PISMO BEZPŁATNE

Budżet
Rumi
2015
Radni Rady Miejskiej w Rumi jednogłośnie uchwalili budżet
miasta na 2015 rok.
Z kwoty 127,9 mln zł,
zaplanowanej na wydatki, ok. 13 mln zł
przeznaczono na inwestycje. Za ponad 7 mln
zł prowadzone będą remonty i inwestycje drogowe. Głownie będzie
to kontynuacja ubiegłorocznych zadań.
Dochody budżetu zamykają się w kwocie
130,5 mln zł.
- Naszym priorytetowym zadaniem jest
zwiększenie dochodów
miasta, gdyż tylko
ten ruch pozwoli na
szybszy rozwój Rumi,
czyli większą liczbę
inwestycji - mówi burmistrz Michał Pasieczny.
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Królewski orszak Bez wody
i kanalizacji
z atrakcjami
Rumscy przedsiębiorcy, prowadzący
swoje firmy przy ul. I Dywizji Wojska
Polskiego od wielu lat mają problem
z powodu brakującej infrastruktury.
Jak rozwijać firmę i rozbudowywać
zakład, skoro na tym inwestycyjnym
terenie w granicach miasta nie ma wodociągu ani kanalizacji sanitarnej?
Właściciele przedsiębiorstw, płacący do kasy miasta
spore podatki, za własne pieniądze pobudowali studnie
i szamba. Miały to być urządzenia tymczasowe o ograniczonej pojemności, tymczasem sytuacja ciągnie się już latami. Czy jest szansa na zmianę?
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Rumianie tłumnie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł 6 stycznia ulicami miasta. Msza święta
i barwny pochód to nie wszystkie atrakcje Święta Trzech
Króli w Rumi. Były jeszcze prezentacje na scenie i wspólne
kolędowanie.
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Pomnik Srebrna tarcza
dziecka dla SLO w Rumi
Marsz w Obronie Życia
i Świętości Rodzin, połączony z poświęceniem
Pomnika Dziecka Utraconego na Cmentarzu
Komunalnym w Rumi
odbył się 28 grudnia. W
asyście mieszkańców i
proboszczów rumskich
parafii pomnik poświęcił ks. Biskup Wiesław
Szlachetka.
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Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im.
św. Jana Bosko w Rumi znalazło się wśród
najlepszych liceów w Polsce, wyróżnionych w
rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Ranking ogłoszono 15 stycznia, a rumskie
SLO po raz drugi otrzymało „Srebrną Tarczę”.
Rumskie liceum salezjańskie, które uplasowało
się na 293 miejscu pośród 500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (na ponad 2300 liceów)
jest najwyżej notowaną szkołą z powiatu wejherowskiego. W rankingu pomorskim zajęło 17 miejsce.
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Radni przegłosowali plan finansowy miasta na 2015 rok
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Jednogłośnie uchwalili budżet
Jednogłośnie radni Rady Miejskiej w Rumi uchwalili najważniejszy dokument - budżet miasta na 2015 rok. Sesja budżetowa odbyła się 30 grudnia ub. roku. Po stronie dochodów w budżecie zapisano kwotę 130,5 mln
zł, a po stronie wydatków 127,9 mln zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy ok. 13 mln zł, z czego ponad 7 mln na budowę dróg.
Z finansowego planu
Rumi na 2015 rok wynika, że miasto powinno
wypracować nadwyżkę,
wynosząca ponad 800
tys. zł. Przewidywane
wydatki w wysokości
127,9 mln zł to głównie wydatki bieżące, ale
ok. 10 procent tej sumy
przeznaczono na inwestycje, m.in. drogowe.

INICJATYWY SPOŁECZNE
Wspólnie z mieszkańcami, w ramach tzw.
Inicjatyw
społecznych
realizowane będą następujące
inwestycje
drogowe: budowa ul.
Działkowców,
odcinka
ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika) i
odcinków ulic Zygmunta
Starego i Piłsudskiego.
Z innych inwestycji
można wymienić termomodernizację szkół podstawowych nr 9 i 10.

POZYTYWNE OPINIE
Pozytywną opinię o
projekcie budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, podobnie
jak komisje Rady Miasta
oraz Klubu Radnych.
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MICHAŁ PASIECZNY
BURMISTRZ RUMI
Nie jest tajemnicą,
że obecny budżet Rumi,
przygotowany przez poprzedniego burmistrza w
poprzedniej kadencji, nie
jest zbyt„mocny”. Inwestycje
na pewno będą, natomiast
na razie stać nas jedynie na
przedsięwzięcia mniejszego kalibru, takie jak boiska
przyszkolne, place zabaw,
budowa krótkich ulic lub
ich odcinków, które nie są
nowymi inwestycjami, ale
kontynuacją zadań z ubiegłych lat.
Naszym priorytetowym
zadaniem jest zwiększenie
dochodów miasta, gdyż
tylko ten ruch pozwoli na
szybszy rozwój Rumi, czyli
większą liczbę inwestycji. Ten proces jest jednak
długofalowy, efekty będą
widoczne najszybciej za

BUDOWA DRÓG
Zaplanowano kontynuację budowy ciągu
ulic: Kazimierska - Bukowa - Chełmińska w
Starej Rumi oraz budowę ulic Hetmańskiej i
Długiej na terenie Białej
Rzeki. W kilku miejsca
powstaną też nowe chodniki.
Przebudowana zostanie częściowo ul. Dąbrowskiego, czyli główna ulica w Śródmieściu.
Ponieważ jest to droga
powiatowa,
inwestycja będzie prowadzona
wspólnie z powiatem
wejherowskim.

Najważniejsze: zwiększyć
dochody miasta

Rada Miasta Rumi jednogłośnie przyjęła budżet miasta na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Magdalena Mrowicka poinformowała, że
opinia radnych jest pozytywna, ale z zastrzeżeniem, że w momencie
wprowadzania do budżetu wolnych środków,
zostaną przedstawione
nowe wnioski.
Podczas obrad radni
podjęli uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji dla Administracji
Budynków Komunalnych
w Rumi na rok 2015,
przeznaczonej na utrzymanie czystości i porządku wokół budynków.

MIEJSCOWY PLAN
Rada Miasta podjęła
uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu miasta w
obrębie ulic: Gdańskiej,
Dębogórskiej i Częstochowskiej.
Radni przyjęli również harmonogramu za-

4-5 lat. Jest rzeczą oczywistą, że na prz ygotowanie
inwestycji również trzeba
znaleźć środki finansowe, ponieważ kosztowne są wszelkie koncepcje, opracowania,
poprawa planów zagospodarowania, uzbrojenie terenów pod inwestycje. Ale jest
konieczność, jeśli chcemy być
miastem, które będzie realizowało potrzebne inwestycje,
m.in. drogowe.

Sukcesem jest plan
budowy ul. Hetmańskiej
MARIA BOCHNIAK
RADNA NIEZALEŻNA

Od lewej; wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Małgorzata Łoboz, przewodniczący - Ariel Sinicki i wiceprzewodniczący - Florian Mosa.

dań programu „Rumia
– Bezpieczne Miasto”
na rok 2015 oraz „Strategię Rozwoju Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
im. Floriana Ceynowy
w Rumi na lata 20142020. Na koniec wybrano
przedstawicieli
Rumi w Stowarzyszeniu
Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”, w Zgroma-

dzeniu
Komunalnego
Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” oraz
w Zgromadzeniu Metropolitalnym Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, a także ustalono plan pracy
Rady Miejskiej Rumi
na rok 2015.
Anna Kuczmarska

Nie jest to, niestety budżet
marzeń. Brak czasu na analizę
budżetu i zmiany sprawił, że
przyjęliśmy dokument przygotowany przez poprzedniego
burmistrza.
Za sukces uważam fakt,
że wśród planowanych inwestycji znalazła się budowa
ulicy Hetmańskiej i Długiej w
Białej Rzece. O budowę tych
Z tego powodu jestem zaulic, bardzo potrzebnych i od
dawna przez mieszkańców dowolona. Teraz mam nadzieję
oczekiwanych, zabiegałam na jak najszybszą realizację
zadania.
przez osiem lat.

Komisje Rady Miasta Rumi VII kadencji:

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Leszek Grzeszczyk
Komisja Finansowo – Budżetowa:
przewodnicząca Magdalena Mrowicka
Komisja Samorządowa: przewodniczący Piotr Bartelke
Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji:
przewodniczący Tomasz Urbaniak-Dzienisz
Komisja Kultury: przewodnicząca Teresa Jałocha
Komisja Oświaty i Wychowania:
przewodnicząca Karolina Rydzewska
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego:
przewodnicząca Beata Ławrukajtis
Komisja Bezpieczeństwa: przewodniczący Krzysztof Woźniak

Gazeta Rumska, nr 1 (91), styczeń 2015

AKTUALNOŚCI

XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Salezjanie ze
Srebrną Tarczą

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko w
Rumi znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce, wyróżnionych w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. SLO po raz drugi otrzymało Srebrną Tarczę.
Rumskie
liceum
salezjańskie,
które
uplasowało się na 293
miejscu pośród 500
najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w
Polsce, jest najwyżej notowaną szkołą średnią z powiatu
wejherowskiego. Na
punktowanym
rankingowym 439 miejscu
sklasyfikowane
zostało wejherowskie
I
Liceum
Ogólnokształcące im. Króla
Jana III Sobieskiego, które otrzymało
zaszczytną Brązową
Tarczę. Tylko te dwa
licea z powiatu wejherowskiego znalazły
się wśród najlepszych
500 szkół.
Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące znalazło się także w Rankingu Olimpijskim. W

Przedsiębiorcy nie mogą inwestować
ani tworzyć nowych miejsc pracy

tym zestawieniu szkoła
została sklasyfikowane
na 191 miejscu w Polsce. SLO z Rumi w ciągu
ostatnich pięciu lat regularnie znajdowała się
w zaszczytnym gronie

RANKING POMORSKI
Cztery licea z powiatu wejherowskiego znalazły
się wśród najlepszych placówek, sklasyfikowanych w
rankingu województwa pomorskiego.
Rumskie SLO zajęło w nim 17 miejsce, a I LO im.
Króla Jana III Sobieskiegow Wejherowie 25 miejsce.
Wśród najlepszych pomorskich liceów na 34 pozycji
znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt
Pomorskich w Rumi, a na 41 pozycji w województwie
pomorskim sklasyfikowano wejherowskie V Liceum
Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera (tzw.
Samochodówka).

