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Niech tegoroczne Święta
Bożego Narodzenia
napełnią Was radością i miłością.
Niech Nowonarodzony Chrystus
będzie obecny nie tylko

w tę wigilijną noc, ale i każdego dnia.

Niech ten świąteczny czas
będzie czasem spędzonym
w gronie rodzinnym, czasem
odpoczynku i wytchnienia.
Życzymy również wszystkiego
dobrego na nadchodzący rok
2018, aby spełniły się wszystkie
Wasze plany i marzenia.
Radosnych Świąt życzy
Redakcja Gazety Rumskiej!

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Fundacja „SŁOWO”
serdecznie zapraszają na uroczystość Objawienia Pańskiego i Orszak Trzech Króli,
który odbędzie się 6 stycznia 2018 r. (sobota) w Rumi.

Program uroczystości Objawienia Pańskiego
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Kościelna 20, Rumia, 6 stycznia 2018 r (sobota)
11.00 - Msza Święta koncelebrowana
12.00 - Rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli
Przemarsz ulicami:
Kościelną, Mostową, Lipową, I Dywizji Wojska Polskiego, Rondem Jana Pawła II
13.00 - Koncert kolęd przy pomniku św. Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszki
Podczas VIII Rumskiej Gali Sportu otrzymaliśmy
nagrodę w kategorii Sponsor Roku 2016

Poczęstunek dla uczestników Orszaku
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PROJEKT KROKUS Dziękujemy za 12 lat Gazety Rumskiej
W roku szkolnym 2017/2018
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
bierze udział w Projekcie Krokus.

Niniejszy numer, który
oddajemy w Państwa ręce,
jest ostatnim wydaniem Gazety w dotychczasowej formie. Byliśmy z Państwem
od 2005 r. W tym czasie
informowaliśmy o wszystkich
ważnych dla naszego miasta
wydarzeniach. Pojawialiśmy
się na uroczystościach podniosłych, radosnych, ale też
tych trudnych i smutnych.
Staraliśmy się sprawić, żeby
byli Państwo zawsze na bieżąco ze wszystkim, czym żyła
i żyje Rumia. Jako misję i cel
obraliśmy sobie wzmacnianie
poczucia więzi i wspólnoty

między mieszkańcami naszego ukochanego miasta, jak i
również budowanie dobrych
relacji obywateli z władzami
lokalnymi. Właśnie dlatego
nawiązaliśmy współpracę z
urzędem miasta i starostwem
powiatowym, informując jednocześnie na naszych łamach
o wszelkich działaniach i
inicjatywach podejmowanych
przez samorząd dla naszego
wspólnego dobra. W naszej
Gazecie zamieszczaliśmy
również ciekawe artykuły,
reportaże i wywiady o różnorodnej tematyce. Pisaliśmy o
polityce, kulturze, ale także

o sporcie i podróżach. Chcieliśmy, żeby lektura Gazety
Rumskiej była dla państwa
nie tylko źródłem informacji,
ale także przyjemnością i
rozrywką.

Wdzięczni Czytelnikom
Nie dokonalibyśmy jednak
tego wszystkiego, gdyby
nie nasi wierni Czytelnicy.
To Państwo byli dla nas największą motywacją i punktem
odniesienia. Zainteresowanie,
jakim cieszyła się nasza Gazeta, tylko utwierdzało nas
w przekonaniu o słuszności

misji, której się podjęliśmy.
Uważamy, że dziennikarstwo
to nie tylko relacjonowanie i komentowanie wielkich
wydarzeń rozgrywających
się w Warszawie czy innych
wielkich miastach. Dziennikarstwo na poziomie lokalnym,
to bezpośredni kontakt z
ludźmi, z problemami „małej
ojczyzny”. Pragniemy zatem
podziękować Państwu za
umożliwienie nam uprawiania
właśnie takiego dziennikarstwa. Dziękujemy za okazywane nam przez lata wsparcie
i zainteresowanie.

Redakcja

OGŁOSZENIE

Żydowskie Muzeum
Galicja jest od wielu lat
polskim koordynatorem
projektu, zainicjowanego
przez Holocaust Education Trust Ireland.
W ramach Projektu
Krokus uczniowie sadzą
jesienią cebulki żółtych
krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny.
Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie kro-

kusów poprzedzają lekcje
i zajęcia pozalekcyjne
podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II
wojny światowej i o Holokauście.
23.11.2017r. uczniowie klasy IIe wraz z grupą uczniów z socjoterapii
zasadzili krokusy przed
budynkiem naszej szkoły.
Beata Awsiukiewicz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. HELSKIEJ,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej jako działka 73 o powierzchni 891 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej
KW GD1W/00002430/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr
VI/56/2011 z dnia 2011.02.24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego,
Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 73 leży w obszarze
oznaczonym symbolem 13.M – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem budynków do czterech mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej, w tym przedszkole w jednostce 12.M (działka nr 24).Na działce od strony ulicy znajduje się
studzienka kanalizacyjna. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00002430/4 są wolne od
wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 357.000,00 zł netto (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Wadium wynosi 35.700,00 zł, które należy wnieść do dnia 5 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. 9.00 - 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.
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Wiadomości z „Hipolita”
Konkurs kulinarny dla kreatywnych i oszczędnych
Dnia 6 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi odbyła się pierwsza powiatowa edycja konkursu „Danie za dychę”.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas o profilu
gastronomicznym i ma na celu rozwijanie umiejętności kucharskich oraz kształtowanie innowacyjnego i kreatywnego podejścia do gotowania.
Gości powitała dyrektor szkoły Halina Filińska.
Uczniowie szkół z Wejherowa, Gdyni, Lęborka
i Rumi mieli za zadanie
przygotować zakąskę ze
składników, których koszt
nie przekracza 10 złotych.
Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z trudnym zadaniem. I miejsce
otrzymał Fabian Budnik z
ZSP nr 3 w Wejherowie,

dwa równorzędne II miejsca otrzymali: Grzegorz
Dominik z ZSHG w Gdyni oraz Kornel Nawrocki z
ZSP nr 3 w Wejherowie a
III miejsce zajęła Aleksandra Naczk z ZSP nr 2 w
Rumi. Etatowy członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
Wojciech
Rybakowski gratulował
zwycięzcom oraz ich nauczycielom świetnych po-

mysłów i perfekcyjnego
wykonania dań. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w
Wejherowie oraz sponsorów. Konkurs zorganizowały nauczycielki: Urszula Kordyńska, Małgorzata
Więcek, Barbara Sanecka,
Magdalena Blok- Krampa
oraz Dorota Gaszta.

Uczniowie z „Hipolita”
bezkonkurencyjni w Wejherowie
W dniu 7 grudnia 2017 roku w ZSP nr 3 w Wejherowie odbył się XIV międzyszkolny konkurs gastronomiczny „Świąteczna Kaczka”.
Naszą szkołę reprezentowało
dwóch uczniów: Szymon Nowak
z klasy III B Technikum żywienia
i usług gastronomicznych oraz Mateusz Grabowski z klasy III E ZSZ.
W konkursie wzięło udział 5 szkół z
Władysławowa, Pucka, Wejherowa,
CECH Wejherowo oraz ZSP nr 2 w
Rumi. Nasi uczniowie okazali się w
tej rywalizacji najlepsi.
Szymon Nowak zajął I miejsce
w konkursie i podbił jury potrawą
"Kaczka z nutą piernika puree z
dyni w towarzystwie salsefii i agrestu", a II miejsce za potrawę "Kaczka z kaszanką w panierce makowej" otrzymał Mateusz Grabowski.
Uczniów przygotowała Pani Barbara Sanecka.

Na zdjęciu zdobywczyni III miejsca nasza uczennica - jedyna kobieta startująca w konkursie

„Drużyna Hipolita” pomaga Dominikowi
Z inicjatywy Pauliny Kwarty - zastępcy Przewodniczącego Samorządu
Szkolnego oraz klasy II B pod koniec listopada 2017 roku w ZSP nr 2 w
Rumi zorganizowano zbiórkę charytatywną na rzecz 10 – letniego chłopca
Dominika Damaszke, który zmaga się z ciężką chorobą nowotworową.
Kucharze zbierali pieniądze przez 2 dni sprzedając pyszne przekąski
i soki. Zainspirowane
tymi działaniami uczennice klas fryzjerskich także zorganizowały zbiórkę
dla Dominika. Każdy kto
chciał wesprzeć akcję został przez nasze fryzjerki
pięknie uczesany. Do akcji
dołączyli też uczniowie innych klas, którzy zamiast
na prezenty mikołajkowe
ofiarowali pieniądze potrzebującemu
chłopcu.
Wszystkie zebrane pienią-

dze zostaną przekazane
mamie Dominika na jego
leczenie. Opiekunami akcji były Panie Małgorzata

Więcek, Urszula Kordyńska, Karolina Leszega, Małgorzata Plewińska i Kinga Dosz.
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Rondo Rotmistrza Pileckiego otwarte
W poniedziałek 11 grudnia władze Miasta Rumi oraz Powiatu Wejherowskiego otworzyły nowe rondo. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady
Miejskiej Ariela Sinickiego będzie nosiło imię Rotmistrza Pileckiego.
Urząd Miasta Rumi,
we współpracy ze Starostwem
Wejherowskim
zdobył dofinansowanie
do realizacji projektu pn.
„Budowa ronda w Rumi
u zbiegu ulic Pomorska i
Gdańska”. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 589 000
złotych. Środki finansowe na ten cel pochodzą
z „Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019”.
„Wcześniej mieliśmy w
tym miejscu najbardziej
kolizyjne skrzyżowanie w
mieście. Niejednokrotnie
dochodziło tu do groźnych
stłuczek oraz wypadków.
Dlatego bardzo się cieszę, że
dzisiaj, dzięki współpracy
ze Starostwem Wejherow-

skim udało się wybudować
w tym miejscu bezpieczne i
nowoczesne rondo” – mówi
przewodniczący
Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa
skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą Pomorską, w
którego zakres wchodziłą
budowa skrzyżowania o
ruchu okrężnym oraz jezd-

Nowoczesne lampy LED

ni, przebudowa chodników
i przebudowa ścieżki rowerowej. Skrzyżowanie to z
uwagi na liczne wypadki
oraz zdarzenia drogowe z
udziałem kierowców i pieszych zostało przeznaczone do przebudowy w celu
zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz w celu poprawy przepustowości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki (po lewej) i Burmistrz
Michał Pasieczny po odbiorze kolejnej znaczącej inwestycji

Ponad 1700 oszczędnych opraw oświetleniowych
LED zamontowano przy głównych ciągach komunikacyjnych w Rumi. Modernizacja oświetlenia
ulicznego realizowana jest dzięki zdobytym przez
Urząd Miasta środkom unijnym.
Instalacja oświetleniowa została wymieniona przy kilkudziesięciu ulicach Rumi: m.in.
ulicach Starowiejskiej,
Sobieskiego, I Dywizji
Wojska Polskiego, Ceynowy, Grunwaldzkiej,
Kamiennej, Kosynierów, Młyńskiej, Dębogórskiej, Wybickiego,
Piłsudskiego, Pomorskiej i Dąbrowskiego.
Modernizacja
objęła
także naświetlacze przy
skate parku w Janowie
(ul. Bolesława Krzywoustego).

