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Ukazuje się pod koniec miesiąca

PISMO BEZPŁATNE

Armia Wyklęta
- Rumia Pamięta!
3 marca ulicami Rumi już po raz trzeci przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Tym razem obchody wzbogacono o koncert.
Str. 6

NR 3 (129) MARZEC 2018

„Rumia - miasto seniorów”

Rumia jest najszybciej starzejącą się gminą
w powiecie wejherowskim.
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Chcą nas uciszyć

Reklamodawcy dostają ANONIMY
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Próbowała wyłudzić
kilka tysięcy złotych

Śniadanie
Wielkanocne

Kilka słów
od redaktora
naczelnego...

Do jednej z placówek pocztowych
w Gdyni przyszła 21-latka z Rumi.

Złożyła komplet dokumentów potrzebnych
do zaciągnięcia pożyczki na kilka tysięcy złotych. Posługiwała się
skradzionym dowodem
osobistym.

„Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali
nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus
bowiem został złożony w oﬁerze jako nasza Pascha.
Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu
starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz –
przaśnego chleba czystości i prawdy
(1 Kor 5,7-8 BT)”

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji zbliżających się Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzę Wam dużo radości, wspaniałych
chwil spędzonych w rodzinnym gronie,
zdrowia, siły i wytrwałości w walce
z przeciwnościami losu.
Niech zmartwychwstały Chrystus
zawsze kieruje Waszymi krokami
i rozświetla Wam drogę
prowadząc ku wieczności!
Pan prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!

O zatrzymaniu policjanci poinformowali w
czwartek 15.03. Mieszkankę Rumi zatrzymali dzielnicowi z Gdyni. Teraz czeka ją Sąd. Grozi jej kara do
8 lat pozbawienia wolności.

Tradycyjnie, bo już po raz 11, zostanie zorganizo- Niszczył młotkiem telewizor po telewizorze.
wane Śniadanie Wielkanocne przez Stowarzyszenie
Nasza Rumia w Domu Harcerza dla osób samotnych i
mających trudną sytuację rodzinną. Wspólnie z MOPS
w Rumi i ZHP Rumia postaramy się aby do każdego
chętnego na śniadanie dotarło zaproszenie oraz przyDo zdarzenia doszło 15 marca w jednym z
gotujemy tradycyjne potrawy świąteczne na świąteczny stół a dla każdego uczestnika zostanie przygotowa- rumskich sklepów ze sprzętem RTV. 48-letna paczka z żywnością jako upominek świąteczny.
ni mieszkaniec powiatu wejherowskiego zaZapraszamy w dniu 31.03.2018 roku o godz. 10.00. pytał obsługę, gdzie znajdzie młotek.

Wyszedł jak gdyby
nigdy nic

Bogdan Formella

Tomasz Kłeczek,
Redaktor Naczelny Gazety Rumskiej
REKLAMA

Gdy
nakierowany
przez pracownika znalazł narzędzie, zaczął
nim niszczyć znajdujące
się na ekspozycji telewizory. Następnie udał się
do wyjścia. Został ujęty przez pracowników
firmy ochroniarskiej, a
następnie przekazany w
ręce policji.
– Na miejsce zostali wezwani policjanci z
Rumi. Mężczyznę ujęła ochrona sklepu. Zachowywał się bardzo
agresywnie. Wcześniej
uszkodził sześć telewi-

zorów, koszt każdego z
nich to co najmniej kilka
tysięcy złotych – relacjonuje oficer prasowy KPP
w Wejherowie. asp. sztab.
Anetta Potrykus.
Koszt zniszczenia 6
telewizorów
wstępnie
oszacowano na około 25
tysięcy złotych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że sprawcą jest osoba
bez stałego miejsca zamieszkania. Nie wiadomo, jakie były motywy
sprawcy. Za zniszczenie
mienia grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

SPROSTOWANIE
Autorem tekstu „Rejonowy Konkurs Historyczny „Bohaterowie II Wojny Światowej na Pomorzu Gdańskim”” jest pani Bogna Fręśko, a nie
jak mylnie podpisano, p. B. Kędzierska.
Za pomyłkę Autorkę i Czytelników przepraszamy.
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Fotobalans

– studio fotograficzne
mieszczące się w Rumi
przy ul. Wybickiego 18
Fotografia, to nasze marzenia, pasja która nas połączyła…
wspólnie zatrzymujemy w kadrze najpiękniejsze chwile, coś niemożliwego, co można uchwycić i zapamiętać takim jakie jest: radość małego dziecka w pięknych dużych oczkach, miłość dwojga kochających się serc, dłonie splecione ze sobą na zawsze.
Fotografia, to coś co sprawia, że nasza praca to czysta przyjemność.
Realizujemy projekty z zakresu fotografii produktowej, dziecięcej,
reportażowej wizerunkowej a także fotografii wnętrz. Posiadamy w
pełni wyposażone studio, gwarantujemy kompleksową i terminową
obsługę każdego zlecenia.
zdjęcia buduarowe – więcej zmysłowości, koronki, zdjęcia w bieliźnie. To
te zdjęcia przy których mocniej zabije
serce. Taka sesja może odbyć się u Ciebie u domu, możemy też zrobić zdjęcia
w plenerze, jednak najczęściej wybierane jest studio, gdzie może to być typowo studyjna sesja zdjęciowa na jednolitym tle, lub na tle fotograficznym
z grafiką.
Możesz przy okazji sesji założyć
rzeczy, które zawsze chciałaś ale nie
miałaś odwagi, bieliznę w której czujesz się zmysłowa i piękna, wyjątkową sukienkę którą zachowujesz na
te okazje kiedy chcesz kogoś olśnić.
Jest to również idealna okazja aby
pobuszować po sklepach i wybrać
coś niesamowitego. Z doświadczenia
wiem że przychodzicie na sesje z walizką pełną ubrań i razem przed zdjęciami wybieramy to co najlepiej się
sprawdzi.
Studio jest otwarte w godzinach
10-18 w tygodniu, natomiast w soboty od 10-15.
Na miejscu wykonujemy zdjęcia dokumentowe, do dowodu, paszportu
legitymacji czy też wizy.
Można u nas również wywołać zdjęcia. Dla wygody naszych klientów uruchomiliśmy aplikację na telefon aby
można było wysyłać do nas zdjęcia
prosto z telefonu. Aplikacja MobilePhotoKiosk gdzie wystarczy wpisać
nasz kod: 1350.
Od razu pojawi się nasze studio i już
można wysyłać do nas zdjęcia oraz zamawiać fotogadżety.
Jest możliwość przesłania nam
zdjęć do wydruku oraz zamówienia
fotogadżetów poprzez naszą stronę
internetową www.fotobalans.com.pl
w zakładce „sklep”.

REKLAMA

Kilka słów o fotografii
dziecięcej – noworodkowej
Wstępny termin sesji noworodkowej ustalam, kiedy maleństwo jest
jeszcze w brzuszku. Natomiast dokładną datę zaraz po narodzinach dziecka.
Najlepiej zaplanować ją między 5 a 21
dniem życia dziecka. Później dzieci
stają się bardziej aktywne i wrażliwe,
śpią dużo czujniej i niechętnie poddają się delikatnemu układaniu do zdjęć.
Zachęcam do kontaktu w ciągu trzech
pierwszych dni od narodzin dziecka.
Na sesje dziecięce zapraszam dzieci w
każdym wieku.
Mogę dla Was wykonać zdjęcia z
okazji urodzin, roczku, Komunii Świętej. Jest to wspaniały pomysł na wykonanie cudownych, pamiątkowych
fotografii. Proponuję zabrać ze sobą
zestaw ubrań bez dużych aplikacji i
nadruków, w łagodnych pastelowych
odcieniach. Idealnie sprawdza się huśtawka zawieszona w naszym studio,
zdjęcia które na niej wykonuje wychodzą oryginalne, a co więcej sprawiają
dużo radości moim małym modelom.
Sesje ciążowe
Ciąża to wyjątkowy czas w życiu kobiety. Warto mieć pamiątkę
z tego wspaniałego okresu. Najlepiej wykonać je w 7 – 8 miesiącu ciąży. Możemy zrobić piękne zdjęcia
u nas w studio, w plenerze lub w
domu. Wykonuję również sesję rodzinne, to niezwykła pamiątka oraz
świetna zabawa dla całej rodziny.
Podczas takiej sesji chcę uchwycić momenty z Waszego życia. Wasze szczęcie i miłość w codziennych sytuacjach.
Zapraszam również do studio na wyjątkowe sesje kobiece
Sesja mająca na celu uchwycić Twoje piękno. Zakres sesji zależy od Ciebie. Mogą to być piękne portrety lub
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Dziurawa Rumia

Dziś przedstawiamy Państwu głos p. Ireneusza,
rumskiego taksówkarza. Z racji wykonywanego
zawodu, zna on sytuację drogową lepiej, niż nie
jeden urzędnik miejski odpowiedzialny za stan
dróg w mieście.
Pan Ireneusz przesłał
nam zdjęcia zaledwie
z kilku ulic po których
miał okazję wczoraj z
samego rana przejechać.
Stan niektórych z nich
jest wręcz katastrofalny!
Nie chodzi tu już nawet o
boczne drogi, na których
lata temu ułożono nawierzchnię z płyt Yomb
„jako rozwiązanie tymczasowe” i leżące tam po
15 czy 20 lat. Siłą rzeczy,

po tylu latach, juz choćby z racji swojego wieku,
powinny zostać usunięte i powinna powstać na
nich już docelowa nawierzchnia.
Załączone
zdjęcia
przedstawiają m.in. centrum miasta. Zdjęcie nr 1
to ul. Starowiejska, dziura na wprost wejścia do
LO nr 1! Kolejne zdjęcia
to ul. Żwirki i Wigury,
Roszczynialskiego (w za-

sadzie na całej długości
jej stan jest katastrofalny), Sienkiewicza.
Zjazd z ronda M. Płażyńskiego na ul. Derdowskiego
(niedawno
wykonane rondo!) również zaczyna się rozsypywać i dziurawić.
To wstyd, żeby takie
miasto jak Rumia miała drogi w takim stanie,
żeby nie było żadnego
urzędnika zajmującego

Kiedy forma przerasta treść

Uchwałą Rady Miejskiej Rumi z 14 grudnia
2017r. dokonano zmiany nazwy ulicy „I Dywizji
Wojska Polskiego” na nazwę „Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego”. Uchwałę tę podjęto na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy
o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych
przez nazwy obiektów użyteczności publicznej.
Miasto
wykonało
więc kompetencję, która mu przysługiwała,
realizując w założeniu
szczytne i dobre założenie. Usuwanie pozostałości po dawnym
systemie z pewnością
jest zadaniem wymagającym realizacji, niemniej jednak warto zastanowić się, czy w tym
przypadku nie podjęto
takiej decyzji zbyt pochopnie.
4

I Dywizja Wojska
Polskiego a komunizm
I Dywizja Wojska
Polskiego wchodziła w
skład utworzonej 29. lipca 1944r. 1. Armii Wojska
Polskiego, która to z kolei
powstała z przemianowania rzutu bojowego 1.
Armii Polskiej w ZSRR
sformowanej 16. marca
1944r. - tzw. Armii Berlinga. Niewątpliwie była
więc częścią struktury
będącej polską w dużej

mierze tylko z nazwy. 1.
Armia Wojska Polskiego
powstała z nadania władz
radzieckich oraz pozostawała pod ich przemożnym wpływem. Znaczący
odsetek kadry oficerskiej
stanowili
czerwonoarmiści, zaś sam Zygmunt
Berling został nazwany
przez gen. Władysława Sikorskiego zdrajcą
i dezerterem. Te fakty
niewątpliwie
świadczą
o licznych konotacjach

się monitorowaniem stanu dróg! Może władze
miejskie nie wiedzą jaki
jest ich stan, bo kompletnie nikt się tym nie zajmuje?
Może co jakiś czas np.
Straż Miejska powinna
przedstawiać
oficjalny raport ze stanu dróg
miejskich. Chyba istnieją jakieś służby miejskie,
które zajmują się stanem
dróg w Rumi?
między nazwą „I Dywizja Wojska Polskiego” a
zbrodniczym systemem
komunistycznym. Historia jednak bardzo rzadko
jest czarno-biała i należy
w niej dostrzegać różne odcienie szarości. Do
takich odcieni zaliczyć
trzeba okoliczność, że
wielu spośród żołnierzy I
Dywizji Wojska Polskiego było pechowcami, których zawierucha wojenna
wyrzuciła w głąb Azji, a
następnie nie mieli szczęścia „załapać się” w szeregi armii gen. Władysława
Andersa. Zmobilizowanie się do Armii Berlinga
było więc dla nich w zasadzie jedyną możliwością
nie tylko powrotu do kraju, ale także walki z przynajmniej jednym z okupantów – co ostatecznie
robili, bijąc się m.in. na
Pomorzu (bitwy o Wej-

herowo, Janowo, Gdynię,
Gdańsk). Ilu z nim ideały
spod znaku sierpa i młota
były rzeczywiście bliskie?
Tego nie wiemy. Wydaje
się jednak, że to nie ideologia, ale wola walki i
odwetu była motywem ich
działań – i właśnie dlatego
władze miasta zdecydowały się podkreślić żołnierzy, a nie samą formację.