KRYTERIA OCENY
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych. Wykorzystano
dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół:
protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia
okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji
Oświatowej.

200 najlepszych szkół
olimpijskich
(zajmując
w poprzednim roku 34
miejsce, co jak dotychczas pozostaje najlepszym osiągnięciem w
17-letniej historii rankingu).

Ulica I Dywizji WP
bez wody i kanalizacji

Rumscy przedsiębiorcy, prowadzący firmy przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego (na odcinku między ul. Partyzantów
a granicą miasta) od wielu lat mają problem z powodu brakującej infrastruktury. Jak rozwijać firmę i rozbudowyRanking Szkół Ponad- wać zakład, skoro na tym inwestycyjnym terenie w granigimnazjalnych „Perspektywy” jest ważnym in- cach miasta nie ma wodociągu ani kanalizacji sanitarnej?
strumentem w badaniu
jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego
adresatami są przede
wszystkim
uczniowie
najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podejmować
bardzo ważną decyzję
- wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która
doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie
wymarzonego zawodu.

W tym roku ocenie
poddano 2315 liceów
ogólnokształcących, spośród których wyróżniono
500, a także 1850 techników (wyróżniono 300
najlepszych).
Zwycięzcą pierwszego rankingu okazało
się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica
w
Warszawie, a drugiego
- ponownie Technikum
Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

Właściciele
przedsiębiorstw, płacący do kasy
miasta spore podatki, za
własne pieniądze zbudowali studnie i szamba. Miały
to być urządzenia tymczasowe, ich budowę dopuszczono warunkowo, ale jak
na razie nie widać szansy
na poprawę sytuacji.
Przedsiębiorcy, którzy
chcą inwestować, rozbudowywać swoje obiekty i firmy, a jednocześnie tworzyć
miejsca pracy, mają z tym
problem. Kolejne budynki
nie mogą być podłączone do
szamb, bo te mają ograniczoną pojemność. Brakuje
też bieżącej wody.
W 2012 roku powstał
Społeczny Komitet Budowy
Sieci Kanalizacji Sanitarnej
i Sieci Wodociągowej w ul.
I Dywizji Wojska Polskiego,
który deklarował współfinansowanie (razem z miastem) inwestycji. Wprawdzie
nie pomogło to w rozwiązaniu problemu, ale właściciele
firm nie rezygnują ze swoich
planów. Ponownie upomnieli

się o budowę koniecznej w
tym rejonie miasta infrastruktury. Czy jest szansa
na inwestycje wodociągowo-sanitarne w rejonie ul.
I Dywizji WP?
Zapytaliśmy o to zastępcę burmistrza Ryszarda
Grychtoła, który wyjaśnił, że miasto zabiega o
budowę w tamtej części
Rumi sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej.
Taką inwestycję może wykonać gdyński PEWiK, ale
najpierw muszą być spełnione określone warunki.
- Musi być odpowiednie
miejsce na budowę kanału,
a będzie to możliwe tylko
po drugiej stronie ulicy, na
terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
teren rolniczy - informuje
R. Grychtoł. - Sieć wodociągowa sięga obecnie do
ul. Różanej. Wcześniejsze
rozmowy z PEWiK w sprawie budowy kanału wzdłuż
ulicy I Dywizji WP nie dały
rezultatu, ponieważ istniały

różne ograniczenia, m.in.
obszar ochrony ujęcia wody.
Dopiero po zmianie granic
tego obszaru mogliśmy przystąpić do opracowania nowego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Jak tłumaczy burmistrz
Grychtoł, konieczne jest
opracowanie
koncepcji,
a potem projektu inwestycji.
- Sądzę, że w pierwszym
półroczu tego roku rozpoczniemy projektowanie.
Mając projekt, będziemy
mogli złożyć wniosek o ujęcie tego zadania w planach
inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
Wygląda na to, że
przedsiębiorcy
muszą
jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale pojawiło się
przysłowiowe
światełko
w tunelu. Władze miasta
będą starać się o jak najszybsze rozpoczęcie potrzebnej inwestycji. AK.
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UROCZYSTOŚĆ
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Tłumy mieszkańców świętowały w kościele i na ulicach

Królewski orszak
Po raz drugi na ulice Rumi wyruszył uroczysty, radosny, wielobarwny Orszak
Trzech Króli. Najpierw w kościele św. Jana z Kęt odbyła się uroczysta msza
święta, a następnie tłumy wiernych wyruszyły na półtorakilometrową trasę
- z Janowa do ronda Jana Pawła II. Obok pomnika św. Papieża Polaka, na scenie zaprezentowały się zespoły teatralne, wokalne i muzyczne. Uczestników orszaku witał i początek występów obwieścił Dzwon św. Jerzego.
Parafianie wszystkich
rumskich parafii, a także
księża, tłumnie uczestniczyli w obchodach święta
Trzech Króli. We mszy
świętej oraz w orszaku
w Rumi wzięli udział
posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
Krystyna Kłosin i Jarosław Sellin. Obecny
był wicestarosta wejherowski Witold Reclaf
oraz radni powiatowi i
miejscy z przewodniczącym Rady Miasta Arielem Sinickim. Na uroczystości nie zabrakło
burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego z rodziną oraz jego zastępców:
Ryszarda
Grychtoła
i Jacka Szyby.
Podczas marszu wszyscy
śpiewali
kolędy,
wspierani przez chóry
i zespoły, oraz przez Orkiestrę Dętą Tadeusza
Gruczy z parafii NMP
Wspomożenia Wiernych.
Na przedzie pochodu
jechał samochód z bożonarodzeniową
szopką.
Z kolei w bryczce zaprzężonej w dwa konie jechali Trzej Królowie, a na
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innych koniach jeźdźcy
w staropolskich szatach.
Byli rycerze i wojacy,
nawet armata, z której
wystrzelono na koniec
uroczystości.
Pojawili się też szczudlarze w strojach aniołów, wzbudzając duże
zainteresowanie.
Była
srebrna Gwiazda Betlejemska, kolorowe chorągwie i transparenty.
Widzieliśmy nawet kilku Świętych Mikołajów,
w stroju, jaki nosił prawdziwy święty biskup
z Miry na terenie Turcji. Po drodze mijaliśmy
kolędników z Ekologicznej Szkoły Społecznej
w Rumi. Podczas mszy
św. w kościele św. Jana
z Kęt oraz na trasie orszaku zaśpiewał kaszubski chór „Rumianie”.
Z kolei na scenie,
ustawionej obok pomnika Jana Pawła II wystąpili m.in.: Chór Świętej
Cecylii, grupa teatralna
„W Rozproszeniu” z I LO
w Rumi, Zespół „Etta”
ze Szkoły Salezjańskiej
oraz dzieci i rodzice Publicznej
Podstawowej
Szkoły im. „Świętej Rodziny” w Rumi.
Dla
zgromadzonych
mieszkańców
Rumi
zaśpiewała znana wokalistka
Weronika
Kothals,
prezentując
kolędy po polsku i po kaszubsku.
Podczas
centralnej
części uroczystości wręczono nagrody w konkursie na najpiękniejszą szopkę noworoczną,
zorganizowanym przez
Fundację
„SŁOWO”.
Nagrody wręczał m.in.
burmistrz Michał Pasieczny, ks. prałat Włodzimierz
Kozłowski
oraz prezes fundacji
„Słowo”, Jan Klawiter.
Wystawa nagrodzonych
szopek towarzyszyła Orszakowi.
Na sąsiedniej stronie
fotoreportaż z Orszaku
Więcej zdjęć w Galerii
na stronie:
www.gazetarumska.pl

Ks. dziekan Włodzimierz Kozłowski,
proboszcz parafii
św. Jana z Kęt w Rumi
- Orszak Trzech Króli, który odbył się w Rumi po
raz drugi to piękne wydarzenie. Jestem szczęśliwy,
że mogę w nim uczestniczyć. Święto Objawienia
Pańskiego to jedno z najstarszych świąt katolickich,
które ma wymiar duchowy i radosny. Tego dnia
Chrystus objawił się wszystkim, nie tylko narodowi
wybranemu. Narodził się po to, by przynieść ludziom
radość i zbawienie.
Cieszę się ze w całej Polsce rozszerza się tradycja
organizowania orszaków i że w Rumi wielu mieszkańców skorzystało z zaproszenia do udziału w naszych
uroczystościach.