– Uzyskaliśmy bardzo
wysokie dofinansowanie
unijne, na poziomie 85 %
kosztów inwestycji. Dzięki
temu prawie połowa lamp
w Rumi wymieniona została na nowoczesne, bezpieczniejsze i wydajniejsze
oświetlenie. Dodatkowo,
lampy LED dadzą nam
coroczne oszczędności przy
wydatkach na prąd –
mówi burmistrz Michał
Pasieczny.
Całkowity koszt inwestycji to 3,6 miliona złotych,
z czego ponad 3 000 000 to
dofinansowanie z Re-

gionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wkład własny miasta
to zaledwie 545 tysięcy
złotych.
Nowe, energooszczędne lampy pozwolą na
oszczędności rzędu 357
tysięcy złotych rocznie.
W ramach inwestycji
wymieniono także część
wysięgników przy ulicach Ceynowy, Stefana
Batorego, Dębogórskiej,
Gdańskiej i Derdowskiego.

Nowe oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, ponadto przypomina swoją barwą światło dzienne
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Rumia Gminą na 6tkę i Samorządowym Liderem Edukacji
Pierwsze miejsce w kategorii „Gmina Przyjazna
Inwestorom” przyznano Rumi w konkursie Dziennika Bałtyckiego pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Największą ilość punktów i tytuł Primus oraz Certyfikat
Samorządowego Lidera Edukacji Rumia uzyskała
także w krajowym konkursie oświatowym.
Przyjaźnie
i profesjonalnie
dla inwestorów

Wyróżnienie „Gmina
na 6” przyznawane było
miastom, w których prężnie działa władza samorządowa, dobrze żyje się
i pracuje, wykorzystywane są walory turystyczne
i logistyczne. Brane pod
uwagę było umiejętne
pozyskiwanie dotacji i
wykorzystanie ich dla dobra społeczności lokalnej.
Nie bez znaczenia była
atmosfera – przyjazna dla
mieszkańców, inwestorów i gości.
W Rumi doceniono
przede wszystkim aktywne działania związane z zagospodarowaniem

130 hektarów terenów
inwestycyjnych.
– Dla części terenów
uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego o bardzo dobrych zapisach dla rozwoju przedsiębiorczości. Dla
pozostałej części terenów
trwają prace planistyczne
– argumentowano w prezentacji przedstawionej
przez miasto.
Zwrócono także uwagę na przeprowadzenie
wzdłuż strefy inwestycyjnej kanału odwadniającego oraz powołanie
spółki miejskiej Rumia
Invest Park. Jej celem jest
kompleksowe wsparcie
przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym.

– To nasz wspólny sukces.
Wielkie podziękowania dla
pracowników Urzędu Miasta, radnych oraz wszystkich
zaangażowanych w rozwój
Rumi. Kapituła konkursowa złożona była m.in. z
ekspertów od infrastruktury, rozwoju turystycznego,
rozwoju gospodarczego czy
ochrony środowiska. To grono uznało nasze miasto za
„Gminę na 6” – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Oświata oceniona
najwyżej w Polsce

Dzięki sprawnie przeprowadzonej
reformie
oświaty, zdobytym środkom zewnętrznym na
szkolenia dla nauczycieli
i poprawę infrastruktury

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” odebrał Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz Pełnomocnik ds. Oświaty Bogdan Tokłowicz

Gmina Rumia zdobyła główną nagrodę w konkursie „Gmina na 6” w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom” - nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Marcin Kurkowski

edukacyjnej w szkołach i
przedszkolach oraz innowacyjności Rumia uzyskała ogólnopolski certyfikat Samorządowego
Lidera Edukacji oraz nagrodę specjalną – Primus
– dla gminy, która uzyskała najwięcej punktów.
„Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” to
bardzo duże wyróżnienie,
ale przede wszystkim także
i docenienie pracy całego
zespołu na rzecz rozwoju
oświaty w Rumi. Ta nagroda pokazuje, że wszystkie
dotychczasowe działania
były słuszne, a placówki
edukacyjne w naszym mieście stoją na coraz wyższym
poziomie. Chciałbym również podkreślić znaczenie
nagrody nadzwyczajnej –
Primus. Po raz pierwszy w
historii konkursu zdarzyło
się, że największą liczbę

głosów zdobyła gmina,
która przystąpiła do konkursu po raz pierwszy” –
powiedział Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt.
Komisja Ekspertów,
złożona z naukowców reprezentujących wybrane
polskie uczelnie (m.in.
Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), która
dokonała oceny działań

samorządów w sferze zarządzania oświatą, w uzasadnieniu podkreśla, że
miasto Rumia w sposób
szczególny dba o rozwój
szkolnictwa, wyróżnia się
pod względem inwestycji
w oświatę i jej infrastrukturę, wspiera innowacje
edukacyjne oraz propaguje „dobre praktyki” w
dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą i
kulturą.
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Interwencja radnej powiatowej w sprawie
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury
W dniu 2-11-2017 r. wystąpiłam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Pana Roberta
Lorbieckiego – dyrektora zarządu drogowego dla powiatu puckiego i wejherowskiego – z prośbą o wyznaczenie linii warunkowego zatrzymywania przy zjeździe
z wiaduktu w Rumi na ul. Żwirki i Wigury.

Łucja
Słowikowska
radna powiatu,
przewodnicząca komisji zdrowia i rodziny
przy starostwie Wejherowskim

Przy czerwonych światłach dla pojazdów z ul.
Dąbrowskiego droga jest
całkowicie zblokowana,
a kierowcy nie mogą zjechać z drogi krajowej we
wspomnianą już wcześniej
ul. Żwirki i Wigury. I co
odpowiedziała GDDKiA?
„…Oddział GDDKiA
uprzejmie informuje, że
zlecił wykonanie odnowy
oznakowania
poziome-

go na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 6 z ul. Dąbrowskiego w m. Rumia,
które zostanie wykonane
w sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
Propozycję wyznaczenia
linii warunkowego zatrzymania P-14 na wlocie ul.
Dąbrowskiego, tut. Oddział opiniuje negatywnie.
Pojazdy znajdujące się na
ul. Dąbrowskiego znajdu-

ją się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, a
wyznaczenie linii P-14 w
proponowanej lokalizacji
mogłoby doprowadzić do
pogorszenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz deprecjacji oznakowania poziomego w obszarze skrzyżowania.”
Oczywiście sprawy tak
ważnej, nie zostawię bez
dalszego biegu.

Monitoring miejski w Rumi uzbrojono w cyfrowe kamery

Będzie bezpieczniej dzięki cyfrowym kamerom

„Wymiana kamer monitoringu na cyfrowe to
kolejny krok w kierunku
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Rumi. Mamy
coraz lepiej przeszkolonych
Strażników Miejskich, wymieniliśmy flotę aut, jakimi
się posługują a teraz podnieśliśmy jakość monitoringu miejskiego. Te działania na pewno przyniosą
odczuwalne dla mieszkańców efekty” – mówi rad8

ny Krzysztof Woźniak, stałe 25 jest w trakcie wyPrzewodniczący Komisji miany.
Bezpieczeństwa.
Kamery cyfrowe posiadają także możliwość rozbudowy systemu zarówno
o nieograniczoną ilość
kamer, jak i centralnych
punktów dozoru. Dodatkowo, przy kamerach
cyfrowych istnieje możliwość instalacji głośników.
kamery cyfrowe
Obecnie zamontowano 9 Nowoczesne
dają obraz o lepszej jakości niż
kamer cyfrowych, pozo- kamery tradycyjne

REKLAMA

Wymiana kamer analogowych na cyfrowe daje
nowe możliwości, które z pewnością podniosą poziom bezpieczeństwa w mieście. Przede wszystkim
poprawi to jakość odbioru obrazu, czyli zwiększy
szansę na ewentualną rozpoznawalność sprawcy.
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Ambitne plany Powiatu Wejherowskiego na 2018 r.
Wywiad ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius

Jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować
w kończącym się roku?
– Na zadania z zakresu dróg wydaliśmy blisko
30 mln zł. Wśród zadań zrealizowanych w 2017 r.
wymienić można: remont drogi Zelewo – Zamostne, Szopy – Będargowo, Wysokie – Kaczkowo, 800
metrowy odcinek w miejscowości Dzięcielec, modernizację ulicy Bądkowskiego w Rumi, kontynuację
połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo na odcinku Gowino – Gościcino, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej, Gdańskiej i
Częstochowskiej w Rumi, ronda Rosochy na granicy
trzech gmin: Luzina, Lini i Szemuda oraz 900 metrowy fragment drogi na ulicy Chłopskiej w kierunku
ulicy Wiejskiej w Kębłowie. Część z tych inwestycji
realizowaliśmy w partnerstwie z gminami oraz dzięki dofinansowaniom z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Poza tymi dużymi inwestycjami, wykonaliśmy szereg mniejszych prac modernizacyjnych, m.in.
remonty chodników.
Co działo się w innych obszarach działalności?
– Drogi to nie jedyny obszar, na którym się skupiliśmy. Rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego
rozwoju i podniesienia jakości edukacji zawodowej w
Powiecie Wejherowskim, na który pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 24 mln zł. Otrzymane środki
przeznaczyliśmy na rozbudowę pięciu szkół ponadgimnazjalnych, wyposażenie blisko 30 nowych pracowni zawodowych i doposażenie kilku istniejących
oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczniów.

