej chwili zleciło
badania ekonomiczno-finansowe, techniczne,
prawne i badanie rynku.
Jest to niezbędne działanie w procedurze PPP,
aby rozpocząć kolejny
etap postępowania, czyli dialog konkurencyjny,
który z kolei jest przygotowaniem do wyłonienia
Partnera Prywatnego w
ramach składanych ofert.
Są to działania długofalowe, które mają na celu
poprawę wizerunku centrum naszego miasta, ale
także długo oczekiwanego ratusza.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Kolejna inicjatywa członków rumskiego
Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”
19 listopada w siedzibie Stowarzyszenia „Pasjonat” odbyła się promocja kalendarza o Rumi na 2018 rok.
Kolejny raz Stowarzyszenie wydało kalendarz
zawierający namalowane
przez swoich członków
obrazy. Tym razem na kartach kalendarza zobaczyliśmy kompozycje będące
niemal wiernym odwzorowaniem zdjęć przedstawiających różne obiekty
historyczne, mieszczące się
w naszym mieście. Zwiedzający wystawę mogli po-

dziwiać m.in. obraz przedstawiający Auer Hahn czy
stary dworzec kolejowy
w Zagórzu. Po otwarciu
wystawy i krótkim wstępie wygłoszonym przez
p. Marię Sułkowską oraz
p. Jolantę Kitowską można
było dokładniej przyjrzeć
się obrazom, otrzymać
swój darmowy egzemplarz
kalendarza i poprosić autorów o autograf.
W.H.
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Zmiany w wejherowskim szpitalu tematem obrad komisji zdrowia

Inwestycje, nowe oddziały i niedostatek pielęgniarek
Jak funkcjonuje wejherowski szpital w ramach struktury „Szpitale Pomorskie”? Czy placówka zyskała czy
straciła na konsolidacji? Czy słuszne są obawy niektórych lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów o pojawienie się nowych trudności, związanych z reorganizacją
i zmianami? Takie i inne pytania zadawali radni powiatowi wiceprezesowi Zarządu Spółki z o.o. Szpitale
Pomorskie i dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie, Andrzejowi Zieleniewskiemu podczas
posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej Rady Powiatu Wejherowskiego.
Jak wyjaśniła na początku spotkania w Starostwie przewodnicząca
wspomnianej
Komisji,
Łucja Słowikowska, w
rozmowach z lekarzami
i innymi pracownikami wejherowskiej kliniki
usłyszała krytyczne zdania, dotyczące funkcjonowania po zmianach
organizacyjnych.
Niektórzy twierdzą, że połączenie czterech szpitali
(dwóch gdyńskich, szpitala zakaźnego w Gdańsku
i placówki w Wejherowie)
nie wyszło na dobre cieszącemu się dobrą opinią
i sukcesami szpitalowi w
Wejherowie.
- Jestem zatroskana sytuacją w wejherowskim szpitalu, dlatego zaprosiłam
na posiedzenie komisji jego
dyrektora - powiedziała
Łucja Słowikowska, dziękując prezesowi A. Zieleniewskiemu za przybycie.
TRZECI POZIOM

Poproszony o wyjaśnienie, dlaczego szpital
wszedł w nową strukturę
organizacyjną, Andrzej
Zieleniewski
przypomniał, że wprowadzona
ustawowo w tym roku
sieć szpitali, mających
zapewnione kontrakty z
Narodowym Funduszem
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Zdrowia, sklasyfikowała placówki medyczne na
trzech poziomach. Począwszy od tych, leczących
i opiekujących się chorymi
na podstawowym poziomie, przez szpitale specjalistyczne, po placówki wojewódzkie. Wejherowski
szpital znalazł się na drugim poziomie.
- Już wtedy aspirowaliśmy do tego, aby być na
najwyższym, trzecim poziomie, który mogliśmy
osiągnąć po konsolidacji - powiedział dyrektor
szpitala. - Dzięki temu
mamy większe możliwości
na rozwój, większe szanse na inwestycje, które już
realizujemy, możemy też
rozszerzyć naszą ofertę
wobec pacjentów. Konsorcjum czterech szpitali pod
jednym zarządem podlega
marszałkowi województwa
pomorskiego.
KARDIOCHIRURGIA
I KARDIOLOGIA

Prezes
Zieleniewski
przypomniał, że od 1 października br. w wejherowskim szpitalu funkcjonuje
nowy Oddział Kardiochirurgii, współpracujący z
Oddziałem Kardiologii i
Angiologii Interwencyjnej,
który wzbogacił się o dodatkową pracownię zabie-

gową. Odpowiadając na
pytanie przewodniczącej
Komisji Zdrowia, dyrektor
szpitala poinformował, że
Oddział Kardiochirurgii
wykonuje bardzo potrzebne zabiegi m.in. wszczepianie bypassów.
Tymczasowo znajduje się on na II piętrze
szpitala, w miejscu dawnej chirurgii dziecięcej
(przeniesionej na razie do
budynku Pediatrii). Docelowo nowoczesna Kardiochirurgia, dysponująca
w przyszłości m.in. nowoczesną salą operacyjną,
znajdzie swoje miejsce w
nowej, dobudowanej części szpitala.
- Co stało się z oddziałem Pomorskiego Centrum
Kardiologicznego w wejherowskim szpitalu (po
modernizacji nazwanym
Kaszubskim
Centrum
Chorób Serca i Naczyń
- przyp. red.)? Podobno
szpital zerwał umowę z
tą placówką - stwierdziła przewodnicząca Łucja
Słowikowska.
- Rzeczywiście Centrum
Kardiologiczne otrzymało od nas wypowiedzenie dzierżawy lokalu, ale
potem to wypowiedzenie
wycofaliśmy.
Przyczyną
likwidacji tej placówki w
naszym szpitalu jest fakt,

że nie otrzymała ona kontraktu z NFZ na świadczenie opieki zdrowotnej - wyjaśnił prezes Zieleniewski.
- Na szczęście pacjenci z
chorobami serca mają zapewnioną opiekę na Oddziale Kardiologii. Ponadto mamy zgodę na zabiegi
kardiochirurgiczne i na rehabilitację kardiologiczną.
ZMIANY
I INWESTYCJE

Jak podkreślił A. Zieleniewski, decyzje o
utworzeniu kardiologii w
Wejherowie zapadły we
wrześniu, więc było mało
czasu na przygotowanie
pomieszczeń dla tego
oddziału. W związku z
dużymi zmianami, szpital wypowiedział umowę
stacji krwiodawstwa, której pomieszczenia zajęło
szpitalne laboratorium. W
jego dawnych wnętrzach
powstają gabinety zabiegowe kardiochirurgii.
Informując o zmianach, dyrektor wejherowskiego szpitala mówił też
o ważnej i kosztownej inwestycji - rozpoczętej już
budowie nowego bloku
operacyjnego. Ten bardzo
potrzebny
nowoczesny
obiekt kosztować będzie
około 100 mln zł. Jak zaznaczył A. Zieleniewski
powstanie nowego bloku
z siedmioma salami operacyjnymi i innymi gabinetami, to widoczna korzyść konsolidacji szpitala
w ramach Szpitali Pomorskich.
NOCNA OPIEKA

Podczas
posiedzenia powiatowej Komisji
Zdrowia pytano dyrektora szpitala o funkcjonowanie systemu ratownictwa,
w tym o obecność lekarza
interwencyjnego na od-

