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Zmieniamy się dla Was
Drodzy Czytelnicy,
Pragniemy poinformować, że z dniem 2 stycznia 2018 roku zmienił się wydawca Gazety Rumskiej. Od tego dnia wydawcą jest firma "Sarmatia Tomasz Kłeczek".
NIP: 5882424235.
Dołożymy wszelkich starań, by Gazeta Rumska jeszcze lepiej wypełniała swoją Misję dostarczania Państwu najciekawszych informacji z regionu. Opinia czytelników
jest dla nas bardzo ważna, więc jesteśmy otwarci na Państwa uwagi dotyczące funkcjonowania i zawartości Gazety. Wszelkie uwagi prosimy kierować mailowo na adres
redakcja@gazetarumska.pl.
Redakcja

Konkurs z nagrodami!
Już 18 lutego w Rumi wystapią dwa czołowe kabarety naszej sceny rozrywkowej, kabaret „OTTO”
i „Kabaret pod Wyrwigroszem”.
Organizator imprezy
przeznaczył dla naszych
Czytelników dwa zaproszenia na niedzielny
występ. Otrzymają je te
osoby, które jako pierwsze zadzwonią do naszej
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redakcji i poprawnie
odpowiedzą na pytanie:
z jakiego miasta pochodzi kabaret OTTO, lub
z jakiego miasta pochodzi Kabaret pod Wyrwigroszem. Osoby które

udzielą poprawnej odpowiedzi jako pierwsze,
otrzymają informację na
temat odbioru zaproszeń
w ciągu 7 dni od chwili
telefonicznego zgłoszenia się.
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Ostrzelał autobus i uciekł
W niedzielę 21 lutego przed godz. 16:00.
Ostrzelano autobus ZKM linii R jadący ul.
Pomorską. Niezidentyfikowany sprawca
oddał przynajmniej 2 strzały od strony pola
na ul. Pomorskiej.
Strzały oddano z wiatrówki, bądź z innej broni
pneumatycznej. Zniszczone zostały 2 boczne
szyby autobusu. Podczas kursu w pojeździe przebywało kilkudziesięciu pasażerów. Na szczęście
nikt nie ucierpiał. Straty oszacowano na około
12 tys zł. Za zniszczenie mienia Kodeks Karny
przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja poszukuje sprawcy, który zbiegł z
miejsca zdarzenia tuż po oddaniu strzałów.
Przesłuchuje kierowców i pasażerów. W celu
wykrycia sprawcy zabezpieczono również
monitoring.
Jeśli sprawca zostanie ujęty, może usłyszeć
również zarzuty uszkodzenia mienia oraz narażenia pasażerów na bezpośrednie zagrożenie
utraty zdrowia lub życia. Za takie przestępstwo
KK przewiduje dla sprawcy do 3 lat więzienia.
Redakcja

REKLAMA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM
PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI
PRZY UL. SOBIESKIEGO 26, STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

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.

REKLAMA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 249/4 o powierzchni 4672 m2, obręb 19, zapisanej
w księdze wieczystej KW GD1W/00076672/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym
Uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie
ul. Żwirowej działka 249/4, obręb 19, leży w obszarze oznaczonym 34.U – co oznacza, że jest to
teren zabudowy usługowej.
Część działki zabudowana jest domem mieszkalnym wolnostojącym w złym stanie technicznym,
o obniżonym standardzie oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej
i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pozostała część działki stanowi utwardzony kostką betonową
parking, który zostanie przez dotychczasowego dzierżawcę przywrócony do stanu pierwotnego (rozebrany) do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, telefoniczna i energetyczna. Nieruchomość porośnięta jest drzewami.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00076672/1 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 185.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 marca 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
STARA RUMIA WCIĄŻ BEZ SUPERMARKETU I NIE TYLKO
Centrum Rumi, a szczególnie jej północnozachodnia część (Biała Rzeka) jest wprost utkana supermarketami w przeciwieństwie do północnej części (Lotnisko, Stara Rumia), która to wcale ich nie posiada.
Swojego czasu było
idealne miejsce na wybudowanie
supermarketu
(Biedronka?) między elegancką ulicą Kazimierską,
a Świętopełka, ale już zostało w połowie zabudowane od ulicy Kazimierskiej, a pozostało jedynie
od ulicy Świętopełka.
Wciąż jest jeszcze inne
tuż obok, między ulicami
Świętopełka, a Kościelną

z doskonałym dojazdem
z obu ulic z obszernym
miejscem na supermarket
i parking. Na pobliskiej
ulicy Mostowej kursuje od
niedawna autobus (można
mu nieco wydłużyć trasę
ulicami Kościelną – Malinową – Kazimierską, by
okrążał supermarket.
Stara Rumia od kilku
ostatnich lat bardzo rozrosła się od eleganckich

kamienic tworząc chyba
najbardziej zadbaną część
miasta. Jedynie ulica Kazimierska spełnia wszelkie
warunki miejskie. Inne z
powody złych nawierzchni jezdnych, nawet tych
ostatnio remontowanych
nadal nie spełniają warunków miejskich. Przeważnie
płyty typu „jumbo” (czyt
: dżambo z języka suahili
„słoń” stosowane na całym

świecie właśnie pod tą nazwą) są przeważnie wtórnego użytku – popękane
i wykruszone. Po deszczu
stoją na nich głębokie i
rozległe kałuże. Mało tego
– nie tak dawno nareszcie utwardzono część ulicy Świętopełka płytami
dżambo do czego użyto
hałdę przywiezionego piachu. Resztka piachu leżała
na stercie coś ponad rok,
ale jak ją uprzątnięto, to
koparka wybrała go decydowanie więcej tworząc
zagłębieni na styku ulic
Malinowej i Świętopełka,
w którym obecnie stoi za-

wsze woda. I jeszcze jedno, jak to miasto dzieli
swoich mieszkańców na
tych najgorszych, nieco
lepszych, takich średnich,
dobrych i bardzo dobrych,
a to dzięki szerokości jezdni i chodników, których
w większości nie ma. Wystarczy się przespacerować
lub przejechać samochodem. Począwszy od rynku, gdzie jest nawet asfalt,
następnie zaczynają się
płyty dżambo położone
po cztery w poprzek jezdni, następnie są już trzy
płyty w poprzek, potem
zaczyna się odcinek płyt

Dalsze podtopienia garaży przy ul. Morskiej
Kilka miesięcy temu pisaliśmy (przy okazji podtopienia Urzędu Miasta) o również nie najlepszej
sytuacji, wybudowanych w niedalekim sąsiedztwie
garaży, sytuowanych nad Zagórską Strugą. Niestety, do dnia dzisiejszego sytuacja się nie zmieniła.
W imieniu swoim i kilku
osób wynajmujących te garaże, zadzwonił do nas pan
Tadeusz K. Użytkownicy
owych nieszczęsnych garaży płacą od niemal 30 lat
wszystkie należne podatki
i opłaty, a nie mogą doprosić się kompleksowego rozwiązania problemu. Garaże
są zalewane systematycznie,
podczas wiosennych roztopów i jesiennych opadów.
Właściwie tylko latem (kiedy nie pada) i zimą (kiedy
jest mróz i śnieg) można ich
używać w miarę normalnie. Wystarczy nieco większy deszcz i już pojawiają się
4

kłopoty, nie można dojść
do drzwi ponieważ na drodze dojazdowej tworzy się
koryto rzeczne. Z czasem,
w trakcie użytkowania drogi dojazdowej, utworzyła
się tam co chwilę zalewana
niecka. Podobna sytuacja
występuje, kiedy jedyna w
okolicy kratka odpływu
kanalizacji deszczowej jest
zatkana. Zresztą podczas
ostatniego wystąpienia pobliskiej „Zagórzanki”, droga dojazdowa połączyła się
z nią w jedną całość.
Taka sytuacja powoduje, że najemcy ponoszą
straty finansowe. Woda

wlewająca się do środka
niszczy np. urządzenia
elektryczne stojące na
podłodze w garażach (np.
małe spawarki), powoduje gnicie drewnianych
elementów bram garażowych, rdzewienie metalowych zawiasów itd.
Pan Tadeusz pyta, czy
na prawdę nie da się tu
już nic więcej zrobić? Wystarczy wyrównać poziom
całego terenu i dodać jedną lub dwie kratki odpływowe. Przez tyle lat całe
to mienie niszczeje i zdaje
się, że nikogo to nie obchodzi.

leżących po dwie wzdłuż
jezdni i jednej poprzecznej w
środku jezdni i na końcu po
trzy wzdłuż jezdni. Im bliżej
końca ulicy tym więcej dziur
w nawierzchni. Ulica kończy
się wielką kałużą prawie od
płotu do płotu. Oczywiście
od Mostowej już nigdzie nie
ma chodników, a jedynie są
szerokie pasy piachu i błota,
które miejscami zasypały/zalały płyty dżambo.
Po ulewie zapraszam
Panów Inspektorów na
przechadzkę w gumbutach
(telefon w Redakcji).
Rumianin z wyboru
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi

www.hipolit.info

Wiadomości z „Hipolita”

Dar serca „Drużyny Hipolita”
16 grudnia 2017 roku na hali MOSiR Rumia uczniowie „Hipolita” wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji
Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
która ma na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Uczniowie z „Hipolita”
aktywnie zaangażowali się
w tą szlachetną inicjatywę.
Uczennice Pani Małgorzaty Plewińskiej wykonywały
wystrzałowe
fryzury i wykazały się
najnowszymi technikami
zaplatania warkoczy. Ich
praca cieszyła się wielką popularnością zarówno wśród
małych dziewczynek, jak
i dorosłych kobiet. Pozo-

stali uczniowie częstowali
darczyńców przepysznymi
piernikami upieczonymi
przez uczniów pod kierunkiem Pani Barbary Saneckiej. W akcji uczestniczyła
też grupa wolontariuszy
wraz z Panią Sylwią Tomaszewską. Młodzież z
„Hipolita” wzbogaciła program artystyczny imprezy
spontanicznym występem:
a był to pełen ekspresji rap

Adama Rąbcy i błyskawiczny kurs tańca zumby
w wykonaniu uczniów. Organizatorzy akcji na terenie
Rumi oraz darczyńcy byli
pod wrażeniem wysokiego
poziomu przygotowania
uczniów z „Hipolita” i ich
zaangażowania w pomoc
dla drugiego człowieka.
Koordynatorem akcji była
szkolna pedagog Pani Katarzyna Mączka.