W 2017 r. rozpoczęliśmy także budowę pełnowymiarowej
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Wejherowie, na którą
pozyskaliśmy dofinansowanie
w kwocie 3,2 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z
„Programu rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej” oraz
budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy, wybitnego znawcy
i propagatora kaszubszczyzny.
Warto przypomnieć, że na bibliotekę otrzymaliśmy wsparcie
finansowe z dwóch źródeł, tj. z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie prawie 1,5 mln
zł oraz z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 520 tys. zł.
Za nami sesja Rady Powiatu Wejherowskiego,
podczas której radni przyjęli projekt budżetu na
2018 r. Jak w skrócie można go określić?
– To budżet proinwestycyjny i dynamiczny, gwarantujący dalszy rozwój Powiatu Wejherowskiego.
Uwzględnia kontynuację wielu zadań rozpoczętych
w 2017 r. Niezmiennie naszym priorytetem są drogi.
Jednak nasza strategia działania w 2018 r. nie będzie
skoncentrowana tylko wokół infrastruktury drogowej,
ponieważ będziemy realizować wiele nowych zadań
oświatowych, kulturalnych oraz z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej.
Jak w liczbach przedstawia się budżet na 2018 r.
– W 2018 r. planowane dochody wyniosą ponad
190 mln zł, a wydatki 209 mln zł. Największa pula
środków, bo ponad 96 mln zł zostanie przeznaczona
na zadania z zakresu oświaty. Na poprawę infrastruktury drogowej wydamy blisko 22 mln zł, a na zadania
z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz
rodziny 40 mln zł.
Jakie największe zadania drogowe czekają samorząd w Nowym Roku?
– Planujemy rozbudowę drogi powiatowej Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo, czyli
granicy powiatu wejherowskiego i kartuskiego, rozbudowę drogi powiatowej Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, budowę ronda na
skrzyżowaniu ulicy 12 Marca z ulicą Wniebowstąpienia w Wejherowie. Ponadto udzielimy dofinansowania
Miastu Wejherowo na przebudowę ulicy Nadrzecznej
wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Chopina w

Wejherowie w kwocie 1 mln zł. Oprócz kluczowych
inwestycji będziemy realizować bieżące remonty dróg
powiatowych, gminnych oraz remonty chodników.
A co w innych obszarach działalności będzie
się działo?
– Prawie połowę budżetu powiat wyda na zadania związane z oświatą. W tym dziale zaplanowano kontynuację projektów rozpoczętych w 2017
r., związanych z rozwojem i podniesieniem jakości
edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim. W
trzecim kwartale 2018 r. planujemy oddanie sali
sportowej przy ZSP nr 4 w Wejherowie oraz Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto ruszy rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
o kompleks 10 pracowni, będzie kontynuowany remont budynku przystosowującego do potrzeb wychowanków Powiatowego Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie oraz termomodernizacja 2 budynków będących w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego i budynku Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Wejherowie.
A jakie przedsięwzięcia przewidziano w 2018 r.
w ramach pomocy społecznej, polityki społecznej
i rodziny?
– Głównym przedsięwzięciem, które będziemy
realizować będzie budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” w Rumi przy ulicy Ślusarskiej. Dzięki
dobrej współpracy z Miastem Rumia wychowankowie ogniska zyskają nową placówkę o podwyższonym standardzie. Ponadto kontynuować będziemy
projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
W budżecie na 2018 r. zaplanowaliśmy również
środki na dotacje dla organizacji pozarządowych,
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, remonty bieżące
i zakupy pomocy dydaktycznych w placówkach
oświatowych oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Czego życzyć Pani w nadchodzącym Nowym
Roku?
– Zadaniem starosty jest zadbać o to, aby mieszkańcom Powiatu Wejherowskiego żyło się coraz
lepiej. Mam nadzieję, że będę mogła zrealizować
wszystkie zaplanowane zadania i postawione cele,
aby spełnić określone oczekiwania. Korzystając z
okazji chciałabym życzyć naszym mieszkańcom
wszelkiej pomyślności, dużo radości i spełnienia
marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
9
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„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.
Mt 2, 9-11

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Fundacja „SŁOWO”
serdecznie zapraszają na uroczystość Objawienia Pańskiego i Orszak Trzech Króli,
który odbędzie się 6 stycznia 2018 r. (sobota) w Rumi.
Marszałek Orszaku Trzech Króli
Tomasz Kłeczek

Prezes Fundacji „SŁOWO”
Urszula Klawiter

Program uroczystości Objawienia Pańskiego
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Kościelna 20, Rumia, 6 stycznia 2018 r (sobota)
11.00 - Msza Święta koncelebrowana
12.00 - Rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli
Przemarsz ulicami:
Kościelną, Mostową, Lipową, I Dywizji Wojska Polskiego, Rondem Jana Pawła II
13.00 - Koncert kolęd przy pomniku św. Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszki

Poczęstunek dla uczestników Orszaku

www.rumia-orszak-trzechkroli.pl
DOBRODZIEJE NASZEGO ŚWIĘTA:

PATRONI MEDIALNI:
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel
W deklaracji rocznej
Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia, wybranej przez
siebie organizacji pożytku publicznego, jednym procentem swoich po- podatnik może również
datków. Mimo, że na rozliczenie z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia, zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowawarto już teraz zastanowić się, komu chcemy przekazać swoje pieniądze.
Deklaracja podatkowa
zawiera dwa pola, które są
niezbędne by przekazać
1% rocznego podatku. W
pola te wpisać należy: numer KRS organizacji, przekazywaną kwotę, która
nie może przekroczyć 1%.
Bardzo istotne jest właści-

we podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w
numerze KRS organizacji,
spowoduje, że pieniądze
nie będę przekazane na
rzecz wybranej organizacji.
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa
pracodawca lub organ rento-

wy, nie rozliczy 1% podatku.
Ma on taką możliwość, jeśli
przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje
wyłącznie jako informację o
zaliczkach za dany rok i sam
złoży zeznanie podatkowe
jeszcze raz we wskazanym
terminie.

nej organizacji. Wówczas
zaznacza pole, poprzez
które upoważnia organy
skarbowe do przekazania
informacji o darczyńcy. Jeśli podatnik wyrazi zgodę
na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
dane identyfikacyjne (imię,

nazwisko i adres), w tym
obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają
łącznemu opodatkowaniu,
oraz wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji, przeznaczenie kwoty,
przez organizację pożytku
publicznego.
Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich
danych (pozostać anonimowy), nie musi danych
przekazywać i wyrażać
zgody. Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na
który przekazuje się 1%
podatku. Celem przekazania 1% naszego podatku
może być ratowanie życia
konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz le-

czenia Jana Kowalskiego).
Podatnik przekazać może
nie więcej niż 1% podatku
wskazanego w zeznaniu
podatkowym. Oznacza to
przede wszystkim, że do
niego należy decyzja czy
będzie to cały 1%, czy też
tylko część tej kwoty. Jeśli
przekazuje tylko część tej
kwoty – wpisuje po prostu
kwotę mniejszą niż 1%.
Jeżeli przekazuje kwotę
1% to w deklaracji nie należy wpisywać „1%”, tylko
faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje,
stanowiącą np. 1% podatku lub mniej. Wykazana
kwota 1% musi wynikać z
zeznania.
Na podstawie informacji
Ministerstwa Finansów

Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków
trafił do rumskiego Oratorium, koniecznie
wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji
przepisując dane zaznaczone na czerwono:

nr KRS: 0000061527
Cel szczegółowy 1%:

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży P 25
Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do Salezjańskiej Fundacji „Zwiastowanie”,
koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w
deklaracji przepisując dane zaznaczone na
czerwono:

nr KRS: 0000306566
Cel szczegółowy 1%:

Salezjańska Fundacja
„Zwiastowanie”
Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków
trafił do rumskiego Hufca ZHP, koniecznie
wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji
przepisując dane zaznaczone na czerwono:
nr KRS: 0000273799
Cel szczegółowy 1%:

09 - 11 Huﬁec ZHP Rumia
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Przelewa się!
O tym, czy Pan Bóg chce naszych
pieniędzy, mówi Jacek Weigl.

Fot.: Jakub Szymczuk /Foto Gość

Marcin Jakimowicz:
I mówi pan, panie Weigl,
że to Bóg jest właścicielem
moich ciężko zarobionych
pieniędzy?
Jacek Weigl: Tak mówię. Bo tak wyraźnie
mówi Biblia. Znajdziemy
w niej ok. 500 wersetów o
modlitwie, 340 – na temat
wiary i 2 tys. dotyczących
finansów. To pokazuje, że
Bóg jest bardzo zainteresowany naszym portfelem, tym, na co wydajemy
pieniądze, na ile czujemy
się ich właścicielami, a na
ile – jak mówi Biblia – zarządcami. Powiem więcej:
nasza hojność, stosunek
do pieniędzy to papierek
lakmusowy naszego życia
duchowego. Nie przesadzam. Mam prawo spytać:
„Czy pozwalasz Jezusowi,
by współdecydował o tym,
na co wydajesz kasę? Nie?
To o czym rozmawiamy ”.
Bóg zna się na pieniądzach?
Jasne! Jezus często
sprawdzał, jak ludzie traktują pieniądze, majątek,
dobra. Wdowa, faryzeusze, uczniowie, bogaty
młodzieniec – jest wiele
przypowieści! W tej materii masz dwóch dorad12

ców finansowych: Boga i
światowe trendy. Pytanie
brzmi: czy wierzysz w
Boga i opierasz się na Słowie, czy idziesz za tym, co
wskazuje świat? Biblia jest
świetną instrukcją obsługi tego, jak postępować z
pieniędzmi.
Wśród najbogatszych
ludzi świata jest wielu
Żydów – stosunkowo niewielkiego narodu. To ma
jakiś związek z Biblią?
Oczywiście. Czego im
zazdrościmy?
Przedsiębiorczości,
solidarności,
integracji, przetrwania bez
państwa przez 2 tys. lat,
mnóstwa Nagród Nobla. Z
czego to się bierze? Z dziedzictwa. Jeśli wierzysz, że
Bóg stworzył cię na swój
obraz, to masz świadomość,
że umieścił w tobie zdolności do stwarzania, zarządzania. Pierwsze instrukcje od
Boga, które usłyszeli Adam
i Ewa, brzmiały: nazywajcie, zarządzajcie, pomnażajcie, działajcie, bądźcie
kreatywni.
Dla Jana Kowalskiego
już dziesięcina jest progiem nie do przeskoczenia. Ile pieniędzy przeznaczali na „Boże cele”
Żydzi?