Mirosław Słowikowski
współorganizator i marszałek
Orszaku Trzech Króli
- Orszak Trzech Króli co roku wiedzie inną trasą i
z innego kościoła. W tym roku gościliśmy w kościele
św. Jana z Kęt, a trasa przemarszu była dłuższa niż
poprzednia. Nie zniechęciło to mieszkańców miasta w różnym wieku do udziału w orszaku. W jego
przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowało się
mnóstwo ludzi z różnych parafii. Niektórzy wcielili
się w role Świętej Rodziny, Królów i innych postaci z
orszaku, inni pomagali organizacyjnie lub wspierali
przedsięwzięcie finansowo. Wszystkim dziękuję.
Cieszy mnie każde dzieło ku chwale Pana Boga i
dla mieszkańców naszego miasta. Wywalczyliśmy to
święto, więc je świętujmy. Myślę, że tegoroczny Orszak Trzech Króli w Rumi był jeszcze bardziej radosny,
niż przed rokiem. Do zobaczenia za rok, 6 stycznia!

Orszak Trzech Króli został zorganizowany dzięki
wielu sponsorom - instytucjom i przedsiębiorstwom z Rumi, a patronat nad tym wydarzeniem
duchowym i kulturalnym objął Metropolita Gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Uroczystościom patronowali też księża proboszczowie rumskich parafii z ks. dziekanem Włodzimierzem Kozłowskim na czele oraz burmistrz
Rumi, Michał Pasieczny.
Wśród patronów medialnych znalazła się
m.in. „Gazeta Rumska”
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FOTOREPORTAŻ

Królewski orszak w obiektywie
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Trzej Królowie są wspominani w Kościele od 18 stuleci

Święto Objawienia Pańskiego
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono
je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.
Trzech Mędrców lub Króli, którzy przyszli za Gwiazdą Betlejemską do Dzieciątka Jezus i oddali mu hołd, wspominamy więc od osiemnastu stuleci. Co roku, 6
stycznia obchodzimy Święta Objawienia Pańskiego.
Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Słowo
„Epifania” znaczy „objawienie”. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie,
przedstawia nam Boga,
który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak,
że teraz nie tylko Żydom,
ale i poganom okazuje Bóg
swego Syna. Już Izajasz
proroczo widzi Kościół
pod figurą Jerozolimy, do
której „napływa mnogość
pogan, złoto i kadzidło
przynosząc”. (Iz 60 1-6)

PRZYBYCIE WŁADCY
Wcielony Bóg objawił
się poganom w osobach
Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w
Jordanie i swoim uczniom
przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.
Terminem „Epifania”
Grecy określali uroczysty wjazd władcy. Podczas Święta Objawienia
Pańskiego święcimy więc
przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko

wszystkie kraje, ale cały
wszechświat.
Chrystus
Król nawiedza swój Kościół - wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła
powołane są wszystkie
narody. Cała tradycja
chrześcijańska
widzi
w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów
pogańskich. Za nimi w
bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to
nowe ludy. W ten sposób
spełnia się proroctwo Izajasza.

ZŁOTO, MIRRA, KADZIŁO
Powołanie do wiary zawiera w sobie powołanie
do świętości. Bóg obdarzył
nas światłem wiary, „abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Świętych
w światłości”. Modlimy
się o wierność naszemu
powołaniu, która ma nas
doprowadzić do oglądania
Boga.
Dary Mędrców mają
znaczenie
symboliczne.
Oznaczają godność kró-

lewską Chrystusa (złoto),
wypływającą z połączenia
się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło).
Dlatego wyobrażają one
samego Zbawiciela.
W kościołach poświęca
się te dary oraz kredę przeznaczoną do oznaczenia
drzwi domów inicjałami
trzech Mędrców i datą roku.

wypożyczone z zakrystii kościelnej. Oczywiście kolędnicy, składali
gospodarzom
życzenia
i wypraszali datki. Na
pamiątkę cennych darów mirry, kadzidła i
złota, jakie Trzej Królowie, przed wiekami,
ofiarowali
Dzieciątku
Jezus.

KOLĘDNICY I PODARKI

JABŁKA I ORZECHY
DLA DZIECI

Święto Trzech Króli
zamyka cały okres bożonarodzeniowy. W dawnej Polsce dzień Trzech
Króli był ostatnim spośród dwunastu szczodrych dni i wieczorów, a
więc był dniem różnych
poczęstunków,
odwiedzin, oraz dawania sobie nawzajem drobnych
darów. Do domów również przychodzili kolędnicy, chłopcy przebrani
za Trzech Króli, w złotych lub zrobionych z
tektury koronach a czasem nawet ubrani byli
w szaty liturgiczne lub
w stare kapy i ornaty,

Królowie polscy w dniu
ich święta obdarowywali swoich dworzan za ich
dobre sprawowanie a czeladź dworska dostawała
prezenty. Podarkami wymieniali się nawet krewni z zamożnych rodzin, a
we wszystkich domach, i
na wsi i w mieście, rozdawano dzieciom czerwone
jabłka oraz orzechy, które
miały dzieciom zapewnić
mocne zęby i rumieńce
zdrowia.
Oczywiście także w
tym dniu nigdy nie żałowano nikomu jedzenia i
jałmużny.

Kim byli Mędrcy
ze Wschodu?
Odpowiedź na tytułowe pytanie pozostaje wciąż
przypuszczeniem, prawdopodobieństwem, bo jak
było naprawdę, tego dokładnie nie wiemy.
Ewangelia św. Mateusza, gdzie pojawia się informacja o trzech mędrcach (magach?) nie wymienia ich imion ani liczby. Polskie przekłady biblijne
nazywają ich rozmaicie astrologami lub mędrcami,
pochodzącymi ze Wschodu. W zachodnim chrześcijaństwie popularnie nazywani są imionami: Kacper, Melchior i Baltazar według tradycji, jaka
narodziła się w średniowieczu.
Motyw Trzech Króli, a ściślej Pokłon Trzech Króli
był tematem wielu obrazów słynnych mistrzów, w
tym Petera Paula Rubensa. Na swoim monumentalnym obrazie „Pokłon Trzech Króli” z 1624 roku
przedstawił monarchów bez insygniów, w różnym
wieku (młodzieniec, człowiek dojrzały i starzec), reprezentują trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.
Z lewej prezentujemy obraz P.T. Rubensa, a po prawej
rycinę Henricha Hofmanna. U góry widoczny jest obraz
„Pokłon Trzech Króli” R.v.d. Weydena.
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MIGDAŁOWY KRÓL
Ciekawostką jest również to, że przede wszystkim w miastach i także
na szlacheckich dworach,
w wieczór Trzech Króli,
ludzie bawili się w wybory króla migdałowego.
Ta zabawa była bardzo
popularna we Francji i
Anglii, i z czasem pojawiła się u nas w Polsce. Zabawa taka przebiegała w
następujący sposób: Przy
wyborze króla migdałowego potrzebne były ciasta,
czyli pierniki lub słodkie
rożki. W jednym z tych
ciast ukrywano migdał,

a osoba która ten migdał
znalazła zostawała królem
migdałowym i również w
ten sam sposób odbywał
się wybór królowej migdałowej. Oczywiście para
królewska zajmowała honorowe miejsce przy stole
i musiała zabawiać gości.
Taka zabawa w króla
migdałowego czasem jeszcze odbywa się w domach
w których są dzieci.
Wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego na
cały 2015 rok - życzę z całego serca.
Mirosław Słowikowski
/OESSH/

WYDARZENIA
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W Domu Harcerza

Gorące posiłki
w soboty i niedziele
Stowarzyszenie Nasza Rumia wspólnie z MOPS
i harcerzami zaprasza podczas okresu zimowego osoby potrzebujące na gorący posiłek w sobotę i niedziele,
do Domu Harcerza w godzinach od 11.30 do 13.30.

Marsz i modlitwa na cmentarzu

Pomnik Dziecka
Utraconego
W niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu, czyli 28 grudnia
w Rumi po raz dziesiąty odbył się Marsz w Obronie Życia
i Świętości Rodzin. Tym razem marsz połączony był z poświęceniem Pomnika Dziecka Utraconego na Cmentarzu
Komunalnym. W asyście księży proboszczów rumskich parafii pomnik poświęcił ks. Biskup Wiesław Szlachetka.
Zanim rozpoczął marsz,
w kościele św. Józefa i Judy
Tadeusza w Rumi odbyła
się msza święta. Po liturgii
uczestnicy uroczystości przeszli ulicami: Sabata, Szkolną,
Włókienniczą i Górniczą na
cmentarz. Tam, przy nowym
Pomniku Dziecka Utraconego odprawiono z nabożeństwo
w intencji rodziców, którzy
utracili przedwcześnie swoje
dzieci.

Inicjatorami powstania
Pomnika Dziecka Utraconego byli rodzice, którzy
utracili swoje dzieci w wyniku poronienia i nie mają
ich grobu. Wspierali ich
w tej inicjatywie duszpasterze rumskich parafii,
zwłaszcza ks. Kazimierz
Chudzicki, proboszcz parafii i Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych.