#KOMÓRKOMANIA w „Hipolicie”

Raper Arkadio i jego
„Projekt słowo”

14 grudnia 2017 roku
w Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni
odbyła się uroczystość
wręczenia certyfikatów i
podziękowań za udział w
akcji „#Komórkomania”.

diobooka i książki oraz pomysłodawcę ogólnopolskiej
akcji „Rób to co kochasz”.
Dziś Arkadio w 100%

Uczniowie i nauczyciele zorganizowali w szkole akcję informacyjną na temat rejestracji potencjalnych
dawców szpiku kostnego. Projekt ogólnopolskiej akcji fundacji DKMS ma na celu uwrażliwienie każdego 18 grudnia 2017 roku gościliśmy w „Hipolicie”
z nas na potrzeby drugiego człowieka, w tym przypad- Arkadio - rapera, freestylera i mówcę motywacyjku, osoby dotkniętej nowotworem krwi. Dzięki akcji nego w jednej osobie.
potrzebujący mają szansę na nowe życie.
Autor czterech płyt, au- stawia na pracę z ludźmi, sensowne życie. Jak sam
Wyróżnienia z rąk szefów
Fundacji DKMS, Pomorskiego Kuratora Oświaty Moniki Kończak i
Wojewody Pomorskiego
Dariusza Drelicha odebrały: Katarzyna Li-

sowska – wicedyrektor
szkoły, koordynatorki akcji: Małgorzata Więcek
i Sylwia Tomaszewska
oraz Bartosz Bigocki
reprezentujący uczniów z
„Hipolita”.

szczególnie młodymi. Podczas koncertu próbował
ukazać uczniom, że warto
podjąć wysiłek w walce o

mówi: „warto przeżywać
swoje życie świadomie i nie
bać się stawiać przed sobą
kolejnych wymagań”.
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Zmiany w obozie dobrej zmiany
9 stycznia doszło do spodziewanej od dłuższego czasu rekonstrukcji rządu. Zastąpienie Beaty Szydło przez Mateusza Morawieckiego
w grudniu zeszłego roku nie pociągnęło za sobą roszad w składzie
Rady Ministrów. Do tych doszło dopiero teraz, tuż po okresie świąteczno-noworocznym.

Nowy skład Rady Ministrów. Zdjęcie pochodzi ze strony KPRM

2018 rok zaczął się zatem w polskiej polityce od
mocnego uderzenia, premier Morawiecki pokazał
natomiast, że zamierza
nieco poprawić wizerunek kierowanego przez
siebie gabinetu. Niektóre
ze zmian mogą wydawać
się zaskakujące, nadejście innych wydawało się
zaś tylko kwestią czasu.
Stanowiska utraciło kilku ministrów będących
jednymi z filarów rządu
Beaty Szydło. Ich miejsce
zajęli przede wszystkim
politycy należący do najbardziej wpływowych w
obozie rządzącym, ale pojawiły się również postaci
pozostające do tej pory w
dalszych szeregach.
Odejście weteranów

Z pewnością najbardziej kontrowersyjnym z
ustępujących ministrów
jest Antoni Macierewicz.
To gorący zwolennik teorii zamachu w Smoleńsku,
który polecił odczytywanie listy ofiar tej katastrofy
przed wojskowymi apelami. Kontrowersje wzbudził również m.in. „nalot”
na siedzibę Centrum Eks6

perckiego Kontrwywiadu
NATO w Warszawie czy
też błyskawiczna kariera
słynnego już Bartłomieja
Misiewicza. Do sukcesów
ministra można zaliczyć
natomiast
utworzenie
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz doprowadzenie do unieważnienia
niekorzystnego dla Polski
kontraktu na zakup śmigłowców. W ostatnim
czasie coraz głośniej było
o konflikcie Antoniego
Macierewicza z prezydentem Dudą, co wydaje się
być główną przyczyną
jego dymisji. Nowym szefem MON został Mariusz
Błaszczak, pełniący wcześniej funkcje ministra
spraw wewnętrznych administracji. Jego na stanowisku zastąpił natomiast
Joachim Brudziński – jeden z najbliższych współpracowników Jarosława
Kaczyńskiego.
Innym
strategicznym działem,
na czele którego doszło do
zmiany, jest Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych.
Witolda Waszczykowskiego zastąpił Jacek Czaputowicz. Wydaje się, że nowa
twarz polskiej dyplomacji

ma poprawić wizerunek
naszego kraju na arenie
międzynarodowej.
Przegrani
w protestach

Swoje stanowiska stracili także dwaj ministrowie szczególnie mocno
krytykowani i atakowani
przez opozycję. Minister
środowiska Jan Szyszko
naraził się opinii publicznej kwestią wycinki Puszczy Białowieskiej. Mimo
iż ta była z naukowego
punktu uzasadniona, to
spotkała się z lawiną krytyki i zarzutami o niszczenie środowiska naturalnego. Sprawa trafiła
nawet przed Europejski
Trybunał Sprawiedliwości. Ministra Szyszkę na
stanowisku zastąpił Henryk Kowalczyk. Urząd
ministra zdrowia sprawowany do tej pory przez
Konstantego Radziwiłła
obejmie natomiast Łukasz
Szumowski. Stanowisko
to nie bez powodu nazywane jest „najgorętszym
stołkiem" w rządzie. Protesty pielęgniarek, problemy związane z funkcjonowaniem NFZ nie

ominęły również ministra
Radziwiłła. Przedłużający
się protest lekarzy rezydentów oraz tzw. czarne
marsze z pewnością nie
ułatwiały mu pracy. Prof.
Szumowski jest kardiologiem, pracownikiem naukowym Instytutu Kardiologii w Warszawie. Co
interesujące, jako jeden z
prawie 4 tys. lekarzy podpisał tzw. deklarację wiary. Dokument ten powstał
z inicjatywy Wandy Półtawskiej i stanowi wyraz
woli stosowania etyki katolickiej w wykonywaniu
zawodu lekarza. Można
się zatem spodziewać, że
nowy minister poprze antyaborcyjne projekty ustawodawcze, sprzeciwiając
się jednocześnie liberalnym postulatom.
Czy to dobra zmiana?

Obóz rządzący często
w swojej narracji nawiązywał do terminologii
piłkarskiej, przedstawiając
siebie jako drużynę grającą dla Polski. Teraz w tej
drużynie doszło do zmian
- co jest przecież normalną
koleją rzeczy. Środowiska
związane z władzą argumentują, ze rekonstrukcja
była konieczna dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania zespołu. Pojawiły się jednak głosy takie,
jak chociażby wypowiedź
prof. Krystyny Pawłowicz,
której zdaniem to "lewactwo" zmusiło tych "mężów
stanu" do ustąpienia. Czas
pokaże, jaki wpływ na politykę rządu miały roszady
w drużynie.

Arkadiusz Gajos

Sejmowa batalia
o Życie

10 stycznia odbyło się I
czytanie dwóch ważnych
projektów ustaw dotyczących problemu aborcji. Jeden z nich, proaborcyjny
o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie komitetu
„Ratujmy kobiety” proponował m. in. zdemolowanie
„kompromisu aborcyjnego”, umożliwiając nawet 15
latkom zabicie poczętego
dziecka do 12 tygodnia
ciąży, bez zgody rodziców.
Pani Nowacka z trybuny
sejmowej mocno akcentowała, że embrion jest tylko
zlepkiem, czym zdenerwowała wielu posłów, którzy
zaczęli uderzać ręką o blat
ławki sejmowej, dając wyraz
swojemu niezadowoleniu.
Trudno jest w XXI w.
zgodzić się na tak anachroniczne myślenie, będące
w zdecydowanej kolizji do
osiągnięć naukowych, m.in.
w dziedzinie genetyki. Nawet aborterzy w Polsce
twierdzą, że życie ludzkie
zaczyna się od momentu
poczęcia.
Drugi projekt społeczny antyaborcyjny, ma na celu
ochronę dzieci poczętych z
wadami rozwojowymi. Aborcja byłaby możliwa tylko w
przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia matki lub wtedy,
gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.
Argumenty padające w
dyskusji oczywiście są od wielu lat takie same. Największe
zaskoczenie było dopiero po
oddaniu głosów. Okazuje się,
że 10 posłów Nowoczesnej
nie głosowało, a jeden się
wstrzymał. Jestem zdziwiony, że tak wielu posłów tego
ugrupowania szanuje życie
dzieci poczętych.

Zbulwersowało mnie natomiast głosowanie posłów
Platformy Obywatelskiej i
zachowanie się władz klubowych. Miała tu miejsce typowa dla PO niekonsekwencja. Oficjalnie wygłaszano
pogląd, że PO będzie się
trzymała tzw. kompromisu
aborcyjnego z 1993 r. W
praktyce wprowadzono dyscyplinę głosowania i projekt
proaborcyjny posłowie PO
mieli obowiązek dopuścić
do drugiego czytania, a
projekt antyaborcyjny miał
być przez nich odrzucony.
Jest to moim zdaniem wyjątkowa hipokryzja. Jeśli chce
się zachować kompromis
to powinno się odrzucić
wszystkie projekty, które
ten kompromis naruszają.
Oczywiście PO zastosowała tu metodę prezydenta
Lecha Wałęsy: jestem za
a nawet przeciw. Histeria
wokół tego głosowania w
dużej części wynikała z
tego, że tylko 9 głosów
zabrakło, aby proaborcyjny
projekt został skierowany
do dalszych prac sejmowych. Komitet „Ratujmy
kobiety” oraz proaborcyjne
lobby obarczyły główną odpowiedzialnością za ten fakt
3 posłów PO, głosujących
za odrzuceniem oraz 29
posłów, którzy w większości
świadomie nie głosowali.
Analogicznie obarczono
odpowiedzialnością posłów
Nowoczesnej, z których 1
wstrzymał się i 10 nie głosowało. Ukaranie posłów
głosujących niezgodnie z
dyscypliną klubową było
żałosnym podsumowaniem
tego głosowania. Szczególnie dla PO, które ponoć
pozwala głosować zgodnie z
własnym sumieniem.
Cóż, wygląda na to, że to
ugrupowanie zostanie zmarginalizowane albo rozpadnie
się na części.
Myślę, że nowy tzw. kompromis aborcyjny będzie
kompromisem trwałym po
przyjęciu ustawy za życiem i
pozwoli na uratowanie wielu
istnień ludzkich.