Od 30 do 50 proc. zarobków. 10 proc. to była
bezdyskusyjna
oczywistość. Oni dawali więcej.
Wiedzieli, że to należy do
Boga, zatem był to wyraz
zaufania.
Współczesny
Kowalski często nie potrafi odnieść tematu dziesięciny do swojego życia, bo
nie słyszał, czym ona jest
i dlaczego warto ją przekazywać. Taki Kowalski
jednak potrafi kupić komuś prezent, oszczędzić
na jakiś cel czy przekazać
swój 1 proc. podatku. Myślę, że w dużej mierze ten
„próg nie do przeskoczenia” jest kwestią edukacji
„dziesięcinowej”. Są pewne
zasady dotyczące składania dziesiątej części wynagrodzenia. Jedną z nich
jest przekazywanie jej na
początku miesiąca, a nie
na końcu, „jak nam zostanie”. Jasne, to krok wiary.
Jedno z imion Boga brzmi
El Shaddai, czyli „Więcej
niż wystarczający”. Jeśli
nie potrafisz oddać nawet
jednej dziesiątej, to pokazujesz: lękam się, że mi nie
wystarczy, czyli nie wierzę
w to, że się o mnie zatroszczysz. Brutalne, ale prawdziwe. Klucz do zrozumienia tego, o czym mówię,
znajduje się w Ewangelii
Łukasza: „Kto w drobnej
rzeczy jest wierny, ten i w
wielkiej będzie wierny; a
kto w drobnej rzeczy jest
nieuczciwy, ten i w wielkiej
nieuczciwy będzie. Jeśli
więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy?”
(Łk 16,10). Proste: jesteś
wierny w małym, będziesz

wierny w dużym. To, czy
jesteśmy hojni, czy inwestujemy w dzieła Boże, to
„najmniejszy test wiary”.
Jeśli jesteś w tym wierny,
Bóg może postawić cię w
miejscu większego wpływu. Dlatego nauczanie o
pieniądzach powinno być
fundamentem. Ludzie słyszą prośby o pieniądze na
remont kościoła czy organy i w większości reagują
negatywnie, bo nie słyszeli
nauczania i nie doświadczyli tego, że Bóg jest hojnym dawcą, że chce, by
im się powodziło. Tak jak
każdy ojciec pragnie tego
dla swych dzieci.
Nie śpiewałeś jako ministrant: „Biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”?
Zauważam, że w Polsce
panuje mentalność lęku, a
ludzie boją się o swoje pieniądze. „A jeśli nie starczy do pierwszego? A jeśli
padnie ZUS i wylądujemy
na ulicy?” Wszystko jest
kwestią myślenia. Myślenie światowe opiera się
na zasadzie: jeśli dasz, to
stracisz. Boże myślenie:
jeśli dasz, to dostaniesz.
„Dawajcie, a będzie
wam dane”. Brzmi ładnie. Ale naprawdę działa?
Moja historia jest tego
dowodem. Kiedyś uczestniczyłem w konferencji
na temat pieniędzy. Na
początku byłem wściekły:
„Chcą ode mnie kasę i
jeszcze (co za bezczelność!)
powołują się na słowo
Boże. Zamiast za darmo
organizować konferencje
i rozdawać książki, każą
sobie płacić”. Jednak wysłuchałem wykładów do
końca i zrozumiałem, że
to ja mam problem. Bóg
pokazał mi, jak kurczowo
ściskam portfel i boję się
Mu zaufać. Moje myślenie zmieniły słowa Jezusa:
„Dawajcie, a będzie wam
dane”. Bóg niesamowicie
mnie zmieniał i prowadził
w dziedzinie finansów.

„Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i
opływającą wsypią w
zanadrza wasze”. Twoje ulubione słowo to
„opływający”?
Ooo, tak! Gdy zrozumiałem, że Bóg nie odmierzy mi tylko miarą dobrą
i natłoczoną, jak kawa w
ekspresie, ale przelewającą,
zachwyciłem się. To obietnica Jezusa. Ten cytat pokazał mi, że muszę zmienić
mentalność z oszczędzającego na czarną godzinę
„chomika” na mentalność
hojnego dawcy.
Bóg nie oszczędza?
Jest najbardziej hojną
Osobą wszechświata. Dał
nam ziemię, talenty, możliwości, cały świat! Patrzę
na Niego i uczę się hojności Ojca. Przebywając
blisko Boga, odkrywamy
prawdziwą naturę dawcy.
W Nim nie ma lęku, że
zabraknie. Dał nam nawet swojego Syna.
Kiedy sam zacząłeś
dawać?
Zacząłem przeznaczać
część pieniędzy na cele
związane ze wspólnotą,
w której się modliłem. To
przez lata kształtowało
moją postawę i charakter.
Z czasem zacząłem lepiej zarabiać, dostawałem
bardziej odpowiedzialne
stanowiska kierownicze.
Swoje powołanie jednak
odkryłem w edukacji, gdy
zacząłem zakładać „szkoły
z wartościami”.
Emeryci powiedzą:
„Pan prezes się wymądrza. To nie dotyczy
nas. My ledwo wiążemy
koniec z końcem”.
Nie jest ważne, ile
masz pieniędzy. Ważne
jest to, co masz w sercu.
Jesteś hojny? Potrafisz się
podzielić? A może paraliżuje cię lęk? Popatrzmy,
kto najwięcej daje na cele
dobroczynne. Wcale nie
najbogatsi, ale ludzie średnio zamożni lub biedni!

Znam kilku ludzi bardzo
bogatych, którzy żyją w
potwornym lęku o swój
majątek i o swoje życie
Rozmawiasz z nimi o
zasadach finansowych,
które znalazłeś w Biblii.
Ich reakcja?
Słuchają. Często otwierają się im oczy. Zaczynają analizować swoje
życie. Poświęcili je na
zarabianie. Efekt? Często rozbite rodziny i brak
więzi z dziećmi (a przecież
– słyszałem wielokrotnie: „robiliśmy wszystko
dla rodziny”). Frustracja,
lęk. Ugrzęźli. Zbudowali
imperium finansowe, w
którym czują się samotni. „Relacje finansowe” z
dziećmi to żadne relacje.
Wielu z nich nie ma żon,
bo nie poświęcili czasu
na pielęgnowanie małżeństwa. Znam też ludzi,
którzy wyszli z tej matni, ocknęli się i mogą o
tym opowiadać podczas
różnych spotkań. Zachęcam ich do tego podczas
konferencji w Sejmie „Ludzie z wartościami”. Istnieje mit, że posiadanie
ogromnych pieniędzy jest
grzechem. Nie! Grzechem
jest chciwość. Abraham,
Mojżesz czy zarządzający Egiptem Józef byli
ludźmi bardzo bogatymi,
postawionymi w miejscu
ogromnego wpływu.
Od kiedy masz doświadczenie, że Bóg jest hojny?
Od lat. Pracowałem w
wielu miejscach, w znanych bankach, prywatyzowałem hutę Sendzimira,
zajmowałem ważne stanowisko w wielkiej korporacji. I wtedy postanowiłem:
poświęcam życie dla Mateusza, mojego adoptowanego syna. Myślałem o jego
edukacji, więc założyłem
pierwszą szkołę. Doświadczyliśmy tego, jak Bóg jest
hojny W szkole nie mieliśmy odkurzacza. Dzieci
modliły się o to, by Pan
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Bóg dał nam odkurzacz.
Następnego dnia dostaliśmy dwa, z czego jeden tak
olbrzymi, że nie mieliśmy
go gdzie trzymać. Powiedziałem: „Dzieci, módlcie
się precyzyjnie!”. Kiedy
dzieją się takie rzeczy? Gdy
złamiesz w sobie myślenie
(nawrócenie to przecież
metanoia, czyli przemiana
umysłu), że nie jesteś właścicielem, tylko zarządcą
pieniędzy, talentów. Wtedy
doświadczasz zaopatrzenia.
Mówisz o talentach.
Ile razy słyszałem, by
rozwijać zdolność śpiewania, malowania, grania itp. A to, zdaje się,
jest o pieniądzach?
Oczywiście, że o pieniądzach (śmiech). Nie są
twoje. Są Boga, a ty jesteś
tylko odpowiedzialny za
to, by je pomnażać. Gdy
wspierałem
zakładanie
w Polsce wielu chrześcijańskich szkół, myślałem
o budowie w Warszawie
Centrum Edukacji z Wartościami. W czasie modlitwy powracało do mnie
słowo „spadek”. Pierwsza
reakcja? Pewnie niebawem
umrą mi rodzice. Okazało
się, że Bóg miał inny plan.
Po kilku dniach podeszła
do mnie znajoma osoba i
powiedziała: „Dostałam
w spadku ziemię w Kobyłce, chcę przeznaczyć na to
dzieło 400 tys. zł”. Niebawem podeszła druga i
mówi: „Dostałam ziemię
w Starych Babicach. Chcę
przeznaczyć na Centrum
pół miliona złotych”. Po
miesiącu mieliśmy 900
tys. I wtedy pewien mężczyzna przekazał nam ponad 2 mln. To byli zwykli
ludzie, nasi, Kowalscy, a
nie wujek Sam z Ameryki.
Ten darczyńca nigdy
nie żałował tej decyzji? Nie drżała mu przy
przelewie ręka?
Wiele razy z nim rozmawiałem. Nie żałował.
Zobaczyłem, że Bóg wy-

pełnił obietnicę. Zaczęliśmy proces zakupu budynku, w którym teraz
rozmawiamy.
Wiesz, że tą opowieścią burzysz schemat
funkcjonowania
polskich parafii: liczba parafian razy 2 zł?
Wiem. Te drobne na
tacy pokazują brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za Kościół. Z czego to
wynika? Wiara bierze się z
tego, co słyszymy. Jeśli ludzie nigdy nie słyszeli nauczania o hojności Boga,
o tym, że On chce dać, a
nie zabrać, jeśli słyszą nieustanne „dajcie, dajcie”, nie
wrzucą do koszyka banknotu. Jezus nie prosił o pieniądze. Mówił „dajcie”, ale
po to, by było nam dodane,
byśmy otrzymali więcej.
To zasada działania królestwa Bożego. Pomnożenie,
wzrost, ekspansja. Bogu
naprawdę nie są potrzebne
nasze oszczędności. Moja
rodzina wspiera wiele służb,
misjonarzy itd. Dostaliśmy
dom. Na górze mieszkają
dwie osoby ze wspólnoty,
na dole są często próby zespołu uwielbienia.
Bóg zawsze odda Ci
to, co zasiejesz?
Tak mówi słowo Boże.
Bóg jest wierny, da ci
środki do życia, Niekoniecznie tyle samo, co
zasiałeś. Jemu chodzi o
relację, a nie o pytanie „A
co ja będę z tego miał?”.
Chodzi Mu o twoje serce. Chce, by było jak Jego
serce. Ojcowskie, otwarte,
hojne. On nie jest automatem, w który kopie się
i wypada coca-cola. Nie!
Jest Ojcem, który mówi:
daję ci dziedzictwo.