Niepotrzebne
zamieszanie
Dlaczego zatem przemianowanie nazwy na
„Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego” było
niepotrzebne? Nie wydaje
się, żeby taka zmiana mogła zmienić cokolwiek w
świadomości mieszkańców. Może natomiast wywołać ich niezadowolenie
z powodu w istocie kosmetycznej korekty. Dla
nieznających historii nie

będzie ona miała żadnego
znaczenia w kontekście
propagowania zbrodniczego systemu. Natomiast
tym, którzy traktują
przeszłość zero-jedynkowo dalej kojarzyć się będzie jednoznacznie – ze
zdrajcami walczącymi
pod sztandarem drugiego
z okupantów. Nie jest to
również przypadek oczywisty, kiedy bezsprzecznie i bezdyskusyjnie należałoby dokonywać takiej
zmiany bez względu na
niedogodności związane
z formalnościami. Nie
można byłoby bowiem
dopuścić do sytuacji, kiedy wciąż chodzilibyśmy
po ulicach Dzierżyńskich
i siadali na ławkach w
parkach Bierutów, natomiast I Dywizja Wojska
Polskiego nie jest tak niebezpieczna.

Arkadiusz Gajos
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi

www.hipolit.info

Wiadomości z „Hipolita”

Super Fryzury „U Hipolita”
8 marca, Dzień Kobiet, obchodzono w tym roku bardzo uroczyście.
Już po raz II w PZS
nr 2 w Rumi odbył się
Wojewódzki Konkurs
Fryzjerski, w tym roku
pod hasłem: „Pin up”.
W rywalizacji udział
wzięło 22 uczestników, ze
szkół z Gdańska, Gdyni,
Słupska, Bytowa, Rumi
i Wejherowa. Jury prze-

wod n icz ył absolwent
„Hipolita”
Aleksander
Twork, obecnie mistrz
fryzjerstwa pracujący w
Warszawie. W ocenie liczył się nie tylko pomysł
ale i staranne wykonanie
fryzury. I miejsce zdobył
Bartosz Sumiński z Zespołu Szkół Kreowania

Wizerunku z Gdańska. II
miejsce ex quo przyznano:
Agnieszce Gryzie i Robertowi Stachowskiemu
uczniom gdańskiej szkoły.
III miejsce zajęła uczennica z PZS nr 2 w Rumi
– Magdalena Wittbrodt.
Wyróżnienie trafiło do
Kariny Dworak z Zespołu Placówek Oświatowych
w Słupsku.

Nasi uczniowie w hołdzie „INCE”

Logistycy w terenie

W dniu 1 marca2018 r. w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w całym kraju odby- W lutym uczniowie klas logistycznych z „Hipoliwały się uroczystości, które miały na celu uczczenie ta” uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych
pamięci tych, którzy wiernie służyli naszej ojczyźnie. na terenie IKEA w Gdańsku i WSAiB w Gdyni.
Dnia 3 marca 2018
roku w Sopocie odbył się
„Bieg Inki” zorganizowany przez MOSiR oraz
Zespół Szkół Handlowych w Sopocie, którego Technikum nr 1 nosi
imię Danuty Siedzików-

ny „INKI”, która została zamordowana przez
komunistyczne władze
w 1946 roku. „Hipolit”
ściśle współpracuje ze
szkołą w Sopocie stąd
udział delegacji naszych
uczniów ze sztandarem

szkoły w uroczystościach złożenia wieńców
pod pomnikiem „Inki”
w Sopocie. Opiekunami
grupy byli nauczyciele
historii: Rafał Nowicki i
Tomasz Panek.

Dzięki pracownikom
znanej na całym świecie firmy, uczniowie mieli szansę
poznać strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz
wykorzystywane środki
transportu wewnętrznego.

Kilka dni później
uczniowie wzięli udział
w warsztatach z kryminalistyki zorganizowanych w Wyższej Szkole
Administracji i Biznesu
w Gdyni. Młodzież ak-

tywnie uczestniczyła w
zajęciach i dowiedziała
się w jaki sposób kryminalistyka wiąże się z
logistyką. Na koniec każdy uczestnik warsztatów
otrzymał Certyfikat.
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Armia Wyklęta - Rumia Pamięta!
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Tomasz Kłeczek

Prezes
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia,
organizator Rumskiego
Marszu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

3 marca ulicami Rumi już po raz trzeci przeszedł Marsz Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Tym razem obchody wzbogacono o koncert.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Narodowa Rumia,
Młodzież Wszechpolska
oraz nieformalna grupa
kibiców Fanatycy Orkana.
Po Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Jana z Kęt
zaczął formować się biało-czerwony pochód. Organizatorzy rozdali flagi,
naklejki z cytatami Wyklętych oraz biało-czerwone
opaski ufundowane przez
markę odzieży patriotycznej Sarmatia. Na czele kolumny, za sztandarem Narodowych Sił Zbrojnych,
maszerowali rekonstruktorzy historyczni, a za nimi
mieszkańcy.
Pomnik Rotmistrza
Marsz wyruszył pod
rondo Rotmistrza Witolda
Pileckiego, gdzie złożono

kwiaty. W tym miejscu
prezes stowarzyszenia Narodowa Rumia Tomasz
Kłeczek ogłosił rozpoczęcie zbiórki publicznej na
budowę Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.
„Witold Pilecki zasługuje
na godne upamiętnienie.
Do takiego upamiętnienia
dojdzie, gdy postawimy
w tym miejscu pomnik.
Wierzę, że wspólnym
wysiłkiem uda nam się to
zrobić” - mówił.
Podczas przemarszu
zgromadzeni skandowali
m. in. hasła „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, „Narodowe Siły
Zbrojne NSZ”, „Armia Wyklęta - Rumia Pamięta”, czy
„Inko, Inko patrzysz z nieba.
Zachowałaś się jak trzeba”.
Następnie zgromadzeni
udali się do Domu Kultu-

ry SM Janowo, gdzie czekał już na nich ciepły poczęstunek przygotowany
przez Centrum Przygody
ZHP z Bogdanem Formellą na czele. Wysłuchano krótkich przemówień
gości i organizatorów:
Macieja Kącickiego (Sztafeta Pokoleń), Aleksandra
Jankowskiego (Młodzież
Wszechpolska), oraz Marcina Malickiego (Ruch
Narodowy). Głos zabrał

również Poseł na Sejm RP
Jan Klawiter, który obejmuje Marsz swoim patronatem.
Po krótkich przemówieniach
przewodnicząca Monika Trocka w
imieniu organizatorów
podziękowała sponso-

rom, bez których program Marszu byłby dużo
uboższy.
Organizację
obchodów sfinansowali:
Fundacja Energa, Fundacja Słowo, Ostatnia
Posługa - Łucja i Mirosław
Słowikowscy,
Firma Vega - Grzegorz
Partyka, Piekarnia u
Skierki - Damian Skierka, Centrum Przygody
ZHP - Bogdan Formella, Drukarnia Hi-Media, Drukarnia JiM

Druk, Marka odzieży
patriotycznej Sarmatia.

Rock patriotyczny
Obchody zwieńczył
koncert Emilii Warmińskiej, a następnie zespołu FORTECA, grającego
rocka patriotyczno-historycznego. Niesamowicie poruszający koncert
spotkał się z ogromnym
entuzjazmem rumskiej
publiczności, która żywo
domagała się bisów.

Zapraszamy również do obejrzenia relacji filmowej opublikowanej na stronie internetowej Gazety Rumskiej pod adresem: http://tiny.pl/gk54r/

Wielkanocna Paczka dla
potrzebujących rumian

Izabela
Sosnowska
Sekretarz
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia.

24 lutego 2018 rozpoczęła się zbiórka publiczna na Wielkanocne Paczki dla mniej zamożnych mieszkańców naszego miasta. Akcję organizuje Stowarzyszenie Narodowa Rumia już po raz trzeci.
Jest to zbiórka do puszek
kwestarskich. Za zebrane środki robimy zakupy
- głównie artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz
dzieci z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego
w
Rumi. Pomysł zrodził się,
gdy jeszcze nie byliśmy stowarzyszeniem. Ówczesny
inicjator całego przedsięwzięcia, jakim jest „Narodowa Rumia”, zapoczątkował zbiórki skupiając się
na ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Zauważył, że
dobrze by było w jakiś sposób osłodzić dzieciom świę6

ta. Spotkaliśmy się w sklepie
na wspólnych zakupach,
każdy dorzucił ile może,
a paczki przekazaliśmy
do ośrodka. Widząc entuzjazm i radość, z jaką się
spotkaliśmy, dostrzegliśmy
potrzebę dalszego rozwoju
podobnych inicjatyw. Chcąc
zwiększyć „kaliber”, zaczęliśmy robić paczki również
dla najbardziej potrzebujących rodzin z Rumi.
Odbiór społeczny naszych zbiórek jest bardzo
różny. Mimo, że zdarzają
się różnice, jakie czasem
dzielą wolontariuszy lub
włączające się w akcję fir-

my, to jednak niesienie pomocy nas łączy. Wolontariusze zbierający w terenie
odbierają różne sygnały od
mieszkańców. Jedni chętnie
się dorzucają, gratulując
inicjatywy. Inni, zniechęceni obrazem wykreowanym
przez fundacje niesłusznie
łączą nas z tymi organizacjami, które czerpią korzyści ze swojej „dobroczynnej” działalności. Dlatego
chciałabym stanowczo zaznaczyć: 100 % zebranych
ofiar przeznaczonych jest
na faktyczną pomoc, a nawet koszty prowadzenia
zbiórki pokrywane są z na-

szych własnych środków.
Zauważamy coraz większą
hojność mieszkańców, co
nie ukrywam, bardzo nas
cieszy. Mamy nadzieję, że
wyniki zbiórki będą coraz
wyższe. Do tej pory suma
zebranych środków z prowadzonych przez nas zbiórek wynosi ponad 8 tys. zł.

Wolontariuszy zbierających do puszek będzie
można spotkać w soboty na rumskim Rynku.
Ponadto puszki kwestarskie dostępne będą
w następujących punktach:
Piekarnia U Skierki, Księgarnia Anielska, Winners Sports Bar, Fryzjer Maurycy,
Kulinaria Alfa, Nomart Artur Nowicki, Piwna
Piwniczka, Zakład Szewski Pomorska 11.
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Walczącym za wolność dla siebie i innych
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, ustanowiony w 2011 r. Jest to święto ustanowione w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…
Tego dnia w Zespole Szkół Salezjańskich
w Rumi pojawiły się na
drzwiach sal wielkoformatowe plakaty ze zdjęciami
i biogramami żołnierzy
wyklętych, a uczniowie
gimnazjum pod kierunkiem p. J. Polniak, nauczycielki historii, przygotowali słowno-muzyczne
widowisko upamiętnia-

jące losy bohaterów polskiego podziemia. Bardzo
istotną rolę odegrała opowieść świadków tamtych
trudnych czasów, która
pozwoliła młodym słuchaczom zrozumieć, w jak
dramatycznym położeniu znaleźli się żołnierze
Armii Krajowej marzący
o niepodległej Polsce po
1945 r.

Występujący aktorzy
wcielili się w postaci kilku żołnierzy wyklętych
– Augusta Fieldorfa, ps.
„Nil”, Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszko”, Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”oraz Józefa
Franczaka, ps. „Lalek”.
Na zakończenie Ksiądz
Dyrektor Stefan Makuracki podziękował mło-

dzieży za występ i zwrócił uwagę, że potrzeba
kultywować pamięć o
ludziach, którzy nie wahali się za swoją Ojczyznę zapłacić najwyższej
ceny – własnego życia.
My – żyjący w wolnej
Polsce – jesteśmy to winni tym, którzy o wolnej
Ojczyźnie marzyli, ale jej
nie doczekali.