Program, który został
stworzony ma na celu zabezpieczenie gorącego posiłku dla potrzebujących
mieszkańców Rumi. Aby
skorzystać z tej formy pomocy, należy zgłosić się do
MOPS Rumia, aby zapisać
się do programu.
W okresie zimowym
ważne jest, aby w Rumi
istniało miejsce, gdzie można się napić gorącej herbaty i spożyć ciepły posiłek,
gdyż nie wszystkich stać
na korzystanie z kawiarni
czy restauracji. Dlatego,
aby zaspokoić potrzeby i
oczekiwania mieszkańców

zostały pozyskane środki
finansowe na realizację
takiego właśnie programu.
Realizacji zadania podjęli się: Bogdan Formella
i Jarosław Muszyński.
Program będzie realizowany do końca marca br. roku.
Osoby, które nie zostaną
zakwalifikowanie
przez
MOPS Rumia do programu, mogą skorzystać z posiłku bezpośrednio poprzez
Stowarzyszenie
Nasza
Rumia, z którym trzeba
można się skontaktować w
Domu Harcerza.
- W roku 2015 planujemy realizację projektu,

polegającego na pozyskaniu bezpłatnej żywności z
UE dla 1000 mieszkańców
Rumi - mówi Bogdan Formella. - Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Urzędem
Miasta Rumi a Pomorskim
Bakiem Żywności i MOPS
Rumia oraz Hufcem ZHP,
aby utworzyć punkt odbioru żywności w oparciu
o Dom Harcerza w Rumi,
zgodnie z nowymi wytycznymi i wymogami wydanymi przez ministerstwo.
Zapraszam zimą na gorące posiłki w sobotę i niedzielę - dodaje harcmistrz
Bogdan Formella.

Co roku, na początku stycznia

Świętojańskie Kolędowanie

W uroczystości wziął
udział ks. Tadeusz Gut
proboszcz parafii św. Józefa i Judy Tadeusza oraz
ks. Waldemar Łachut,
proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Rumi.
Obok kapłanów w marszu i nabożeństwie wzięli
udział parafianie, w tym
rodziny z dziećmi.
AK.

Co roku w parafii pw. Św. Jana z Kęt w Rumi odbywa się
festiwal kolęd. Na początku stycznia przez kilka dni w tej
pięknej świątyni rozbrzmiewają kolędy w wykonaniu chórów i orkiestry. Nie inaczej było w tym roku.
W Rumi Janowie przez
tydzień, od 1 do 6 stycznia
odbywał się XII Przegląd
Kolęd „Świętojańskie Kolędowanie”. Każdego dnia
oprawę muzyczną miała
msza św. wieczorna, po
której odbywał się koncert.
Podczas sześciodniowego
przeglądu wystąpili: Ewa

Dorawa-Jurkiewicz (mezzosopran), Wojciech Grudnowski (tenor), Ewa Pralicz (organy), „Chór Świętojański”
i „Orkiestra Świętojańska”
pod dyr. Wojciecha Grudnowskiego, Chór „Gaudeamus” z Wejherowa pod dyr.
Agaty Jasińskiej oraz Chór
„Bursztynowa Nuta” z Gdy-

ni pod dyr. Piotra Klemenskiego. Wszyscy uczestnicy
festiwalu prezentowali kolędy i inne utwory bożonarodzeniowe.
Na zdjęciu: Orkiestra
Świętojańska pod dyrekcją Wojciecha Grudnowskiego.
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2015 r.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2015r.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2015r.