Kontrowersje i obawy
Łucja Słowikowska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Prorodzinnej
Rady Powiatu Wejherowskiego
- Konsolidacja kilku szpitali wywołuje kontrowersje i
obawy o sytuację wejherowskiego szpitala, a dokładnie o sytuację pacjentów
i pracowników. Docierają
do mnie niepokojące głosy.
Niektóre efekty zmian nie
satysfakcjonują pracowników szpitala. Dlatego zależało mi na wyjaśnieniach
wiceprezesa spółki Szpitale
Pomorskie, w której skład
wchodzi Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.
Jako samorząd powiatowy nie mamy wpływu na funkcjonowanie szpitala, podlegającego samorządowi województwa pomorskiego, ale staramy się wspierać tę
placówkę w trosce o pacjentów - mieszkańców powiatu
wejherowskiego.

dziale ratunkowym (dyrektor zapewnił, że taki
lekarz jest na miejscu, co
potwierdziła
niedawna
kontrola NFZ), a także o sposób świadczenia
nocnej opieki chorych.
Nowe przepisy scedowały
te świadczenia medyczne
właśnie na szpitale.
Jak poinformował prezes Zieleniewski, opieka
nocna nadal pozostaje w
gestii pogotowia Falck
Medycyna, na podstawie
umowy ze szpitalem. Do
30 listopada br. nocna i
świąteczna opieka medyczna będzie funkcjonowała - tak jak dotychczas - przy ul. Gdańskiej
47 na Śmiechowie, ale od
1 grudnia 2017 r. będzie
zlokalizowana w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10, w pomieszczeniach
po byłej poradni chorób
płuc.
Kolejnym tematem, poruszonym na spotkaniu w
Starostwie były warunki
pracy i płacy pracowników

Szpitala Specjalistycznego
im. F. Ceynowy. Na pytanie, czy zyskali oni czy
stracili po konsolidacji,
prezes Zieleniewski odpowiedział, że z tym może
być różnie. Każdy z czterech połączonych szpitali miał swój regulamin,
swój system pracy i premiowania pracowników,
a od czerwca br. te zasady
zostały ujednolicone. Na
wynagrodzenie lekarzy i
pielęgniarek składają się
różne elementy. Mogło się
zdarzyć, że w niektórych
aspektach sytuacja uległa
poprawie, w innych pogorszyła się.
BRAKUJE PIELĘGNIAREK

Na pytanie o sytuację
kadrową szpitala, wiceprezes Szpitali Pomorskich mówił o dotkliwym
braku pielęgniarek.
- Największym problemem jest obecnie zbyt mała
liczba pielęgniarek i położnych - powiedział Andrzej
ciąg dalszy na str 13
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ciąg dalszy ze str 12 tej sprawie, na ile będzie
to możliwe.
Zieleniewski. - W GdańJuż po posiedzeniu kosku ten problem prawie misji dowiedzieliśmy się od
nie istnieje, ze względu na starosty wejherowskiego
funkcjonującą tam uczel- Gabrieli Lisius, że w Kanię, kształcącą m.in. pie- szubsko-Pomorskiej Szkolęgniarki. W szpitalach w le Wyższej w Wejherowie
Gdyni oraz w Wejherowie utworzono kiedyś wydział
mamy prawdziwy dramat. pielęgniarski, ale niestety,
Problem pogłębia fakt, nabór był nieskuteczny z
że zgodnie z przepisami powodu zbyt małej liczby
unijnymi każda pielę- chętnych.
gniarka musi mieć wyższe
Na koniec doktor Anwykształcenie, najlepiej drzej Zieleniewski podyplom magistra, a przy- informował radnych o
najmniej licencjat. Bardzo funkcjonowaniu od niebrakuje również położ- dawna przy szpitalu okonych, co może skutkować ło 200 płatnych miejsc
ograniczeniem przyjmo- parkingowych, co ma
wania pacjentek.
uporządkować problem i
Uczestniczący w spo- zapewnić pacjentom oraz
tkaniu członkowie komi- ich rodzinom miejsca posji, w większości lekarze stojowe. Bezpłatne pozopodkreślali, że niedostatek stają parkingi położone na
pielęgniarek odczuwalny niższym tarasie, nieco dajest również w przychod- lej od wejścia do szpitala i
niach. Podczas dyskusji na oddział ratunkowy.
radni stwierdzili, że warW spotkaniu, obok
to zabiegać o utworzenie przewodniczącej Komisji
w Wejherowie wydziału Zdrowia, Polityki Społeczlub filii szkoły wyższej, nej i Prorodzinnej Łucji
kształcącej pielęgniarki. Słowikowskiej, uczestniStworzyłoby to szansę na czyli jej członkowie: Barpozyskanie nowych kadr bara Wilczyńska (widla wejherowskiego szpi- ceprzewodnicząca), Ewa
tala. Prezes placówki po- Daleka, Piotr Pelcer,
dziękował za zaintereso- Wiesław Szczygieł i Jawanie się tematem i prosił cek Thiel.
AK.
o wsparcie samorządu w

Oczekiwany remont przejścia
dla pieszych obok Sanktuarium
W ostatnich numerach Gazety Rumskiej pisaliśmy
o zniszczonych chodnikach okalających rumskie Sanktuarium, również wielokrotnie monitował w tej sprawie
radny M. Kryża. W końcu, w pierwszych dniach listopada ekipa remontowa przystąpiła do naprawy przejścia dla pieszych w poprzek ul. Dąbrowskiego. Mamy
nadzieję, że pozostałe zniszczone elementy otoczenia
również zostaną w niedługim czasie naprawione.

Rezolucja PE ws. praworządności
i demokracji w Polsce
Parlament Europejski przyjął w środę 15 listopada 2017 r. rezolucję ws. praworządności i demokracji w Polsce. Władze Wspólnoty
Europejskiej orzekły o „jednoznacznym ryzyku poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE”.
Po przyjęciu takiej rezolucji, dalsze działanie
należeć będzie do Komisji
Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych PE. W
najgorszym wypadku procedura może doprowadzić
do zawieszenia części praw
członkowskich Polski.
Głosowanie
podzieliło europosłów z Polski
– politycy PO byli niejednomyślni w tej sprawie. Eurodeputowani PSL
zbojkotowali głosowanie
nad rezolucją PE ws. Polski. „Polskie sprawy musimy rozwiązywać w Polsce” – poinformowali na
Twitterze Ludowcy. Za
przyjęciem rezolucji głosowała część europosłów
PO - m.in. Barbara Kudrycka, Danuta Hübner,
Róża Thun, Danuta Jazłowiecka, Michał Boni,
Julia Pitera.
W głosowaniu o przyjęcie rezolucji wzięło udział
661 eurodeputowanych.
Za przyjęciem głosowało
438 europosłów, przeciw
było 152 eurodeputowanych. W głosowaniu nie
wzięło udziału 71 członków PE.
Uchwalenie rezolucji
wywołało spory sprzeciw
wielu polityków, naszego
MSZ, a nawet władz Węgier. „To wstyd i skandal,
że Parlament Europejski
wzywa do zainicjowania
procedury przeciwko Polsce” – powiedział w imieniu rządu Węgier wicepremier tego kraju Zsolt

Semjén. Powiedział też,
że węgierski rząd stoi obok
Polski i nie może zaakceptować decyzji o przyjęciu
rezolucji z sprawie praworządności w Polsce. Wicemarszałek Sejmu Ryszard
Terlecki powiedział „To
w ogóle skandal, że są
tacy, którzy tak bardzo
nie lubią, nie chcą własnej ojczyzny, że potrafią
głosować przeciwko niej”,
„(…)głosowanie za rezolucjami, które mają karać
za niepopełniane winy, to
przekroczenie
wszelkich
granic”. Rzecznik Rządu
Rafał Bochenek na konferencji prasowej w czwartek powiedział „Rezolucja
Parlamentu Europejskiego
jest oparta na kłamstwie,
nieprawdziwych informacjach oraz insynuacjach!”.
Eurodeputowany
Ryszard Legutko powiedział, że działania Komisji
Europejskiej wobec Polski są bezprawne. Polityk
oskarżył Fransa Timmermansa o stosowanie
podwójnych standardów
i działania na szkodę UE.
Prezydent A. Duda w
ostrych słowach skomentował postawę posłów PO
i ich koalicjantów w czasie
debaty o praworządności
w Polsce, „(…)zachowanie i
język posłów PO i ich koalicjantów w PE jest nie do zaakceptowania” – ocenił na
Twitterze Andrzej Duda.
„To mowa kłamstwa, która
uderza w Polskę, Polaków i
nasze prawo wyboru. Gdzie
szacunek dla demokracji?”.

Sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego

Istnieje
starodawne
przysłowie (porzekadło),
że „zły to ptak, który kala
swe gniazdo”. Być może
europosłowie PO o nim
nigdy nie słyszeli, zresztą
nie od dziś nawołują do
„karania” własnego kraju
(np. poprzez filmy rozpowszechniane przez S. Niesiołowskiego). Zachowują się czasami tak, jak by
działali nie na korzyść
własnego państwa, ale
aby jak najbardziej mu zaszkodzić. Kiedy sami byli
większością parlamentarną, na każdą propozycję
dyskusji o Polsce na forum międzynarodowym
reagowali bardzo nerwowo
i wprost żądali, aby sprawy
polskie załatwiać w Polsce. Obecnie posuwają się
do każdego działania, aby
tylko osiągać swoje cele,
nawet kosztem własnego
kraju. To powinno dać
wiele do myślenia ich wyborcom. Na nic zdają się
tu tłumaczenia, że takie
kary nie dotkną nikogo z

tzw. „zwykłych obywateli”. Dotkną każdego z nas,
czy to przebywającego w
kraju czy za granicą. A
straty finansowe poniesie
całe państwo, czyli ucierpi
nasza kieszeń, a nie jakaś
bliżej nieokreślona „ekipa
rządząca”. Każda złotówka wydana przez polityków (czy to na inwestycje,
czy to na składki i kary
finansowe) pochodzi z
naszych własnych podatków!
Zresztą, czy ktoś z
Czytelników słyszał, aby
wewnętrzne
konflikty
państw członkowskich UE
rozwiązywano na forum
PE? PE nawet w sprawie
wydarzeń w Hiszpanii
konsekwentnie twierdzi,
że to ich własna sprawa. To
chyba pierwsza „historyczna” sytuacja, w której politycy reprezentujący swój
kraj głosują za rozwiązaniami skierowanymi przeciwko swojemu narodowi.
W. Hintzke
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Holy wins, czyli święci balują w Szkole Podstawowej nr 10
30.10.17 r., był wesołym, tanecznym i zarazem słodkim dniem.
Uczniowie szkoły bawili się, śpiewali oraz brali udział w konkurencjach o świętych.
Uczniowie również odwiedzili Urząd Miasta. Dostali cukierki i lizaki od pana wiceburmistrza Piotra Wittbrodta oraz pani naczelnik
- Anny Czyżewskiej, a pan burmistrz śpiewał
z nami piosenkę "Taki duży, taki mały może
świętym być...".
Poza tym odbył się kiermasz ciast - ciasta pyszne!
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie
i wspólne świętowanie.
Beata Kędzierska

REKLAMA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI, W REJONIE
UL. DĘBOGÓRSKIEJ,STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 17 o powierzchni 8126 m2, obręb 14, zapisanej
w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Miasta
Rumi o warunkach zabudowy Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r., zgodnie z którą nieruchomość przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością usług nieuciążliwych
– „MW,U”. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00, w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24

Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01

Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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Cena wywoławcza wynosi 3.250.000,00 zł netto (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych). Wadium wynosi 325.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 stycznia 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Celem zapewnienia dostępu dla działki nr 17 obręb 14 do drogi publicznej – ul. Dębogórskiej,
zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca
działkę nr 9/3 obręb 14 o powierzchni pasa służebności drogowej 1417 m2, na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 17 obręb 14. Wynagrodzenie za
ustanowienie służebności drogowej, należne Gminie Miejskiej Rumia, płatne będzie w okresach
rocznych, w wysokości po 4.798,23 zł brutto, co stanowi 2% wartości rynkowej służebności. Pierwsza wpłata wynagrodzenia podlegać będzie zapłacie nie później niż na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności. Kolejne wpłaty
wynagrodzenia za ustanowienie służebności, płatne będą do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od następnego roku od kiedy zawarta będzie umowa ustanowienia służebności. Wynagrodzenie
okresowe za ustanowienie służebności podlegać będzie aktualizacji raz na 5 lat, licząc od dnia ustanowienia służebności drogowej, jeżeli jej wartość ulegnie zmianie, przy zastosowaniu 2% stawki.
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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25-lecie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi
7 listopada 2017 r. przypadały uroczyste obchody
jubileuszu 25-lecia Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Eucharystią odprawioną
przez związanych ze szkołą kapłanów rozpoczął się
jubileuszowy dzień.
W sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych
na wspólnej modlitwie i
świętowaniu zgromadziło
się kilkaset osób, byłych
i obecnych uczniów SLO
oraz pracowników, nauczycieli i sympatyków
tej zacnej szkoły. Wśród
zaproszonych gości nie
zabrakło przedstawicieli
władz oświatowych, samorządowców oraz delegacji instytucji współpracujących ze szkołą.

Mszy świętej w intencji założycieli szkoły, nauczycieli, wychowawców
oraz uczniów, a także absolwentów przewodniczył
ks. Roman Jachimowicz
SDB, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej.
Po zakończeniu mszy św.
wszyscy udali się do dolnego kościoła aby obejrzeć
przedstawienie przygotowane przez uczniów szkół
salezjańskich, mówiące o
życiu św. Jana Bosko.

Po zakończeniu przedstawienia szkolnego przemawiali zaproszeni goście
i składano życzenia dalszego rozwoju liceum na
ręce jego obecnego dyrektora ks. Stefana Makurackiego. Po części
oficjalnej i artystycznej
można było udać się do
budynku szkolnego na
smaczny posiłek i poczęstunek tortem jubileuszowym.

Uczestnicy obchodów szczelnie wypełniali mury rumskiej świątyni

Wojtek Hintzke

Na górnym zdjęciu: podczas uroczystości uhonorowano wybitnych nauczycieli liceum, na dolnym zdjęciu: fragment przedstawienia o św. Janie Bosko

Na górnym zdjęciu: gratulacje ks. Dyrektorowi składa Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, na dolnym
zdjęciu: Burmistrz Michał Pasieczny, Przewodniczący R.M. Ariel Sinicki i przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania Karolina Rydzewska składają gratulacje od władz miejskich
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Podsumowanie konkursu o Janie Pawle II

Już po raz drugi Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zorganizował konkurs poświęcony pamięci polskiego
papieża pt. „Święty Jan Paweł II – Idźmy naprzód
z nadzieją”.
Konkurs adresowany
był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miał na
celu pogłębienie wiedzy o
życiu, działalności, twórczości i osobowości Jana
Pawła II, a także rozwijanie wyobraźni oraz plastycznych umiejętności.
Uroczyste podsumowanie, na którym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe dla 35

laureatów odbyło się w
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Mariola Błaszczuk
– wicedyrektor PZPOW
w Wejherowie przygotowała dla laureatów
zagadki.
Ochotnicy
odpowiadali m.in. na
takie pytania jak: Jak
na imię miał Jan Paweł
II?, Kiedy odbyła się
pierwsza pielgrzymka
papieża Jana Pawła II do

ojczyzny?, Kto był drugim papieżem?, Ile lat
miał najmłodszy papież
w chwili objęcia Tronu
Piotrowego?, Jakie imię
najczęściej przybierali
papieże?, Ile pielgrzymek w sumie odbył Jan
Paweł II? Za poprawne
odpowiedzi dzieci otrzymały drobne upominki.
Całą
uroczystość
uświetnił występ młodzieży z koła Studio
Wokalu prowadzonego

przez Weronikę Korthals-Tartas. Wszyscy
zebrani mieli okazję wysłuchać trzech różnych

utworów w wykonaniu
Sponsorem
nagród
Klaudii Łaty, Przemy- było Starostwo Powiatosława Bruhna i Gracja- we w Wejherowie.
Jacek Thiel
na Gołębiewskiego.