Jacek Weigl

ur. w 1977 r., specjalizuje się w finansach i bankowości, Ojciec pięciorga
dzieci. Założyciel Fundacji
„Edukacja z Wartościami”.

Źródło:
Gość Niedzielny 43/2016

Koncert Kolęd po raz czwarty
Już po raz czwarty, z inicjatywy Burmistrza Michała Pasiecznego, w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji zorganizowano świąteczny koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć!”. Na scenie wystąpili Olga Bończyk, Alicja Majewska, Łukasz Zagrobelny i Włodzimierz Korcz.
Świąteczne koncerty
w Rumi to już tradycja.
W zeszłym roku przed
mieszkańcami wystąpili soliści, chór i orkiestra
PZLPiT
„Mazowsze”
pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Natomiast w
2015 roku swoją twórczość zaprezentował zespół Golec uOrkiestra.
W 2014 rok zaś kolędy

zaśpiewał w Rumi zespół
Arka Noego.
Tegoroczny koncert cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że konieczne
było zorganizowanie aż
dwóch, niezależnych występów. Obie pule biletów
rozeszły się niemal natychmiastowo. Tradycyjnie na
wejściówki w niższej cenie
mogli liczyć posiadacze

Rumskiej Karty Seniora i
Karty Dużej Rodziny.
Rumianie, poza tradycyjnymi utworami "Dzisiaj w Betlejem", "Bracia
patrzcie jeno", czy "Pójdźmy wszyscy do stajenki"
usłyszeli także autorskie
kompozycje Włodzimierza
Korcza z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Magdy
Czapińskiej,
Wojciecha

Kejne oraz Ernesta Brylla.
Gwiazdom towarzyszył
także kwartet smyczkowy.
– Planowaliśmy jeden
koncert, ostatecznie zapotrzebowanie na bilety było
tak duże, że postanowiliśmy zorganizować drugi
występ. W ciągu tygodnia
rozeszły się wejściówki na
obie edycje – mówi Jolanta Król z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. – To były naprawdę
piękne chwile. Spektakl
był bardziej uduchowiony
niż w zeszłych latach. To
przełożyło się na reakcje
widzów, po raz pierwszy
widziałam osoby płaczące
ze wzruszenia – dodaje.

Przed rozpoczęciem koncertu życzenia dla mieszkańców składali Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki i Burmistrz Michał Pasieczny

Warsztaty „Zawody Przed Zawodami”
Poszerzanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, sędziowanie czy pozorowanie urazów – tych
umiejętności uczyli się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z kilku miast województwa pomorskiego podczas warsztatów pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK z Wejherowia przy pomocy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi i działającego
przy ul. Rodziewiczówny 10 w Rumi Szkolnego Koła PCK.
Głównym celem, cyklicznie odbywających się
spotkań jest przygotowanie
młodzieży do Rejonowych
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK odbywających się w
maju na terenie całej Polski.
Zajęcia dla szkolnych
drużyn pierwszej pomocy
rozpoczęły się w piątek 1
grudnia o 17.00 grami integracyjnymi, po których była
kolacja a następnie zajęcia z
podstaw pierwszej pomocy i
zasad układania kart ocen. W
sobotę po śniadaniu ucznio-

wie podzielili się na dwie
grupy, które na przemian
zorganizowały zawody mające sprawdzić poziom sędziowania, pozorowania i przede
wszystkim ratowania przez
szkolne drużyny. W tym roku
najlepsza okazała się być drużyna z Kościerzyny. Po zawodach rozpoczęły się zajęcia z
udzielania pierwszej pomocy
przerywane dla odprężenia
zabawami integracyjnymi. W
niedzielę - ostatniego dnia od
samego rana uczniowie sprzątali pomieszczenia, po czym

nastąpiło
zaprezentowanie
działalności SIM PCK w
Wejherowie i podsumowanie
warsztatów, które zakończyły
się o godzinie 12.00.
Koordynatorami warsztatów byli: Szymon Piotrowski – prezes Zarządu Rejonowego PCK w Wejherowie,
Rafał Piotrowicz – Opiekun
Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Rodziewiczówny 10 w Rumi,
Dominika Domagała, Paulina Chyzińska, Wiktoria
Kuchta i Krzysztof Szafrań-

ski – instruktorzy SIM PCK
przy Zarządzie Rejonowym
PCK w Wejherowie. Drużyny
pierwszej pomocy reprezentowali gimnazjaliści ze: Szkoły
Podstawowej nr 1 w Rumi,
Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie, Zespołu Szkół
nr 1 w Redzie oraz uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych:
ZSP w Redzie, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZS nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim i PZS nr 1
w Kościerzynie.
Szkolne Koło PCK
przy Gimnazjum nr 1 w Rumi
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Zaproszenie

do Miejskiego
Domu Kultury

Baśniowy Adwent
Przełom listopada i grudnia to moment, w którym
rozpoczyna się Adwent. Jest
to szczególny czas przypominający o oczekiwaniu na
powtórne przyjście Zbawiciela, a zarazem przygotowujący
do świąt Bożego Narodzenia.
Dlatego też ma on przede
wszystkim duchowy charakter. Większość tradycji z nim
związanych – jak np. Roraty
– ma czysto religijne podłoże. Niemniej jednak istnieją
również świeckie zwyczaje
związane z tym okresem,
pozbawione duchowego pierwiastka lub cechujące się nim
w mniejszym stopniu. Zaliczyć
do nich można wielowiekową
tradycję jarmarków bożonarodzeniowych, które odbywają
się w całej Europie. Najwięcej
z nich można odwiedzić w
Niemczech, które w zasadzie
są ich ojczyzną, jednak także
w Polsce stają się one coraz
bardziej popularne.

Miniony miesiąc w Miejskim Domu Kultury
w Rumi, jak zawsze owocował w wiele spotkań W ojczyźnie
jarmarków
i wydarzeń kulturalnych.
Dużym powodzeniem
cieszył spektakl „Zbrodnia
i Karaoke”. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Rumia, mogliśmy zaprosić do
współpracy Panią reżyser
Agnieszkę
Płoszajską,
oraz scenarzystę Emila
Płoszajskiego. W przedstawieniu wystąpili adepci
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku z Rumi, nad ich aktorskim przygotowaniem
czuwała dyrektor Miejskiego Domu Kultury – p.
Agnieszka
Skawińska.
Spektakl ten mogliśmy

oglądać w andrzejkowy
wieczór w MDK Rumia
i mikołajki w Domu Kultury Janowo. Oba pokazy
cieszyły się powodzeniem
i zostały pozytywnie odebrane przez publikę. Już
dziś zapraszamy Państwa
również na Koncert Kolęd
w wykonaniu Chóru Kaszubskiego Rumianie i zespołu MUZAika pod dyrekcją Marzeny Graczyk,
który odbędzie się 28 grudnia o godzinie 18.00 w
Dworku pod Lipami.
		
MK

Trudno znaleźć w krajach
niemieckojęzycznych jakiekolwiek większe miasto, które
nie organizowałoby tradycyjnego jarmarku adwentowego.
Adwent to w przeciwieństwie do Wielkiego Postu
to czas radosnego oczekiwania, choć oczywiście to
duchowe przygotowanie
do nadchodzących świąt
pozostaje najważniejszą
kwestią. Niemniej jednak
warto umilić sobie długie
grudniowe wieczory spacerem pośród urokliwych
straganów oraz kilkoma
łykami rozgrzewającego
wina.

Ten zakorzeniony jeszcze w
średniowieczu obyczaj jest
nieodzownym elementem wystroju ulic i placów pod koniec
roku. Największe i najchętniej
odwiedzane jarmarki odbywają się w Berlinie, Wiedniu
i Dreźnie. W stolicy Niemiec
niestety to radosne wydarzenie kojarzy się obecnie z
zeszłorocznym zamachem
terrorystycznym. Wiedeń w
tym okresie sprawia jeszcze
bardziej imponujące wrażenie
niż zwykle, natomiast jarmark
w Dreźnie szczyci się mianem
najstarszego na terenie całych Niemiec – po raz pierwszy odbył się w 1434r. Z racji
bliskości polskiej granicy jest
on również licznie odwiedzany
przez naszych rodaków, dlatego też właśnie o nim będzie
dalsza część.

Drezdeński czar
Kramy i stragany tworzą
kilka mniejszych jarmarków
na terenie drezdeńskiej starówki. Część z nich znajduje
się przy dworcu głównym,
na bulwarach wzdłuż Łaby,
niektóre wręcz zajmują całe
urokliwe, wąskie uliczki. Największe znajdują się jednak na
placach Neumarkt (Nowy Rynek) i Altmarkt (Stary Rynek).
Pierwszy sąsiaduje z ewangelickim kościołem Frauenkirche
będącym jednym z symboli
miasta. Drugi natomiast jest
najważniejszym jarmarkiem w
Dreźnie. Nosi nazwę Striezelmarkt (Jarmark Struclowy),
którą zawdzięcza charakterystycznemu dla kuchni niemieckiej wypiekowi. Co roku,
od ponad 20 lat w Dreźnie
wypieka się ogromną struclę,
czyli podłużne, nadziewane
bakaliami ciasto drożdżowe,
krojoną następnie i zjadaną

na jarmarku. Striezelmarkt
zajmuje cały stary rynek,
zmieniając go w iście baśniową krainę. Wszechobecne są
choinki, kolorowe światełka,
bombki oraz drewniane repliki
bajkowych postaci i budynków. Nad straganami dominuje Weihnachtspyramide
– konstrukcja przypominająca
młyn, którego wiatrak obraca
się dzięki powietrzu podgrzewanemu przez ustawione
pod nim świeczki. Świąteczny
klimat tworzy również zapach
pierników, bakalii oraz grzanego wina. Odwiedzając jarmark
w Dreźnie nie można również zapomnieć o zjedzeniu
Bratwurstu, czyli grillowanej
białej kiełbasy.