Ulica
Miesiąc
Ulica
01
02
03
04
05
06Miesiąc
07
08
09
10
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Fenikowskiego, Gałczyńskiego, 01
12
9
9
6
4
1
13
10
7
5
Baczyńskiego,
Bema, Bławatkowa,
Bratkowa, Broniewskiego,
Fenikowskiego,
Gałczyńskiego,
12
9
9
6
4
1
13
10
7
5
Gerberowa,
Goździkowa,
Irysowa, Kilińskiego,
Konwaliowa, Krasickiego,
Krokusowa,
Makowa, 26
23
23
20
18
15
27
24
21
19
Gerberowa, Goździkowa,
Kilińskiego,
Konwaliowa
, Krasickiego,
Krokusowa,
Makowa, 26
23
23
20
18
15
27
24
21
19
Nagietkowa,
Napierskiego, Irysowa,
Narcyzowa,
Norwida, Nowotki,
Storczykowa,
Torfowa,
Wróblewskiego,
29
Nagietkowa, Napierskiego,
29
Wyspiańskiego,
Żurawia Narcyzowa, Norwida, Nowotki, Storczykowa, Torfowa, Wróblewskiego,
Wyspiańskiego,
Żurawia
Admiralska, Bądkowskiego,
Biała, Białowieska, Cegielniana, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do 13
10
10
7
5
2
14
11
8
6
13
10
10
7
5
2
14
11
8
6
Admiralska,
Bądkowskiego,
Biała,Garbarska,
Białowieska,
Dąbrowskiego
(od Piłsudskiego
do 27
granic
Gdyni),
Fiołkowa, Gajowa,
Gen.Cegielniana,
Andersa, Gniewowska,
Górnicza,
Górska, Gryfa
24
24
21
19
16
28
25
22
20
granic Gdyni), Hutnicza,
Fiołkowa, Kapitańska,
Gajowa, Garbarska,
Gen.Marynarska,
Andersa, Gniewowska,
Górnicza, Górska,
Gryfa 27
24
24
21
19
16
28
25
22
20
Pomorskiego,
Kościuszki,
Mazurska, Metalowców,
Na Stoku,
30
Pomorskiego,
Kapitańska,
Kościuszki,
Marynarska,
Stoku,
30
Nizinna,
NMPHutnicza,
Wspomożenia
Wiernych,
Ogrodowa,
Okrętowa,Mazurska,
Parkowa, Metalowców,
Partyzantów, Na
Piaskowa,
Nizinna, NMPPłk.
Wspomożenia
Wiernych,Stalowa,
Ogrodowa,
Okrętowa, Tatrzańska,
Parkowa, Partyzantów,
Piaskowa,
Przyrzeczna,
Dąbka, Różana,
Szczecińska,
Tkacka, Warzywna,
Przyrzeczna, Płk.
Dąbka,
Różana,
Stalowa,Zbychowska
Szczecińska, Tatrzańska, Tkacka, Warzywna,
Włókiennicza,
Wysoka,
Wyżynna,
Zakopiańska,
Włókiennicza,
Wysoka,
Wyżynna,
Zakopiańska,
Zbychowska
11
11
8
6
3
1
12
9
7
I Dywizji Wojska
Polskiego,
Brzechwy,
Chmielna,
Chopina, Derdowskiego, Granitowa, Harcerska, 14
14
11
11
8
6
3
1
12
9
7
I Dywizji
Wojska
Polskiego, Brzechwy,
Chopina,
Derdowskiego,
Harcerska,
Jana
z Kolna,
Janczarskiego,
Kamienna,Chmielna,
Kombatantów,
Korczaka,
Kościelna,Granitowa,
Krzywa, Ks.
Sychty, 28
25
25
22
20
17
15
26
23
21
Jana z Kolna,
Janczarskiego,
Kamienna,
Kombatantów,
Korczaka,
Kościelna,
Krzywa, Ks.
Sychty, 28
25
25
22
20
17
15
26
23
21
Leśna,
Lipowa,
Makuszyńskiego,
Marmurowa,
Młyńska,
Mostowa,
Plac Kaszubski,
Podgórna,
29
Leśna, Lipowa,
Makuszyńskiego,
Marmurowa,
PlacSkłodowskiej,
Kaszubski, Podgórna,
29
Podgórska,
Podmokła,
Porazińskiej,
Rycerska,Młyńska,
Sabata, Mostowa,
Skarpowa,
Skośna,
Podgórska, Podmokła,
Rycerska,
Skarpowa,
Skłodowskiej,
Skośna,
Słowackiego,
Spółdzielcza,Porazińskiej,
Starowiejska,
Strzelecka,Sabata,
Szancera,
Szkolna, Śląska,
Śniadeckich,
Św.
Słowackiego,
Spółdzielcza,
Starowiejska,Wodna,
Strzelecka,
Szancera,
Szkolna,
Śląska,
Śniadeckich, Św.
Józefa,
Towarowa,
Wałowa, Waryńskiego,
Zakole,
Zawiszy
Czarnego,
Żwirowa
Józefa,
Towarowa,
Wałowa,Cedrowa,
Waryńskiego,
Wodna, Zakole,Chodkiewicza,
Zawiszy Czarnego,
Żwirowa Dębogórska, 1
Agrestowa,
Borówkowa,
Chełmońskiego,
Cyprysowa,
12
12
9
7
4
2
13
10
8
Agrestowa,Długa,
Borówkowa,
Cedrowa, Grottgera,
Chełmońskiego,
Chodkiewicza,
1
12
12
9
7
4
2
13
10
8
Dębowa,
Dunikowskiego,
Herberta,
Hetmańska, Cyprysowa,
Jagodowa, Dębogórska,
Jantarowa, 15
26
26
23
21
18
16
27
24
22
Jarzębinowa,
Kalinowa,
Kasprowicza,
Kazimierska,
Klonowa
(od ul. Kazimierskiej),
Kossaka, 29
30
Dębowa, Długa,
Dunikowskiego,
Grottgera,
Herberta,
Hetmańska,
Jagodowa, Jantarowa,
15
26
26
23
21
18
16
27
24
22
Królowej
Jadwigi,
Krzywe
Koło, Leszczynowa,
Ludowa,
Malczewskiego,
Malinowa,Kossaka,
Migały, 29
Jarzębinowa,
Kalinowa,
Kasprowicza,
Kazimierska,
Klonowa
(od ul. Kazimierskiej),
30
Modrzewiowa,
Morelowa,
Polna, Porzeczkowa,
Poziomkowa,Malinowa,
Północna,Migały,
Reja,
Królowej
Jadwigi,
Krzywe Nałkowskiej,
Koło, Leszczynowa,
Ludowa, Malczewskiego,
Modrzewiowa,
Morelowa,
Nałkowskiej,
Polna, Porzeczkowa,
Poziomkowa,
Reja,
Robotnicza,
Rybaków,
Sędzickiego,
Sobieskiego,
Sosnowa, Szyprów,
Świerkowa,Północna,
Truskawkowa,
Robotnicza,
Rybaków, Wita
Sędzickiego,
Sobieskiego,
Sosnowa, Szyprów, Świerkowa, Truskawkowa,
Wiązowa,
Wierzbowa,
Stwosza, Zdrojowa,
Zielarska
Wiązowa,
Stwosza,
Zdrojowa,
Zielarska Chełmińska, Cisowa, Dolna, Grabowa, 2
Akacjowa,Wierzbowa,
Batorego, Wita
Brzozowa,
Bukowa,
Chabrowa,
13
13
10
8
5
3
14
11
9
Akacjowa, Batorego,
Brzozowa,
Bukowa,
Chabrowa,
Chełmińska,
Cisowa,
Dolna,
Grabowa, 16
2
13
13
10
8
5
3
14
11
9
Grunwaldzka,
Husarska,
Jałowcowa,
Jaworowa,
Jaśminowa,
Jesionowa,
Jodłowa,
Kasztanowa,
27
27
24
22
19
17
28
25
23
Grunwaldzka,
Husarska, Jałowcowa,
Jaworowa,II,Jaśminowa,
Jodłowa, Przemysłowa,
Kasztanowa, 30
16
27
27
24
22
19
17
28
25
23
Klonowa
(od Dębogórskiej),
Łąkowa, Mściwoja
Orzechowa, Jesionowa,
Owsiana, Piaskowa,
31
KlonowaSadowa,
(od Dębogórskiej),
Mściwoja
II, Wiśniowa,
Orzechowa,Zbożowa,
Owsiana,Zielona,
Piaskowa,
Przemysłowa,
30
31
Rajska,
Świętopełka,Łąkowa,
Subisława,
Topolowa,
Żytnia,
Źródlana
Rajska,
Sadowa,
Świętopełka,
Subisława,
Topolowa,
Wiśniowa,
Zbożowa,
Zielona, Żytnia,
Źródlana
Bohaterów
Kaszubskich,
Czechowa,
Gen.
St. Maczka,
Hallera,
Jaworskiego,
Kusocińskiego,
5
2
2
13
11
8
6
3
14
12
Bohaterów
Kaszubskich,
Czechowa,
Gen. St.Pułaskiego,
Maczka, Hallera,
Jaworskiego,
Kusocińskiego,
5
2
2
13
11
8
6
3
14
12
Matejki,
Mickiewicza,
Miłosza,
Paderewskiego,
Rodziewiczówny,
Wejhera,
Wybickiego
19
16
16
27
25
22
20
17
28
26
Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego
19
16
16
27
25
22
20
17
28
26
30
31
30
31
Abrahama, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dąbrowskiego (od E-6 do 6
3
3
14
12
9
7
4
1
13
Abrahama, Bydgoska,
Czarneckiego,
Częstochowska,
Dąbrowskiego
(od E-6 do 20
6
3
3
14
12
9
7
4
1
13
Piłsudskiego),
Dokerów, Chylońska,
Filtrowa, Gdańska,
Gdyńska,
Jana Kazimierza,
Janowska, Kasztelańska,
17
17
28
26
23
21
18
15
27
Piłsudskiego),
Filtrowa,
Gdańska, Gdyńska,
JanaJagiellończyka,
Kazimierza, Janowska,
17
17
28
26
23
21
18
15
27
Katowicka
(odDokerów,
Gdańskiej
do Oksywskiej),
Kazimierza
KazimierzKasztelańska,
Wielkiego, 20
31
29
KatowickaBony,
(od Krzywoustego,
Gdańskiej do Oksywskiej),
Jagiellończyka,
Kazimierz
Wielkiego,
31
29
Królowej
Ks.L. Gierosa,Kazimierza
Kujawska, Kwiatowa,
Leszka
Białego, Mieszka
I,
Królowej Obrońców
Bony, Krzywoustego,
Ks.L.
Gierosa, Kujawska,
Leszka
Mieszka I,
Morska,
Westerplatte,
Oksywska,
Pomorska, Kwiatowa,
Przemysława
II, Białego,
Roszczynialskiego,
Morska, Obrońców
Westerplatte,
Oksywska,
Pomorska,
Roszczynialskiego,
Stoczniowców,
Stolarska,
Szkutników,
Ślusarska,
Torowa,Przemysława
Władysława II,Jagiełły,
Władysława
Stoczniowców,
Stolarska,
Szkutników,
Ślusarska,
Torowa,
Jagiełły, Władysława
Łokietka,
Władysława
IV, Zygmunta
Augusta,
Zygmunta
Starego,Władysława
Żeglarzy
Łokietka,
Władysława
IV, Zygmunta
Augusta, Zygmunta
Starego,
3 Maja, Chrobrego,
Cicha,
Elbląska, Gnieźnieńska,
Katowicka
(odŻeglarzy
Gdańskiej do Wileńskiej), Krótka, 7
4
4
1
13
10
8
5
2
14
3 Maja, Chrobrego,
Cicha,Ks.
Elbląska,
Gnieźnieńska,
Katowicka
(od Gdańskiej
Wileńskiej),Okrężna,
Krótka, 21
7
4
4
1
13
10
8
5
2
14
Kolejowa,
Krakowska,
Ormińskiego,
Lubelska,
Łódzka,
Łużycka, do
Objazdowa,
18
18
15
27
24
22
19
16
28
Kolejowa,Poprzeczna,
Krakowska,Równa,
Ks. Ormińskiego,
Łódzka,Suwalska,
Łużycka,Świętojańska,
Objazdowa, Toruńska,
Okrężna, 21
18
18
15
27
24
22
19
16
28
Oliwska,
Sienkiewicza, Lubelska,
Słupska, Staszica,
29
30
Oliwska,Wileńska,
Poprzeczna,
Równa, Sienkiewicza,
Słupska, Staszica,
Suwalska,
29
30
Wąska,
Wrocławska,
Wyszeckiego, Żeromskiego,
Żwirki
i WiguryŚwiętojańska, Toruńska,
Wąska,
Wyszeckiego, Żeromskiego,
Żwirki Hepki,
i WiguryJeziorna, Konopnickiej, 8
Asnyka,Wileńska,
Bieszka,Wrocławska,
Bł. E. Bojanowskiego,
Ceynowy, Fredry,
5
5
2
14
11
9
6
3
1
Asnyka, Bieszka,
Bł. E. Bojanowskiego,
Hepki, Jeziorna,
Konopnickiej,
8
5
5
2
14
11
9
6
3
1
Kosynierów,
Ks.L.Heykiego,
Leśniczówka, Ceynowy,
Lotników,Fredry,
Majkowskiego,
Marzanny,
Saperów, 22
19
19
16
28
25
23
20
17
15
Słoneczna,
Trepczyka,
Wiejska,Lotników,
Zapolskiej Majkowskiego, Marzanny, Saperów, 22
30
29
Kosynierów,Spadochroniarzy,
Ks.L.Heykiego,
Leśniczówka,
19
19
16
28
25
23
20
17
15
Słoneczna,
Trepczyka,
Wiejska,
Zapolskiej
30
29
1-go Maja,Spadochroniarzy,
Gen. Sikorskiego,
Helska,
Kochanowskiego,
Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, 9
6
6
3
1
12
10
7
4
2
Orzeszkowej,
Piłsudskiego,
Poznańska,
Pucka, Sopocka,
Targowa, Mackiewicza,
Tuwima, Tysiąclecia,
20
20
17
15
26
24
21
18
16
1-go Maja, Gen.
Sikorskiego,
Helska,Prusa,
Kochanowskiego,
Kopernika,
Okrzei, 23
9
6
6
3
1
12
10
7
4
2
Warszawska Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Sopocka, Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, 23
29
30
Orzeszkowej,
20
20
17
15
26
24
21
18
16
Warszawska
29
30
 Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny
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16
16
30
30
3
3
17
17
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12
14
14
28
28

4
4
18
18

2
2
16
16
30
30

5
5
19
19

3
3
17
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17
31

6
6
20
20

4
4
18
18

9
9
23
23
10
10
24
24

7
7
21
21
8
8
22
22

11
11
25
25

9
9
23
23

12
12
26
26
13
27
13
27

10
10
24
24
11
25
11
25

spełniać
Zmieszane
odpady komunalne
winny
specjalnie
tego celu
przykrywanych
pojemnikach,
które winny
spełniać
wymogi
techniczne,
pozwalające
na być
ich gromadzone
opróżnienie w
przy
użyciu przystosowanych
specjalistycznegodo
sprzętu
(śmieciarki)
przedsiębiorcy
odbierającego
odpady
od
wymogi techniczne,
pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od
właścicieli
nieruchomości.
właścicieli
nieruchomości.
W przypadku,
gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są dnia następnego.
W
przypadku,
gdy dzień
odbioru
odpadów wypada
w dzieńodbioru
świąteczny,
odpadyz nw.
odbierane
UWAGA!
nastąpiła
zmiana
dotychczasowych
terminów
odpadów
ulic: są dnia następnego.
zmianana
dotychczasowych
-UWAGA!
Cisowa - nastąpiła
z dnia czwartek
piątek (ten sam terminów
tydzień), odbioru odpadów z nw. ulic:
- Towarowa
Cisowa - z dnia
czwartek
– z dnia
wtoreknanapiątek
środę(ten
(tensam
sam tydzień),
tydzień),
– z dnia
wtorek
na środę
(ten sam
- Towarowa
Derdowskiego
– z dnia
czwartek
na środę
(tentydzień),
sam tydzień).
- Derdowskiego – z dnia czwartek na środę (ten sam tydzień).