Święto Niepodległości w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi

Jak co roku obchody Święta Niepodległości w I Liceum im. Książąt Pomorskich w Rumi przebiegły w
uroczystej atmosferze. Nauczyciele historii przygotowali z uczniami akademię upamiętniającą 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ten sposób cała społeczność szkolna przypominała sobie najważniejsze
fakty opisujące zmagania
narodu w walce o niepodległość. Szkolny chór wyśpiewał dumnie najpiękniejsze dla tradycji Polski
pieśni żołniersko- religijne.
Do wspólnego świętowania 11 listopada
włączył się Samorząd
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Uczniowski zapraszając
młodzież do wspólnego
śpiewania piosenki „Wolność kocham i rozumiem”
w czasie długiej przerwy
oraz organizując karaoke
pieśni patriotycznych.
Kultywowaniu tradycji
sprzyja poczucie wspólnoty. W tym roku, podobnie
jak w ubiegłym Dyrekcja,
młodzież i nauczycie-

le I LO wzięli udział w
miejskiej Paradzie Niepodległości.
Pomimo
niesprzyjającej aury Biało-Czerwony pochód zakończył się przy pomniku
Józefa Wybickiego, gdzie
przedstawiciele
władz
miasta i powiatu złożyli
kwiaty. Młodzież z I LO
wystąpiła w strojach z lat
dwudziestych.
J.P.
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Rumia przyjazna
pieszym i kierowcom
Z Piotrem Bartelke, radnym miasta Rumi, rozmawia Emilia Samulska.
- W ostatnim numerze Gazety Rumskiej
rozmawialiśmy o Pańskich staraniach o powstanie dodatkowego
przystanku linii „R”.
Przy tej okazji wyniknęła kwestia braku przejścia dla pieszych na ul.
Pomorskiej. Do tej sprawy obiecaliśmy wrócić
na naszych łamach...
- To prawda. Mieszkańcy do przejścia dla pieszych musieli dojść albo do
kolejnego przystanku autobusowego, albo cofnąć
się do ronda Unii Europejskiej, co było nonsensem.
Wszystko zaczęło się od
początku, ale tym razem
należało uzasadnić, że w
tym miejscu potrzebne
jest przejście dla pieszych i
przejazd dla rowerów.
- Czy trudno było
przekonać niektórych
radnych o słuszności

wybudowania przejścia
naziemnego dla pieszych w tym miejscu?
- Tak, ponieważ uważali oni, że takie przejście
zakorkuje ulicę Pomorską
i utrudni przejazd dla
kierowców z Redy i Półwyspu Helskiego. Przekonałem ich, że rozwiązanie
to nie tylko nie sparaliżuje ruchu, ale ułatwi życie
pieszym, w tym osobom
niepełnosprawnym i matkom z dziećmi.
- Na sesjach Rady
Miejskiej podkreślał Pan,
że czas odejść od projektowania przestrzennego
wyłącznie pod kierowców i zacząć uwzględniać
także potrzeby pieszych i
rowerzystów, a szczególnie w ścisłych granicach
miasta.
- Tak. Czy Rumia ma
być miastem, w którym
infrastruktura zoriento-

wana jest jedynie na interesy osób korzystających
z samochodów? Moim
zdaniem infrastruktura
zorientowana
powinna
zostać w pierwszej kolejności na pieszych, a także
być dogodna dla rowerzystów, komunikacji miejskiej, a na samym końcu
dla osób korzystających
z samochodów. W tym
konkretnym
przypadku zwróciłem uwagę, że
uruchomienie przejścia
naziemnego nie wpłynie
znacząco na płynność
ruchu samochodowego,
ponieważ już teraz w godzinach szczytu odbywa
się on z prędkością ruchu pieszych. Chodzi mi
zwłaszcza o ulicę Hutniczą w Gdyni oraz ulice
Pomorską, Dąbrowskiego
i Dębogórską w Rumi.
- Tymczasem we wrześniu 2017 roku oddano

przejście naziemne dla
pieszych i przejazd dla
rowerów do użytku...
- Burmistrz Michał
Pasieczny od początku
przychylnie spojrzał na
moją prośbę i stwierdził,
że wielu mieszkańców
można w tym przypadku
uszczęśliwić bardzo małym kosztem, a zwłaszcza
niepełnosprawnych, którzy na co dzień spotykają
się z wieloma trudnościami życia.
- Jest Pan zadowolony, że projekt został
ukończony?
- Nawet bardzo, bo
mieszkańcy żyją teraz bezpieczniej i spokojniej. Jednak co niektórym pewnie
wyrosły kaktusy na dłoniach, ponieważ mówili:
„Kaktus nam szybciej wyrośnie na dłoni, niż uda
się wybudować przystanek
i przejście”. Byli bardzo
sceptyczni, ponieważ od
wielu lat ich pomysł i
prośba nie były realizowane. Ale postanowiłem
to zmienić i cieszę się, że
się udało, gdyż jako radny staram się jak najlepiej
wypełniać służbę wobec
mieszkańców.

- Na 40-tej sesji Rady
Miasta złożył Pan niedawno pewien wniosek?
- Chodziło o to, by w
każdej szkole zawisła przy
wejściu do budynku Preambuła Konstytucji RP.
Wniosek postanowiłem
złożyć z okazji 20-lecia
Konstytucji oraz w ślad
innych miast. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. to
podstawowy dokument,
który stanowi o naszej

wolności. Zawiera wartości, prawa i obowiązki,
jakie powinien znać i jakimi powinien kierować się
każdy obywatel. Chciałbym, aby każdy Polak, a
zwłaszcza dzieci i młodzież mówili o Konstytucji, a także zachęcali swoich pozostałych kolegów
i koleżanki, aby się z nią
zaznajomili.
- Dziękuję za rozmowę.

Żywa Lekcja Historii dla uczniów klas I, II, III
2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa
Wybickiego w Rumi miały miejsce ciekawe zajęcia edukacyjno-historyczne z cyklu „Żywe Lekcje Historii”. Temat
lekcji brzmiał: „Rycerze i żołnierze państwa polskiego”.
W zajęciach udział wzięło łącznie 327 uczniów z
klas I, II i III, podzielonych
na dwie grupy. Zajęcia prowadził założyciel Teatru
Historycznego Chorągwi
Komturstwa Gniewskiego,
organizator
historycznej
części Bitwy pod Grunwaldem, pan Krzysztof Górecki.
W trakcie zajęć uczniowie ubrani zostali w stroje wojów Mieszka I oraz
Bolesława
Chrobrego.