Magdalena Kapuścińska

Nocą uciekam, na karku już czuję ich oddech.
Krąg się zacieśnia obława wciąż trwa.
Tropią zajadle i wściekle próbując Niezłomnych
wyrwać daremnie z z historii kart.
Krwi nie żal.
Dopóki mogę, swej broni nie złożę
gnam do utraty tchu.
Sił nie żal.
Bóg, Honor, Ojczyzna twe rany zabliźnią
tak mi dopomóż Bóg.
/”Niezłomni”, wyk. K. Kowalska, słowa D. Malejonek/

Rotmistrz Pilecki (po lewej) na ławie oskarżonych

REKLAMA
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Pomagamy i Będziemy Pomagać

Współpraca się zawsze opłaca

Jako Stowarzyszenie Nasza Rumia – Bogdan Formella
chcemy współpracować z każdym kto wyrazi chęć współpracy dla dobra rozwoju i mieszkańców Rumi.
W ostatnim tygodniu
można było odebrać
bezpłatną żywność dla
potrzebujących mieszkańców Rumi w Domu
Harcerza przy ul. Włókienniczej 14a. Prowadzimy dwa programy:
1 program żywnościowy
dla osób potrzebujących
do którego kwalifikuje
MOPS Rumia wystawia-

REKLAMA
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jąc skierowanie (ważne
jest kryterium dochodowe osoby zainteresowanej). Program realizowany
jest od września 2017 r.
do czerwca 2018 r. asortyment żywności do odbioru to: makaron, ryż,
kasza, szynka wieprzowa i drobiowa, powidła,
pasztet, ser, olej, cukier,
mleko, ryba w puszce, fa-

sola, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy.
2 program żywnościowy
dla osób potrzebujących
z miasta Rumi dotyczący
wydawania owoców, warzyw, i innych artykułów
na podstawie oświadczenia podpisanego przez
korzystającego z programu Oświadczam iż jestem
osobą potrzebującą i otrzymany towar wykorzystam
na potrzeby wyżywienia
rodziny. Program realizowany jest od stycznia do
grudnia 2018 roku.
Oba te programy finansowane są ze środków pochodzących z
Unii Europejskiej.

W celu obsługi tych
programów został utworzony Punkt Dystrybucji
Żywności w Domu Harcerza w Rumi ul. Włókiennicza 14a. ZHP Hufiec Rumia pozyskał w
ramach konkursu ofert
dofinansowanie do realizacji tego zadania ze
środków Budżetu Gminy
Miejskiej Rumi.
Programy żywnościowe oraz prowadzenie
punktu dystrybucji żywności realizują wspólnie ZHP Hufiec Rumia,
MOPS Rumia, Gmina
Miejska Rumia, Harcerski Ośrodek Centrum
Przygody ZHP, Stowarzyszenie Nasza Rumia,
Pomorski Bank Żywności w Trójmieście na
podstawie podpisanych
umów. Informacje o odbieraniu żywności można uzyskać na stronach
internetowych
kiedy

i kto może odebrać żywność i kogo dotyczy.
Osobą odpowiedzialna za realizację w/w
działań jest hm. Bogdan
Formella.
Z programów żywnościowych korzystają:
osoby skierowane przez
MOPS Rumia (dotyczy
1 programu) członkowie

rumskich stowarzyszeń,
szkół, przedszkoli, które
wyraziły chęć współpracy oraz osoby potrzebujące z miasta Rumi (dotyczy 2 programu).
W 2017 roku łączna
wartość realizacji tych
programów wyniosła ponad 1 100 000. 00 zł
Bogdan Formella
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Sprawy lokalne Narodowcy - kim są naprawdę
W ostatnim czasie
uczestniczyłem w wizji lokalnej związanej z wycinką
drzew w lasach Rumi.
Niektórzy mieszkańcy
skarżyli się na nadmierne
wycinanie połaci lasów,
co ich zdaniem wpływa
negatywnie na korzystanie
z lasu.
Wraz z panem Nadleśniczym Jackiem Szulcem,
leśniczymi z leśnictw Stara
Piła, Marianowo, Dębogórze, inżynierem nadzoru
oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Miasta Rumi
zrobiliśmy przegląd kilku rewirów leśnych pod kątem zapoznania się z podstawowymi zasadami gospodarki leśnej
i ustalenia czy można osiągnąć jakieś kompromisowe
rozwiązania zaspakajające oczekiwania mieszkańców.
Nadleśniczy tłumaczył nam zasady gospodarki leśnej
i powody, dla których taka wycinka jest prowadzona. W
wielu miejscach jest to tylko trzebież, wycinka drzew chorych, przecinka zbyt gęsto rosnących drzew, aby umożliwić
pozostałym drzewom lepszy rozwój. W innych miejscach
wycinane są kilkudziesięcioarowe połacie lasu w innych
większe powierzchnie po cięciach uprzątających. Wycinka
wiąże się z tym, że drzewa przekroczyły czas optymalnego rozwoju (np. dla sosny to ok. 120 lat) i należy urządzić
ten teren leśny zgodnie z Programem Gospodarki Leśnej
przygotowanym przez specjalistów z Biura Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej. Potrzebna jest częściowa wymiana
gatunków drzew, gdyż na razie dominuje sosna.
Każde leśnictwo podzielone jest na kilkaset kilkuhektarowych rejonów, dla których przygotowywany jest szczegółowy program gospodarki leśnej. Program ten został zatwierdzony przez Ministra Środowiska w 2015 r. na dziesięć lat
i obowiązuje do 2024 r. W ogólnym bilansie drewna więcej
masy drewnianej przyrasta niż jest usuwana w postaci
wycinki. Zachwiana jest struktura wiekowa drzewostanów,
Leśniczy skarżą się, że proﬁl wiekowy drzew różni się od
optymalnego proﬁlu tzn. w celu zapewnienia trwałości lasu
powinny być reprezentowane wszystkie klasy wieku. Leśnicy rozumiejąc presję mieszkańców spróbują modyﬁkować
cięcia by minimalizować powierzchnie otwarte.
W wyniku dyskusji, ustaliliśmy, że wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szlaków turystycznych przy pewności
zachowania bezpieczeństwa publicznego, zostanie pozostawiany kilkumetrowy pas drzew, które nie zostaną poddane wycince. Wydaje się, że to dobry kompromis między
wymaganiami mieszkańców a potrzebami gospodarki leśnej
Myślę, że warto, aby na łamach Gazety fachowcy od
gospodarki leśnej przybliżyli zasady gospodarki leśnej.

Jan Klawiter Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Zadymiarze na Marszu Niepodległości wyrywający drzewka i rzucający kostką brukową, grupa
neonazistów w niemieckich mundurach świętujących urodziny Adolfa Hitlera, tort ze swastyką z
wafelków, obok biało-czerwona flaga. Takie obrazy skrzętnie wyszukują media głównego nurtu, by
przedstawić je swoim widzom jako regułę panującą w Polskim społeczeństwie.
Niestety, za każdym razem gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami wyżej opisanymi, najbardziej obrywa się nie ich sprawcom, a tym, których niektóre media przy okazji chcą oczernić - Narodowcom, jak
twierdzą sami zainteresowani.
Jednak czy obraz Narodowca, który wyłania się z mediów głównego nurtu, jest obrazem zgodnym z
rzeczywistością? Aby zyskać możliwość szerszego spojrzenia na ten temat, poprosiliśmy organizacje narodowe działające m. in. na Pomorzu i ściślej w Rumi o krótkie scharakteryzowanie swojej działalności.
Poniżej przedstawiamy (w częściach) odpowiedzi, jakie udało nam się uzyskać.
Redakcja.
Część 2/4
Obóz
Narodowo-Radykalny
Czym jest ONR?
Obóz Narodowo – Radykalny jest organizacją ideowo
– wychowawczą, odwołującą
się do tradycji ONR-u powstałego w 1934 roku. Cechują nas takie wartości jak:
Nacjonalizm – czyli umiłowanie swojego narodu. Uważamy, że naród jest największą
ziemską wartością i my, jako
nacjonaliści, sądzimy że praca na rzecz narodu jest jedną
z najważniejszych elementów
naszej działalności.
Solidaryzm – uważamy,
że społeczeństwo nie jest tylko skupiskiem jednostek zamieszkujących ten sam teren
ale i czymś więcej. Spaja nas
nie tylko wspólna kultura,
język, historia, lecz również
problemy codzienne oraz
przyszłość. Według nas naród powinien być solidarny,
społeczeństwo powinno być
zintegrowane ze sobą, co
pomaga we wspólnym działaniu oraz rozwiązywaniu
problemów.
Katolicyzm – uważamy,
że katolicyzm jest kluczowym elementem społeczeństwa Polskiego. Wiara oraz
Kościół potrafiły pomóc

naszemu narodowi w najgorszych momentach historii. Kościół jest również
ostoją tradycyjnych wartości
w świecie, który gna w stronę dewiacji i hedonizmu.
A czym my jako ONR-owcy
zajmujemy się na co dzień?
ONR stara się walczyć o pamięć o bohaterach walczących
o Polskę. Tych, dla których
Polska była najważniejsza i za
nią oddali swoje życie. Dlatego
między innymi aktywnie bierzemy udział w wydarzeniach
upamiętniających Żołnierzy
Wyklętych, działamy w Pomorskim Okręgu Związku
Żołnierzy Narodowych Sił
zbrojnych oraz w wielu innych

wydarzeniach historycznych.
Istotnym aspektem naszej działalności są również
rozmaite akcje prospołeczne. Cyklicznie odbywa się
w całej Polsce akcja „Słodka Krew”, którą organizuje
ONR w całej Polsce. Ma ona
na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa.
ONR w całej Polsce organizuje zbiórki żywności i
ubrań dla osób potrzebujących, o które niestety nie
troszczy się nasze Państwo.

Również istotnym aspektem
tej działalności jest pomoc
naszym rodakom na Kresach
Wschodnich.
Staramy się również nie
dopuścić do publicznego promowania dewiacji. Dlatego
organizujemy kontrdemonstracje do marszów równości
czy czarnych protestów, które przynoszą za sobą jedynie
upadek moralny społeczeństwa.
Krzysztof Przyborowski
(ONR Gdańsk)
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Krzysztof Przyborowski

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Koordynator
Brygady Pomorskiej
Obozu Narodowo
-Radykalnego

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
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Chcą nas uciszyć
Reklamodawcy dostają ANONIMY

W marcu br. do naszych reklamodawców dotarły
anonimowe listy wysłane za pośrednictwem poczty.
Niepodpisane koperty zawierały kserokopie
reklam naszych klientów w Gazecie Rumskiej. Na tej samej kartce
odręcznie dopisano „To
gazeta narodowców!!
Świadczycie usługi tylko „prawdziwym Polakom?”, oraz „WSTYD!”.
Takie działanie odbieramy jako atak na naszą
gazetę wymierzony w jej
w finanse, jak i w samo
jej istnienie. Nietrudno
domyśleć się, że autorowi chodzi o zniechęcenie reklamodawców do
kontynuowania współpracy z Gazetą Rumską. Do ataku doszło po
zmianie wydawcy Gazety i w momencie wprowadzanych przez nas
zmian, jakich dokonujemy w celu umacniania
niezależności Tytułu.
Zmiany te wprowadzamy pragnąc tworzyć gazetę obiektywną i bliską
mieszkańcom. Autorowi anonimów chcielibyśmy przekazać, że próba
ugodzenia w finanse gazety nie skończyła, ani
nie skończy się powodzeniem.
Odnosząc się do treści anonimów informujemy, że Gazeta Rumska
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nie jest „gazetą narodowców”, jak to określił
ich autor. Nasze czasopismo jest tworzone
przez i dla mieszkańców Rumi, którym nie
zamykamy ust i nie cenzurujemy wypowiedzi

w celu przypodobania
się konkretnej grupie
politycznej.
Na łamach Gazety
Rumskiej publikujemy
treści osób o różnym
światopoglądzie,
nie
zamykając się na jedno
środowisko, a sama Redakcja składa się z osób
o często odmiennych
poglądach, których nie
łączy żadne konkretne
środowisko polityczne.
Godny politowania
jest sposób, w jaki nasi
przeciwnicy dokonują
konfrontacji. Odrzucając możliwość dialogu
i rzeczowej polemiki
swoje frustracje wyle-

AKTUALNOŚCI

Rumia - miasto seniorów
Rumia jest najszybciej starzejącą się gminą w powiecie wejherowskim. Średni wiek mieszkańców miasta wynosi 39 lat i 8 miesięcy. Tymczasem wydaje się, że władze Rumi nie podjęły odpowiednich działań, które miałyby na celu przygotować miasto na
zmiany demograficzne.

wają pod osłoną anonimowości. Działanie
takie jest niezgodne
z zasadami zarówno
uczciwej
konkurencji, jak i społecznymi
normami etyki. Gdyby
jednak autor anoni-

mów zechciał podejść
do rzeczowego dialogu,
opartego o zasady wzajemnego poszanowania,
to serdecznie go do tego
zachęcamy.
Kim jest autor anonimów i na czyją korzyść
próbował działać? –
tego możemy się tylko
domyślać. Pewne jest
jednak, że hipotetyczna likwidacja Gazety
Rumskiej wiązałaby się
z brakiem niezależnego
źródła lokalnych informacji w Rumi.
Tomasz Kłeczek
Redaktor Naczelny
Gazeta Rumska