Cudze chwalicie,
swego nie znacie
W Polsce jarmarki odbywają się między innymi w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu
czy Opolu. Brak im rozmachu
równego niemieckim odpowiednikom, niemniej jednak
dzięki nim również w polskich
miastach gości świąteczny
klimat. W Gdańsku stragany
pojawiają się na Targu Wę-

glowym, w Krakowie i Opolu
na rynku, natomiast we Wrocławiu na rynku i wychodzącej z niego ulicy Świdnickiej.
Szczególnie w stolicy Dolnego
Śląska atmosfera przypomina
tę panującą w miastach za
naszą zachodnią granicą. Pod
ratuszem stoi nawet charakterystyczna Weihnachtspyramide. Kraków z kolei staje
się coraz bardziej popularnym
kierunkiem dla turystów z
całej Europy, co widać także
w trakcie Adwentu, kiedy na
jarmarku łatwiej usłyszeć język obcy niż ojczysty. Gdański
Targ Węglowy również cieszy
się coraz większą popularnością, w Opolu z kolei zobaczyć
można żywe renifery czy też
zjechać z pontonowej ślizgawki. Jeśli zaś chodzi o produkty
dostępne na polskich jarmarkach, to nie różnią się one
specjalnie od swoich niemieckich odpowiedników. Nie może
tam zabraknąć grzanego wina,
owoców w czekoladzie czy
kiełbasy. Można jednak zjeść
tam grillowanego oscypka
czy tez kupić góralskie futra i
kapcie, których w Niemczech z
oczywistych względów nie ma.

Arkadiusz Gajos

REKLAMA

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24
ul. Miłosza 3
Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01
Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
Poradnie specjalistyczne: (58) 727 24 40
TK, MRI, Kolonoskopia: (58) 727 24 04
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Magiczne święta w Rumi
Grudzień w Rumi mija pod znakiem świątecznej
atmosfery. W samym sercu miasta po raz drugi zorganizowano Jarmark, całe miasto rozświetliły także
specjalne iluminacje.
Przy skrzyżowaniu ulic
Starowiejskiej i Dąbrowskiego po raz kolejny zorganizowano, cieszący się
dotychczas dużą popularnością wśród mieszkańców, Jarmark Świąteczny.
Plac Jarmarku ozdobiły
także kilkumetrowa bogato przystrojona choinka,
naturalnej wielkości szopka bożonarodzeniowa oraz
instalacje świetlne: bombka i sanie z reniferem.
W jego trakcie można
było podziwiać występy
artystyczne przygotowane m.in. przedstawiciele
szkół i przedszkoli oraz
chórów działających na
terenie Rumi, a co najważniejsze – spotkać
świętego Mikołaja wraz
z elfami pomocnikami.

W kolejnych dniach najmłodsi mogli spędzić
czas i zrobić sobie zdjęcie
z Annną i Elzą z Krainy
Lodu, Olafem czy z Myszką Miki, a także mieli
możliwość napisać list do
św. Mikołaja oraz wziąć
udział w warsztatach plastycznych.
–W tym roku przystroiliśmy miasto nowymi iluminacjami oraz ponownie
zorganizowaliśmy świąteczny jarmark, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Jest to doskonała okazja,
żeby poczuć magię i klimat
świąt – mówi burmistrz
Michał Pasieczny.
Warta
odwiedzenia
była również strefa handlowa. Kilkanaście stoisk

Różnorodna strefa gastronomiczna przyciągnęła mieszkańców
bardzo smacznymi potrawami

z rękodziełem oferowało
bogaty asortyment świąteczny – pierniki, ręcznie
ozdabiane bombki, wieńce adwentowe, stroiki
świąteczne. Swoje prace
zaprezentowali również
podopieczni CARITASU,
Stowarzyszenia „Pomóż
Sąsiadowi” oraz Centrum
Integracji
Społecznej.
Tradycyjnie na terenie
jarmarku otwarto punkt
sprzedaży choinek.
Narzekać nie mogli też
smakosze. W tym roku zaplanowano większą ilość
punktów gastronomicznych. Dużą popularnością
cieszyły się tradycyjne dania: bigos czy pajda chleba
ze smalcem. Skosztować
można było także pysznego grzańca pozwalającego

znieść niesprzyjającą, grudniową aurę.
Podobnie jak rok temu
dużym zainteresowaniem
– szczególnie wśród najmłodszych – cieszyła się
specjalnie
przygotowana zagroda, gdzie można
było zobaczyć prawdziwe
zwierzęta, w tym kozy i
lamę.
W tym roku Jarmark
rozbudowano o dwie
nowe, darmowe atrakcje.
Chętni mogli też bezpłatnie pojeździć na weneckiej
karuzeli czy skorzystać z
foto-budki.
Świąteczną atmosferę
w Rumi wprowadziły też
wyjątkowe
iluminacje.
Już od listopada wzdłuż
głównych ulic miasta
montowano
specjalnie
przygotowane świąteczne
ozdoby świetlne. Znalazły
się one m.in. przy Sobieskiego, Fredry, Katowickiej, Kościelnej, Sabata
czy Dąbrowskiego. Przyozdobiona została również
ścieżka pieszo-rowerowa
wzdłuż Zagórskiej Strugi.
U.M.

Darmowa karuzela była nową atrakcją na tegorocznym Jarmarku

Żywa szopka na tegorocznym jarmarku

Jarmark otworzyli Burmistrz Michał Pasieczny i Przewodniczący Ariel Sinicki

Bogata strefa handlowa cieszyła się dużym zainteresowaniem u
Mieszkańców

REKLAMA
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Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
30 listopada już po raz osiemnasty w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi odbył się Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. W
tym roku po raz pierwszy przybrał formę olimpiady wojewódzkiej.
Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania historią i tradycjami Kaszub, ale też pogłębianie więzi
uczuciowych z regionem.
Olimpiada jest organizowana we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie oraz
z Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i
to pracownicy naukowi
tej placówki są autorami
pytań
konkursowych.
W Jury zasiedli: dr Michał Hinz, pani Zuzanna Szwedek-Kwiecińska,
pani Marzena Graczyk.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział
9 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. W
pierwszym etapie wszyscy uczestnicy rozwiązywali indywidualnie test
wiedzy o regionie. Następnie zaprezentowane
zostały prezentacje multimedialne przygotowane
wcześniej przez wszystkie
uczestniczące zespoły. W
ostatnim etapie rywalizo-

wało 5 najlepszych drużyn, które odpowiadały
na pytania, wybierając ich
stopień trudności.
Zmaganiom młodych
miłośników Kaszub przyglądali się m. in. prezes
Gdańskiego
Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmund
Wittbrodt, starosta wejherowski- pani Gabriela
Lisius, pan Jacek Thiel
– etetowy członek Zarzą-

du Powiatu Wejherowskiego, pan Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Uczestnikom olimpiady i zaproszonym gościom
czas umilał chór Rumianie pod dyrekcją Marzeny Graczyk oraz koło
kaszubskie I LO w Rumi
z opiekunem – panią Grażyną Górak.
J. P.

Laureaci Olimpiady:
I miejsce drużynowe - SLO Rumia (Teresa Królikowska, Mateusz Klebba, Jakub Grubba)
II miejsce - ZSP nr 2 w Wejherowie (Wojciech Skierka, Robert Jetke, Agata Karczewska)
III miejsce - I LO im. J. Sobieskiego w Wejherowie (Marta Lidzbarska, Szymon Reinke, Alex Bulkowski)
Najlepszy wynik za test - Mateusz Klebba SLO Rumia
Wyróżnienie za prezentację - SLO Rumia
REKLAMA
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VI MIĘDZYPARAFIALNY KONKURS SZOPEK -NAGRODZONE PRACE
Tradycyjnie, już po raz szósty, w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. odbył się międzyparafialny konkurs szopek. Prezentacja prac nagrodzonych w konkursie odbyła się podczas koncertu świątecznego kolęd i pastorałek w hali MOSiR 10 grudnia br.
Kategoria szopka rodzinna:
IRodzina HEBEL
Rodzina MULLER
II Rodzina WOJNAROWSKICH
III Rodzina SZWEDA
Kategoria szopka indywidualna:
IMULLER Hubert
KWIEK Anna
II DARGACZ Zuzanna
Kategoria szopka grupowa dziecięca:
IBACH Ksawery i Jakub
II BURY Dominik i Dawid
III BYCZYŃSCY Mariusz i Jolanta
- MURAWSCY Emilka i Filip
Kategoria szopka dziecięca:
IPEPLIŃSKA Milena
II PEPLIŃSKI Mikołaj
III LABUDA Mateusz
Wyróżnienie - kategoria szopka rodzinna:
- Rodzina SZWEDA
Wyróżnienia - kategoria szopka indywidualna:
- ŁAGA Tomasz
- MIENIK Klaudia
- LABUDA Weronika
- ORNATOWSKA Nikola
Wyróżnienie - kategoria szopka grupowa dziecięca:
- PRANGA Seweryn i Klaudia
Nagrody specjalne:
- Rodzina HEBEL (I miejsce Szopka Rodzinna)
- Anna KWIEK (I miejsce Praca Indywidualna)
Konkurs szopek tradycyjnie przygotowały panie z Akcji Katolickiej
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GABINETY STOMATOLOGICZNE
Rumia, ul. Starowiejska 17B
(obok poczty)

tel.: 58 679 59 56, tel. kom.: 513 460 058
www.stomatolog-rumia.pl

Nasze usługi:

• Diagnostyka, w tym RTG punktowe i panoramiczne
• Proﬁlaktyka stomatologiczna
• Stomatologia zachowawcza
• Stomatologia dziecięca
• Endodoncja leczenie kanałowe, endodoncja mikroskopowa,
usuwanie złamanych narzędzi pozostawionych w kanałach
• Zaawansowana protetyka - rekonstrukcje zwarcia, korony, mosty, protezy
• Periodontologia - leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej,
zabiegi wydłużania zniszczonych koron zębów, zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych
• Chirurgia stomatologiczna - usuwanie zębów, dłutowanie zębów mądrości,
resekcje wierzchołków korzeni, zamykanie połączeń ustno-zatokowych, hemisekcje etc.
• Implantologia

PROMOCJA
-50%
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USUWANIE KAMIENIA
WRAZ Z PIASKOWANIEM I FLUORYZACJĄ
w styczniu na hasło Gazeta Rumska - 50%
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Totalitarna Rezolucja

„TAK POMAGAM”