Jan Klawiter
Poseł na Sejm RP
VIII kadencji
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Ponad 2,5 tys. mieszkańców powiatu
skorzystało z bezpłatnych porad prawnych
W zeszłym roku na terenie powiatu wejherowskiego udzielono 2653 porady w ramach bezpłatnej pomocy prawnej. To prawie o 400 więcej niż w 2016 r.
Zainteresowani najczęściej zgłaszali się po porady z
zakresu prawa cywilnego, spadkowego, ubezpieczeń
społecznych, prawa rzeczowego i rodzinnego.
Wraz z początkiem
2016 r., na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, w całej Polsce powstało ponad 1500 punktów, w
których gwarantowany
jest nieodpłatny dostęp
do porad prawnych na
poziomie
lokalnym.
Na terenie powiatu
wejherowskiego utworzono osiem punktów

nieodpłatnej pomocy
prawnej, z czego cztery
prowadzone są przez organizacje pozarządowe.
Punkty działały pięć
razy w tygodniu przez
cztery godziny dziennie.
W 2016 r. udzielono
2288 porad, a w 2017 r.
2653, czyli blisko o 400
więcej.
– Po dwóch latach
funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej widać, że za-

interesowanie jest duże
– mówi Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Jacek
Thiel.
W 2017 r. najwięcej
porad prawnych udzielono w dwóch punktach
w Rumi, łącznie 715,
następnie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie
475 oraz w Szemudzie i
Lini 418. Punkt w Redzie udzielił 320 porad,

w Gniewinie i Luzinie
286, w Bolszewie 222
oraz w Choczewie i Łęczycach 217 porad. Najwięcej porad udzielono
w miesiącu marcu, a
najmniej w grudniu.
– Zgodnie z zapisami
ustawy z porad mogą skorzystać osoby, którym w
ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej, do 26 i po 65 roku
życia, posiadające Kartę
Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary
klęsk żywiołowych, a od
2017 r. także kobiety w
ciąży – zaznacza Jacek
Thiel.
Ustawa ściśle określa
zasady oraz zakres udzielania nieodpłatnej po-

mocy prawnej. Stąd pomoc ta obejmuje m.in.:
poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o
spoczywających na niej
obowiązkach; wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego czy
udzielenie pomocy w
sporządzeniu projektu
pisma, pod warunkiem
jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się
jeszcze postępowanie
przygotowawcze. Ponadto należy pamiętać,
że pomoc ta nie może
dotyczyć spraw podatkowych związanych z

prowadzeniem
działalności gospodarczej,
spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego
i handlowego, a także
spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
jej rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia
nieodpłatnej
pomocy prawnej w
punktach zlokalizowanych na terenie powiatu
wejherowskiego, wraz z
harmonogramem pracy,
dostępne są na stronie
internetowej powiatu
wejherowskiego.
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V Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rumi [FOTO]
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Fot.: Jan Miniszewski, Marcin Bruniecki, Jacek Kłeczek
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V Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami Rumi

Nie obsługujemy
pacjentów z "PIS"

W Święto Trzech Króli (6 stycznia) już po raz piąty „W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z „PIS” poulicami Rumi przeszedł uroczysty Orszak Trzech Króli. nieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji funduszy
Organizatorem rumskiego orszaku jest Fundacja Słowo. WOŚP.” - Kartka o takiej skandalicznej treści pojawiła się na

Przemarsz Orszaku przez miasto

Przemarsz
ulicami
Kościelną,
Mostową,
Lipową oraz I Dywizji
Wojska Polskiego pod
pomnik Jana Pawła II poprzedzony był uroczystą
Mszą Świętą w Kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie
11:00. Homilię wygłosił
ks. Michał Kwiatkowski.
Przemarsz
Po wyjściu z Kościoła
na znak otwarcia orszaku tradycyjnie wystrzeliła armata Chorągwi Jakuba Wejhera. Radosny
Orszak Trzech Króli ruszył za Halabardnikiem,
w którego rolę po raz
kolejny wcielił się radny
miasta Michał Kryża. Za
nim w kolumnie konno
ruszyli polscy szlachcice.
W przemarszu nie zabrakło również Św. Mikołaja. W takim właśnie
towarzystwie na powozie
przemieszczali się odziani w bogate szaty dostojni Trzej Królowie. Zaszczytne role Mędrców
ze Wschodu przypadają
osobom zasłużonym dla
swoich Parafii.
Przy dźwiękach orkiestry mieszkańcy niemal
cały czas śpiewali kolędy
10

na cześć nowonarodzonego Zbawiciela. W pewnym momencie orszak
zaatakowany został przez
demony, chcące odwieść
uczestników od drogi do
Boga. Jednak dzięki skutecznej interwencji Wojska Niebieskiego, mieszkańcy w końcu dotarli do
stajenki. Za tą artystyczną inscenizację odpowiadała Grupa Teatralna „W
rozproszeniu” z I LO pod
przewodnictwem Tomasza Jurkiewicza.
Pokłon Trzech Króli
Dochodzących
pod
pomnik witało bijące
serce dzwonu „Ksiądz
Jerzy”. Na scenie odbyła
się inscenizacja pokłonu Trzech Króli, przygotowana pod przewodnictwem dyr. MDK
Agnieszki Skawińskiej.
Mędrcy złożyli dary małemu Jezusowi i zakrzyknęli „Chwała Panu! Dobro, piękno i prawda są
w Nim!”. Narrację Anioła
prowadziła Jagoda Giełażyn. W rolę Świętej Rodziny wcieliła się rodzina
Państwa Staniszewskich.
Trzech Króli zagrali:
Paweł Tomczak (Parafia NMP Wspomożenia

Wiernych), Piotr Karasiewicz (Parafia św. Józefa
i św. Judy Tadeusza) i Zbigniew Giełażyn (Parafia
pw. św. Jana z Kęt).
Następnie mieszkańcy wysłuchali krótkich
przemówień. W tym
roku zaszczytną, ale i
odpowiedzialną funkcję
Marszałka Orszaku, pełnioną dotychczas przez
Mirosława Słowikowskiego, przejął Tomasz
Kłeczek znany dotychczas z działalności w
Stowarzyszeniu Narodowa Rumia. To właśnie
te osoby odpowiadają
za organizację całego
przedsięwzięcia.
Głos zabrali również
zapowiadani przez Leszka Winczewskiego (DK
Janowo): Wicestarosta
Powiatu Wejherowskiego Witold Reclaf, burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Przewodniczący
Rady Miasta Ariel Sinicki, Posłowie na Sejm
RP: Jan Klawiter z Rumi
i Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Gdyni.
Na zakończenie odbył
się koncert latynoamerykańskiego zespołu Cafe
Y Son, którego (nie tylko kolędowy) repertuar
skutecznie rozgrzewał
publiczność. Na uczestników czekała gorąca
herbata,
ufundowana
przez Pana Bogdana
Formellę harcerska grochówka oraz bigos, zapewniony przez Dom
Bankietowy S.C Henryk Grinholc. Pieczywo
dostarczyła Piekarnia u
Skierki. Tomasz Kłeczek

drzwiach gabinetu lekarza rodzinnego Wojciecha Wieczorka, który prowadzi swój gabinet m.in. w NZOZ Panaceum
w Rumi. Sam autor pochwalił się swoim działaniem na facebooku. Doktor zamieścił zdjęcie opatrzone opisem „A co nie
mogę Nie obsługujemy pacjentów z „PIS” [AKTUALIZACJA
17.01.18] „ (pisownia oryginalna) 15 stycznia na facebookowej grupie przeciwników PiS „Jestem gorszego sortu!”.
Zdjęcie spotkało się z
entuzjastyczną aprobatą
członków grupy, która ze
swojego założenia powinna sprzeciwiać się dzieleniu Polaków na lepszych
i gorszych. Wśród lawiny
aprobujących takie zachowanie komentarzy, pojawił
się tylko jeden głos rozsądku. "Orkiestra Owsiaka jest

dla wszystkich pacjentów
- nikogo nie wyklucza - po
co publikujecie takie głupoty" - Napisała będąca w
przytłaczającej mniejszości Pani Jadwiga.

Przysięga Hipokratesa

Takie zachowanie lekarza to według prezesa
Okręgowej Izby Lekarskiej
z Gdańska, dr Romana
Budzińskiego, jawne złamanie przysięgi Hipokratesa, którą składał Lekarz.
Jej fragment brzmi: „według najlepszej mej wiedzy
przeciwdziałać cierpieniu
i zapobiegać chorobom, a
chorym nieść pomoc bez
żadnych różnic, takich jak:
rasa, religia, narodowość,
poglądy polityczne, stan

majątkowy i inne, mając
na celu wyłącznie ich dobro
i okazując im należny szacunek”.

Interwencja

W sprawie dość szybko
zainterweniowała Jolanta Szczypińska, posłanka
Prawa i Sprawiedliwości.
Na Twitterze zamieściła
wpis: „Oczekuję w tej spra-

wie pilnej reakcji nie tylko od rzecznika NFZ, Izb
lekarskich ale i ministra
zdrowia”.
Głos w sprawie zabrał
również prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej z Gdańska,
dr Roman Budziński. „Jeśli
to prawda, to to dyskwalifikuje tego lekarza (...) Żaden
lekarz nie ma prawa różnicować pacjentów” - skomentował.
Wojskowa Izba Lekarska wszczęła już postępowanie w sprawie rumskiego lekarza.

Skandaliczna odpowiedź

Jak sprawę komentuje
sam lekarz? Odpowiadając na krytykę internau-

tów, poinformował że jest
to jego prywatny gabinet
i dodał: „NFZ może mnie
razem z PiS pocałować w
...”.

Sprostowanie Panaceum

Przychodnia na swojej
stronie internetowej zamieściła sprostowanie:
„SZANOWNI PACJENCI, WYWIESZKA NA
DRZWIACH
UMIESZCZONA NA STONIE INTERNETOWEJ NIE POCHODZI Z PRZYCHODNI
PANACEUM. INFORMUJEMY, ZE PANACEUM
JEST NIESŁUSZNIE POWIĄZANE ZE SKANDALICZNĄ WYWIESZKĄ.
KAŻDY PACJENT JEST
DLA NAS WAŻNY.”
Z powyższego sprostowania oraz udzielonych Gazecie Rumskiej
informacji wynika, że dr
Wieczorek faktycznie pracuje w NZOZ Panaceum
w Rumi, jednak zdaniem
personelu zdjęcie to zostało wykonane przez lekarza w innym miejscu, niż
przychodnia Panaceum.
Jest to możliwe, ponieważ
doktor przyjmuje również
w innych gabinetach.