HARMONOGRAM
DLAZABUDOWY
ZABUDOWYWIELORODZINNEJ
WIELORODZINNEJWW
RUMI
2015r.
HARMONOGRAMZBIÓRKI
ZBIÓRKIODPADÓW
ODPADÓWZMIESZANYCH
ZMIESZANYCH DLA
RUMI
WW
2015
r.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W RUMI W 2015r.
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1
1
15
15
29
29

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (szczególnie: spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe),
W
przypadku zabudowy
wielorodzinnej
(szczególnie: spółdzielnie
mieszkaniowe,
komunalne,
mieszkaniowe),
nieruchomości
indywidulanie
ustala z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych
Sp. zbudynki
o.o. z siedzibą
przywspólnoty
ul. Dębogórskiej
w Rumi
nieruchomości
indywidulanie
ustala
z
Przedsiębiorstwem
Usług
Komunalnych
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
przy
ul.
Dębogórskiej
w Rumi
szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:
szczegółowy
harmonogram
odbioru odpadów
komunalnych
z uwzględnieniem
mieszkańców oraz nw. wytycznych:
 odbiór odpadów
komunalnych
zmieszanych
– z częstotliwością
minimumpotrzeb
1 x tydzień.
 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – z częstotliwością minimum 1 x tydzień.

Właściciel/Zarządca
Właściciel/Zarządca
(tel. 58 671 03 96)
(tel. 58 671 03 96)

AKTUALNOŚCI

Gazeta Rumska, nr 1 (91), styczeń 2015
Z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Rumia oraz nowa uchwała dot. szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zasadnicza zmiana polega na konieczności gromadzenia popiołu powstałego w gospodarstwach domowych w sposób umożliwiający selektywny jego odbiór. Do tej pory właściciele domów, którzy opalali swoje
domostwa węglem lub drewnem, pozbywali się powstałego
popiołu poprzez wyrzucenie go do pojemnika na odpady zmieszane. Od nowego roku, w okresie grzewczym, tj. od października do maja każdego roku, sytuacja ta ulegnie zmianie. Każde gospodarstwo domowe, które wytwarza popiół
będzie mogło oddawać go w terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie, jako odrębną frakcję śmieci gromadzoną
w workach lub pojemnikach koloru szarego. Będzie też możliwość dostarczania popiołu do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi. Worki lub
pojemniki na popiół z gospodarstw domowych wydawane będą
w siedzibie ww. firmy.

nych worków zwiększa się odpowiednio na każde następne 4 osoby o 1 worek na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie.
Pierwszy zestaw worków dla osób rozpoczynających selektywną
zbiórkę odpadów wydany zostanie w Urzędzie Miasta Rumi w
pokoju 05 (poziom -0), przy składaniu deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiana
otrzymanych worków na „nowe” nastąpi po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru.
popiół – 1 worek/na 1 miesiąc (w okresie od października do
maja)/dla 1 lokalu mieszkalnego (worki należy odebrać w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dębogórska 148
w Rumi).
odpady zielone – 1 worek/na 1 miesiąc/dla 1 lokalu mieszkalnego, do którego przylega przydomowy ogródek (worki należy odebrać w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148 w Rumi).
Szczegółowe informacje o systemie gospodarowania
odpadami można uzyskać w Urzędzie Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 w pokoju nr 05 (poziom -0) lub pod numerem
telefonów 58 679 65 31 lub 58 679 65 32.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi
www.um.rumia.pl w zakładce:
Informator - zakładka: Śmieci 2015.

Wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych choinki, w
miesiącach styczeń i luty każdego roku będą mogły być wystawiane przez właścicieli nieruchomości poza systemem workowym. Odbiór choinek odbywać się będzie w terminach zbiórki
odpadów selektywnie zbieranych w tym okresie. W rejonie zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione przed posesję w
sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. Natomiast w
rejonie zabudowy wielorodzinnej - przy pergoli śmietnikowej.
Ponadto będzie można je przekazywać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Od nowego roku zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów
wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dotychczas odbierane były 2 x roku, od 2015r. będą obierane 1 raz w miesiącu,
w pierwszym przypadającym w danym miesiącu terminie odbioru odpadów selektywnie zbieranych.
Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku, w ramach ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorstwo wywozowe zobowiązane jest do zaopatrywania właścicieli
nieruchomości w worki na odpady selektywnie zbierane w ilości:
makulatura, plastik, szkło - 1 worek/na 1 termin odbioru/dla 1 lokalu mieszkalnego. Przy czym, gdy w jednym lokalu
mieszkalnym zamieszkują więcej niż 4 osoby, ilość dostarcza-

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓWHARMONOGRAM
KOMUNALNYCH
DLA
ZABUDOWY
JEDNORODZINNEJ
W RUMI WW2015
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
RUMI Wr.
2015r.
Ulica
1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Dąbrowskiego
(od Piłsudskiego do granic miasta), Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Garbarska, Gen. Andersa, Gerberowa,
Goździkowa, Górnicza, Gryfa Pomorskiego, Helska, Hutnicza, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego,
Krokusowa, Makowa, Marynarska, Metalowców, Nagietkowa, Narcyzowa, Na Stoku, NMP Wspomożenia Wiernych,
Norwida, Nowotki, Okrętowa, Partyzantów, Poznańska, Pucka, Stalowa, Storczykowa, Szczecińska, Szyprów, Tkacka,
Torfowa, Włókiennicza, Wyspiańskiego, Żurawia
Admiralska, Bądkowskiego, Biała, Białowieska, Cegielniana, Fiołkowa, Gajowa, Gniewowska, Górska, Kapitańska,
Kościuszki, Mazurska, Napierskiego, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa, Płk. Dąbka, Przyrzeczna, Różana, Tatrzańska,
Towarowa, Warzywna, Wróblewskiego, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, Zbychowska
Derdowskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Chopina, Harcerska, Jana z Kolna, Kombatantów, Korczaka, Kościelna,
Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Leśniczówka, Lipowa, Młyńska (do nr 21), Plac Kaszubski, Podgórna, Podgórska,
Mostowa, Sabata, Skarpowa, Słowackiego, Skłodowskiej, Starowiejska, Strzelecka, Szkolna, Śląska, Śniadeckich,
Wałowa, Waryńskiego, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego
Agrestowa, Borówkowa, Cisowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Długa, Dunikowskiego, Grottgera,
Herberta, Hetmańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kasprowicza, Kazimierska, Klonowa (od ul. Kazimierskiej), Kossaka,
Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Leszczynowa, Malczewskiego, Malinowa, Migały, Miłosza, Modrzewiowa,
Morelowa, Mściwoja II, Nałkowskiej, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Reja, Sędzickiego, Sosnowa,
Spółdzielcza, Subisława, Świerkowa, Świętopełka, Truskawkowa, Wiązowa, Wita Stwosza
Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Chełmońska, Dębogórska, Dębowa, Dolna, Grabowa,
Grunwaldzka, Husarska, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa
(od ul. Dębogórskiej), Łąkowa, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska, Sadowa, Topolowa,
Wierzbowa, Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia
Bohaterów Kaszubskich, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Czechowa, Częstochowska, Dokerów, Filtrowa, Gen.
Maczka, Gdańska, Gdyńska, Hallera, Jana Kazimierza, Janowska, Jaworskiego, Kasztelańska, Kazimierza
Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Królowej Bony, Kujawska, Kusocińskiego, Leszka Białego,
Łużycka, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, Oksywska, Paderewskiego, Pomorska,
Przemysława II, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława IV,
Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego
3-go Maja, Abrahama, Dąbrowskiego(od E6 do Piłsudskiego), Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa,
Krakowska, Ks.L. Gierosa, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Morska, Objazdowa, Oliwska,
Roszczynialskiego, Słupska, Stoczniowców, Stolarska, Suwalska, Szkutników, Ślusarska, Świętojańska, Torowa,
Toruńska, Wileńska, Wrocławska , Wyszeckiego, Żeglarzy
Brzechwy, Chmielna, Chrobrego, Cicha, Granitowa,
Janczarskiego, Kamienna,
Krótka, Makuszyńskiego,
Marmurowa, Młyńska (od nr 45), Okrężna, Podmokła, Poprzeczna, Porazińskiej, Równa, Rycerska, Sienkiewicza,
Skośna, Staszica, Szancera, Św. Józefa, Wąska, Żeromskiego, Żwirowa, Żwirki i Wigury
Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jantarowa, Jeziorna, Lotników, Ludowa,
Konopnickiej, Kosynierów, Ks. L. Heykego, Kwiatowa, Majkowskiego, Marzanny, Polna, Robotnicza, Rybaków,
Saperów. Słoneczna, Sobieskiego, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej, Zdrojowa, Zielarska
Gen. Sikorskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Prusa, Sopocka,
Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, Warszawska
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Przy czym: odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie,
odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny,
odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 160l/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny,
odbiór choinek poza systemem workowym – odbywa się w terminach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych w miesiącach styczniu i luty. Należy ją wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający
Przy czym:
przejścia
lub przejazdu; lub przekazać bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

odbiór odpadów
z częstotliwością
1 x miesiąc,
w pierwszym
przypadającym
terminie odbioru
odpadów zbieranych
Poza wskazanymi
wyżejwielkogabarytowych
terminami odbiór– odbywa
dobywasięsię
na indywidualne
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości,
za dodatkową
opłatą. selektywnie,

odbiór
zużytych
– odbywa
się w terminie
odbioru
odpadów
wielkogabarytowych,
w ilości 4szt./na
rok następnego.
kalendarzowy/na lokal mieszkalny,
W przypadku,
gdy
dzieńopon
odbioru
odpadów
wypada
w dzień
świąteczny,
odpady odbierane
są dnia

odbiór odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych
– odbywa
się w terminie
odbioru
wielkogabarytowych, w ilości 160l/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny,
UWAGA!
zmiana
terminu
odbioru
odpadów w
stosunku
do roku
2014odpadów
z nw. ulic:
 odbiór Cedrowa,
choinek poza Dębowa,
systemem workowym
– odbywaKalinowa,
się w terminach
zbiórki odpadów
zbieranych
w miesiącach
styczniu
luty.piątek
Należy jamiesiąca,
wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu;
- Dębogórska,
Jarzębinowa,
Wierzbowa
- zselektywnie
dnia I, III
czwartek
miesiąca
na I,i III

lub przekazać
bezpłatnie
to czwartek
Punktu Selektywnej
Zbiórki
Odpadów.
Poza wskazanymi
wyżej terminami odbiór dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.
- Derdowskiego
– z dnia
I, III
miesiąca
na
I, III środę
miesiąca.