Święta Bożego Narodzenia to

W poprzednim numerze, w dyskusji o naszej przyszłości, zaprezen- szczególny, bardzo ważny czas kietowaliśmy zdanie Prezesa Stowarzyszenia Narodowa Rumia p. Toma- dy każdemu człowiekowi potrzebsza Kłeczka odnoszący się bezpośrednio do rezolucji Parlamentu UE. na jest bliskość drugiego człowieka.
Dziś publikujemy głos p. Mirosława, również w tej samej sprawie.
Szanowny Panie Prezesie.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za artykuł dotyczący totalitarnej rezolucji,
a redakcji za wydrukowanie go, szczególnie obok
relacji z 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i marszu jaki
odbył się w Rumi.
Szanowny Panie.
Mając trochę przeżytych lat za sobą, jestem
zgodny z Panem w 100
procentach.
W swoim życiu doświadczyłem „wiele” dobroci wynikających z
systemu totalitarnego jakim był i jest komunizm.
Bogu dzięki, że ten system
w Polsce powoli odchodzi
do przeszłości. Przykro, że
to odbywa się w tak żółwim tempie.
Ostatnie wydarzenia
jakie miały miejsce w dyrekcji kołchozu europejskiego w Brukseli były nie
śmieszne, ale tragiczne.
Tak jak Pan napisał, zostały złamane nie niemal,
ale całkowicie zasady wynikające z art.2 o UE.
Niektórym
zapewne
trudno jest się temu dziwić, bo Polacy głosowali

przeciwko Polsce.
Niezależnie od poglądów ideowych – NIGDY
nie wolno tego czynić,
chyba że się nie jest Polakiem. Jaki syn lub córka
w tak obleśny, perfidny,
nikczemny sposób występuje przeciwko swojej
Matce? A nasza kochana
Polska jest dla nas wszystkich uczciwych Polaków
– Matką.
Moi dziadkowie byli
wielkimi Polakami i patriotami. Kiedy po II Wojnie Światowej ostatnim
transportem udającym się
z Brześcia do Polski (urodzili się i żyli na terenach
obecnej Białorusi) wyruszyli w nieznane, moja
Mama która była wtedy
małą dziewczynką, zadała
pytanie swojemu Ojcu –
Tatusiu dlaczego musimy
wyjechać? Dziadek mój
odpowiedział – kochana
córeczko jedziemy tam,
gdzie jest Polska! Kiedy
po trzech miesiącach wrócił nad rzekę Bug, aby poprzez ukochane dla niego
fale rzeki porozmawiać
z rodakami którzy tam
zostali, ruscy żołnierze
zaczęli strzelać od strony

Białorusi do Polaków stojących na przeciwległym
brzegu. Wkrótce i nasi
czerwoni komuniści zabronili wszelkiego dostępu do rzeki.
O swojej rodzinie i
wujach prześladowanych
przez komunistów za ich
walkę w AK i działalność w Polsce mógłbym
napisać wiele. Nigdy nie
zapomnę licznych uderzeń od pałki wrednych
sługusów ZOMO jakie
spadły na mnie w grudniu
1970 roku. Dzięki Panu
Bogu mam nadzieję, że
Pan jako młody człowiek
tego nie doświadczył. Ale
to już jest historia która
głęboko wryła się w moją
pamięć.
I teraz, o ironio losu,
mamy nowych przywódców którzy tak bardzo nienawidzą Polski i Polaków.
Guy Verhofstadt, Martin Schulz, Jan Tomasz
Gross, prezydent Francji
Emmanuel Macron.
Trudno nie wspomnieć
również o Prezydencie
Rosji Władimirze Władimirowiczowi Putinie,
który jakby mógł to cały
nasz naród starłby z po-

wierzchni ziemi. Tak nas
nienawidzi. Z bólem serca muszę tu także wspomnieć o innych, oto LISTA HAŃBY - Michał
Boni, Róża Maria Barbara Gräfin von Thun
und Hohenstein (czy jest
to polskie nazwisko???),
Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara
Kudrycka, Julia Pitera.
Przykro to stwierdzić,
ale są to ludzie wywodzący się z ramienia Platformy Obywatelskiej, tej samej, z której Burmistrzem
naszego miasta został pan
Michał Pasieczny.
Słusznie Pan Prezes
Tomasz Kłeczek pisze, że
„musimy w końcu stanąć
w prawdzie, że po okupacji
niemieckiej i sowieckiej stanęliśmy w obliczu nowego
zagrożającego nam totalitaryzmu, jakim jest neomarksistowska, demo-liberalna Unia Europejska”.
Zagrożenia jakie płyną
z eurokołchozu dla naszej
Ojczyzny są ogromne.
Serdecznie pozdrawiam
pana Prezesa.
Bóg, Honor i Ojczyzna.

Za pomocą prostego
gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych
życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji,
że nie muszą być sami.
Caritas pragnie w czasie
świąt dotrzeć z pomocą
do jak największej liczby
osób niedożywionych i
żyjących w ubóstwie, aby
każdy mógł cieszyć się
wigilijnym spotkaniem.
Produkty zebrane podczas
zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin
wielodzietnych, osób saWierny syn Polski motnie wychowujących

dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących,
których nie stać na zakup
żywności. Każdorazowo
w akcji zbierania żywności uczestniczy około 20
tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas
i Szkolnych Kół Caritas
wśród nich byliśmy i my
- wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas ze szkoły nr
1 w Rumi.
Dziękujemy
wszystkim, którzy swoim gestem
wsparli naszą akcję!

Ewa Grzymkowska

Miejski Konkurs Plastyczny „Ucieknij uzależnieniom w pasje”
Uczniowie klasy IIE i VIIC prezentowali Szkołę
Podstawową nr 1 w Rumi w konkursie plastycznym
biorąc udział w dwóch kategoriach:
• praca plastyczna
• film
Uczniowie klasy VIIc zajęli II miejsce natomiast Zuzanna Brzóska zajęła III miejsce.
Uroczystość uświetniła śpiewem uczennica klasy
IIa Daria Rosinke prezentując repertuar piosenek
Anny German.
Beata Awsiukiewicz
19
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Noc Wigilijna 11 HDCZB
Nasza zbiórka wigilijna miała kilka elementów:
służba przy rozdawaniu żywności, jarmark, spotkanie z Mikołajem w wiosce św. Mikołaja, bieg patrolowy, ognisko, nocne spotkanie wigilijne, prezenty,
śpiewanki przy kominku.
Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli chusty i następne stopnie harcerskie. Dziękujemy Panu
Adamowi Mazurkowi
za wspaniałe przejęcie w
wiosce św Mikołajka w
Dębogórzu. Wszystkim
członkom naszej drużyny rodzicom, babciom i
przyjaciołom 11 HDCZB
składamy życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !
Hm. Bogdan Formella

„List do Świętego Mikołaja”
Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas
działającego w Szkole Podstawowej nr 1
w Rumi zaprezentowali swoim najmłodszym kolegom historię napisaną przez
ks. Mieczysława Malińskiego pt.„List
do Świętego Mikołaja”.
To
wzruszająca
i pouczająca opowieść, która uczy,
że w naszych marzeniach i prośbach powinniśmy pamiętać o
innych.
20

Dzieci mogły szepnąć
na ucho Świętemu swoje
pragnienia. Z tak niezwykłej szansy skorzystały
również Panie. Było wiele
radości i wzruszenia.

Ewa Grzymkowska
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XVIII Międzyszkolny Przeglądu Piosenki Dziecięcej
pt. „Piosenki ludowe z różnych regionów Polski”
2 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1
w Rumi odbył się XVIII Międzyszkolny Przegląd
Piosenki Dziecięcej pt. „Piosenki ludowe z różnych
regionów Polski”.
W Przeglądzie wzięło
udział 11 solistów i 10 zespołów z 5 szkół z Rumi
oraz z Bolszewa. Uczestników
przesłuchiwała
komisja w składzie: p. Urszula Piecha, p. Urszula
Zakrzewska, p. Katarzyna Januszewska.
Nad przebiegiem konkursu czuwały: p. Jolanta
Gronek oraz p. Jolanta
Labudda. Piękne dekoracje przygotowały: p. Lucyna Horoszkiewicz i p.
Renata Dettlaﬀ, oprawą

muzyczną zajęła się p. Żaneta Knurek.
Wszyscy wykonawcy
stanęli na wysokości zadania. Zachwycili nie tylko
umiejętnościami wokalnymi ale także tańcem
oraz barwnymi strojami.
W przerwie konkursu
w stołówce szkolnej na
młodych artystów czekał słodki poczęstunek, a
potem- dyplomy, podziękowania i wesołe upominki. Nikt nie odszedł
z pustymi rękami! Jurorki

nie szczędziły pochwał
dla uczestników oraz dla
profesjonalnej organizacji
konkursu.
Organizatorki Przeglądu bardzo dziękują fundatorom nagród: Urzędowi
Miasta Rumia, Radzie
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi oraz
panu Krzysztofowi Bohm.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałego występu!
Do zobaczenia za rok!

Jolanta Labudda

Komisja przyznała wykonawcom następujące lokaty:
W kategorii klas 0- II - soliści

I miejsce- Oliwia Nastały- SP Bolszewo
II miejsce- Jakub Szymczak- SP 6 Rumia
III miejsce- Julia Żornaczuk- SP 1 Rumia
Wyróżnienie- Blanka Lipińska- SP 1 Rumia

W kategorii klas 0- II – zespoły

I miejsce- „Nuteczki z Jedyneczki”- SP nr 1 Rumia oraz „Kantele”- SP 6 Rumia
II miejsce- „Kropelki”- SP nr 10 Rumia
III miejsce- „Rokiczanki Junior”- ZSO SP 9 Rumia

W kategorii klas III- IV- soliści

I miejsce- Wiktoria Dombrowska- SP 9 Rumia oraz Beata Franiak- SP 1 Rumia
II miejsce- Antoni Zalach- SP nr 1 Rumia
III miejsce- Hanna Duda- SP 1 Rumia
W kategorii klas II – III- zespoły
I miejsce- „Nuteczki z Jedyneczki”- SP nr 1 Rumia
II miejsce- „Nutki”- SP 9 Rumia i „Prawdziwki” – SP 1 Rumia
III miejsce- „Ananasy z trzeciej klasy”- SP 1 Rumia
Wyróżnienie- „Dziesiąteczki”- SP nr 10 Rumia
W kategorii klas V- VII- soliści
I miejsce- Olga Żornaczuk - SP nr 1 Rumia
II miejsce- Paulina Michalska- SP nr 6 Rumia
III miejsce- Magdalena Siedlewska- SP nr 1 Rumia
W kategorii klas -V- VII – zespoły
W tej kategorii nie przyznano punktowanych miejsc
Wyróżnienie- „Wesoła Trójka” SP nr 1 Rumia.