Konsekwencje

„W związku z zaistniałą
sytuacją Przychodnia Panaceum z dn. 16.01.2018
zakończyła współpracę z
dr. Wojciechem Wieczorkiem.” - poinformował na
swojej stronie NZOZ Panaceum.
T.K.
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Historia Orszaku zatacza koło…
6 stycznia br. z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Rumi wyruszył już 5 Orszak Trzech Króli. Tym samym wszystkie rumskie parafie stały się
gospodarzami uroczystej Mszy Świętej poprzedzającej wyruszenie ulicami miasta coraz to większej grupy uczestników. Poczet ten zapoczątkował pomysł
z 2010 r. małej grupy mieszkańców naszego miasta.
Plan był prosty: co roku
każda z 5 parafii w Rumi
miała stać się swoistym
gospodarzem pocztu organizując wpierw Msze
Świętą, a następnie z jej
terenu ruszyć w miasto.
Żaden z pomysłodawców

nie spodziewał się wtedy,
że Orszak Trzech Króli
w Rumi urośnie do tak
znaczących rozmiarów i
spotka się z entuzjazmem
współmieszkańców.
Można się chyba pokusić
o stwierdzenie, że uroczy-

Zdjęcie z przemarszu przez miasto drugiego Orszaku

Zdjęcie z przemarszu przez miasto trzeciego Orszaku

Zdjęcie z przemarszu przez miasto czwartego Orszaku

stość ta została już na stałe
wpisana w kalendarium naszego miasta i w przyszłym
roku historia Orszaku rozpocznie się na nowo wyruszając z pierwszej na liście
parafii tj. NMP Wspomożenia Wiernych.
Mówiąc
o
takim
przedsięwzięciu
jakim
jest organizacja Orszaku
Trzech Króli nie sposób
nie wspomnieć o osobach,
które w ten czy inny sposób przyczyniły się do szerzenia tej idei, pomagając
w przeróżny sposób w organizacji oraz objęły ją patronatem. Począwszy od
artystycznej strony tego
przedsięwzięcia poprzez
techniczną,
gastronomiczną, a kończąc na materialnej oraz duchowej.
Jako Wieloletni Marszałek Orszaku oraz jeden
z jego pomysłodawców,
dziękuję
„Wszystkim.
Wszystkim, którzy mogli
i chcieli pomóc”.
Nie sposób zapomnieć
również o wsparciu władz
samorządowych, które zaczęły wspomagać Orszak
od roku 2016. Zapoczątkowała to Pani Elżbieta
Rogala-Kończak zapisując na ten cel kwotę 15
tysięcy złotych, i kwota ta
niezmiennie od początku jest przeznaczana co
roku na organizację tej
uroczystości.
Jednakże
dzięki pozostałym sponsorom, w tym Starostwu
Powiatowemu w Wejherowie, organizatorzy Orszaku są w stanie sprostać

Historyczne zdjęcie z przemarszu przez miasto pierwszego Orszaku

coraz to wyższym kosztom organizacyjnym. Z
przykrością muszę stwierdzić, że tegoroczna relacja
telewizji TTM z Wejherowa z tegorocznego Orszaku była najkrótsza i
zarazem rozpoczęła kampanię wyborczą Platformy
Obywatelskiej w Rumi.
Zabrakło
wypowiedzi
najważniejszych
osób,
a mianowicie nowego
Marszałka Orszaku Pana
Tomasza Kłeczka, oraz
Pani Prezes Fundacji „Sło-

wo” Urszuli Klawiter –
głównych organizatorów
Orszaku Trzech Króli w
Rumi.
Natomiast „pięknie”
przypisując sobie zasługi
wystąpili przedstawiciele
PO w postaci Pana Burmistrza Michała Pasiecznego i Przewodniczącego
Rady Miasta Pana Ariela
Sinickiego.
Dlatego też za pośrednictwem Gazety Rumskiej
pragnę Fundacji „Słowo”,
wszystkim ludziom dobre-

go serca przekazać słowa
podziękowania za okazaną pomoc, za poświęcony
czas, za wszelkie wsparcie.
Bez Państwa pomocy idea
Orszaku nie przetrwałaby
próby czasu i z pewnością
nie staliśmy by przed wyzwaniem organizacji kolejnej edycji Uroczystości
Objawienia Pańskiego.
Szczęść Boże.

Z wyrazami szacunku
były Marszałek
Orszaku Trzech Króli
Mirosław Słowikowski
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Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23-24, ul. Miłosza 3

16 poradni specjalistycznych
Badania:

Tomokomputer, Rezonans Magnetyczny, Gastroskopia
kontakt tel.: 58 72 72 404

Kolonoskopia:

bezpłatne badania pacjentów w wieku 50-65 lat
Rumia, ul. Derdowskiego 23
Rejestracja ogólna:
Rejestracja telefoniczna od godz. 7.30
tel.: 58 72 72 401
Poradnia stomatologiczna
tel.: 58 727 29 59
Poradnia rehabilitacyjna
tel.: 58 72 72 955
Diagnostyka Obrazowa
tel.: 58 72 72 940
Rejestracja
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
tel.: 58 72 72 950
Rejestracja specjalistyczna:
czynna w godz. 8.00-18.00
tel.: 58 72 72 402
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia urologii
12

Rumia, ul. Miłosza 3
TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404
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Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Brakuje prawicowej prasy w bibliotece w Rumi
W bibliotekach nie tylko można wypożyczyć książki, ale też w czytelni poczytać bieżącą prasę i czasopisma. Nie inaczej jest w nowoczesnej placówce, jaką jest „Stacja Kultura” w Rumi. Problem w tym,
że czytelnicy nie mają tam wielkiego wyboru gazet, wśród których
brakuje tytułów prawicowych. Od niedawna, bo od nowego roku
2018 dostępny jest tylko „Nasz Dziennik”, co jest wynikiem mojej
interwencji w bibliotece.
Ponad rok temu, jesienią 2016 roku rozmawiałam na ten temat z dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rumi, panią
Krystyną Laskowicz. W
imieniu niektórych mieszkańców miasta, którzy
zwrócili mi uwagę na ten
problem,
przekazałam
pani dyrektor prośbę o zamawianie prasy prawicowej. W głównej siedzibie
biblioteki, czyli w „Stacji
Kultura”, w dziale z gazetami można było poczytać „Gazetę Wyborczą” i
kilka innych tytułów, ale

zdecydowanie brakowało
(i nadal brakuje) wspomnianych prawicowych
gazet.
Dowiedziałam się, że
dyrekcja biblioteki nie
może tak od razu, w ciągu
roku zmienić wybranych
tytułów, ale postara się
wzbogacić ofertę w kolejnym roku. Rok 2017 minął pod tym względem
bez zmian, nadal w rumskiej bibliotece królowała
„Gazeta Wyborcza”, natomiast od początku tego
roku pojawił się tam również „Nasz Dziennik”

- ogólnopolski dziennik
o profilu katolicko-narodowym. Bardzo się cieszę
z tej zmiany, bo dzięki
temu oferta jest bogatsza,
skierowana do różnych
czytelników, nie tylko
miłośników „GW” i Adama Michnika. Jednak z
drugiej strony, to nadal
trochę za mało. W myśl
przysłowia „Jedna jaskółka wiosny nie czyni” obawiam się, że nie oznacza
to oczekiwanych przez
czytelników zmian.
Mieszkańcy
Rumi,
korzystający z czytelni

w „Stacji Kultura” nadal
bezskutecznie wypatrują
popularnego tygodnika
„Gazeta Polska”, kierowanego przez Tomasza
Sakiewicza lub jej wersji
codziennej („Gazeta Polska Codziennie”). Ciekawym tytułem o charakterze prawicowym jest też
„Warszawska Gazeta”,
ukazująca się co tydzień.
Tych tytułów w bibliotece
w Rumi niestety nie poczytamy.

Łucja Słowikowska
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Prorodzinnej
Rady Powiatu Wejherowskiego,
członek Komisji Rewizyjnej.
Urodzona w Rumi, mężatka, 2 dorosłych dzieci.
Wieloletnia radna miasta i
powiatu Wejherowskiego,
członek Akcji Katolickiej,
stowarzyszenia
"EFAS"
oraz zasiada w zarządzie
fundacji "Słowo" - współorganizator
orszaku
"Trzech Króli" w Rumi.
Prowadzi wraz z mężem
od 25 lat firmę rodzinną
"Ostatnia Posługa".

Łucja Słowikowska
Radna Rady
Powiatu Wejherowskiego

REKLAMA
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Dokonania rumskiego koła PiS
w obecnej kadencji samorządu
Ponieważ zbliża się koniec kolejnej kadencji władz samorządowych w mieście i powiecie wejherowskim, postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom dokonania radnych
miejskich i powiatowych oraz wicestarosty, pochodzących z Komitetu Terenowego PiS
działającego na terenie miasta Rumia.
Aby umożliwić w miarę
obiektywne porównanie aktywności Radnych, wysłaliśmy do nich wszystkich takie
same pytania. Oto ich treść:
1. Podczas posiedzeń Rady
Miejskiej odbywają się głosowania nad uchwałami, proszę
o podanie ile razy w ciągu
obecnej kadencji samorządowej, radni PiS wstrzymywali
się od głosowania lub byli
przeciw ich przyjęciu?

2. Ile zgłoszono projektów
uchwał autorstwa radnych
PiS w ciągu obecnej kadencji
i ile z nich zostało zrealizowanych lub przyjętych do realizacji?
3. Czy oprócz konkretnych projektów uchwał, radni PiS (lub Klub Radnych jako
całość) przedstawiali jakieś
wnioski, inicjatywy itp? Jeśli
tak, to kto i jakie?