Dziewczynki na polowaniu strzelały z kuszy.
Wychowawczyni
klasy
III została wyposażona w
elementy pełnej zbroi płytowej z okresu Bitwy pod
Grunwaldem. Uczniowi
klasy III założono pełną
zbroję płytową z okresu
dziecięcego
Kazimierza
Jagiellończyka - jednego
z najwybitniejszych polskich władców. Natomiast
w zbroję husarską ubrano wychowawczynię klasy

II. Ubiór cywilny Józefa
Wybickiego oraz mundur i uzbrojenie żołnierza
Księstwa Warszawskiego
–legionisty, przydzielono
również chętnym paniom
wychowawczyniom.
Zajęcia takiej „ciekawej
lekcji historii” spotkały się
z wielkim zainteresowaniem małych odbiorców.
Szczególnie, gdy w stroje
husarza, legionisty i Józefa
Wybickiego ubierane były
wychowawczynie dzieci.
17
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99. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Rumi, już po raz trzeci, odbyła
się „Parada Niepodległości”.
Przemarsz przez miasto poprzedziła uroczysta
Msza Św., która odbyła
się w Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych.
Zaraz po niej mieszkańcy
Rumi uformowali Biało-Czerwony pochód, który zakończył się pod pomnikiem Derdowskiego/
Wybickiego, gdzie przedstawiciele władz miasta i
powiatu złożyli kwiaty.
Po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział również
Żołnierze 18 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego
w Wejherowie oraz Batalionu Dowodzenia Marynarki
Wojennej w Wejherowie

oraz 150 żołnierzy z Akademii Marynarki Wojennej. Na zakończenie, na
wszystkich mieszkańców
czekała harcerska grochówka, a także możliwość zrobienia sobie zdjęcia z sobowtórem Józefa
Piłsudskiego.
Jednak Parada to niejedyny element Obchodów Dnia Niepodległości
w Rumi. Po południu, od
godziny 15:30 na antresoli MOSiR dostępna była
wystawa oręża wojskowego „Historia i hobby”, a o
godzinie 16:00 odbył się
koncert pieśni patriotyczW.H.
nych.

Przedszkole Janowiaczek ze swoim „smokiem”

W marszu uczestniczyli również rumscy radni
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Wieńce składają radna powiatowa Ł. Słowikowska i wicestarosta W. Reclaf

Totalitarna Rezolucja
Według przyjętej 15 listopada przez Parlament Europejski rezolucji „obecna sytuacja w
Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w
art. 2 traktatu o UE”. Artykuł ten mówi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są
wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”
Chorągiew Jakuba Wejhera oddała salut armatni

Uczniowie I LO jak zwykle w stylowych przebraniach

Jak na ironię to właśnie autorzy i zwolennicy
rezolucji podczas debaty
w swoich wypowiedziach
złamali niemal wszystkie
z tych zasad. „60 tysięcy
faszystów, neonazistów i
zwolenników supremacji
białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz”
- mówił o Marszu Niepodległości
przewodniczący liberałów Guy
Verhofstadt. Gdzie w tej
wypowiedzi jest miejsce
na wolność, niedyskryminację i tolerancję? Nie

tylko zagraniczni politycy pozwalają sobie na takie oszczerstwa. Również
PO złożyła poprawkę do
rezolucji, wg. której „w
Warszawie odbył się marsz
faszystów”. Jak widać, dla
unijnych polityków istnieją równi i równiejsi. Na
pewne wybrane mniejszości: seksualne, religijne
czy etniczne złego słowa
powiedzieć nie można.
Wolno jednak zwyzywać
60 tysięcy polskich patriotów od neonazistów.
Co więcej, retoryka rezolucji ukazała prawdziwe
oblicze UE. Według projektu Parlament Europejski ma „potępić środki
represji i akty prześladowania politycznego ze strony
władz Polski, wymierzone
przeciwko
komunistom,
antyfaszystom i innym demokratom”. Stawianie ko-

munistów i demokratów
na jednej linii jasno obrazuje nam jak wielka przepaść ideowa stoi pomiędzy Polską a UE. Dla nas
– Polaków, komunizm jest
wręcz synonimem terroru
i okrucieństwa, z kolei
Unia stawia komunizm na
równi z demokracją i staje
w obronie tej zbrodniczej
ideologii. Na takie słowa
nie może być naszej zgody. Chociaż obecny Rząd
nie jest wystarczająco
„unio-sceptyczny”, to cieszy nas jednak twarda postawa naszych europosłów
wobec tej rozwścieczonej
demo-liberalnej hołoty.
Musimy w końcu stanąć w prawdzie i przyznać, że po okupacji
niemieckiej i sowieckiej
stanęliśmy dziś w obliczu
nowego
zagrażającego
nam totalitaryzmu, ja-

kim jest neomarksistowska, demo-liberalna Unia
Europejska. My - narodowcy od zawsze mówiliśmy o zagrożeniach, jakie
płyną z wejścia do UE.
Co najgorsze, na skutek
omamienia europejskimi
funduszami (co w rzeczywistości wiąże się ze
sterowaniem naszą gospodarką), to sami Polacy
dobrowolnie weszli w ten
układ. Nawet w naszym
mieście – Rumi stawiamy
pomniki swojemu nowemu okupantowi (Rondo
UE), a granatowe flagi
tego marksistowskiego
tworu powiewają na naszych ulicach kilka razy
w roku. Czy nie czas już
z tym skończyć?
Tomasz Kłeczek
Prezes Stowarzyszenia
Narodowa Rumia
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Święto deformacji

Sam Luter pokazał, że
nie zależało mu na dobru
wspólnoty
chrześcijańskiej. Nie przejął się na31 października minęło 500 lat od wystąpienia łożoną na niego w 1521r.
coraz barMarcina Lutra dającego początek Reformacji. To Ekskomuniką,
dziej otwarcie atakował
właśnie tego dnia w 1517 roku – wedle legendy - kościół i papieża. W ten
sposób rozpoczął
przybił on do drzwi kościoła zamkowego w Wit- właśnie
swoją karierę w dużej
tenberdze 95 tez, w których zawarł krytykę nad- mierze bardziej polityczną niż religijną. Nie może
użyć występujących w kościele katolickim.
więc dziwić, iż uznawany
czasach Lutra. Niewątpli- jest obecnie za protoplaW szczególności potępił Dlaczego Luter
wie zauważył on i nazwał stę nowoczesnego narodu
praktykowany wówczas miał rację?
handel odpustami. Dzięki
W kontekście wystą- ten oraz inne problemy, z niemieckiego.
technice drukarskiej, któ- pienia Lutra, ogłoszo- którym borykał się ów- Dlaczego Luter
rą rozwijano w Europie od nych przez niego tez i czesny kościół. Prawidło- nie miał racji?
Reformacja przyniosła
kilkudziesięciu lat, jego będącej ich konsekwencją wo postawiona diagnoza
tezy rozprzestrzeniły się w reformacji nie można za- nie pozwoliła jednak wy- okres krwawych wojen
krótkim czasie po Starym pominać, że fakty histo- leczyć choroby ze względu religijnych, które pustoKontynencie, doprowa- ryczne są bezsporne. Ko- na pychę i brak pokory szyły i wyludniały Europę
dzając do trwającego do ściół katolicki zaś, choć niedoszłego uzdrowicie- przez ponad 100 lat. Nie
dziś rozłamu w chrześci- jest mistycznym Ciałem la. Początkowo niemiecki zatrzymała ich, absurdaljaństwie. Tym większym Chrystusa, to tworzony mnich i jego postulaty zo- na z dzisiejszego punktu
konfederacja
smutkiem napawa więc przez grzeszników nie stały zlekceważone przez widzenia,
fakt, że „święto refor- jest wolny od błędów. Nie hierarchię kościelną. Jak w Augsburgu zawarta w
macji” było obchodzone można zatem odmówić się jednak okazało w dłuż- 1555 r. Wprowadzała ona
także przez wysoko posta- prawdziwości zarzutom szej perspektywie, potrze- zasadę „cuius regio, eius
wionych hierarchów ko- stawianym przez Lutra. ba uzdrowienia kościoła religio” (łac. czyja władza,
ścielnych – poczynając od Nauczanie o odpustach doprowadziła do gruntow- tego religia), która nakazyprymasa Polski, kończąc opiera się na założeniu, nych reform zwieńczonych wała przyjmować poddazaś na samym papieżu. że Bóg w swojej łaskawo- trwającym w latach 1545- nym wyznanie zwierzchPrzypomina to niestety ści może po spełnieniu 1563 soborem trydenc- nika feudalnego. Okres
świętowanie przez zdra- szczególnych warunków kim. Postanowiono nie ten zakończyła dopiero
dzonego małżonka faktu przez człowieka, uwolnić tylko naprawić zło, które wojna 30-letnia z lat 1618zdrady. Czym innym jest go od odpowiedzialności zrodziło się wewnątrz ko- 1648, która zrujnowała
bowiem chęć pojednania, za grzechy jeszcze za ży- ścioła, ale potępiono także kontynent gospodarczo i
czym innym zaś radość z cia. Idea ta została jednak błędy szerzone przez Lu- demograficznie. Jeśli zaś
podziału.
zupełnie wypaczona w tra i innych reformatorów. chodzi o założenia dok-