W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są dnia następnego.

UWAGA! zmiana terminu odbioru odpadów w stosunku do roku 2014 z nw. ulic:
- Dębogórska, Cedrowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Wierzbowa - z dnia I, III czwartek miesiąca na I, III piątek miesiąca,
- Derdowskiego – z dnia I, III czwartek miesiąca na I, III środę miesiąca.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej (szczególnie: spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębogórskiej w Rumi (tel.
58 671 03 96)SELEKTYWNEJ
szczegółowy harmonogram
odbioru
komunalnych
z uwzględnieniem
potrzeb
HARMONOGRAM
ZBIÓRKI ODPADÓW
DLA odpadów
ZABUDOWY
WIELORODZINNEJ
W RUMI W 2015r.
mieszkańców oraz nw. wytycznych: odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań wielomateriałowych; szkła; plastiku i metalu; odpadów zielonych oraz popiołu
zW
palenisk
domowych
– z częstotliwością
minimum
1 x 2mieszkaniowe,
tygodnie, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidualnie ustala z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
przypadku
zabudowy wielorodzinnej
(szczególnie:
spółdzielnie
odbiór
odpadów
z częstotliwością
1 x miesiąc,
w pierwszym
przypadającym
odbiorupotrzeb
odpadów
zbieranych
selektywnie.
z siedzibą
przy ul.wielkogabarytowych
Dębogórskiej w Rumi (tel.– 58
671 03 96) szczegółowy
harmonogram
odbioru odpadów
komunalnychterminie
z uwzględnieniem
mieszkańców
oraz nw.
wytycznych:
odbiórzużytych
opon – odbywa
się w
terminie
odbioru odpadów
w ilościszkła;
4szt./na
rok
kalendarzowy/na
lokaloraz
mieszkalny.
odbiór odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie:
makulaturywielkogabarytowych,
i opakowań wielomateriałowych;
plastiku
i metalu;
odpadów zielonych
popiołu
odbiór odpadów
budowlanych
– odbywa
w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 160l/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny.
z palenisk
domowych – izrozbiórkowych
częstotliwością minimum
1 x 2się
tygodnie,

odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie.
9

odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny.

odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 160l/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny.

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W RUMI W 2015 r.
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Otwarty w Starostwie

REKLAMA

Punkt Informacji
Europejskiej
Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, starosta kartuski Janina Kwiecień oraz starosta
pucki Jarosław Białk (wszyscy na
zdjęciu) uczestniczyli w inauguracji
działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Wejherowie, obejmującego swym
działaniem powiat pucki, wejherowski oraz kartuski.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KOLEJNYM
PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV.
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 13 o pow. 170 m2 zapisanej w KW GD1W/00102867/7 i działki nr 14/8 o pow.
441 m2, zapisanej w KW GD1W/00005770/0, położonej w Rumi przy ul. Władysława IV, o łącznej powierzchni 611
m2, obręb 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
Nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej; z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych.
Cena wywoławcza 178.412,00 zł netto (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście
złotych). Wadium wynosi 17.841,20 zł.
Kolejny przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 203.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 23 lutego 2015 roku.
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 www.um.rumia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 105, tel. 58 679 65 24, w godzinach pracy tut. urzędu tj.: poniedziałek
w godz. 9 00 - 1700, wtorek – piątek w godz. 730 – 1530.
Rumia, 2015.01.19
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Starostowie wspomnianych trzech powiatów podpisali porozumienie o współpracy, dotyczącej funkcjonowania punktu informacyjnego w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie. Głównym zadaniem
Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno przedsiębiorcom, jak i organizacjom i innym
podmiotom.
Podczas otwarcia placówki, troje samorządowców z trzech powiatów podkreślało, że informacje
i wskazówki na temat pozyskania środków z funduszy UE są bardzo potrzebne. Wiele osób nie wie, jak
przygotować i złożyć aplikację, jakich procedur i terminów przestrzegać. Teraz mieszkańcy będą mogli
dowiedzieć się z jakiego programu mogą otrzymać
dofinansowanie na swój pomysł.
- Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z pomocy i wiedzy naszych pracowników,
którzy udzielają informacji o pozyskaniu różnych
funduszy, wypełnieniu wniosków a także jak rozliczyć taki wniosek - mówi Gabriela Lisius, starosta
wejherowski. - Pracownicy będą mobilni, więc będą
jeździć z informacjami i organizować szkolenia na
terenie powiatu puckiego i kartuskiego.
Lokalny Punkt działa w Starostwie w Wejherowie przy ul.3 Maja 4, tel.: 58 572 94 52, 58 572 94 54.

SAMORZĄD
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Samorządowcy z powiatu wejherowskiego rozpoczęli współpracę

Konwent po raz pierwszy
Starosta wejherowski, Gabriela Lisus zaprosiła samorządowców ze wszystkich 10 gmin powiatu na historyczny, bo pierwszy Konwent Samorządowy Powiatu
Wejherowskiego. We wtorek, 20 stycznia Starostwie Powiatowym w Wejherowie konwent zainaugurował swoją
działalność. Prezydent, burmistrzowie i wójtowie z powiatu wejherowskiego podpisali deklarację o współpracy. Jej
treść publikujemy obok.

Starosta Gabriela Lisius (siedzi) oraz samorządowcy z wszystkich 10 miast i gmin
powiatu wejherowskiego po podpisaniu deklaracji współpracy (treść poniżej). Na
zdjęciu brakuje burmistrza Redy, który również uczestniczył w konwencie.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDOWCÓW Z POWIATU WEJHEROWSKIEGO
My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu powiatu wejherowskiego, w
trosce o rozwój naszych Małych Ojczyzn, zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków
życia i wykorzystanie szans jakie daje Unia Europejska, deklarujemy współpracę w duchu
autentycznego partnerstwa.
Chcemy szeroko współdziałać szanując autonomię i niezależność każdego miasta,
gminy i powiatu.
Jesteśmy przekonani, że zgoda, życzliwość, umiejętność wspólnej pracy bez walki politycznej, pozwoli nam na osiągnięcie korzyści dla naszych mieszkańców.
Współpraca jest konieczna w wielu dziedzinach, a szczególnie ważne dla nas będą
wspólne wnioski o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Unia Europejska promuje
i pomaga tym, którzy potrafią współpracować i przygotowywać partnerskie projekty.
W celu urzeczywistnienia współpracy, stworzenia prawdziwego i praktycznego mechanizmu wymiany poglądów, dyskusji nad pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań ewentualnych problemów i koordynacji działań, powołujemy w dniu dzisiejszym
Konwent samorządowy powiatu wejherowskiego.
Konwent tworzą: Starosta Wejherowski, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu
powiatu wejherowskiego.
W dniu dzisiejszym otwieramy nowy etap w historii powiatu wejherowskiego.
Wejherowo, dnia 20 stycznia 2015 r.

Konwent ma na celu
wypracowanie
najlepszych zasad współpracy
pomiędzy samorządami z
powiatu
wejherowskiego
oraz stworzenie praktycznego mechanizmu wymiany poglądów, dyskusji
nad pomysłami, szukania
optymalnych rozwiązań i
koordynacji działań.
- Chciałabym, żebyśmy
spotykali się cyklicznie,
rozmawiali o wspólnych
sprawach i celach do zrealizowania - mówi starosta
Gabriela Lisius. - Wspól-

nie, to często znaczy ekonomicznie, taniej. Przygotowując projekty i aplikując
o środki zewnętrzne na
nasze przedsięwzięcia, razem mamy większą siłę
przebicia, jesteśmy lepiej
oceniani. Zależy mi na autentycznym partnerstwie,
przy zachowaniu autonomii
poszczególnych gmin, bez
walki politycznej.
Głównym
punktem
pierwszego spotkania było
podpisanie Deklaracji
Współpracy
Samorządowców z Powiatu Wej-

herowskiego oraz dyskusja, podczas której wszyscy
uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili pomysł
pani starosty. Na kolejnym
spotkaniu, które odbędzie
się pod koniec lutego br.,
samorządowcy będą rozmawiać na temat infrastruktury drogowej i możliwości
inwestycji w tej dziedzinie.
Drogi, m.in. sieć dróg
powiatowych, biegnących
we wszystkich gminach, to
jeden z wielu wspólnych tematów. Podczas pierwszego
spotkania Konwentu Samorządowego przedstawiciele gmin wymieniali też
inne sprawy, które chcieliby w przyszłości wspólnie
rozwiązywać, takie jak rynek pracy, oświata, opieka
społeczna, turystyka i promocja. Podkreślali, że bardzo ważna jest wymiana
informacji i doświadczeń.
W
spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele
Rumi - burmistrz Michał
Pasieczny i przewodniczący Rady Miejskiej, Ariel Sinicki - obaj na zdjęciu obok,
razem z Jackiem Thielem, członkiem Zarządu
Powiatu.
AK.