Niestety, jak się okazuje nie wszystkie sprawy idą
tak pomyślnie, jak się nam
je przedstawia. Choćby inwestycja z Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku dotycząca wybudowania świateł
przy szkole, od strony ulicy
Ceynowy, powinna zostać
wykonana i oddana do użytku do końca roku 2017. Do
chwili obecnej, inwestycja ta
nie została wykonana! Kolejna sprawa, to realizacja

ul. Abrahama - tu również
nie można mówić o sukcesie - ta ulica jest w opłakanym stanie! Choćby te dwie
sprawy nie upoważniają
radnych PiS do głosowania
za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Z różnych powodów inwestycje te mogą zostać niezrealizowane, a uzależnianie
ich wykonania od udzielenia
poparcia, nie może być kartą
przetargową.
Redakcja

STANOWISKO KLUBU RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2018 ROK
Projekt i uchwała budżetu na 2018 rok jest już ostatnim budżetem w bieżącej kadencji Rady. Uchwała budżetowa
na 2018 rok skierowana jest na znaczną absorpcję zewnętrznych środków finansowych z programów Unii Europejskiej
jak i realizację programów Rządowych, zwłaszcza programu 500 plus czy finansowanie zmian w oświacie.
Jest to budżet kontynuacji projektów rewitalizacyjnych osiedla na Zagórzu wzdłuż ulicy Kombatantów i Sabata,
tunel i węzły integracyjne przy dworcach kolejowych w Janowie i Rumi. Wstępnie został przyjęty wniesiony przez
Klub PiS projekt budowy nowego układu drogowego z rondem na osi drogi powiatowej ulicy Kamiennej i ulic gminnych Kombatantów, Żwirowa ,Górnicza odciążający drogę krajową nr 6 /ulica Sobieskiego/ - do realizacji w ramach
programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Wojewódzkiego.
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został rozbudowany w sferze wydatków bieżących przy niewielkich wydatkach majątkowych na inwestycje - naszym zdaniem - zbyt małych.
Pozytywnymi elementami przedstawionymi w budżecie są:
- budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Ceynowy i Kosynierów
- budowa ronda Jana Pawła II przy pozyskanie z tego tytułu środków zewnętrznych
z dotacji państwowych.
- budowa węzłów integracyjnych w ramach ZIT-ów czyli Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Natomiast z przykrością musimy stwierdzić, iż od trzech lat brak jest ostatecznej decyzji w sprawie realizacji centrum miasta z ratuszem. Tu musimy odnotować, iż mniejsza od naszego miasta Reda zaadaptowała i rozbudowała
ratusz który stał się wizytówką tego miasta.
Niestety również musimy stwierdzić, iż środki przeznaczone na infrastrukturę drogową ze środków budżetu Miasta
są niewystarczające. W dalszym ciągu wiele dróg na Białej Rzece, Lotnisku, Starej Rumi czeka na realizację.
Należy też odnotować, iż przy braku wystarczających środków na te inwestycje, znajdują się pieniądze na rzeczy,
które nie są najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania Miasta, a które mogłyby być wykonane, ale w przypadku
bardzo bogatego budżetu i po wcześniejszym zrealizowaniu niezbędnych inwestycji.
Mając na uwadze fakt, że w budżecie Burmistrza Miasta i większościowego Klubu Radnych PO znalazły się złożone
do projektu budżetu Nasze wnioski dotyczące realizacji inwestycji drogowych jak ulica Abrahama, Żwirowa czy
program nowej w/w inwestycji w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019”
- poprzemy uchwałę budżetu na 2018 rok jak i Wieloletnią Prognozę Inwestycyjną na lata 2018-2032.
Przewodniczący Klubu Radnych Koła PiS Rady Miejskiej Rumi
Florian Mosa
Rumia 14 grudzień 2017 r.
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PREZENTACJA
RADNYCH PiS
Po wyborach samorządowych na kadencję 2014-18 roku do
Rady Miejskiej Rumi zostali wybrani z list wyborczych partii
Prawo i Sprawiedliwość radni Michał Kryża i Florian Mosa,
którzy powołali Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Rumi z przewodniczący Florianem Mosą.
Radny Michał Kryża działa w Komisji Rewizyjnej, Bezpieczeństwa, Kultury i w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Radny Florian Mosa oprócz funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej działa w Komisjach: Samorządowej, Planowania Przestrzennego oraz Polityki Gospodarczej.
Klub programowo zakłada, że jest opozycją konstruktywną popierającą uchwały służące rozwojowi Miasta. Przy
głosowaniu kilkunastu uchwał wstrzymaliśmy się od głosu
lub byliśmy przeciwni ich przyjęciu, np. na ostatniej Radzie
Miasta głosowaliśmy przeciwko uchwale o sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Ślusarskiej (nieruchomość
po MOPSie) uważając, że ten teren Miasto powinno zachować jako swoją rezerwę pod usługi publiczne.
Wnosiliśmy do budżetu w poszczególnych latach inicjatywy budowy dróg i chodników, i dzięki temu wykonano
m.in. chodniki na ulicy Robotniczej, Metalowców i Włókiennicze i Dąbrowskiego.
Dwukrotnie wstrzymaliśmy się od poparcia uchwały budżetowej w związku na zbyt małe nakłady inwestycyjne.
W roku 2017 poparliśmy warunkowo budżet na 2018 rok
ze względu na ujęciu w budżecie przebudowy ulicy Żwirowej i Abrahama oraz przystąpienie do prac projektowych
dotyczących budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej, Batorego i Młyńskiej i na które to zadanie jest możliwe
pozyskanie dofinansowania ze środków rządowych.
Nasze stanowisko przedstawiliśmy w wystąpieniu zamieszczonym obok.
Przy wsparciu Mieszkańców braliśmy czynny udział w
projektach inwestycyjnych z Budżetu Obywatelskiego
dotyczących budowy parkingu przy ulicy Księdza Gierosa, części ul.Abrahama czy placów rekreacyjnych. Czynnie
wspieraliśmy przygotowania obchodów Światowego Zjazdu Kaszubów w Rumi.
Na Komisjach i na każdej sesji w wolnych wnioskach
wnosiliśmy sprawy i interwencje od Mieszkańców bezpośrednio do Burmistrza Miasta.
Florian Mosa
Klub Radnych PiS w Radzie Powiatu Wejherowskiego
liczy 8 radnych, w tym dwóch radnych reprezentujących
Rumię, tj. Łucja Słowikowska – przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej i Witold Reclaf – wicestarosta wejherowski.
Wspólnie z ugrupowaniem „Wspólny Powiat” współrządzimy powiatem wejherowskim, a więc przygotowane uchwały
przedstawiane na sesji powiatowej są współautorstwem Klubu PiS. Wobec powyższego podczas głosowania, generalnie
rzecz biorąc, radni PiS głosują za przedłożonymi uchwałami.
W obecnej kadencji dzięki działaniom powiatu wejherowskiego udało się rozbudować PZS nr 2, czyli „Hipolita”
o dodatkowe 5 pracowni za 3,2 mln zł, a obecnie przygotowywany jest również projekt rozbudowy I LO przy ulicy
Starowiejskiej.
Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to w tej kadencji
wspólnie z gminą Rumia udało się wyremontować odcinek ulicy Dąbrowskiego, jak również wybudować rondo na
skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej przy znacznym
dofinansowaniu z budżetu państwa, a także powiat dołożył
się finansowo do budowy ulicy Bądkowskiego. W bieżącym
roku planujemy również finansowo wesprzeć remont ulicy
Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda
Marszałka Płażyńskiego.
Ponadto planujemy w br. rozpocząć budowę nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ulicy Ślusarskiej za kwotę 2,3 mln zł, w związku z
planowaną przeprowadzką z ulicy Gdańskiej, gdyż ma tam
powstać parking i tunel łączący ulicę Gdańska z krajową „6”.
Witold Reclaf
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Olimpiada u Mikołaja
15 grudnia 2017 r. odbyła się miejska impreza rekreacyjno – sportowa „Olimpiada
u Mikołaja”, która jest kontynuacją cyklu
„Gimnazjalista - Przedszkolakowi” organizowanego przez młodzież gimnazjalną i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Rumi.
Dotychczas nasi gimnazjaliści przeprowadzili dla
przedszkolaków następujące imprezy:
• „W świecie Myszki Miki”
• „Zdobywam kółka olimpijskie”
• „I ja też mogę zostać Małyszem”
• „Czy znasz tę bajkę?”
• „Olimpiada Kubusia Puchatka”
• „Olimpiada u Mikołaja” edycja I-VII
• „Olimpiada u Pirata”
Wyżej wymienione imprezy zostały przeprowadzone
przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli
metodą projektu.
W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie edukacyjnym wzięli udział uczniowie klas IIc, IIg i IIIb pod
opieką p. Jakuba Bernaciaka i p. Agnieszki Narloch.
W tegorocznej, już piętnastej edycji projektu w sportowych konkurencjach zmagali się nauczyciele i dzieci ze: „Słonecznej Jedynki”, Przedszkola Pod Topolą,
Iskierki, Janowiaczka, Bajki, Sióstr Salezjanek Im.
Św. Rodziny, Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkola Przy Parku z Redy
i Słonecznego Przedszkola z Wejherowa. Na prezentację projektu zaproszenie przyjęli: Przewodniczący Rady
Miejskiej pan Ariel Sinicki, przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Ewa Górnicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi pan Arkadiusz
Skrzyński i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Rumi pani Ewa Grzymkowska.

Celem imprezy była:
• Integracja młodzieży gimnazjalnej z dziećmi w
wieku przedszkolnym.
• Rozwój współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową
nr 1 a przedszkolami w Rumi.
• Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym
cech charakteru – śmiałości, odwagi, wiary we własne
siły, zaradności, uczciwości, współdziałania w zespole.
• Promowanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków.
• Pogłębianie wiedzy na temat zachowań dzieci
w wieku przedszkolnym w nowym środowisku, w nowych sytuacjach.
• Rozwijanie u młodzieży gimnazjalnej zdolności
twórczych, organizacyjnych, opiekuńczych oraz sędziowania zawodów sportowych w duchu fair-play.
• Prezentacja projektu edukacyjnego „Gimnazjalista
- Przedszkolakowi” przez uczniów oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1w Rumi.
Gimnazjaliści przygotowywali się do tego projektu

od września. Szukają sponsorów, wykonują zaproszenia, dekorację, przygotowując konkurencje sportowe
m.in. bieg na 30m, skok w dal, skok na „Małysza”, rzut
piłką do kosza i inne. Konkurencje były wymyślane
w taki sposób, by wszystkie dzieci poradziły sobie bez
większych problemów, a przede wszystkim bardzo dobrze się bawiły.
Zabawę sportową uświetniło przedstawienie teatru Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi pod tytułem
„W krainie lodu”. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały prezenty, co spowodowało jeszcze większą radość
i uśmiech na buziach zarówno przedszkolaków, gimnazjalistów jak i wszystkich opiekunów. Bo co może dawać
więcej radości, jak nie uśmiech i radość w oczach dzieci.
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg
imprezy byli nauczyciele: Jakub Bernaciak, Agnieszka Narloch, Maciej Jaworski, oraz współorganizatorzy Anita Kendziora, Lucyna Łatanik – Górska,
Izabela Miotke i Anna Okrój.
Sponsorami imprezy byli: 			
• SMYK S.A.
• Limarko Sp. z o.o.
• SmartMedia Sp.z o.o.
• PROMES Sp.z o.o.
•ARMAPOL sp. z o.o.
• Decathlon Rumia
• TAKSÓWKA OSOBOWA
Przemysław Sękiewicz
• ISABEL Centrum Zdrowych Stóp Izabela Kwella
• GTS Logistics
• PKP CARGO
• BGŻ BNP PARIBAS
• Burger King Polska
• McDonald’s
• Coca-Cola Beverages Polska
• OPEC Gdynia
• Hotel Faltom
• Stena Line Polska Sp. z o.o.
• MAKO TSL Błażej Makurat
• KR finanse
• Firma budowlana Szymon Rozalewicz
• Przedsiębiorstwo handlowe COMES.