trynalne luteranizmu, to
odrzuca on tradycję i nauczanie kościoła jako źródło wiary, przyjmując zasadę „sola scriptura” (łac.
tylko pismo). Ponadto nie
uznaje realnej obecności
Chrystusa w Eucharystii,
traktując Komunię Świętą
jedynie jako symbol. Odrzuca kult świętych i deprecjonuję rolę Matki Bożej. Współczesne odmiany
protestantyzmu z kolei
akceptują kapłaństwo kobiet czy też małżeństwa
homoseksualne. Tym bardziej niezrozumiałym jest
zatem chociażby udział papieża Franciszka w obchodach 500-lecia reformacji
zapoczątkowanych jesienią
2016 r. w luterańskiej katedrze w szwedzkim Lund
czy też członkostwo prymasa Polski w Komitecie
Honorowym obchodów
500-lecia reformacji w Polsce.
Jedna jest owczarnia

Można by rzec, że
wspomniane
postawy
hierarchów kościelnych
wobec wielkich obchodów rocznicy reformacji
to wspaniałe przykłady
ekumenizmu.
Niestety
jednak jest to dialog dla
dialogu, gesty, które nie
przybliżają nawet na krok
„braci odłączonych” do
powrotu na łono kościoła,
a raczej utwierdzają ich w
błędzie. Ponadto przyjęcie
takiego stanowiska wskazuje, jakoby wystąpienie
Lutra było jasnym punktem na kartach historii. Z
wymienionych już wyżej
względów nie sposób zaakceptować taką tezę. Ta
rocznica jest natomiast
okazją do przeproszenia
za popełnione przed wiekami błędy, wyrażenia
ubolewania nad rozłamem i jeszcze gorliwszej
modlitwy o nawrócenie
owieczek, które opuściły
owczarnie.

Arkadiusz Gajos
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Kawaleria na 99 urodzinach Niepodległości Polski w Rumi

Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów”, które działa od 2003 roku, dzięki uprzejmości władz miasta Rumi po raz trzeci wzięło udział
w dniu 11 listopada br. w Paradzie Niepodległości
w tym zacnym mieście.
W tym roku wystąpiliśmy w większym składzie
tj. sekcji liniowej kawalerii oraz towarzyszącej
jej taczanki. Sekcję kawalerzystów, umundurowanych tak jak Wojsko
Polskie w sezonie jesienno- zimowym w latach
II Rzeczypospolitej oraz
wyposażonych w rzędy
kawaleryjskie z tej epoki, prowadził dowódca w
mundurze nawiązującym
do osoby generała Józefa
Hallera. Oddział przybył
do Rumi konno, pokonując trasę ze swej bazy w
Polskiej Stajni Kawaleryjskiej w Mrzezinie, w trudnych warunkach atmosferycznych- przy padającym
deszczu, śniegu a nawet

gradzie oraz smagany silnymi podmuchami wiatru. Taczanka, ciągnięta
przez dwa dorodne konie
rasy fryzyjskiej, przybyła
do Rumi wraz z obsługą
ciężkiego karabinu maszynowego, który dumnie
sterczał w jej tylnej części.
Obsługa taczanki: woźnica, celowniczy, taśmowy
oraz amunicyjny, była
również umundurowana i wyposażona tak jak
żołnierze WP w okresie
istnienia II RP. Oddział
stawił się w umówionym
miejscu przy kościele na
ulicy Dąbrowskiego a następnie przeszedł na czele Parady ulicami Rumi
aż pod obelisk u zbiegu
ulic Derdowskiego i Wy-

bickiego. Tam podczas
uroczystości krakusi oraz
ich konie i sprzęt byli dostępni dla obecnych na
uroczystości- można było
porozmawiać oraz zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie
z koniem, kawalerzystą
albo karabinem maszynowym na taczance. Dobrego klimatu imprezy
nie zepsuła kapryśna aura,
która usilnie starała się
utrudnić wszystkim ten
podniosły dzień.
Warto dodać, iż Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów” prowadzi
w Mrzezinie Polską Stajnię
Kawaleryjską, w której realizuje: indywidualne jazdy konne na maneżu dla
dzieci i dorosłych, jazdy w

teren, zajęcia hipoterapii,
imprezy urodzinowe oraz
integracyjne i okolicznościowe, ferie oraz kolonie w
siodle a także lekcje żywej
historii z wykorzystaniem
oryginalnego wyposażenia
żołnierza WP z okresu II
RP.
Stowarzyszenie dziękuje władzom miasta Rumia
za zaproszenie na tę zacną

uroczystość i sympatyczną współpracę podczas jej
realizacji. Krakusi pomorscy dziękują też swojemu
wolontariatowi, który tak
doskonale sprawdził się
podczas przygotowań do
imprezy, w tracie jej realizacji oraz w fazie końcowej. Dziękując również
wszystkim naszym członkom i sympatykom za ak-

tywny udział w evencie,
przygotowujemy się już
na przyszłoroczne obchody 100- rocznicy odzyskania niepodległości, mając
nadzieję, że spotkamy się
ponownie w gościnnej i
sympatycznej Rumi. Zatem, do zobaczenia za rok!

Wojciech Kloński
Prezes Stowarzyszenia
Gdyński Szwadron Krakusów

III Konkurs Chóralny „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki
Po raz trzeci w naszym mieście i powiecie odbędzie się konkurs chóralny p.t. „Małe Trójmiasto
Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin „Małe
Trójmiasto Kaszubskie”.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie
Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”. Konkurs jest
ukierunkowany na amatorską działalność wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych. I etap odbędzie
się 12 i 13 grudnia 2017 r.
(chóry, zespoły dziecięce i
dorosłe) w Rumi. II etap
zaś 18.01.2018 r. godz.
18.00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

Celem konkursu jest
m.in. ukazywanie śpiewu chóralnego, jako
jednej z form integracji środowiskowej w
regionie, pobudzającej
aktywność
społeczno–kulturalną chórów
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, promowanie i upowszechnianie
wartości muzycznych
treści kolęd i pastorałek, prezentacja dorob-

ku chórów i zespołów
wraz z rozwijaniem
zainteresowań muzycznych poprzez pracę w
zespole, wzrost poziomu wykonawczego i
wymiana doświadczeń
amatorskich zespołów
chóralnych.
Eliminacje odbędą się
12 grudnia w Rumi, a finały 18 stycznia 2018 r w
Filharmonii Kaszubskiej
w Wejherowie.
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Puchar Świata w Armwrestlingu Złoty Tur World Cup Rumia 2017