Pod względem polityki senioralnej wzorem do
naśladowania może być
Poznań, gdzie osoby od
70. roku życia taksówkarz zawiezie za darmo
do lekarza i urzędu. Jeśli
zepsuje się im spłuczka
albo muszą wymienić
zamek, a nie potrafią sobie z tym problemem poradzić, miasto wyśle do
nich „złotą rączkę” i pokryją rachunek. Poznań
wdrożył bowiem w życie
pakiet „Poznań VIVA senior". Podobnych działań
na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia osób
starszych jest tam o wiele
więcej.
Według
Głównego
Urzędu Statystycznego,
średni wiek mieszkańca
powiatu wejherowskiego
Średnia wieku mieszkańców
gmin pow. wejherowskiego:
1. Rumia (m) – 39,7
2. Wejherowo (miasto) – 39,0
3. Choczewo (w) – 38,3
4. Reda (m) – 36,1
5. Gniewino (w) – 35,7
6. Łęczyce (w) – 35,4
7. Linia (w) – 34,7
8. Wejherowo (gm. wiejska) - 34,4
9. Szemud (w) – 34,3
10. Luzino (w) – 33,8
Dane na podstawie Głównego
Urzędu Statystycznego.

wynosi 35 lat i 8 miesięcy. Przeciętny mieszkaniec Rumi jest zatem aż
o 4 lata starszy. Na przeciwległym biegunie znajduje się gmina Luzino,
gdzie średni wiek mieszkańca wynosi 33 lata i 9
miesięcy.
Wielu mieszkańców
Rumi narzeka na bariery
utrudniające poruszanie
się po ulicach miasta.
Brak chodników przy
bocznych uliczkach, wind
w miejscach publicznych,
ławeczek przy traktach
komunikacyjnych czy też
podjazdów na peronach
SKM to tylko niektóre z
bolączek trapiących ludzi
na co dzień.
A wystarczy niekiedy
naprawdę niewiele, aby
pomóc seniorom w ich
codziennym
funkcjonowaniu. Sporo można
poprawić w najbliższym
otoczeniu, na przykład
poprzez mądre rozmieszczanie ławek i innych miejsc do siedzenia,
tak by starszy człowiek
mógł co jakiś czas przysiąść, by ich układ sprzyjał nawiązywaniu kon-

taktów międzyludzkich.
Czy nawet sprawa nieco
wstydliwa - ogólnie dostępne toalety. Tych publicznych jest niewiele.
Ale cóż szkodzi, by władze miast negocjowały
z właścicielami punków
usługowych, typu kawiarnie czy restauracje,
na temat możliwości korzystania przez seniorów
z ich WC?
Na pewno zawsze wypada zacząć od diagnozy,
od szczegółowego rozpoznania potrzeb, ale też od
analizy obecnej struktury miasta. Trzeba wiedzieć, gdzie, ilu i jakich
starszych ludzi mieszka.
Czy nadal pozostają aktywni, chcą korzystać z
atutów miasta, kin, kawiarni, teatrów? Czy raczej wolą ciszę, spokój,
kawałek zieleni, własne
grządki do przekopania.
W sumie niewiele wiemy,
posługujemy się stereotypami głoszącymi, że
ludzie starzy są niechętni zmianom, że są mało
wrażliwi na kwestie estetyki.

Ryszard Wenta
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel
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
REKLAMA
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Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
W marcu weszła w życie Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Już sam projekt tego aktu
wzbudzał liczne gorące dyskusje.
Zwolennicy wprowadzenia takiego zakazu
podnosili
argumenty
opierające się przede
wszystkim na jego prorodzinnym wymiarze.
Polacy, pozbawieni możliwości spędzania czasu
w „świątyniach handlu”,
mieliby go pożytkować
na relaks w rodzinnym
gronie. Z drugiej strony podkreślano natomiast potencjalne ryzyko wzrostu bezrobocia.
Mimo ciągle trwającej
debaty publicznej, Sejm
uchwalił Ustawę jeszcze w styczniu, a w niedzielę, 11. marca po raz
pierwszy ją zastosowano.
Jakie przyniosło to skutki? Świat się nie zawalił,

nikt nie umarł z głodu,
nie mogąc zaopatrzyć się
w pobliskim markecie.
Brak również doniesień o
masowych zwolnieniach.
Oni już to zrobili
Wolne niedzielę nie są
polskim wymysłem. Nie
są aktem skrajnej dewocji
„katotalibanu” – jak zdarza się nazywać nasz kraj
pod obecnymi rządami
niektórym
przedstawicielom lewej strony sceny
politycznej. Regulacje wyłączające niedziele występują w systemach prawnych wielu europejskich
państw, co notabene nie
wpływa niekorzystnie na
ich kondycję ekonomiczną. W Niemczech grupa
przepisów normujących te

kwestie nosi nazwę „Ladenschlussgesetz”, co można tłumaczyć jako „prawo
zamykania sklepów”. Na
terenie krajów niemieckojęzycznych zakaz handlu w
niedziele zbiorczo określa
się mianem „Sonntagruhe” (niem.: niedzielny spokój), co dobrze oddaję istotę idei wolnych niedziel.
Faktem jest, że sytuacja gospodarcza Polski jest inna
niż Austrii czy Szwajcarii,
niemniej jednak kluczem
do niwelowania istniejących różnic z pewnością
nie jest możliwość „przejadania” przez Polaków
pieniędzy w galeriach
handlowych częściej niż
robią to Austriacy czy
Szwajcarzy.

Dlaczego akurat niedziela?
Wprawdzie
dzisiaj
próżno szukać motywów
wyżej wymienionych regulacji w moralności czy
etyce
chrześcijańskiej.
Europa zachodnia od
wielu już lat coraz bardziej odcina się bowiem
od swoich korzeni. Niemniej jednak to chrześcijaństwu zawdzięcza fakt,
że to właśnie ten konkretny dzień tygodnia od
wieków przeznaczony był
na odpoczynek i świętowanie. W biblijnym
opisie świata Bóg Ojciec
odpoczywa siódmego dnia
tygodnia. Także jedno z
dziesięciorga przykazań,
które przekazał Mojżeszowi na górze Synaj nakazuje

świętowanie tego dnia, co
w istocie oznacza przede
wszystkim
odpoczynek
od pracy – na wzór samego Stwórcy. Przez setki lat
hołdowano tej zasadzie, to
z niej wyrosły prawa pracownicze w postaci między
innymi wolnych weekendów. Niestety dziś już mało
kto pamięta o ich chrześcijańskim rodowodzie.
Wolna niedziela
to lepsza niedziela
Wprowadzenie w życie
komentowanych przepisów to z pewnością dobra
zmiana. Działalność państwa nie sprowadza się tylko do organizowania życia
politycznego czy gospodarczego, powinna zawie-

rać w sobie również komponent
wychowawczy,
kształtujący odpowiednie
postawy. Nie sposób nie
zgodzić się z twierdzeniem, że zachęcanie obywateli do wzmacniania
więzi rodzinnych – a rodzina jest przecież podstawową komórką społeczną
– to krok w kierunku realizacji tej funkcji państwa. Argumenty o wzroście bezrobocia okazują
się natomiast nietrafione,
niektóre ze znanych sieci
sklepów już zdążyły pochwalić się zwiększaniem
zatrudnienia w celu sprostania większym obrotom
w soboty. Niech żyją więc
wolne niedziele!
A.G.

REKLAMA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23-24, ul. Miłosza 3

16 poradni specjalistycznych
Badania:

Tomokomputer, Rezonans Magnetyczny, Gastroskopia
Kolonoskopia: bezpłatne badania pacjentów w wieku 50-65 lat
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Rumia, ul. Derdowskiego 23

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 w godz. 8.00-18.00
tel.: 58 72 72 402
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia urologii

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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Żyjesz w cieniu kaszubskiej Jerozolimy…
Czy zatem, Drogi Czytelniku, przemierzyłeś już w tym roku kalwaryjskie dróżki w Wejherowie by rozmyślać o męce i śmierci Mistrza z Nazaretu?

Jeśli nie, to wejdź na ten szlak i spotkaj na krzyżowej drodze Jezusa. Bądź z Nim, jak była Jego Matka, Jan,
Szymon i Weronika...
Może warto zaplanować sobie czas i wśród przedświątecznej bieganiny nie zgubić tego co najważniejsze –
Jezusa!
Niedziela Palmowa
10:00 Misterium Męki Pańskiej – Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(początek przy Bramie Oliwskiej – ul. 12 marca)
15:00 Misterium Męki Pańskiej – Droga Krzyżowa
(początek przy Pałacu Piłata – ul. Marynarki Wojennej)
Wielki Czwartek
15:30 Misterium Męki Pańskiej – Droga Pojmania
(początek w kościele klasztornym – ul. Reformatów)
Wielki Piątek
10:00 Misterium Męki Pańskiej – Droga Krzyżowa
(początek przy Pałacu Piłata – ul. Marynarki Wojennej)

Zapraszam Cię, Drogi Czytelniku, na kalwaryjski szlak! Spotkaj się w te święte dni z Twoim i moim Panem! Czeka On na Ciebie!

BM
Zdjęcia: Justyna Muńska

Spotkanie z poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk przyjechała 5 marca 2018 r. do Rumi na spotkanie z
mieszkańcami.
Spotkanie prowadził
radny Michał KRYŻA,
a uczestniczyli również
przewodniczący Klubu
Radnych PiS w Rumi Florian MOSA, wiceprzewodniczący RM Wejherowa Marcin DREWA
oraz wicestarosta z Rumi
Witold RECLAF.
- Jestem tutaj nie
pierwszy raz, mówiła

poseł. - Ile czasu byśmy
nie spędzili w Sejmie, to
nie ma nic lepszego niż
spotkania na miejscu, w
terenie. Zresztą Państwo
wiecie, że na nie jeździmy. W Rumi, Redzie,
Wejherowie i okolicach
jesteśmy dosyć często, ale
staramy się jeździć po
całym okręgu. Przygotowujemy się do wyborów

samorządowych, wykorzystujemy każdą okazję do tego, żeby można
było porozmawiać, także
z radnymi. Aczkolwiek
dalej w Polsce istnieje
taki problem, ze niektórzy nie chcą iść na wybory. Jeśli my nie pójdziemy,
to za nas ktoś zadecyduje
- dodaje pani Poseł.
13
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Sukcesy i problemy szpitala w Wejherowie

Więcej sprzętu medycznego,
za mało pielęgniarek
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiej radni
zdecydowali o przyznaniu dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych dla Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu
dla oddziałów pediatrii, chirurgii dziecięcej i urologii.
Po raz kolejny samorząd powiatowy wspiera finansowo
szpital, co bardzo mnie cieszy, ponieważ zapewnienie
odpowiedniej opieki medycznej mieszkańcom powiatu
wejherowskiego jest dla mnie priorytetową sprawą.
Uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego
dotację
przydzielono
spółce Szpitale Pomorskie z przeznaczeniem
na zakup aparatury
medycznej dla Szpitala
Specjalistycznego im. F.
Ceynowy w Wejherowie.
Potrzebne urządzenia
dla trzech oddziałów

Oddział
Urologii
otrzyma 110 tys. zł na
zakup
operacyjnych
urządzeń, co pozwoli na
skuteczne wykonywanie
zabiegów, przede wszystkim w leczeniu nowotworów nerek. Nowy
sprzęt medyczny jest
również potrzebny do
przeprowadzania operacji pęcherza, górnych

dróg moczowych oraz łagodnego rozrostu stercza
i nietrzymania moczu u
kobiet.
Oddział
Chirurgii
Dziecięcej wykorzysta
30 tys. zł na zakup dermatomu, czyli urządzenia, służącego do pobierania przeszczepów
skóry. Obecny tego rodzaju sprzęt w szpitalu
jest mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany
Oddział Pediatrii otrzyma 10 tys. zł na zakup modułu kardiologicznego do
ultrasonografu.
Remonty i inwestycje

To dobra wiadomość
dla mieszkańców powiatu wejherowskiego w tym
mieszkańców Rumi, bo

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".
Kontakt:
slowikowska@mail.e.pl
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m.in. dzięki takim decyzjom i wsparciu szpitala
przez samorząd, poprawia
się poziom usług medycznych w tej placówce. Bardzo mnie cieszą nie tylko
zakupy nowego sprzętu,
a także remonty i inwestycje, które mają miejsce
w wejherowskim Szpitalu
Specjalistycznym.
W czasie obecnej kadencji Rady Powiatu
Wejherowskiego kilkakrotnie uczestniczyłam
w spotkaniach na terenie
szpitala z okazji zakończenia modernizacji poszczególnych oddziałów
lub poradni. Remontu
doczekał się w ubiegłym
roku m.in. Oddział Pediatrii, a Poradnia Rehabilitacji, wyposażona
została w nowy sprzęt. W
styczniu tego roku oddano do użytku nowe sale
powstałego w ub. roku
Oddziału Kardiochirurgii. Największa inwestycją jest budowa nowego
bloku operacyjnego z
siedmioma nowoczesnymi salami zabiegowymi.
Środki na szpitalne
inwestycje pochodzą z
różnych źródeł, m.in. z
budżetu wojewódzkiego (szpital jest placówka
prowadzoną przez Marszałka Pomorskiego), z
dotacji unijnych, z własnych środków spółki

Podczas spotkania w Poradni Rehabilitacji prezes spółki Szpitale Pomorskie Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała podziękowanie za wsparcie staroście powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz
pozostałym przedstawicielom samorządu powiatowego. Powiat przekazał środki na zakup nowego
sprzętu rehabilitacyjnego.