Agnieszka Narloch, Kuba Bernaciak
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Jedyny taki bal...
„Za 100 dni matura” - tak brzmią słowa znanej
piosenki. Ale zanim licealistów ogarnie gorączka
nauki, trzeba dobrze pobawić się na studniówkowym balu. Tak też uczynili uczniowie I LO
im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Trzecioklasiści z rumskiego „ogólniaka” wybrali do tego ciekawe
miejsce – nowoczesny i
elegancki hotel „Ibis” w
Redzie.
Przedstawiciel
„Gazety Rumskiej” jak co
roku miał okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym
i ważnym dla każdego
ucznia klas maturalnych
dniu. Pełną pięknych
chwil uroczystość wraz z
wychowawcami oraz dy-
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rektorami mogli zobaczyć
również rodzice przyszłych abiturientów.
Podczas pierwszego zatańczonego poloneza nie
dało się ukryć wielu wzruszeń. Wszyscy tegoroczni
maturzyści zdali ten taneczny „egzamin” na medal, wyróżniając się postawą i elegancją podczas
studniówkowego balu.
Nie zabrakło przemówienia pani dyrektor

Lucyny
Penkowkiej,
która życzyła wszystkim
podopiecznym sukcesów
jak również gratulowała,
że dotarli już do tak ważnego momentu w swoim
życiu.
Potem nastąpiły podziękowania uczniów dla
nauczycieli oraz występy
Życzymy
wszystkim
artystyczne. Całej uroczy- pozytywnie napisanych
stości towarzyszyła dobra egzaminów oraz sukcesów
muzyka, która porywała na kolejne lata!
wszystkich do tańca.
E.S.
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Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
Dnia 16.12.2017 r w hali MOSiR w Rumi odbyła się Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Patronat
Honorowy
nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda i
Metropolita Lubelski ks.
Abp. Stanisław Budzik,
kieruje nią redaktor radia
Ewa Dados.
W Rumi akcja odbyła się po raz pierwszy, a
patronat objął Burmistrz
Miasta Rumi Michał Pasieczny. Koordynatorami
akcji były prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
,,Tęcza"
Katarzyna Krajewska oraz
w-ce dyrektor Beata Kędzierska ze Szkoły Podstawowej nr 10. Akcja polegała na zbiórce odzieży,
butów, książek, zabawek,
ziemiopłodów, słodyczy i
środków czystości itp.
Podczas akcji wystąpili
uczniowie SP nr. 10 pod

opieką pani J. Walenciak
i A. Grabowskiej z sekcji
karate "Bassai" z SP nr.
10 pod opieką pani A.
Radzikowskiej, ratownicy
z SP nr. 10, Julia Knop,
która zagrała na skrzypcach kolędy, sekcja rugby
pod opieką pana Krzysztofa Bogdanisa, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, który
wykonał pokaz musztry
wojskowej, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Hipolita
Roszczynialskiego w Rumi którego
uczniowie uruchomili stanowiska fryzjerskie i gastrnomiczne -opiekunem
tej grupy była pani Katarzyna Mączka, wystąpiły
dzieci z Niepublicznego
Przedszkola Artystyczno-Językowego ,,Puchatek",
wystąpił Adam Rąbca

z pięknymi piosenkami
świątecznymi, wystąpiła także instruktor tańca
zumba Natalia Stokłosa
oraz zaśpiewała kolędy i
zrobiła baloniki dla dzieci
Irenka Gąska.
Akcja była wielkim
sukcesem.
Serdecznie
dziękujemy
Dyrekcji
MOSiR-u, za wypożyczony sprzęt i salę, dla sekcji
rugby z Rumi za upieczone ciasta i zajęcie się bufetem oraz gośćmi, wszystkim
wolontariuszom,
nauczycielom, rodzicom
a przede wszystkim dzieciom i młodzieży.
Zebrane dary rozdane
zostały na Wigilii 21.12
2017 r. w Domu Kultury
Janowo oraz będą wydawane po świętach w miejscu stacjonarnym przy ul.
Stoczniowców 7.

Katarzyna Krajewska

35 lat odrodzenia
oddziału ZNP w Rumi

Dnia 11 stycznia miały miejsce uroczyste obchody 35-lecia odrodzenia działalności Oddziału Związku Nauczyciela Polskiego w Rumi.
Obecna prezes Pani Joanna Smorkowska szczególnie ciepło i serdecznie
powitała zaproszonych członków Komitetu Założycielskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rumi: Koleżanki - Marię Grzonka, Jadwigę Konkol oraz Kolegów Stefana Kilichowskiego, Jerzego Hoppe.

Uroczystość zaszczycili swoim przybyciem również Prezes
Okręgu Pomorskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w
Gdańsku, Członek Prezydium
Zarządu Głównego w Warszawie Pani Elżbieta Markowska,
władze Powiatu Wejherowskiego w osobie Starosty Powiatu
Wejherowskiego Pani Gabrieli
Lisius, włodarze Miasta Rumi
w osobach Pana Michała Pasiecznego Burmistrza Miasta,
Pana Ariela Sinickiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Pana Bogdana Tokłowicza
– Doradcy Burmistrza Miasta. Wydział Edukacji, Kultury

i Sportu reprezentowała Pani
Naczelnik Anna Czyżewska.
Ponadto na obchody przybyli
Marianna Rybak były Prezes
Oddziału ZNP w Rumi, Mirosława Karwowska – Przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
– Członka Prezydium Zarządu
Głównego w Warszawie, Maria
Stachowiak - Prezesa ZNP Oddział w Wejherowie i Członek
Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego, Małgorzata Łoboz
– Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Rumi, dyrektorzy
placówek oświatowych prowadzonych zarówno przez Gminę

Rumia, jak i Starostwo Powiatowe w Wejherowie, oraz Członkowie Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Rumi.
Pani Łucja Klepacka – Prezes Ogniska ZNP przy Szkole
Podstawowej nr 6 i jednocześnie Członek naszego Zarządu
przedstawiła historię Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rumi. Przypomniała, że do
1976 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego w Rumi funkcjonował wspólnie z Oddziałem
w Wejherowie. Samodzielnie
Oddział Związku w Rumi zaczął
działać od 26.02.1976 roku. I
kadencja Zarządu trwała do

12.03.1980 roku. Prezesem
w tym czasie był kolega Stefan Kilichowski. Po okresie
zawieszenia
podyktowanym
wprowadzeniem stanu wojennego, w 1982 roku nastąpiło
odrodzenie Związku. Komitet
Założycielski który zebrał się
9 grudnia 1982 roku. W skład
Komitetu wchodzili: Małgorzata Bujak, Romuald Chodukiewicz, Wanda Damar, Maria
Grzonka, Jerzy Hoppe, Stefan
Kilichowski, Jadwiga Konkol,
Iwona Kruczyńska, Paweł Łabuda, Marta Mindak, Jadwiga
Pawłowska, Jan Steffek, Kazimierz Turowski. 13 stycznia
1983 roku Sąd Wojewódzki
w Gdańsku Wydział Cywilny
zarejestrował działalność Oddziału ZNP w Rumi. 10 marca
odbyły się pierwsze oficjalne
wybory. W skład Zarządu Oddziału ZNP weszły następujące
osoby:
• Stefan Kilichowski
• Jerzy Hoppe
• Jadwiga Pawłowska
• Małgorzata Bujak
• Paweł Łabuda
• Katarzyna Brzoskowska
• Iwona Kruczyńska
• Czesława Lewandowska
Przez wszystkie lata swojej działalności ZNP walczył o zwiększenie nakładów na edukację

narodową, pełne wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wzrost płac nauczycielskich oraz podniesienie rangi i
statusu tego zawodu.
Obchody uświetnił koncert
chóru I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi pod kierunkiem
Pani Joanny Klein-Szalkowskiej, w wykonaniu którego zebrani mogli wysłuchać wiązankę polskich kolęd.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy stwierdzili, że doceniają wkład Związku
Nauczycielstwa Polskiego w
kształtowanie oblicza oświaty

na terenie Rumi, życzyli dalszego rozwoju struktur Związku
oraz pasji wszystkim pracownikom oświaty.
Na zakończenie Prezes ZNP
Pani Joanna Smorkowska
podziękowała przedstawicielom
jednostek samorządu
terytorialnego i dyrektorom
szkół. za współpracę, przychylność dla rumskiej oświaty oraz
dbałość o placówki oświatowe.
Zaś wszystkim uczestnikom
Jubileuszowego
Spotkania,
dalszych znaczących sukcesów
i powodów do satysfakcji z realizacji zadań.					 J.S.

W uroczystości brali udział m.in. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
Burmistrz Michał Pasieczny i Przewodniczący R.M. Ariel Sinicki. fot.: E. S.
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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

REKLAMA
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Boże Narodzenie...
Dnia 21.12.br. odbyła się wyjątkowa uroczystość
w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi. Przybyli do
nas kolędnicy: Ks. prałat Tadeusz Gut, pan Marcin
Kurkowski, wiceburmistrz Rumi, pan Karol Kołodziej- kantor Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Gdańsku.
Uczniowie przygotowali
na tę uroczystość jasełka o
narodzeniu Jezusa. Następnie pan Kołodziej opowiedział o święcie żydowskim
- HANUKA. Młodzież
poznała historię ludu żydowskiego, tradycję i kulturę, a także mogła wysłuchać piosenki żydowskie.

Ciekawostką dla nas
było to, że Żydów obowiązuje 613 przykazań
zapisanych w Torze.
Uroczystość zakończyła się wspólnym
śpiewem polsko- żydowskim.
Dziękujemy bardzo kolędnikom za przybycie!

Dziękujemy pani K.
Klawikowskiej, pani E.
Pijor za przygotowanie
przedstawienia, scenografię, a pani K. Baranowskiej za piękny śpiew naszego chóru.
Dziękujemy uczniom
za profesjonalny występ,
a rodzicom za współpracę!