Fantastyczne walki i trzy medale Polaków
3 medale Polaków w najważniejszym turnieju w zawodowym
armwrestlingu na świecie. W Pucharze Świata Zawodowców Złoty Tur World Cup Rumia 2017 rywalizowało prawie 250 zawodników i zawodniczek z 31 krajów. Walczono na prawą i na lewą
rękę, a dodatkową atrakcją było 5 sześciorundowych pojedynków
w formule ArmFight, w których walczyli ze sobą zawodnicy klasyfikowani najwyżej w światowych rankingach.
Gala zawodowego armwrestlingu odbyła się w Rumi
już po raz trzeci. Oprawa zawodów za każdym razem zachwyca zawodników z całego
świata, nawet z tych krajów,
w których armwrestling jest
sportem bardzo popularnym.
Duża scena, wielka ściana z
ekranów ledowych, światła,
lasery, grafiki i multimedia,
realizacja telewizyjna na 8
kamer i trybuny wypełnione
po brzegi – w takiej scenerii
walczyli najlepsi światowi
armwrestlerzy. Rywalizacja
wśród mężczyzn toczyła się
w 8 kategoriach wagowych

cha z Warszawy startujący
w kategorii +105 kg. Na lewą
rękę był siódmy, ale na prawą kolejno kładł wybitnych
zawodników, medalistów
mistrzostwa świata, Europy
oraz Azji i pogromcę znalazł
dopiero w półfinale przegrywając z Aleksandrem
Jankouskim z Białorusi
i zdobywając tym samym
brązowy medal.
Srebro i brąz Marleny Wawrzyniak oraz brąz
Alexa Kurdechy to jedyne
zdobycze medalowe Polaków. Warto jednak zwrócić
jeszcze uwagę na 4 miej-

plus kategoria Open, kobiety zaś miały 4 kategorie
wagowe. Pierwszego dnia
toczono jednorundowe walki na rękę lewą, drugiego na
rękę prawą. Z reprezentantów Polski najlepiej spisała
się Marlena Wawrzyniak
(Arm Fanatic Sport Grudziądz). Najlepsza polska
armwrestlerka od lat należy
do ścisłej światowej czołówki i w Rumi to udowodniła
zdobywając brązowy medal
na lewą i srebrny medal na
prawą rękę.
Bohaterem naszej kadry był także Alex Kurde-

REKLAMA

KAWIARNIA CUKIERNIA

Walka Bartosiewicz vs Tiete

W ofercie znajdują się między innymi:
torty • ciasta • ciastka • babeczki • gorące napoje
Ciasteczko jest czynne przez 7 dni w tygodniu.
Oprócz oferty na wynos, jest również możliwość skosztowania ciast, kawy i herbaty na miejscu.
Kawiarnia Ciasteczko jest miejscem, które najchętniej odwiedzają rodzice z dziećmi oraz
seniorzy. Idąc temu naprzeciw właścicielka lokalu, została partnerem Rumskiej „karty seniora”, oferując tym samym zniżkę 15% rabatu dla wszystkich posiadaczy karty.
W Ciasteczku można zorganizować imprezę,
chrzciny dla małej grupy osób (tj. około 15 os.).
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Przyjmujemy zamówienia na torty
weselne i okolicznościowe

WYPIEKI DOMOWE

ejs

i

m

Polub nas na Facebooku
I bądź na bieżąco z atrakcyjnymi ofertami!
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Po lewej Marlena Wawrzyniak, reprezentantka Polski

CUKIERNIA CIASTECZKO znajduje się przy ulicy Wybickiego 5 w Rumi.
Głównym atutem cukierni są typowo domowe wypieki, robione na miejscu.
Cukiernia oferuje ciasta przygotowane bez dodatkowych spulchniaczy.

CIASTECZKO

W naszej ofercie:
- ciasteczka
- ciasta deserowe
- tarty
- serniki
- torty
- babeczki
- kawa
- herbata

sce Rafała Woźnego na
lewą rękę w kategorii 78 kg
oraz 4 miejsce Małgorzaty
Ostrowskiej na prawą rękę
w kategorii 57 kg.
Największym wygranym
Pucharu Świata Zawodowców był jednak Lewan Saginashvili. Potężnie zbudowany reprezentant Gruzji
był poza zasięgiem swoich
rywali zarówno w najcięższej kategorii +105 kg, jak
i w najbardziej prestiżowej
kategorii Open. Saginashvili wygrał zarówno na lewą,
jak i na prawą rękę i z Rumi
wyjechał z czterema złotymi
medalami.
Klasyfikację medalową
Pucharu Świata w armwrestlingu Złoty Tur World
Cup Rumia 2017 wygrała
Rosja, przed Kazachstanem
i Ukrainą.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach, za rok!

p
ce

rz

yjaz

z

o
ei ci

taką

jak

urodziny,

imieniny,

Oprócz tego cukiernia wykonuje torty okolicznościowe na zamówienie, np. tort weselny, urodzinowy, komunijny, itp. Przyjmujemy również zamówienia na ciasta przed świętami, takie zamówienia można składać do 20.12.2017.
Ceny w Ciasteczku są przystępne, klienci zwracają uwagę na smak, ponieważ czują różnicę w stosunku do tego co oferują masowe cukiernie.
SMAK, CENA ORAZ RODZINNA ATMOSFERA - To jest to, co zdecydowanie wyróżnia
Cukiernię Ciasteczko.
Mile widziane są też imprezy baby shower!
Podejmiemy współpracę z lokalnymi ﬁrmami oraz sklepami na dostarczanie ciast.
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Inwestycje, kultura i sport 85 lat ZHP w Rumi
Z Teresą Mirelą Jałochą, radną miejską Rumi,
rozmawia Emilia Samulska.
- W poprzedniej rozmowie obiecaliśmy powrócić do Pani dokonań
w tej kadencji. Porozmawiajmy na początek o inwestycjach...
- Zgłosiłam kilka ulic,
na których położono płyty
Yomb. Są to: ul. Świętopełka, Subisława, Klonowa, końcówka Bukowej,
Jagodowa, ul. Klonowa od
ul. Wiązowej, ul. Modrzewiowa, Agrestowa, Cmentarna. W tym roku będzie
zrobiona Cyprysowa.
Ponadto z mojej inicjatywy na ulicy Chełmińskiej postawiono ławki.
Postawiono kilka koszy na
śmieci i psie odchody na
ul. Kazimierskiej i Chełmińskiej. Naprawiono też
chodnik przy ul. Borówkowej, uszkodzony przez ekipę budowlańców w 2015 r.
- Co jeszcze udało się
zrobić?
- Warto wspomnieć o
wymienionym w 2016 r.
chodniku od Placu Jana
Pawła II, przy Placu Kaszubskim oraz na ścieżce
od Zagórskiej Strugi do ul.
Kościelnej w stronę kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. I o chodniku w stronę Szkoły Podstawowej nr
1 im. Józefa Wybickiego,
który położono dzięki mo-

jemu wnioskowi do Budżetu Obywatelskiego na 2016
r. i dzięki licznym głosom
naszych mieszkańców.
W tym roku, naprzeciw
SP nr 1, przy Placu Wolności, posadowiono pomnik
upamiętniający
Biskupa
Dominika. Stało się to z
inicjatywy Akcji Katolickiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi,
z poparciem moim, całej
Komisji Kultury oraz przewodniczącego RM Ariela
Sinickiego, który na bieżąco uczestniczył w licznych
spotkaniach z Akcją Katolicką.
- Interesuje się Pani
także sportem. Czy bierze
Pani czynny udział w rozgrywkach?
- Uczestniczę od 2014 r.
w rozgrywaniu setów turnieju siatkarskiego między
drużynami czerwonych i
niebieskich z okazji urodzin Rumi. Mam na koncie zdobycie II miejsca z
naszą drużyną siatkarską
samorządową, z udziałem
burmistrza, radnych oraz
panią Anną Brodacką i Gosią Piątkowską, w turnieju
siatkarskim z okazji 50-lecia Redy.
- Ważne są dla Pani
także wydarzenia o charakterze kulturalnym?