Otwarcie Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie po remoncie z udziałem członka
Zarządu Województwa Pomorskiego - Pawła Orłowskiego (po prawej).

niedostatek pielęgniarek.
Starsze wiekiem pielęgniarki stopniowo odchodzą na emeryturę, a młodych, nowych pań w tym
zawodzie brakuje. Bardzo
brakuje również położnych. Nawet najwspanialBrakuje pielęgniarek
si lekarze nie wystarczą,
Coraz lepsze warunki aby leczyć i odpowiednio
leczenia pacjentów, no- opiekować się pacjentami
woczesny sprzęt, wysoki - to oczywiste.
poziom usług medycznych, wykwalifikowana Potrzebna szkoła!
kadra lekarska to powód
Moim zdaniem w tym
do zadowolenia. Są jed- zakresie trzeba pilnie
nak w szpitalu proble- działać, tworząc w Wejmy, które bardzo mnie herowie wydział pielęmartwią. Należy do nich gniarski.
Stworzyłoby

Szpitale Pomorskie. Na
ważne wydatki szpitala, służące pacjentom,
składają się też dotacje z
budżetu powiatu wejherowskiego oraz samorządów miast i gmin.

to szansę na pozyskanie
nowych kadr dla wejherowskiego szpitala. Według mnie inicjatywa w
tej sprawie należy m.in.
do dyrektora wejherowskiego szpitala, który poprzez staże w szpitalu, a
co za tym idzie stypendia
dla pielęgniarek, powinien wspierać ich kształcenie.
Z pewnością nie jest
to łatwe zadanie, ale konieczne dla ratowania
sytuacji kadrowej Szpitala Specjalistycznego im.
F. Ceynowy.

Łucja Słowikowska
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WIELKANOC – SYMBOLIKA i ZWYCZAJE
Wielkanoc, to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie, które obchodzi się na cześć zmartwychwstania Pana Jezusa. Symbolizuje zwycięstwo
wiary nad śmiercią i duchowe odrodzenie Kościoła.
Jest świętem ruchomym i przypada w
pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca, między 22
marca a 25 kwietnia.
Zmartwychwstanie Pańskie poprzedza Wielki
Tydzień, który rozpoczyna się w Niedzielę Palmową. Jest to upamiętnienie
dnia, w którym Chrystus
przyjechał do Jerozolimy uzdrawiać chorych
a ludzie witali Go radośnie rzucając palmowe
gałązki. Niedziela Palmowa rozpoczyna okres
duchowego wyciszenia
a wierni przynoszą do
kościoła palemki, które
symbolizują odradzające

się życie. W niektórych
regionach Polski Palmy
Wielkanocne są wyjątkowo kolorowe i wysokie. Najpiękniejsze okazy
wykonane są z wikliny
oraz ozdobione baziami
i kolorowymi kwiatami z
bibuły.
Poniedziałek, wtorek
i środa w Wielkim Tygodniu to dni poświęcone
pojednaniu. W tym okresie zwyczajem jest wielkie sprzątanie oraz przyozdabianie domów. Jest
to znak gotowości chrześcijan na wydarzenia Triduum Paschalnego, które
rozpoczyna się w Wielki
Czwartek a kończy w Niedzielę Wielkanocną.

Wielka Sobota to
dzień, w którym bardzo znanym zwyczajem
jest święcenie koszyka
wielkanocnego
(tzw.
święconki). Pochodząca z czasów pogańskich
tradycja podkreśla znaczenie żywności, jako
symbolu życia i odrodzenia.
Wielkanoc czyli inaczej Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
to chwile pełne radości.
Rodziny zgodnie z tradycją spotykają się przy
wspólnym
śniadaniu
wielkanocnym. Dzielą
się i spożywają poświęcony w Wielką Sobotę
pokarm. Każde z poświęconych produktów symbolizuje coś innego.

W Wielki Czwartek
odbywa się wieczorna msza upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę
Chrystusa, na której Jezus ustanowił sakrament
Eucharystii. Kolejnym
bardzo wymownym elementem
nabożeństwa
jest mycie nóg. Kapłan
podobnie jak Pan Jezus,
obmywa stopy dwunastu
wybranym mężczyznom
ucząc ich pokory i życia
w czystości.
Wielki Piątek to czas zadumy nad śmiercią Chrystusa. W tym dniu nie
odprawia się liturgii eucharystycznej a jedynym odby- Wielkanocne Symbole
Podstawowym symbowającym się nabożeństwem
lem
wielkanocnym jest
jest Droga Krzyżowa.
jajko uważane za symbol nowego życia i odradzającej się natury. W
zamierzchłych czasach,
ludy starożytne wierzyły,
że to właśnie z jaja wykluł się świat. Dzielenie
się jajkiem poprawia relacje między bliskimi i
buduje zgodę.
Jedną z wielkanocnych
tradycji jest malowanie
jaj. Ludzie wierzyli, że
udekorowana skorupka
zapewni wieczne istnienie świata. Każdemu kolorowi i wzorowi przypisywali
natomiast

odrębne znaczenie. Białe
i czerwone miały wyrażać szacunek a zielone
przypominać o budzącej się do życia naturze.
Szlaczki na skorupkach
ukazywały
natomiast
złożoność i nieskończoność świata.
W zależności od regionu istnieją różne style
i techniki dekoracji jaj.
Kraszanki malowane są
na jednolity kolor przez
zanurzenie w barwnikach pochodzenia roślinnego. Pisanki są z kolei
różnokolorowe i posiadają deseń. Skorupki moczy
się w wosku a następnie
pokrywa barwnikiem.
Przygotowaną w ten sposób powierzchnię, własnoręcznie zdobi się różnymi wzorami. Używa
się do tego szpilek, igieł i
kozików. Oklejanki zdobione są z kolei rozmaitymi dodatkami takimi jak
papier, tkanina czy płatki
bzu. Nalepianki, znane z
okolic Łowicza to kolorowe jaja, które dekoruje się
wycinankami z papieru.
Baranek z masła, chleba
lub ciasta to symbol zmartwychwstałego Chrystusa.
Oznacza oddanie, ofiarność i zwycięstwo życia
nad śmiercią.
Wędlina (najczęściej
szynka czy kawałek kiełbasy) ma zapewnić dostatek, dobrobyt i zdrowie
dla całej rodziny. Kawałek
chleba to nawiązanie do

Ostatniej Wieczerzy, jest
symbolem dostatku i dobrobytu.Na wielu świątecznych stołach znajduje
się babka. Poświęcone
w Wielką Sobotę ciasto
świadczy o zaradności i
umiejętnościach gospodarowania domowników.
Swoje wyjątkowe znaczenie mają także przyprawy. Sól to prawda i
oczyszczenie.
Dodaje
smaku i chroni przed
zepsuciem. Chrzan pokrojony na małe plasterki
jest symbolem ludzkiej
siły i odporności, chroni
przed wieloma chorobami i słabościami.
Ważnymi symbolami
są również niektóre elementy dekoracji wnętrz
i stołów. Wielkanocne
ozdoby odwołują się do
natury i jej odrodzenia.
Zielony kolor bukszpanu i świeżo ścięte bazie
oznaczają nadzieję na
zmartwychwstanie i życie wieczne.
Okres Świąt Wielkanocnych to chwile pełne
radości, to czas spotkań
rodzinnych i wiosennego relaksu. Należy jednak pamiętać, że jest to
przede wszystkim okres,
w którym powinna panować zgoda i przyjemny, świąteczny nastrój.
Na te Święta Wielkanocne które są przed
nami, proszę przyjąć radosne Alleluja.
Mirosław Słowikowski

REKLAMA
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Odsłonięcie ronda im. Harcmistrza Alojzego Voigt
Dla nas jako harcerzy jest bardzo ważne że otwarcie Ronda harcmistrza odbyło się właśnie w dniu
22 lutego gdyż jest to święto harcerskie Dzień Myśli Braterskiej, w Rumi ul. Starowiejska.
W tym dniu właśnie
było otwarcie Ronda Harcmistrza Alojzego Vojgt
byłego komendanta hufca człowieka, który tworzył harcerstwo po wojnie.
Człowieka, który właśnie
za to że tworzył harcerstwo poszedł do więzienia,
następnie po 1956 roku a
wiadomo jakie były to czasy znowu podjął się budowania ruchu harcerskiego
na terenie naszego miasta.

Przygotowanie inicjatywy nadania nazwy tego
Ronda trwała ponad rok
czasu i to nie była prosta sprawa. Dążyliśmy
do tego aby imię zostało przyznane, następnie
znaleźliśmy miejsce i
zaprojektowaliśmy ten
element tablicy i lilijki symbolizującej nasz
drogowskaz harcerski.
Został wykonany ręczną
metodą przez Kowala i

mamy nadzieję, iż w ten
sposób oddajemy honor
i cześć w sposób demonstracyjny harcmistrzowi
Alojzemu Voigt.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas
finansowo gdyż w 100%
jest to inicjatywa społeczna.
Rodzinie i wszystkim
uczestnikom serdecznie
dziękujemy.
Hm Bogdan Formella

Dh. Alojzy Voigt -harcmistrz!
Urodzony w Głazicy - powiat wejherowski 22 grudnia 1919 roku.
Pełniłeś najwyższe funkcje w Hufcu ZHP Rumia przed II Wojną Światową i po wojnie.
Brałeś czynny udział w podziemnych strukturach ZHP podczas II Wojny
Światowej w Tajnym Hufcu Harcerzy.
Jako pracownik cywilny prowadziłeś akcję dywersyjną na niemieckim
lotnisku wojskowym w Kazimierzu w Rumi.
Tuż przed wykryciem tej działalności uciekłeś z Rumi i rozpocząłeś działalność w Gryfie Pomorskim. Ukrywałeś się w bagnistych lasach Pomorza, co będzie miało wpływ na Twoje zdrowie.
Zaraz po oswobodzeniu Rumi bierzesz czynny udział w odbudowie Hufca ZHP Rumia oraz przyjmujesz obowiązki Komendanta. Za tę działalność jesteś więziony, dzisiaj dla młodego pokolenia jest to ciężkie do zrozumienia dlaczego człowiek człowiekowi zgotował taki los!!!
Kolejny raz budujesz struktury harcerskie w Rumi po 1956 roku. Byłeś
wielokrotnym komendantem zgrupowań obozów harcerskich Naszego Hufca. Wychowałeś wielu instruktorów i instruktorek ZHP, którzy do dzisiaj
wspominają harcerskie przygody na szlaku z Tobą. Nadwyrężone zdrowie w
czasie okupacji daje znać o sobie, bo z tego powodu umierasz 7 maja 1967
roku.
Druhu harcmistrzu Alojzy VOIGT, dzisiaj demonstrujemy przy tym Rondzie twoją odwagę, braterstwo i służbę dla Harcerstwa w Rumi i ich mieszkańców.
CZUWAJ druhu Harcmistrzu!
Harcmistrz Bogdan Formella

Powstała Wejherowska Sztafeta Pokoleń

Nowe stowarzyszenie zainaugurowało dzisiaj (17 marca 2018
roku ) swoją działalność w lokalu udostępnionym przez miasto
przy ul. Adama Mickiewicza.
Na inaugurację przybyło kilkadziesiąt osób.
Wśród
zaproszonych
gości byli min. poseł
Małgorzata Zwiercan,
Wicestarosta
Wejherowski Witold Reclaf,
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Marcin Drewa, Radny
Powiatu Wojtek Rybakowski oraz ks. dziekan
Daniel Nowak który po16

święcił lokal stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia
Wejherowska
Sztafeta
Pokoleń jest min. podtrzymywanie
tradycji
narodowej, oraz jej pielęgnowanie, podtrzymywanie świadomości obywatelskiej a także rozwój
kultury i sztuki.
Andrzej Ficek

AKTUALNOŚCI
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Z „Naszej Rumi” przez cały świat
Trwa rejs dookoła świata na jachcie Lady Dana 44. Rozpoczęcie
wyprawy, w której uczestniczy między innymi Lech Romanowski,
było możliwe dzięki sponsorom. - Kapitan to człowiek z pasją,
który promuje nasze miasto, więc chętnie go wspieramy - mówi
radny Jarosław Muszyński ze Stowarzyszenia "Nasza Rumia”.
Swoją cegiełkę do tej wyprawy dołożyli też harcerze.