REKLAMA
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Zaniedbane koryto rzeki
Napisał do nas niedawno pan Tomasz i chciał się
podzielić swoimi uwagami
na temat Zagórskiej Strugi, jak by nie było, płynącej nie tylko obok urzędu
miejskiego, ale i przez
samo centrum miasta.

Podczas niedzielnego
spaceru w drodze z domu
do kościoła (p. Tomasz
mieszka w bloku przy
ul. Dąbrowskiego) oprócz
odbywającego się własnie
pięknego jarmarku świątecznego, natkniemy się

również na koryto naszej
rzeczki, które obecnie wygląda na zaniedbane i niestety coraz bardziej niszczejące. Jakiś czas temu
rzeka została częściowo
uregulowana, ale czas
mija nieubłaganie i kolej-

ne podtopienia i wylania
wody z czasem zrobiły
swoje. Płyty ułożone na
brzegach koryta wyglądają jakby przy następnych
roztopach miały spłynąć
do rzeki.
W zeszłym roku mieliśmy problemy z wodą
wylewającą się do okolicznych zabudowań (w tym

zalane archiwum Urzędu
Miasta) i wygląda jakby
po każdym takim incydencie, zamiast naprawić
powstałe szkody, instytucja reagująca na takie
wydarzenia, pozostawiała
rzekę samej sobie i liczyła
na to, że coś takiego już
się więcej nie powtórzy.
Że nie trzeba naprawiać
powstałych za każdym
razem szkód, a płyty ułożone wzdłuż koryta same
swoim ciężarem utrzymają się na właściwym
miejscu. Pozostaje tylko
patrzeć kiedy nadejdą kolejne deszcze i roztopy, a
znowu usłyszymy o podtopieniach okolicznych
budynków. Część szkód

na wysokości urzędu miejskiego została naprawiona
i jak narazie sprawuje się
dobrze, ale widać przecież
na załączonych zdjęciach,
że część w centrum miasta pozostała bez żadnych
zabezpieczeń. Tak jest od
lat, okoliczna ziemia jest
dość miękka, drzewa rosnące wzdłuż rzeki mają
bardzo duże i głęboko
wrośnięte korzenie więc
się nie wywrócą, ale one
również są podmywane
raz przez rzekę, innym razem przez spływającą do
rzeki deszczówkę.
Czy nie nastał już czas
aby naprawić koryto rzeki
zanim dokona kolejnych
zniszczeń?

REKLAMA

KAWIARNIA CUKIERNIA

CIASTECZKO

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

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.).

taką

jak

urodziny,

imieniny,

Oprócz tego cukiernia wykonuje torty okolicznościowe na zamówienie, np. tort weselny,
urodzinowy, komunijny, itp.

Przyjmujemy zamówienia na torty
weselne i okolicznościowe

WYPIEKI DOMOWE
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Polub nas na Facebooku
I bądź na bieżąco z atrakcyjnymi ofertami!
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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.
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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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Już 17 lat budują żłóbki w rumskim Sanktuarium
Każdego roku w kościele przed Bożym Narodzeniem jest budowany żłóbek bożonarodzeniowy. Bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie: kto właściwie go
zbudował. Ponieważ w naszym Sanktuarium już co
najmniej od 17 lat istnieje nieformalna grupa budowniczych, postanowiliśmy odwiedzić ich ponownie, tak
jak w ubiegłym roku i zobaczyć co się zmieniło.
Budowa takiej konstrukcji w kościele to nie
lada wyzwanie, zazwyczaj
mamy do dyspozycji powierzchnię około 40 metrów kwadratowych, to
więcej niż powierzchnia
niejednego
mieszkania.
Co roku projekt jest wzbogacany o nowe elementy,
w tym roku np. przybyło
kilka owieczek, a pomysły
na szopkę rodzą się przez
cały rok. Podobnie jest z
elementami
rozsianymi
pośród świętych postaci.
Z każdym rokiem pojawia się wiele kolejnych elementów, z czasem szopka
zaczęła zajmować porównywalnie ponad połowę
dużego pokoju, praca nad
nią wygląda jak scenografia w teatrze.
Oczywiście jest bardzo
wiele elementów stałych,

bez których nie można
sobie wyobrazić szopki.
Trzeba też umiejętnie całość oświetlić, zazwyczaj
w środku panuje lekki
półmrok, a całe otoczenie szopki jest pięknie
rozświetlone świątecznymi lampkami i stojącymi
obok choinkami.
Przez te lata pracy wszyscy zgrali się i wiedzą, kto
na czym się zna, wiadomo
kto zna się na oświetleniu,
a kto potrafi umocować
każdą rzecz tam, gdzie
powinna się znajdować.
Wszyscy budowniczy są
od wielu lat aktywnymi
ministrantami, niektórzy z
nich służą przed ołtarzem
już ponad 40 lat. Byli też
i tacy, którzy odeszli do
Pana, a za których wszyscy
się przy tej okazji szczególnie modlą.
W. Hintzke

Sztafeta Pokoleń poświęcona 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

O rocznicy stanu wojennego w Stacji Kultura
13.12.2017 w Stacji Kultura w
Rumi o godzinie 18:00 odbyło się
spotkanie Sztafety Pokoleń poświęcone 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Przy pełnej sali widzowie wysłuchali prelekcji
przedstawionej przez pana
Arkadiusza Kazańskiego
z Instytutu Pamięci Narodowej: „Czym był stan
wojenny?” Zaprezentowano dużą kolekcję znaczków poczty podziemnej
wydawanej i kolportowanej przez podziemie solidarnościowe. O znaczkach
wydanych w konspiracji

opowiedział nam właściciel kolekcji Pan Grzegorz
Wołoszczak - świadek wydarzeń grudnia 81.
Poczta Polska zaprezentowała aktualne wydawnictwo znaczków „Solidarność Walcząca”.
Cześć artystyczną pod
opieką Pani Beaty Awsiukiewicz wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rumi. Organizacją

spotkania i prowadzeniem
zajmował się pan Maciej
Kącicki.
Wystawa
znaczków
udostępniona jest zwiedzającym w Stacji Kultura w Rumi do 22 grudnia.
Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej oraz
Poczta Polska S.A. i Sarmatia (odzież patriotyczna).
Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 im. Józefa
Wybickiego przygotowali
montaż słowno-muzyczny
prezentując utwory z okresu Solidarności.
Beata Awsiukiewicz
Maciej Kącicki
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Kurtyny 2017

zostały wręczone
2 grudnia 2017 r w Małym Kacku
odbył się II Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna” w którym brały
udział dwa zespoły teatralne z Rumi,
Teatr „Bambo” z SP nr 10 w Rumi
oraz „Teatr 40 Serc” z Caritas Rumia.
II Przegląd Teatrów
Amatorskich
Kurtyna
Mały Kack 2017 odbył się
w dniach 26.11-2.12 w parafii pw. Chrystusa Króla
w Gdyni. Organizatorem
przeglądu jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury
Mały Kack w Gdyni.
Podczas Gali Finałowej
II edycji Przeglądu Teatrów
Amatorskich Kurtyna Mały
Kack w dniu 2.12.2017r.
wszystkim
tegorocznym
uczestnikom zostały wręczone „Kurtyny na BIS”.

Nagrodę główną „Złotą Kurtynę” otrzymał teatr BAMBO z SP nr 10 w
Rumi za spektakl „Bajka
o sennej nutce” - za uniwersalność przesłania i
wirtuozerię sceniczną.
Kurtynę na Bis otrzymał TEATR 40 SERC z
Caritas Rumia za spektakl „Pieśń słoneczna” - za
pokazanie urody świata,
mimo chaosu codzienności i za powielanie tego
piękna w artystycznych
przedsięwzięciach.

Monika Baran

Teatr 40 Serc Caritas Rumia „Pieśń Słoneczna”, fot.: Janusz Kasprzycki

Teatr BAMBO z SP nr 10 w Rumi „Bajka o sennej Nutce”
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85 lat ZHP w Rumi
Harcerski Klub
Krótkofalowców
SP2ZCE
Z inicjatywy pwd. Lecha Czerniewskiego oraz
hm. Karola Adamczyka – doświadczonych radioamatorów od wielu lat zajmujących się krótkofalarstwem
– w 1998 roku w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu w Domu Harcerza rozpoczął swoją działalność Harcerski Klub Krótkofalarski. Harcerski Klub
Łączności – HKŁ SP2ZSC (taki sygnał wywoławczy
otrzymała harcerska radiostacja po jej zarejestrowaniu)
- skupił stałe grono amatorów łączności bezprzewodowej. Dwie radiostacje do łączności w terenie podarował
harcerzom pan Adam Chrostowski - dyrektor firmy
„ACCECO”. Na terenie Bazy Harcerskiej rozciągnięto
niezbędne okablowanie oraz anteny - pomocy finansowej na ich zakup udzielili panowie Michał i Jan Miniszewscy.
Lech Czerniewski przekazał obowiązki prezesa
klubu Bogusławowi Wojciechowskiemu, następnie prezesem został Robert Koralewski. Oprócz
kart QSL – będących potwierdzeniem nawiązania

łączności – HKŁ wydał także dwa dyplomy okolicznościowe – „Dla uczczenia pamięci ofiar poległych w Piaśnicy podczas II wojny światowej” oraz
„150 lat pieśni i kultury kaszubskiej”.
Kilku członków HKŁ uczestniczyło w kursie
drużynowych/funkcyjnych podczas HAZ-2002
– w ramach integracji oraz zdobywania uprawnień
do prowadzenia drużyny metodą harcerską. Od
dnia 02.01.2012 r. klub rozpoczął pracę pod znakiem okolicznościowym HF80HR z okazji 80-Lecia
Hufca. Praca stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym wiąże się z nawiązaniem jak największej
ilości łączności z krótkofalowcami z całego świata.
Dotychczas nawiązaliśmy ponad 1000 łączności, do
tych najciekawszych należą: Indonezja, USA, Kanada, Azory i oczywiście stacje z Polski. Każda taka
łączność jest potwierdzana specjalną kartą QSL,
wydaną na tą okazję.