ZAPROSZENIE

Zapraszamy serdecznie na kolędowanie

do Sanktuarium N.M.P. Wspomożenia Wiernych
Rumia, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

Niedziela 28 stycznia 2018 r. o godz. 19.00
Powiat
Wejherowski

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wystąpią:
Anna Osior - sopran
Jacek Szymański - tenor
Dariusz Wójcik - bas
Rafał Lewandowski - fortepian

Oświadczenie o wynikach
zbiórki - Świąteczna Paczka 2017
Dnia 18 grudnia 2017 r. zakończyła się publiczna zbiórka pieniężna do
puszek kwestarskich „Świąteczna Paczka dla potrzebujących rumian”.
Zbiórka zorganizowana
została przez Stowarzyszenie Narodowa Rumia, zarejestrowana pod numerem
2017/4546/OR.
Łącznie ze wszystkich
puszek zgromadzono kwotę 1 600,00 zł. Za poprawny
przebieg i rozliczenie zbiórki odpowiadały osoby:
Tomasz Kłeczek - prezes
Stowarzyszenia Narodowa
Rumia, Izabela Sosnowska
- sekretarz Stowarzyszenia
Narodowa Rumia, Justyna
Chmielewska - członek Stowarzyszenia Narodowa Rumia, Anna Faluta - członek Stowarzyszenia Narodowa Rumia.
Dziękujemy serdecznie
wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim wspierającym naszą akcję.
Już od 3 lat zbierają
z nami:

Piekarnia U Skierki,
Studio Fryzjersko Kosmetyczne Livia, Księgarnia
Anielska, Winners Sports
Bar, Fryzjer Maurycy.
W 2017 roku dołączyli:
Salonik urody Anna
Loch, Kulinaria Alfa,
Księgarnia Yogi - Reda,
Nomart Artur Nowicki,
Piwna Piwniczka.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla wspierającej nasze akcje drukarni
Jim Druk.
Wszystkim Darczyńcom
składamy serdeczne słowa
uznania! Dzięki Wam udało się stworzyć paczki żywnościowe dla ośmiu rodzin
oraz dla 28 wychowanków
ośrodka wychowawczego
w Rumi.
19
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WENEZUELA – Nad dopływami Orinoko
Któż po lekturze Arkadego Fiedlera nie marzył by
choć na moment znaleźć się w zielonym królestwie
dżungli gdzieś nad Orinoko? Rozwiesić hamak w
indiańskiej chacie i spędzić tam noc po sutej kolacji w postaci upieczonego kajmaniego ogona? A
gdyby jeszcze westchnąć przed snem do Boga słuchając jak ary sprzeczają się w koronach drzew o co
lepsze miejsce na nocleg?
Zmęczony ciągnącą się
zimą i marzeniami prześladującymi mnie od dzieciństwa w końcu spakowałem
plecak, zakluczyłem drzwi
domu i po 50 godzinach
podróży autami, samolotami i motorową łodzią
byłem już na miejscu!
Wszystko było poprzedzone miesiącami przygotowań, szczepień, zwątpień
i przypływów wiary, że się
może udać.
Wraz z grupą przyjaciół dotarliśmy nad Rio
Ninchare - dopływ Caury, która z kolei wpada
do Orinoko. Wspaniała,
wielopiętrowa i nieskażona dżungla wysoko pnąca
się po obu brzegach rzeki
i indiańska curriara (długa
łódź) szarżująca między
porohami i labiryntem
skalnych wysp. Nad głowami przemykające tukany lub od czasu do czasu
hoacyny spłoszone rykiem
silnika łodzi. Tropikalny
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las tak gęsty, że bez maczety nie ma szans przejść
10m! Rośliny kłują, szarpią
i tną ubrania, jakby uparły
się nie wpuszczać w głąb
intruzów z rodu Adama a
przecież chcieliśmy tylko
od czasu do czasu pofotografować dzikie orchidee.
Dobrze, że opiekowali się
nami Indianie ze szczepu
Sanema, potrafiący prowadzić łódź po zdradliwej
rzece w całkowitych ciemnościach. Ponoć słuchają
nurtów.
Są ochrzczeni – przed
laty zabłąkany misjonarz
zdołał przynieść dobrą nowinę o Chrystusie. Dziś
wspominają to zdarzenie
na widok krzyżyka na mej
szyi. Brak jakiegokolwiek

późniejszego
kontaktu
z chrześcijaństwem nie
sprzyjał jednak zakorzenieniu ich wiary. W nocy,
podczas
niesłychanie
gwałtownej burzy wyskakują z hamaków i głośno
śpiewają by ugłaskać ducha piorunów.

W końcu dotarliśmy
tak wysoko, że ciągłe przepychanie łodzi przestało
mieć jakikolwiek sens. Do
tego nasi przewodnicy zaczęli marudzić, że wyżej
już nie ma po co, że duchy,
jaguary, Hente del Monte
– „ludzie z gór”, czyli dzicy. Szło nam coraz wolniej, gorzej ale co zrobić
gdy dżungla zdawała się
wyglądać coraz piękniej,
dziczej. Rzeka im bliżej
źródeł stawała się coraz
mniejsza, płytsza ale jednocześnie czystsza, wręcz
kryształowa! Jakże różniło
się to od jej dolnego biegu. Pamiętam jak któregoś
dnia postanowiłem popływać gdzieś w pobliżu ujścia
Rio Polacos (mały strumień nazwany tak przez

Indian chcących upamiętnić pierwszych cudzoziemców, którzy tam dotarli
dopiero przed kilku laty).
Oczywiście zapytani Indianie stwierdzili zgodnie,

Indianie w pięć minut
potrafili z gałązek pewnego
gatunku drzewa (nieprzepalającego się) przygotować
prowizoryczny grill gdzie
w liściach bananowca pie-

że jest to jak najbardziej
bezpieczne, zatem beztrosko wskoczyłem do rzeki.
Popływałem, umyłem się,
ogoliłem i dopiero stojąc
po kolana w wodzie i myjąc zęby w pewnej chwili
splunąłem pastą do wody.
Jasna plamka zakręciła się
sekundę po czym coś ją z
impetem zjadło. Po chwili znowuż… Do dziś podziwiam swą prędkość w
wyskakiwaniu z wody, gdy
zrozumiałem, że krwawi
mi dziąsło a to coś co zjada
wyplutą pastę przy moich
kolanach to małe piranie!

kliśmy nie tylko piranie ale
i sumy, bocony i payary –
ryby przypominające wampiry. Ponadto im wyżej rzeki tym więcej kajmanów.
Pewnie dlatego, że mniej
ludzi, którzy chętnie polują
na nie dla mięsa w ogonie
przypominającego w smaku kurczaka. Do ulubionego przysmaku Indian
należały zjadane żywcem
białe larwy, wielkości kciuka. Ruchliwe i szorstkie od
spodu. Mało kto z nas pokusił się na taką przekąskę
ciąg dalszy na str. 21
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Spotkanie opłatkowe
w Stowarzyszeniu
Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

ciąg dalszy ze str. 20

Dnia 21.12.2017 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” zorganizowało w Domu Kultury Janowo „Spotkanie Opłatkowe”.
ale Ci co zdołali przegryźć
takiego pędraka, szczególnie z orzechów palmy kokosowej nie wspominali już
o niczym innym jak tylko
o nich, czyli… „Rafaello”!
Dżungla mimo, że fascynująca zachowuje się
jednak tak jakby za wszelką cenę chciała pozbyć
się nieproszonych gości.
Dość przykre jest, że nie

skorpionów i znów węży.
Można tylko stać albo
leżeć w hamaku z linkami spryskanymi dobrym
środkiem owadobójczym.
Do tego śpiąc mimo upału należy trzymać stopy w
śpiworze lub polarze. W
przeciwnym wypadku palec od nogi, który styka się
z moskitierą jest narażony
na ugryzienie nietoperza

można nigdzie usiąść bo
natychmiast jest się autostradą dla mrówek. Nawet
o drzewo nie można się
oprzeć! Mrówki chodzą
po większości pni, w koro-

wampira – częstego nosiciela wścieklizny. Poza tym
słońce, wilgoć, 40 stopni
Celsjusza. Ale naprawdę
warto! Warto poczuć zapach ziemi o poranku, gdy

nach polują węże a w korzeniach i suchym listowiu
przede wszystkim wielkie
pająki w towarzystwie

wszystko paruje; posłuchać śmiechu ludzi, którymi nie zawładnęła mania,
potrzeba czy konieczność

zarabiania pieniędzy. Są
niemal całkowicie wolni
od władzy pieniądza. Co
ważne – nie mają telewizji.
Dzięki odcięciu tych rejonów od świata cywilizacji, człowiek potrafi zwolnić, przystanąć, pomyśleć,
odnaleźć ducha w przyrodzie – w bycie jakże złożonym, skomplikowanym,
przenikającym się i doskonale funkcjonującym.
Przyroda tam fascynuje i
zastanawia. Zwykły liść, w
którym pulsuje życie, rośnie, pęcznieje w okresach
dreszczów, bywa życiodajnym pokarmem, zachodzą
w nim skomplikowane procesy fotosyntezy, produkuje tlen, daje zbawczy cień,
schronienie kolibrom…
„Tak… cywilizacja…” –
jakże była ona wówczas daleka wraz ze swym całym
postępem
technologicznym, jakże nie chciało się
wracać, wręcz przyznawać
że się do niej należy.
Poddaliśmy się dopiero pewnej nocy, gdy popijając rum przy ognisku
(oczywiście stojąc bądź w
kucki) najpierw usłyszeliśmy narastające brzęczenie, po czym jednemu z
nas na twarzy wylądował
gwałtownie robal przypominający
zmutowanego
karalucha wielkości dłoni.
Rozpierzchnęliśmy się z
wrzaskiem każdy do swego
hamaka a rano wiedzieliśmy już, że trzeba wracać.
Tekst i zdjęcia:
Rafał Słowikowski

Spotkanie
uświetnił
występ Jasełkowy uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr.
10 oraz dwóch dziewczynek z sekcji rugby Pauliny Obłudy i Marty Soporowskiej.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście
ks. Stanisław Megier,

z-ca Burmistrza Piotr
Wittbrodt, Przewodniczący Rady Miasta Ariel
Sinicki oraz zaprzyjaźnione
Stowarzyszenie
"Pogoda".
Pomimo
deszczowej
aury Mikołaj do nas przybył z mnóstwem prezentów i każdy z uczestników

otrzymał świąteczną paczkę.
Dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo za udostępnienie sali,
wszystkim sponsorom i
wolontariuszom, którzy
pomogli przy zorganizowaniu tej uroczystości.