Lady Dana 44 wyruszyła w rejs jesienią 2017
roku i… wiele czasu jeszcze minie zanim powróci do Polski. Jacht, który
„zaliczył” już niegdyś
biegun północny, skierował się w stronę archipelagów Azory, Wyspy Kanaryjskie oraz Madera, i
dalej na południe przez

Atlantyk do portów Argentyny.
Mimo sięgających 10
stopni w skali Beauforta
sztormów (gdy siła wiatru
może wyrywać drzewa, a
fale sięgać do wysokości
dziesięciu metrów) załoga szczęśliwie dotarła do
Szetlandów
Południowych. Flaga Stowarzyszenia „Nasza Rumia”
zawisła już przed Polską
Stacją Antarktyczną im.
Henryka
Arctowskiego, która znajduje się na
Wyspie Króla Jerzego, a
będzie można zobaczyć ją
(a także flagę Polski, którą kapitan Romanowski
obowiązkowo zabrał ze

sobą), jeszcze w kolejnych
miejscach.
- Na pamiątkę przekroczenia kręgu polarnego
południowego zrobiliśmy
sobie zdjęcia - opowiada
kapitan Lech Romanowski, który z „trasy” łączy
się ze Stowarzyszeniem
„Nasza Rumia” informując o pokonaniu kolejnych odcinków. Jego
rejs zakończy się jesienią
tego roku w największym
mieście Australii.
W grudniu Lady Dana
44 ma zacumować w
Sydney i wówczas Lech
Romanowski wróci do
Rumi. Póki co był tylko na krótkiej przerwie.

Drugą zaplanował w
okresie Świąt Wielkanocnych. Po nich wyleci
na Hawaje, a następnie
do Pietropławska w Kazachstanie, aby kontynuować morską podróż.
- Należymy do jednego
stowarzyszenia,
wspólnie działamy na
rzecz mieszkańców, więc
wspieramy tę wyprawę tłumaczy Jarosław Muszyński, który w ramach
„Naszej Rumi” udziela
się również w organizo- ściowej. - Pomagamy powaniu pomocy żywno- trzebującym, ale mamy
także pomysły związane
z promocją miasta i program nastawiony na rozwój Rumi. Można więc
powiedzieć, że w naszym

stowarzyszeniu
każda
osoba mająca chęci do
pracy, znajdzie ciekawą dla siebie dziedzinę.
Wszystko robimy dla naszej Rumi.

Jarosław Muszyński

Żeglarstwo to wspaniała Przygoda !

Kapitan Lech Romanowski w dniu 14.03.2018 roku o godzinie
16.00 przekroczył Krąg Polarny i serdecznie pozdrawia wszystkich żeglarzy oraz mieszkańców Naszej Rumi. DZIĘKUJEMY !
Flaga
stowarzyszenia
Nasza Rumia z Kapitanem
Lechem
Romanowskim
promuje Rumię podczas
rejsu dookoła świata. Wyprawę wspiera stowarzyszenie Nasza Rumia – Bogdan
Formella oraz firma „Eternum” Jarosława Muszyńskiego. Jacht Lady Dana
wypłynął we wrześniu 2017

roku na swoim szlaku morskim odwiedził archipelag
Cabo Verde, następnie popłynął do Brazyli, Montevideo w Urugwaju a potem
wzdłuż portów Argentyny.
Załoga odwiedziła Stację
Antarktyczną Polskiej Akademii Nauk im. H. Arctowskiego, gdzie zrobione
zostało pamiątkowe zdjęcie

z flagą. W dniu 14 marca
2018 roku o godzinie 16.00
Jacht Lady Dana przekroczył Krąg Polarny i otrzymaliśmy pozdrowienia dla
wszystkich znajomych żeglarzy oraz mieszkańców
Naszej Rumi.
Kapitan Lech Romanowski pozdrawia nas
wszystkich!

Mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z rejsów, którego kapitanem był Lech Romanowski na jachcie
Lady Dana. Było SUPER a jacht to bajka !

Tego jeszcze nie było, pozdrowienia z polskiej stacji na Antarktydzie. Panowie z ﬂagą Stowarzyszenia Nasza Rumia stoją przed Stacją Antarktyczną Polskiej Akademii Nauk im. H. Arctowskiego. To
Szetlandy Południowe, na Oceanie Południowym, niedaleko wybrzeży Antarktydy. Życzymy powodzenia w dalszej podróży!

Bogdan Formella jako sternik na jednym z rejsów
którego kapitanem był Lech Romanowski

Kapitan Lech Romanowski członek Stowarzyszenia Nasza Rumia
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Wywiad z dyr. Agnieszką Skawińską

Noc Helvera

23 lutego sala MDK wypełniła się po brzegi. Stało
się to za sprawą spektaklu pt. „Noc Helvera”. Sztukę Ingmara Villqista wyreżyserowała Agnieszka
Skawińska - dyrektor MDK. W tytułową rolę Helvera wcielił się Piotr Lewicki. Karlę zagrała Magdalena Bochan-Jachimek.
Sztuka opowiada o
trudnych relacjach między Karlą a Helverem.
Akcja toczy się w trakcie
jednej nocy w mieszkaniu głównych bohaterów.

droga okaże się dla Helvera zgubna. Ulice opa- Agnieszka Skawińska przyjmująca kwiaty po spektaklu
nowują bojówki systemu
Najtrudniej było chy- NaRa (Narodowy-Ratotalitarnego. Podpalają ba umówić się na pró- dykalizm), idzie NaRa!
sklepy i kościoły. Mordu- by (śmiech) . Każdy z ONR!". Jak Pani oceni
ją tzw. „ścierwusów”.
nas ma wiele obowiąz- taką interpretację? Pani
ków, występów i innych jednak nie "wskazywała
Przeprowadziliśmy krótki wywiad z reżyser Agnieszką Skawińską:
spraw. Oprócz tego sala palcem" jakiejkolwiek ze
- "Noc Helvera" nie
- Czy można powie- tym spektaklu. Cieszę się w MDK jest oblegana, w współczesnych organijest raczej ani łatwą, ani dzieć, że jest to klasycz- z ogromu pracy i zaanga- związku z tym próby po- zacji. Dlaczego?
lekką sztuką. Dlaczego na tragedia?
żowania, jaki włożyli w czątkowo odbywały się
Każdy ma prawo "wiwłaśnie ją postanowiła
Autor sztuki Ingmar realizację oraz tego, że ob- u mnie w domu, potem dzieć" sztukę swoimi
Pani wystawić?
Villqist napisał ją trochę darzyli mnie zaufaniem, musieliśmy czekać nawet oczami. Ja skupiłam się
Do tej pory w Miejskim na wzór tragedii greckiej. dzięki któremu praca po- do zamknięcia Domu głównie na tym, co dzieje
Domu Kultury repertuar Mamy zachowaną jed- szła sprawnie. Obydwoje Kultury, żeby spokojnie się w człowieku kiedy jest
był raczej pełen wydarzeń
w potrzasku wydarzeń i
o lekkiej tematyce. Podoświadczeń życiowych.
stanowiłam urozmaicić
Interesował mnie mechago o taki ambitny temat,
nizm postępowania i bajaki porusza właśnie ten
gaż emocjonalny, z jakim
spektakl. Jest on też ciemusiała zmierzyć się ta
kawy pod względem pradwójka. Wątek polityczny
cy twórczej, jako aktorka
pozostawiłam widzowi do
wciąż poszukuję wyzwań.
wolnego zrozumienia, tak
Noc Helvera to sztuka
aby każdy sam mógł wpinabita ogromnym łasać własne doświadczenia
dunkiem emocjonalnym
i poglądy w jej przebieg.
i lawirowanie pomiędzy
- Jakich emocji, reuczuciami Karli i Helvera
fleksji i reakcji publiczjest niezwykle odkrywności spodziewała się
cze. Miałam możliwość
Pani? Czy udało osiąpracy nad nimi jak w lagnąć się ten cel?
boratorium, krok po kro- Karlę zagrała Magdalena Bochan-Jachimek (po lewej), Piotr Lewicki zagrał Helvera.
Publiczność
reagoku wyjawiała się ludzka ność miejsca, czasu i akcji, mieli niezwykle trudne w godzinach mocno wie- wała podczas spektaklu
psychika oblężona stra- zatem można stwierdzić, role do zagrania, tym bar- czornych zrobić próbę.
dokładnie tak, jak się
chem, poczuciem winy i że jest to klasyka gatunku. dziej że napięcie emocjo- Jesienią 2017 roku spodziewałam. Przede
bezradnością.
- Spektakl, gdzie wy- nalne jakie muszą udźwi- w olsztyńskim Teatrze wszystkim, mocne ude- O czym właściwie stępują zaledwie dwie gnąć, narasta i nie mają Jaracza tę samą sztukę rzenie powodujące szok
sztuka opowiada?
osoby zostawia aktorom ani chwili odpoczynku w swojej adaptacji wy- i refleksja nad życiem z
Mamy do czynienia bardzo niewiele czasu na podczas przedstawienia. stawiał Giovanny Ca- osobą niepełnosprawną.
z dramatem rodzin- "odsapnięcie". Czy uważa Aktorzy pokazali zawo- tellanos. Była ona pełna Dzięki tej sztuce widzonym, który dodatkowo Pani, że aktorzy stanęli dowstwo na najwyższym nawiązań do współcze- wie mogli nabrać dystanwzmacniają wydarzenia na wysokości zadania?
poziomie.
sności. W tej adaptacji su do swoich problemów,
zewnętrzne w miasteczJestem bardzo zado- Z jakimi trudno- tłumem katów okazał się bo być może ujrzeli gorszy
ku zamieszkałym przez wolona z pracy z Magda- ściami podczas przygo- być Obóz Narodowo-Ra- scenariusz, niż ich życie.
dwójkę bohaterów sztuki. leną Bochan-Jachimek i towań się spotkaliście? dykalny. W trailerze wy- Docierały do mnie słowa
Tragedia goni tragedię.
Piotrem Lewickim przy I co było najtrudniejsze? korzystano hasło "Idzie prawdziwe, przejmujące,
18

Helver, zafascynowany
przynależnością do społeczno-politycznej zmilitaryzowanej grupy, coraz
bardziej ulega jej wpływowi. Wkrótce jednak ta

które wypływały prosto
z serca osób oglądających
sztukę, co świadczy o
tym, że naprawdę poruszyła do kości.
Ja sama za każdym razem przeżywam podwójnie, gdy oglądam ten
dramat: za Karlę i za Helvera. Z doświadczenia
wiem, jakie wewnętrzne rozedrganie może
to powodować, dlatego
również wiem, że ludzie
którzy przychodzili po
spektaklu
opowiadać,
co się w nich wydarzyło,
byli naprawdę cali zaangażowani w spektakl.
Uważam, że takie poruszenie jest sednem tego,
co robimy w teatrze.
- Spodziewała się Pani
tak licznej frekwencji?
Już od dłuższego czasu
mury Miejskiego Domu
Kultury są rozpychane
przez widzów chętnych
do udziału w imprezach
przez nas organizowanych. Ogromnie mnie
to cieszy, że rumianie
tak owocnie korzystają z
naszej oferty kulturalnej,
przychodząc nie tylko na
spektakle teatralne, tak
jak w tym przypadku,
ale również na koncerty, wernisaże, wieczory
autorskie, podróżnicze,
poetyckie itp.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Tomasz Kłeczek
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Szkoła podstawowa nr 10 w Rumi organizatorem
rajdu przygodowego "Smerfna podróż"
Uczniowie klas turystycznych z SP10 w Rumi - gimnazjaliści i
czwartoklasiści – przygotowali, w dniu 13 marca br., dla swoich
młodszych kolegów i koleżanek prawdziwie „smerfastyczną” przygodę. W rajdzie przygodowym „Smerfna podróż” wzięło udział
około stu przedszkolaków z rumskich placówek oświatowych.
Od spotkanej Smerfetki dowiadują się, że
Papa Smerf jest chory
i nie może czarować.
Pomóc mu może tylko
eliksir sporządzony ze
specjalnych składników.
Potrzebne są: smocza
krew, woskowina z uszu
trolla, sproszkowane serce muchy, jad bazyliszka, odchody koliberka,
śluz ognistego ślimaka,
wydzielina nosowa ogra,
OGŁOSZENIE

zmielone odnóża pająka,
owoc szczęścia ...
Uczestnicy z ochotą
zgadzają sie pomóc i wyruszają na trasę, aby zebrać potrzebne składniki,
spotykają wiele postaci,
wykonują przeróżne zadania, prowadzą poszukiwania w terenie, a wszystko
po to, by na koniec uwarzyć eliksir z zebranych
składników.
Wdzięczny Papa Smerf zaprasza

wszystkich na wspaniałe
przyjęcie z okazji jego wyzdrowienia. Brzmi smerfnie, prawda ? :)
Dla przedszkolaków
była to świetna zabawa
na świeżym powietrzu,
mimo mało smerfnej pogody. Poza tym mogły
współdziałać w grupie,
uczyły sie podejmować
decyzje,
doskonaliły
umiejętności komunikacyjne, integrowały się ze

sobą i swoimi starszymi
kolegami i koleżankami.
Dla większości to zapewne pierwszy udział w
takim rajdzie, ale liczymy, że z niecierpliwością
będą czekały na kolejne.
Ogromne podziękowania dla organizatorów
- ok. 40- tu uczniów SP
10 w Rumi, nauczycieli, opiekunów grup oraz
pań z obsługi kuchni.
Joanna Kuźba