- Biorę udział w licznych
wernisażach i koncertach
na terenie Rumi: w Miejskim Domu Kultury, w
Stacji Kultura, w MOSiR,
w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oraz w
uroczystościach patriotycznych na terenie naszego
miasta.
Ponadto pracowałam w
Komisji ds. Przydzielania
Grantów dla Organizacji
Pozarządowych. Złożyłam
wniosek o przeniesienie
siedziby biblioteki z ul. Kościelnej na Plac Kaszubski,
a także wniosek w sprawie
ochrony (tzn. oświetlenia,
montażu kamery, zabezpieczenia ogrodzenia) Cmentarza Zabytkowego przy ul.
Kościelnej.
Działam również w Komisji Samorządowej, gdzie
wpływają różne sprawy od
mieszkańców, dotyczące
miasta i samorządu. Tam
również rozpatrywaliśmy
m.in. kwestię rumskiego
logo, czy nadania nazwy
nowym ulicom i rondom.
- Składała Pani także do
Budżetu Obywatelskiego
w 2014 r. budowę Placu Zabaw przy ul. Topolowej „Jaś
i Małgosia w Arkadii”?
- Tak, a w związku z tym
w 2015 r. udało się złożyć
projekt o dofinansowanie
do programu „Zielona Wyspa”, który w 2018 roku tu
zostanie zrealizowany, a
w tym roku zrealizowany
został na ul. Różanej. Przeszliśmy weryfikację do tego
programu jako jedyni w
województwie pomorskim.
Ponadto dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa
na konserwację zabytkowego cmentarza i ruin kościoła przy ul. Kościelnej - będzie można zadbać o groby
i ruiny oraz zabezpieczyć je,
żeby przetrwały.
- Dziękuję za rozmowę.

Krąg Instruktorski
Czerwonych Beretów
im. mjr. Kazimierza Śliwy

Krąg Instruktorski powstał 5 listopada 1993 roku rozkazem L10/93.
Pierwszym przewodniczącym został dh. pwd. Krzysztof Konopczyński. Celem działalności jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków oraz podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, środowiska i swych członków.
W kręgu działają instruktorzy z uprawnieniami harcerskimi, państwowymi (ratownicy WOPR, kierownicy placówek wychowawczych,
sternicy jachtowi, sędziowie strzelectwa, ratownicy medyczni). Instruktorzy działający w Kręgu chętnie pomagają drużynom w organizacji
imprez harcerskich, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
W 2012 r. przewodniczącym został dh. Leszek Iwiński, od tego też
czasu krąg cyklicznie organizuje Manewry Taktyczno Obronne, Wiosenną Wyprawę Komandosa oraz Lekcję Historii o Cichociemnych.

W 2016 roku rozkazem L11/2016 Krąg otrzymał imię mjr. Kazimierza Śliwy.
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Ważny jest głos mieszkańców
Z Lucyną Szypułą, radną miasta Rumi, rozmawia
Emilia Samulska.

- Podczas tej kadencji
niejednokrotnie skutecznie
pomagała Pani przy sprawach związanych z drogami w Rumi.
- Faktycznie, dzięki regularnym kontaktom z mieszkańcami dość często udaje się
rozwiązać zgłaszane problemy. W dzielnicy gdzie mieszkam udało się m.in. wyłożyć
płytami yomb na ulice Świerkową, Jarzębinową, Kasztelańską, Kazimierza Wielkiego, Leszka Białego a także
Gruszkową.
- To dzięki Pani ulica
Gruszkowa otrzymała taką
nazwę, chociaż w planie
była zupełnie inna.
- Wcześniej domy przy niej
miały nazwę i numerację ul.
Dębogórskiej.
Tymczasem
omawiany odcinek jest prostopadły do ul. Dębogórskiej i trochę od niej oddalony.
Mieszkańcy poprosili o
nadanie takiej właśnie na-

zwy i ułożenie ulicy płytami
yomb. Zaangażowałam się w
imieniu lokatorów i udało się
- ulica ma nazwę Gruszkowa
i w tym roku wyłożona jest
płytami yomb. Ustawiono też
lustro pozwalające na znacznie bezpieczniejszy wyjazd z
tej ulicy kierowcom.
- Przed nami kolejny
etap inwestycji przy pasie
równoległym do ul. Dębogórskiej?
- Tak, planowane jest wyłożenie ulicy płytami yomb
oraz dokończenie chodnika na całej jego długości. W
tej kadencji płytami udało
się wyłożyć 66 ulic o łącznej
długości 11 km. W naszej sytuacji, gdy nie ma szans, aby
szybko wybudować docelowo większość ulic, na które
pewnie potrzebujemy ok. 200
mln, płyty są dobrym rozwiązanie. Widzimy też reakcje
oraz prośby mieszkańców, aby
wykładać nimi kolejne drogi.
- Miasto też mocno zajęło się terenami rekreacyjnymi, powstało wiele placów
zabaw, tory dla rowerzystów, czy też piękna ścieżka
wzdłuż Zagórskiej Strugi –
niektórzy mówią „rumska
promenada”.
- Staramy się realizować
jak najwięcej zadań społecznych, w 2018 roku powinien

się jeszcze rozbudować o
„zieloną wyspę” ze środków
unijnych, czyli plac zabaw
przy ul. Topolowej, staramy się zdobyć środki zewn.
(m.in. od dewelopera) na
nowy plac zabaw przy ul.
Jagiełły, no i chyba wszyscy
czekamy, jak będzie wyglądała Góra Markowca, która
w ramach środków unijnych
z programu Rewitalizacji zostanie zagospodarowana jako
teren rekreacyjny dla mieszkańców. Ma powstać tam
m.in. wieża widokowa, a na
ścianach jej będzie możliwość
wspinania się, schody terenowe, możliwe, że się pojawi
wkomponowany w zbocze
amfiteatr.
- Planów miasto Rumia
ma najbliższe lata bardzo
dużo, w dużej mierze będą
one realizowane dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych – głównie
unijnych.
- Głównie tak, natomiast
burmistrz wraz z zespołem
pracowników wykonał i
wykonuje wiele czynności,
reform, działań, które dają
nowe dochody w budżecie
gminy, jak i wiele oszczędności. Dzięki temu możemy
realizować znacznie więcej
zadań społecznych.
- Dziękuję za rozmowę.

Śniadanie Daje Moc
8 listopada oddziały przedszkolne i klasy I-III
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi przystąpiły
do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”.
Jest to program edukacyjny na temat zasad zdrowego odżywiania. Data nie
jest przypadkowa, gdyż w
tym dniu obchodzony jest
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania,
który został ustanowiony w
2007 roku. Najważniejsze
cele programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz
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przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez
edukację oraz promocję
prawidłowego
żywienia.
W tym dniu
mali kucharze
własnoręcznie
przygotowali
śniadanie.
Była to dla nas
świetna zabawa, a zarazem

nauka o tym, jak ważne jest
codzienne, zdrowe śniadanie.

Monika Ryncarz

OGŁOSZENIE