Katarzyna Krajewska

Chóralny koncert kolęd
i pastorałek w Sanktuarium
W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. w rumskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych odbył się koncert kolęd i
pastorałek w wykonaniu chóru "Lira" i gościnnie chóru "Appassionato" z Gniewina.
Chór „Appassionato” śpiewał pod dyrekcją Joanny Kurek, rumskim
chórem „Lira” dyrygowała Katarzyna Januszewska. Jako soliści wystąpili Dorota Potrykus, Anna Bień, Natalia Janowska, Elfryda
Smentoch, Elzbieta Martyszko.

Rumski Chór „Lira”

Chór „Appassionato” z Gniewina
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O charytatywności słów kilka
14 stycznia odbył się 26. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miast i miasteczek Polski po raz kolejny
zaroiło się wręcz od „uzbrojonych” w charakterystyczne serduszka
wolontariuszy. Organizowano aukcje, koncerty, a wieczorem wysyłano światełka do nieba.
Media głównego nurtu,
celebryci jak co roku zachwycali się rozmachem
przedsięwzięcia Jerzego
Owsiaka. Festiwal dobroczynności pełną parą
– można by rzec. Niestety
rzeczywistość nie jest tak różowa. Szlachetność miesza
się tu bowiem z pychą, bezinteresowność z chęcią rozgłosu, prawda zaś z obłudą.
Orkiestra
nie taka znowu wielka

Ostatnie
wyliczenia
wskazują, że w trakcie tegorocznego finału WOŚP
udało się zebrać ponad 60
mln złotych, zaś ponad

ćwierć wieku funkcjonowania fundacji przyniosło
setki milionów złotych
zebranych przez rzesze
wolontariuszy. To w istocie imponujące sumy, niemniej jednak nieco przysłaniają prawdziwy obraz
samej WOŚP, jak i też
działalności charytatywnej w Polsce w ogóle. Jak
żadna inna akcja dobroczynna w naszym kraju,
inicjatywa Jerzego Owsiaka wywołuje zainteresowanie opinii publicznej.
Liczne imprezy towarzyszące finałom akcji oraz
rozgłos medialny nie mają
zbyt wiele wspólnego z

zbiera każdego roku około
500 mln złotych. Jest to
kwota nieporównywalnie
większa niż osiągnięcia
WOŚP, nieuszczuplana
ponadto o kilka milionów
złotych przeznaczonych
biblijnym ideałem stresz- na organizację Przystanku
czającym się w słowach: Woodstock.
„niech nie wie prawica, co
czyni lewica”. Warto przy Festiwal obłudy
tym zauważyć, że w cieniu
Niewątpliwe kontrotego zgiełku działają – czę- wersje wzbudza również
sto o wiele prężniej – inne postawa twarzy WOŚP.
instytucje dobroczynne. Jerzy Owsiak jest autorem
Największą z nich jest Ko- powiedzenia „róbta co
ściół Katolicki. Z raportu chceta”, które w zasadzie
przygotowanego przez In- streszcza jego pogląd na
stytut Statystyki Kościoła niektóre kwestie moralKatolickiego za rok 2014 ne i obyczajowe. Niemal
wynika, że realizuje on równocześnie z ideą wielponad 5 tys. dzieł pomo- kiej akcji charytatywnej
cy, z których korzysta pra- narodziła się koncepcja
wie 3 mln beneficjentów. Przystanku Woodstock,
Funkcjonująca w ramach czerpiącego z „tradycji”
Caritas Wielka Orkie- pierwowzoru, czyli hipistra Codziennej Pomocy sowskiego festiwalu zor-
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KAWIARNIA CUKIERNIA

CIASTECZKO

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

jednocześnie wyjątkowo
aktywnie uczestniczy w
czarnym proteście.
Można pomagać inaczej

Słusznie mówi się, że
cel nie uświęca środków.
Wydaje się jednak, że należy dodać, iż szczytny cel
nie uświęca celów haniebnych, a o takiej konfiguracji działań można mówić w przypadku Jerzego
Owsiaka.
Szlachetna
koncepcja niesienia pomocy chorym i potrzebującym dzieciom przeplata
się bowiem z głoszeniem
oraz wcielaniem w życie
idei niemoralnych i szkodliwych. Warto mieć to
wszystko na uwadze, wybierając organizację, za
pomocą której sami pragniemy realizować potrzebę i chęć dobroczynności.
AG

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.

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

ie

m

Polub nas na Facebooku
I bądź na bieżąco z atrakcyjnymi ofertami!
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ganizowanego w amerykańskim Woodstock w
1969 r. Wydarzenie to co
roku ściąga do Kostrzyna
nad Odrą tysiące młodych ludzi, gwarantując
im obsceniczne rozrywki,
kąpiele w błocie czy też
łatwy dostęp do narkotyków, a także wystawia ich
na działalność sekty Hare
Kryszna. Sam Owsiak
ponadto popiera prawo
do eutanazji i aborcji –
poparł nawet tzw. czarny
protest. Trudno taką postawę nazwać inaczej jak
obłudą. Z pewnością jest
nią zbieranie pieniędzy
dla chorych dzieci z jednej
strony, a popieranie zabijania nienarodzonych z
drugiej. Podobny fałsz towarzyszy zresztą celebrytom pokroju Mai Ostaszewskiej, która szczycąc
się wspieraniem WOŚP,

e
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jaz
y
rz

ne

ie
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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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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI,
PRZY UL. BORÓWKOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się
z działek nr 60/6 o powierzchni 1333 m2 i nr 60/7 o powierzchni 1501 m2,
o łącznej powierzchni 2834 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW
GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od
zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/6 i 60/7, obręb 6 leży w terenie
oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł. Wadium 100.000,00 zł – wnoszone
w pieniądzu.
II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca
się z działki nr 59/17 o powierzchni 2084 m2, nr 59/18 o powierzchni 3173
m2, o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej
KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od
zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie
oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.701.000,00 zł. Wadium 170.100,00 zł – wnoszone w
pieniądzu.
III. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca
się z działek nr 60/8 o powierzchni 1399 m2, nr 60/4 o powierzchni 37 m2,
nr 59/19 o powierzchni 3166 m2, o łącznej powierzchni 4602 m², obręb 6,
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w
Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od
zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/8, 60/4 i 59/19, obręb 6 leży w terenie
oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.490.000,00 zł. Wadium 149.000,00 zł – wnoszone
w pieniądzu.
IV. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca
się z działek nr 60/9 o powierzchni 1326 m2, nr 59/20 o powierzchni 3186
m2, o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej
KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od
zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie
oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.460.000,00 zł. Wadium 146.000,00 zł – wnoszone
w pieniądzu.
V. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca
się z działek nr 60/10 o powierzchni 1308 m2, nr 60/11 o powierzchni 1277
m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2, nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, o
łącznej powierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW
GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od
zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/10, 60/11, 59/21 i 59/22, obręb 6 leży
w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 2.770.000,00 zł. Wadium 277.000,00 zł – wnoszone
w pieniądzu.
Pierwsze przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności w dniu
23 marca 2018 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy
ul. Sobieskiego 7, pok. 100. Wadium należy wnieść do dnia 19 marca 2018
roku 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 niniejszych przetargów 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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Otwarcie Fit Klubu

20 stycznia w Rumi, przy ul. Poprzecznej 6, miało miejsce otwarcie
Fit Klubu. Jest to miejsce w którym
można zbadać swój stan zdrowia,
przygotować odpowiednią dla siebie dietę, czy też poprawić zdrowie
fizyczne w kameralnej siłowni, a po
tym wszystkim wygodnie wypocząć
w saunie.
Trening osobisty jest skierowany zarówno do kobiet
jak i mężczyzn. Jako trener
dopasowuję plan treningowy do potrzeb i możliwości
ćwiczącego, mówi Katarzyna Kuligowska -właścicielka klubu. Układam
plan ćwiczeń zawsze indywidualnie, dostosowując go
do kondycji, budowy ciała
oraz zamysłu klienta.
Praca ze mną zwiększa
efektywność czasu spędzonego na siłowni -dodaje
pani Katarzyna.
Dbam również o sumienną realizacje postawionych
przez klienta celów. Rozpisuję plan treningowy w
taki sposób, aby ćwiczący
uniknął monotonii, przez

cały czas był zmotywowany
i pełen zapału do osiągnięcia swojej wymarzonej formy i wyglądu.
Zdrowa, zbilansowana
dieta może być bardzo
łatwa w realizacji, bardzo
zróżnicowana i pełnowartościowa, a przede wszystkim przepyszna! Przy
większości chorób właściwa dieta jest nieodłącznym
elementem terapii - po za
tym przyspiesza zmianę
składu ciała, polepsza kondycję organizmu czy wzrost
odporności. Edukacja żywieniowa to wiedza niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania wpływająca na stan naszego zdrowia
i życia.
W.H.

85 lat ZHP w Rumi
Krąg Instruktorów
Harcerskich
HORYZONT
Krąg Instruktorów Harcerskich powstał w
2016 roku aby wspierać działania Harcerskie
Hufca ZHP Rumia. W kręgu skupiają się instruktorzy i przyjaciele ZHP różnych pokoleń
lecz wszystkich skupia chęć harcerskiej przygody na szlaku. Organizujemy wycieczki celem
zgłębiania historii, rejsy po zatoce i Bałtyku. Nasi
członkowie pełnią różne funkcje instruktorskie w
Hufcu ZHP Rumia a w życiu prywatnym mają
szereg uprawnień państwowych i bogate doświadczenie na polu harcerskiej służby. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Torunia oraz Rejs Morski na Jachcie Lady Dana, którego kapitanem
jest nasz instruktor KŻW Lech Romanowski.

Załoga Rejsu po Bałtyku na Jachcie Lady Dana w 2016 roku.
Pani Katarzyna uroczyście przecięła wstęgę w nowym klubie
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Zaangażowaliśmy się w organizację obchodów
85-lecia harcerstwa w Rumi, które odbyły się w
Hali MOSIR 14.10.2017 roku oraz wykonalismyzdania polegające na opracowaniu regulaminów – wzorów Odznaki dla harcerzy, Medalu
85 lat / okolicznościowego/ i Medalu Za Zasługi
dla Harcerstwa w Rumi. Wykonanie Obrzędowego Pieca oraz wydanie albumu z okazji 85-lecia
było również naszym celem. W następnym roku
planujemy nawiązanie kontaktów z Skautami z
Europy aby zorganizować jesienne spotkanie a w
przyszłości udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego
– 2018 roku.