Spektakl dla dzieci „Kopciuszek”
w wykonaniu SP1 w Rumi
W niedzielę 11.03.2018r. w Klubie Parafialnym
na Zagórzu wystawiono bajkę pt.”Kopciuszek”.
Spektakl został przygotowany pod kierunkiem
pani Beaty Awsiukiewicz,
a w jego realizację włączyli
się uczniowie, absolwenci
Szkoły Podstawowej nr 1
/budynek przy ul. Rodzie-

wiczówny 10/ pracownicy
administracji, nauczyciele
oraz uczestnicy scholi parafialnej „Ichtis”.
Pomysłowo wykonane
dekoracje, barwne stroje i świetna gra aktorska

oraz doskonale dobrana muzyka sprawiły, że
przedstawienie bardzo
podobało się widzom,
którzy nagrodzili artystów gromkimi brawami.

Irena Burczyk
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Dzień Otwartych Drzwi w Salezjańskich Szkołach w Rumi

Powitaliśmy wielu gości

3 marca 2018 r. nasza szkoła otworzyła swoje
podwoje przed uczniami i Rodzicami myślącymi
o kontynuowaniu nauki właśnie u nas.
Nasi uczniowie wraz
z nauczycielami przygotowali szereg atrakcji dla
zwiedzających:
młodsi mogli uczestniczyć w
zajęciach z kleksografii
u Pana Kleksa, a także
wykonać kartki wielkanocne dla mieszkańców
hospicjum.
Nieco
starszych
uczestników tego wydarzenia zaprosiliśmy na
spektakularny pokaz doświadczeń chemicznych
przygotowany w naszej
pracowni
chemicznej,
można było też spraw-

dzić znajomość reguł
ortograficznych, przejść
quiz na temat bohaterów
lektur szkolnych czy wysłuchać bajek, w których
wystąpiły postaci historyczne. W sali geograficznej uczniowie przygotowali gry tematyczne,
w historycznej można
było obserwować rozgrywki RPG, w fizycznej
wykonywano skomlikowane eksperymenty, a
matematyczna sala kusiła słodkościami z niespodziankami. Można
też było w ramach zajęć

EDB zobaczyć pokaz reanimacji. Na holu szkoły
zaprezentowano efekty
programu współpracy
polsko-szwedzkiej oraz
informacje na temat planowanej wymiany polsko-hiszpańskiej. Podziwiano również piękne
zdjęcia uczniów z ich plenerów fotograficznych.
Rodzice spotkali się
także z Ks. Dyrektorem
Stefanem Makurackim,
który chętnie odpowiadał na pytania oraz
przedstawił swoją wizję
pracy szkoły.

A kiedy nogi się zmęczyły, można było chwilę
usiąść i odpocząć w kawiarence – przy dobrej kawie,
herbacie i przygotowanych
przez naszych uczniów
słodkościach. Dochód z
kawiarenki przeznaczymy
na hospicjum gdyńskie, z
którym od dłuższego czasu współpracujemy.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego
dnia. Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.

M. Kapuścińska

Konkurs Wiedzy Ekologicznej
dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
14 marca 2017r. uczniowie SP nr 10 w Rumi, z
klasy II a: Agata Mencel i
Jakub Bach wzięli udział w
XI edycji Konkursu Wiedzy
Ekologicznej dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który
odbył się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni.
Temat konkursu brzmiał:
”Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów
przyrody”.
Konkurs miał na celu
rozwijanie wrażliwości na
problemy środowiska naturalnego i kształtowanie
pozytywnego
stosunku
do przyrody i do wykorzystywania jej zasobów,
sprawdzenie umiejętności
obserwowania zmian zachodzących w środowisku
naturalnym, a także dokonywanie oceny działalności
20

człowieka w środowisku
przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystywania zasobów.
Organizatorzy- Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni oraz
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” -zadbali o atrakcyjny
przebieg
konkursowych
zmagań. Uczestnicy musieli w określonym czasie
uporać się z zadaniami w
kartach pracy, zgrupowanymi wokół następujących
zagadnień: „Nie ma życia
bez wody”, „Chrońmy i
szanujmy energię”, „Ciepły
i bezpieczny dom”, „Odżywiamy się zdrowo i ekologicznie”, „Nie zgadzamy się
na marnowanie niczego”.
Poza wypełnieniem kart
pracy zespoły musiały również zmierzyć się w konkurencji plastycznej-upcyclin-

gu, pod hasłem „Podaruj
drugie życie odpadom”.
Zadaniem uczestników
było wykonanie świecznika na tea lighty z małych
słoiczków po jogurtach i
pomysłowe ozdobienie go
plastycznymi materiałami.
Agata i Jakub wyśmienicie
poradzili sobie we wszystkich konkurencjach i zajęli
I miejsce, pokonując pozostałych uczestników! Zwycięzcy otrzymali wspaniałe
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Serdecznie gratulujemy
sukcesu! Naszych uczniów
do konkursu przygotowała
Pani Małgorzata Arendt.
D.Gadomska
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Występ uczniów podczas
44. sesji Rady Miejskiej Rumi
Uczniowie klasy 7b, 6c i 3b Szkoły Podstawowej nr
10 przy ul. Górniczej 19, pod opieką pani Beaty Kędzierskiej, p. Liliany Król, p. Dagmary Wittbrodt przy
akompaniamencie chóru pod opieką pani K. Baranowskiej, przygotowali występ profilaktyczny, który
przedstawili podczas sesji.
oraz paleniu papierosów.
Dzieci
rewelacyjnie
odtworzyły role swoich
bohaterów: spiker, modelki przed wybiegiem,
kandydat na wójta, kopciuch , siostry, książę...
Za swój występ aktoTematyka dotyczyła
przeciwdziałania narko- rzy otrzymali upominki,
manii, alkoholizmowi które wręczył burmistrz

Rumi Michał Pasieczny
oraz pan Ariel Sinicki,
przewodniczący
Rady
Miejskiej.
Dziękujemy aktorom
tym dużym i tym małym, chórzystom, opiekunom i rodzicom!
Beata Kędzierska

21 luty - Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego
21 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10
przy ul. Górniczej w Rumi obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Z tej okazji w klasie
III d zostali zaproszeni
rodzice uczniów, którzy
zaprezentowali książki,
które warto przeczytać.
Pani Alicja przeczytała fragment książki pt.
"Panama" , pan Marcin
zainteresował
książką
"Oko w oko z tygrysem",
zaś w oddziałach przed-

szkolnych rodzice oraz
uczniowie klas starszych
czytali
najmłodszym
bajki. Wychowankowie
z zapartym tchem wysłuchiwali interesujących
opowieści.
Z okazji tego dnia starsze klasy miały przygotować plakaty z hasłem:"Mój
język świadczy o mnie."

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
rodzicom oraz naszym
uczniom i opiekunom,
którzy włączyli się w
świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego.
K. Radka
J.Walenciak

XVIII Fabularyzowany
Rajd Nocny
„Szansa na Niepodległą”
Jak co roku, w pierwszą marcową noc z piątku na sobotę wyruszyliśmy pełni ciekawości na kolejny już nocny rajd przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki "Włóczykij".
Fabuła rajdu związana była z 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległosci.
Tym razem wcieliliśmy się w role młodych
gazeciarzy sprzedających
na ulicach stolicy "Kuriera Warszawskiego". Rolę
miasta stołecznego przejął
równie piękny o tej porze
Gdańsk...
Najpierw
musieliśmy
udać się oczywiście do
drukarni po świeży numer
gazety. Jako że w drukarni
dodawali jeszcze ostatnie,
sensacyjne
wiadomości,
kazano nam poczekać
przez chwilę w kabarecie.
Przy dźwiękach piosenki
obserwowaliśmy barwne
życie Warszawy: kobiety
w pięknych strojach i fryzurach rozmawiające po
francusku, pasera mającego w połach swojej marynarki najlepsze zegarki na
sprzedaż, handlujących ze
sobą Żydów. Aż nie chciało
się iść do pracy!
Kiedy już otrzymaliśmy
nowy nakład i dostaliśmy
trochę polskich marek, ruszyliśmy na podbój stolicy.
Po drodze dostaliśmy od
harcerzy tajemniczy list
do gen. J. Hallera, z którym się spotkaliśmy i dostaliśmy dalsze zadania.
Ale musieliśmy przełamać
nieufność generała i wykazać się pomysłowością
w złamaniu pewnego szyfru. Gonili nas Niemcy, ale
udało nam się schronić w
szwalni prowadzonej przez
żydowską rodzinę. W zamian za pomoc w uszyciu
biało-czerwonych opasek
dla I. Daszyńskiego, matka Racheli poczęstowała
nas przepysznym ciepłym
kuglem i odesłała do wspomnianego polityka z wykonanym towarem.

Udało się nam załapać
na debatę dwóch polityków
z przeciwnych stron sceny
politycznej: I. Daszyńskiego i R. Dmowskiego. Jak
tu pogodzić dwie wizje
odrodzonej Polski? Próbowaliśmy odnaleźć punkty
styczne obu manifestów.
No i znowu otrzymaliśmy
tajną misję! Aby ją zrealizować, udaliśmy się do...
szulerni samego króla włamywaczy, słynnego Szpicbródki. Straciliśmy sporo
pieniędzy, próbując wyciągnąć informacje, ale opłaciło się! Dalsze wskazówki
zaprowadziły nas na targ.
Tam spotkaliśmy mężczyznę w czarnym płaszczu,
który podał dalsze instrukcje.
Koniecznie musieliśmy
odnaleźć p. Helenę Paderewską, żonę światowej
sławy kompozytora i muzyka, Ignacego Paderewskiego. Tak trafiliśmy do
filharmonii. Tylko... kto
wpuści gazeciarza do takiego miejsca? Ostatecznie
zlitował się nad nami szatniarz, pożyczył nam jakieś
stroje odświętne i zasiedliśmy na widowni. Maestro
dał piękny występ, kobiety
zarzuciły go kwiatami, a
nam udało się spotkać z p.

Heleną, która w koszyku z
własnoręcznie zrobionymi lalkami na działalność
charytatywną ukryła tajną
listę.
Teraz czekało nas najpoważniejsze zadanie: zmylić
czujność wroga i dostać
się do niemieckiego garnizonu, by zdobyć pewien
dokument. Niemcy jednak
nie spali. Przeszliśmy wojskową musztrę, na szczęście człowiek Szpicbródki
wybawił nas od dalszych
konsekwencji wchodzenia
do paszczy lwa. Po zdobyciu kompromitujących dokumentów, wzięliśmy nogi
za pas. Lista kolaborantów
miała trafić do samego
marszałka Piłsudskiego!
Wreszcie dotarliśmy na
dworzec. Marszałek akurat
powrócił do Polski. Wiwat!
Niech żyje Polska! Niech
żyje Piłsudski! Przekazaliśmy materiały i... nasza
misja dobiegła końca.
Dziękujemy
Organizatorom za możliwość
uczestniczenia w tak monumentalnym przedsięwzięciu i za wspaniałą
zabawę, która w dodatku
uczy historii. Do zobaczenia za rok na włóczykijowym szlaku!
Magdalena Kapuścińska
21
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Rumski SPIN na II Ogólnopolskim Turnieju
Formacji Tanecznych „Kaszubski Stolem”
Tancerki z Zespołu Tańca SPIN MOSiR Rumia w dniu 17.03.2018
roku wzięły udział w II Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych „Kaszubski Stolem” w Kartuzach.
Możemy powiedzieć,
że oficjalnie rozpoczęliśmy sezon startowy. Była
to próba przed Mistrzostwami Polski World Artistic Dance Federation, w
których weźmiemy udział
w najbliższy weekend (24

Spinki 1 formacja modern
REKLAMA

22

marca przyp. red.). Stanęliśmy na podium we
wszystkich przygotowanych choreografiach, czyli aż 9 razy. Jestem bardzo zadowolona z moich
tancerzy, tymbardziej, że
konkurencja była spora

- mówi główna trenerka i choreograf zespołu,
Aleksandra Borowczak.
Za tydzień będziemy
walczyć o tytuł Mistrzów
Polski WADF w kategoriach jazz dance i contemporary ballet. Przy-

gotowaliśmy w sumie 14
choreografi. Trzymajcie
kciuki! - mówi Aleksandra Borowczak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pamiątkowe zdjęcie uczestniczek zawodów

Redakcja

Szczegółowe wyniki Rumskich Spinek:
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny,
kat.9-11 lat, SPINKI 2
1 miejsce - formacja taniec współczesny,
kat. 9-11 lat, SPINKI 2
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny,
kat. 12-15 lat, SPINKI 1
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny,
kat. 15+, SPIN
1 miejsce - formacja jazz dance,
kat. 15+, SPIN
2 miejsce - formacja jazz dance,
kat.9-11 lat, SPINKI 2
3 miejsce - mini formacja jazz dance,
kat. 12-15 lat, SPINKI 1
3 miejsce - formacja taniec współczesny,
kat. 15+, SPIN
3 miejsce - formacja taniec współczesny,
kat. 12-15 lat, SPINKI 1

SPIN formacja jazz
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Powiat Wejherowski wspiera sportowców i kluby sportowe
Na corocznej gali, która odbyła się 5 marca br. w PZS
nr 1 w Wejherowie Powiat Wejherowski nagrodził 40
sportowców i 10 trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe odniesione w 2017 r. W ten sposób samorząd po
raz kolejny docenił trud i talent zawodników oraz pracę
trenerów, którzy zdobyli najwyższe stopnia podium w
mistrzostwach Polski, Europy i Świata.
W tym roku powiat
przeznaczył 30 tys. zł na
nagrody dla sportowców
i trenerów z terenu powiatu wejherowskiego,
którzy w ubiegłym roku
osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
W gronie uhonorowanych znaleźli się m.in.

finansowymi zawodników i trenerów za sukcesy
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – podkreśla Etatowy Członek
Zarządu Jacek Thiel.
– Te wyróżnienia to forma uznania, docenienia
ich osiągnięć sportowych,
ciężkiej pracy oraz podziękowanie za promocję Po-

Podpisanie umowy przez Prezesa ATS Jarosława Przyborowskiego

karatecy, radiojachtingowcy, lekkoatleci oraz
reprezentantki siatkówki.
– Już po raz ósmy uhonorowaliśmy nagrodami

wiatu Wejherowskiego.
Wśród nagrodzonych
byli sportowcy i trenerzy reprezentujący kluby
sportowe z Rumi: Kamila

Bryła, Paulina Damaske,
Weronika Konefke, Julia
Trościanko oraz trener
Robert Sawicki z Akademii Piłki Siatkowej Rumia, Natalia Dawidowska,
Oliwia Kreft, Jakub Kuźba, Bartłomiej Ogdowski
i Grzegorz Żurek wraz z
trenerem Robertem Niewiedziałą z UKS Siódemka Rumia, a także Michał
Jarliński, Jacek Krawczyk,
Kacper Stępniak i trener
Piotr Netter z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Tre-Team Rumia.
Warto również wspomnieć, że Powiat Wejherowski także od lat aktywnie wspiera drużyny
sportowe działające na terenie powiatu. Pod koniec
lutego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie umów
promocyjnych z prezesami
ośmiu klubów sportowych.

Umowy opiewają na kwotę
blisko 100 tys. zł.
– Mamy wspaniałych
trenerów i wiele różnych
dziedzin, dlatego myślę,
że każdy młody człowiek
znajdzie coś dla siebie.
Powiat stawia na sport,
bo sport ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój,
a także jest doskonałą
formą
spożytkowania
wolnego czasu – mówiła Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius.
Wśród klubów, które
otrzymały wsparcie znalazły się: Wejherowski
Klub Sportowy „Gryf”,
Akademia Piłki Siatkowej
Rumia, Klub Sportowy
„Tytani”, Akademia Tenisa
Stołowego „Małe Trójmiasto”, Wejherowski Klub
Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”,
Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia, Wej-

herowski Klub Bokserski
„Gryf” oraz Kaszubskie
Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z Luzina.
– Staramy się sportowcom pomagać osiągać
sukcesy poprzez umowy
promocyjne, ale nie tylko.
Wspieramy organizację
imprez sportowych, a także przygotowujemy dodatkowe zajęcia dla młodzieży – podkreśla Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek
Thiel. – To była pierwsza
tura umów na wsparcie
finansowe klubów i stowarzyszeń sportowych.
Warto zaznaczyć, że
wśród klubów, które
otrzymały wsparcie znalazła się Akademia Piłki
Siatkowej Rumia, która wywalczyła miejsce
w półfinale Mistrzostw
Polski. Drużyna potwierdziła bardzo dobre przy-

Przekazanie umowy Prezes APS Ewie Nastały

gotowanie wygrywając,
w przedostatni weekend
marca, z drużyną MKS
Dąbrowa Górnicza 3-1
i awansując na pierwsze
miejsce do finału Mistrzostw Polski.
– Jesteśmy dumni z
sukcesów naszych zawodniczek – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – To dla nas
wielka promocja regionu.
Otrzymane
dotacje
kluby sportowe przeznaczą na pokrycie
wydatków w związku
z realizacją programów
szkoleniowych sportowców, przygotowania zawodników do udziału
w rozgrywkach sportowych czy zakup sprzętu
i odzieży sportowej. Jednak w ramach otrzymanych pieniędzy drużyny
zobowiązane są m.in.
do promowania Powiatu Wejherowskiego na
zawodach sportowych,
zarówno w rozgrywkach
ligowych jak i pucharowych, umieszczania na
swoich halach sportowych, w miejscach widocznych dla widzów,
banerów z herbem Powiatu Wejherowskiego.

Najlepsi trenerzy 2017 r.
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APS Rumia 0-3 UKŻPS COCCODRILLO Kościan (03.03.2018 r., 17 kolejka, II liga siatkówki kobiet)

Porażka APS Rumia w okrojonym składzie

Przedostatnia kolejka rundy zasadniczej II ligi kobiet dla APS Rumia to domowy
mecz z UKŻPS Kościan, czyli walka z nieco wyżej notowanym zespołem w tabeli. Pomimo przedostatniej kolejki, dla rumianek był to ostatni mecz przed walką w play-offach, za sprawą gry awansem 18 kolejki przez APS w Elblągu z tamtejszą drużyną
Truso Elbląg. Gwoli przypomnienia: w dniach 23-24 lutego drużyna APSu wybrała się
na dwa wyjazdowe spotkania, które zakończyły się dla reprezentantek naszego miasta
dwoma zwycięstwami 1-3. Drugie wyjazdowe spotkanie to zwycięstwo w Pile z zespołem PTPS Piła. Przejdźmy jednak do sobotniego spotkania na rumskiej hali MOSiR.

Pierwszy set rozpoczął
się od wymiany punkt
za punkt między obiema
drużynami. Na pierwszą
kilkupunktową przewagę
udało się wyjść zawodniczkom gości a na tablicy można było zobaczyć
wynik 4:7. Rumianki
jednak szybko zdołały
nadrobić straty i wyrównać przy wyniku 10:10.
Później problemy w APSie tkwiły w przyjęciu
zagrywki drużyny z Kościana i przy stanie 11:16
trener APS Rumia Tomasz Kordowski musiał
poprosić o przerwę dla
drużyny. Przerwa niestety nie ostudziła zapędów
zawodniczek UKŻPS Kościan. Set pierwszy wygrały łatwo 17:25.
Druga odsłona to dobry początek APS Rumia, który wyszedł na
szybkie prowadzenie 4:1.
Jak się później okazało,
nie na długo. Drużyna
gości zdołała wyrównać
4:4, a następnie wyjść na
kilkupunktowe prowadzenie po złej grze gospodyń meczu, które popełniały błędy głównie w
przyjęciu. Gra rumianek
nie poprawiała się do stanu seta 7:13, wtedy udało
się zdobyć kolejne cztery
oczka i wybić nieco z ryt24

mu rozpędzone kościanki. Stan meczu podniósł
się do wyniku 15:18, wtedy do zagrywki przystąpiła Aleksandra Stępień.
Dzięki dobremu serwisowi i błędach w grze
gości, APS zdobył serię
punktów do kolejnego
wyrównania. Zdenerwowany zaistniałą sytuacją
trener gości poprosił o
przerwę dla swoich podopiecznych, która nie pomogła, gdyż kolejne kilka
punktów trafiły na konto
APSu Rumia, wychodzącego na prowadzenie
22:19. Druga przerwa
dla zawodniczek gości
podziałała już motywująco. Ponownie na tablicy wyników widniał remis. Końcówka również
należała dla UKŻPS-u
Kościan, które rozstrzygnęły asem serwisowym
drugi set 23:25.
Kolejny set został dobrze rozpoczęty przez
zawodniczki z Kościana.
Szybko zdobyte punkty
pozwoliły na przewagę pięciopunktową przy
stanie 5:10. Zawodniczkom z Rumi jednak nie
można odmówić ambicji i walki, dzięki czemu
szybko odrobiły straty,
wychodząc nawet na
prowadzenie 12:11. I

w tym secie o przerwę
musiał poprosić trener
zawodniczek UKŻPS-u
Kościan. Poskutkowało
to wyjściem na prowadzenie i odskoczenie na
trzy punkty od gospodyń
przy wyniku 16:19.
Gra w dalszym ciągu toczyła się punkt za
punkt. Mając do końca
seta i meczu (20:23) dwa
punkty, kościanki znów
do głosu pozwoliły dojść
rumiankom, które odrobiły trzy kolejne punkty.
Mimo to pierwszą piłkę
meczową miały zawodniczki z Kościana. APS
Rumia jednak dzielnie
wybronił się z szybkiego zakończenia meczu i
grano na przewagi. Swoją szanse APS miał na
zdobycie seta trzykrotnie – jednak wszystkie
zostały zaprzepaszczone
i to zawodniczki UKŻPS
Kościan mogły cieszyć
się ze zwycięstwa 3-0
w spotkaniu. Trzeci set
zakończył się wynikiem
29:31.
Teraz przed zawodniczkami APS Rumia
trzy tygodnie przerwy
w rozgrywkach, które
najprawdopodobniej zakończą na 7. miejscu II
ligi siatkówki kobiet. Już
24 marca pierwsze mecze
play-off na które serdecznie zapraszamy.
Trener APS Rumia,
Tomasz Kordowski po
meczu: „Niestety, graliśmy z dużo bardziej
doświadczonym przeciwnikiem. Zespół z Ko-

ściana popełniał dużo
mniej błędów niż nasz
zespół,
wykorzystując
kiwki i plasy w miejsca,
w których naszych zawodniczek nie było. Dzisiejsze spotkanie to gra w
bardzo wąskim zespole,
dodatkowo w trakcie
meczu doszło do kilku
urazów, więc sytuacja
była dość nerwowa. W
naszym klubie, drużyna seniorska składa się z
dużej ilości zawodniczek
kadetek, które aktualnie rozgrywają ćwierćfinały Mistrzostw Polski
Kadetek. Nie ma więc
możliwości wykorzystania młodych dziewcząt
w dwóch spotkaniach
jednego dnia. Mecz był
dzisiaj do wygrania, nie
zabrakło ambicji i woli
walki, jednak na rewanż
przyjdzie już niebawem
czas w fazie play-off.”.
APS Rumia:
Izabela
Gicewicz,
Aleksandra
Stępień,
Sandra Mazurek, Angelika Wilczyńska, Paulina Berlińska, Kalina
Chełmińska,
Sandra
Korusiewicz, Małgorzata Łyczakowska.
UKŻPS Kościan:
Karolina Graf, Klaudia Prządka, Małgorzata Jóźwiak, Anette Ngamayama, Magdalena
Matuszak, Julia Sznabel, Patrycja Gimzicka
(MVP meczu), Natalia
Targosz, Alicja Łukowiak, Julia Gertig.
K.C.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy: 999, z komórki: 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy: 997, z komórki: 112
Komisariat w Rumi
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy: 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
tel.: 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy: 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia
telefon alarmowy: 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy: 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
tel.: 58 677 63 00
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego UM Rumia
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