REKLAMA
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Konkurs fotograficzny nie tylko dla harcerzy

Świąteczne iluminacje i dekoracje
Ponad 80 zdjęć około 30 autorów rywalizowało
w konkursie fotograficznym „Nasza Świąteczna Rumia”, ogłoszonym przez Hufiec ZHP w Rumi we współpracy z Urzędem Miasta.
Jury nie miało łatwego zadania, ale po długiej
dyskusji udało się wybrać
najlepsze fotografie.
Wszystkim laureatom
gratulował
komendant
Hufca ZHP, Bogdan Formella podczas uroczystego zakończenia konkursu w Domu Harcerza
przy ul. Włókienniczej w
Rumi. Komendant dziękował uczestnikom konkursu za udział w nim oraz
Urzędowi Miasta Rumia
za ufundowanie nagród
dla zwycięzców.
Podczas spotkania w
Domu Harcerza, na ekra-

nie zaprezentowano nagrodzone fotografie, które
w konkursie podzielono
na dwie kategorie: świąteczne miejsce oraz świąteczna dekoracja.
Ponieważ konkurs miał
promować nasze miasto,
jednym z wymagań było
umieszczenie na zdjęciu
herbu Rumi lub nazwy
miasta.
- Niektóre ciekawe
i piękne zdjęcia zasługiwały również na nagrody, ale nie było na
nich choćby napisu z
nazwą miasta, dlatego nie podlegały ocenie

jury - wyjaśniał Bogdan
Formella. - Wszyscy autorzy zasługują jednak
na uznanie między innymi za zaangażowanie
i pracę, którą włożyli
w wykonanie zdjęć.
Nagrodzone fotografie
można obejrzeć na stronie: www.zhprumia.org
Poniżej prezentujemy
dwa zdjęcia, które zajęły
pierwsze miejsca w dwóch
odrębnych kategoriach.
Od lewej: „Świąteczny
domek” Katarzyny Chudy
oraz „Rumia nocą” Doroty
Korczakowskiej.

Wyniki konkursu
Kategoria: Moja Dekoracja Świąteczna
I miejsce: Świąteczny Domek - Katarzyna Chudy
II miejsce: Świąteczna Bombka - Maja Formella
III miejsce: Choinka - Robert Marszałł
Wyróżnienia ex aequo:
Zaproszenie na Orszak Trzech Króli - Kinga Korczakowska
oraz Herb Zawisnął - Daria Kalinowska
Kategoria: Miejsce świąteczne w Rumi
I miejsce: Rumia Nocą - Dorota Korczakowska
II miejsce: Świąteczna Rumia z Markowca
- Konrad Piotrowski
III miejsce: Mroźny Poranek - Dawid Grzelczak

Powitanie 2015 roku

Jak co roku na stadionie w Rumi mieszkańcy
wspólnie witali Nowy
Rok 2015. Nie zrazili się
brzydką pogodą, chociaż
deszcz i wiatr popsuły nieco przyjemność
oglądania fajerwerków.
Efektowny pokaz sztucznych ogni jest największą atrakcją sylwestrowej nocy.
Zanim pokaz się rozpoczął, burmistrz Rumi
Michał Pasieczny oraz
przewodniczący
Rady
Miasta Ariel Sinicki
złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia.
Nie zabrakło muzyki (grał zespół „Póltora Gościa”), szampana
i noworocznego tortu dla
uczestników zabawy.
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Laureaci konkursu fotograficznego z komendantem hufca ZHP Bogdanem Formellą.
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Noworoczne spotkanie członków PiS

Życzenia i kolędy
Dzieci i młodzież na scenie

Wzruszające jasełka
Piękne, oryginalne Jasełka Betlejemskie „Bez miłości nie
ma dobrego świata” można było obejrzeć w styczniu w kościele NMP Wspomożenia Wiernych. Dzieci i młodzież przygotowane pod kierunkiem Anny Bronowickiej, wystąpiły w
pięknych kostiumach, znakomitej oprawie muzycznej i fotograficznej (na ekranie w tle), zachwycając zgromadzoną
w kościele publiczność.

Aby
tradycji
stało się zadość,
członkowie Prawa
i Sprawiedliwości
w powiecie wejherowskim spotkali
się na corocznej
opłatkowej uroczystości. Ich gościem
był m.in. ks. prałat
Daniel Nowak, proboszcz parafii pw.
Chrystusa Króla w
Wejherowie.
Na uroczyste spotkanie PiS w Redzie przybyli też posłowie: Dorota
Arciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek, Krzysztof Dośla
- przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” w
Gdańsku, członek Zarządu Powiatu - Wojciech
Rybakowski,
radni
powiatowi - Łucja Słowikowska, Genowefa
Słowi, Ludwik Zegzuła i Grzegorz Gaszta
oraz radny miasta Wejherowa - Marcin Drewa. Gospodarzem spotkania był wicestarosta
wejherowski, a zarazem
przewodniczący PiS w
powiecie wejherowskim Witold Reclaf.
Wspólna
modlitwa,
dzielenie się opłatkiem
i składanie sobie noworocznych życzeń stanowiły najważniejsza część
spotkania. Jednak było
ono także okazją do rozmów, wspomnień oraz
integracji członków PiS

Poseł Janusz Śniadek, ks. prałat Daniel Nowak i Witold
Reclaf. 			
Fot. Franciszek. Sychowski

W przedstawieniu jasełkowym wystąpiła młodzież Szkół Salezjańskich
w Rumi, zespół wokalny ETTA oraz gościnnie
dzieci z zespołu teatralnego BAMBO ze Szkoły Podstawowej nr 10 w
Rumi. Najmłodsi aktorzy,
wśród których były nawet
dziewczynki z pierwszej
klasy, na scenie poradzili sobie świetnie i zebrali
najwięcej oklasków.
Uczniowie liceum i
gimnazjum salezjańskiego również zasługują na
uznanie, a dziewczyny
z zespołu Etta po raz
kolejny pokazały talent
i wysokie umiejętności wokalne. O tym, że
jest to świetny zespół,

świadczą nagrody zdobywane w konkursach
i na festiwalach (piszemy o nich poniżej).
Wracając zaś do przedstawienia „Bez miłości

nie ma dobrego świata”
z pewnością dostarczyło
ono odbiorcom i wykonawcom wielu wzruszeń.
A.K.

Sukcesy wokalne

W tym roku szkolnym zespół ETTA (Monika Białogłowy SG, Klaudia Groth, Klaudia Kornacka,
Jan Grabowski) zajął I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej KOSAKOWO.
W tym samym konkursie Klaudia Groth zajęła I
miejsce w kategorii soliści.
Z kolei z Zachodniopomorskiego Konkursu Kolęd i
Pastorałek dziewczyny przywiozły nagrodę specjalną
(równorzędną z I miejscem) dla zespołu ETTA i dla solistki Klaudii Groth.
Autorką sukcesów zespołu, oprócz samych wokalistek jest Anna Bronowicka, nauczycielka szkół salezjańskich.

REKLAMA

Życzenia składa posłanka D. Arciszewska-Mielewczyk.
				
Fot. Anna Kuczmarska

z całego powiatu. Tradycyjnie śpiewano też kolędy,
których w czasie świąteczno-noworocznym nie może

zabraknąć. Jak zwykle
panowała serdeczna, miła
atmosfera.
Anna Kuczmarska
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PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO

Uniwersalna Bramka Dokumentów,
czyli zmiany w przepisach podatkowych

PRAWNIK RADZI

Elektroniczne informacje

Odroczenie kary
lub inny nadzór

zwróciła się do mnie czytelniczka, której
Rozmowa z Anną Jankowską, kierownikiem Działu Obsługi Bezpośredniej synOstatnio
został skazany wyrokiem sądu za popełnione
Urzędu Skarbowego w Wejherowie.
przestępstwa na karę pozbawienia wolności. Osa- Od nowego roku
nastąpiła
zmiana
przepisów, dotycząca
płatników
podatku
dochodowego. Jakie
zmiany są najważniejsze?
- Od 1 stycznia 2015r.
płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i inne podmioty
nie pełniące funkcji
płatnika w tym podatku, którzy informacje
PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub
PIT-40 sporządzają dla
więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych)
lub przy ich sporządzaniu korzystają z usług
biura
rachunkowego,
mają obowiązek składania urzędom skarbowym ww. informacji
oraz rocznego obliczenia
podatku PIT-40, a także
deklaracji PIT-4R oraz
PIT-8AR, wyłącznie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Jak płatnicy mają
przesłać informacje?
- W tym celu Mi-

nisterstwo
Finansów
wprowadziło
rozwiązanie ułatwiające wypełnianie obowiązków i
usprawniające składanie wybranych PIT-ów
drogą elektroniczną, tj.
Uniwersalną
Bramkę
Dokumentów (UBD).
Bramka umożliwi złożenie w ramach jednej
transmisji danych do
20 000 informacji oraz
pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia
Odbioru (UPO) dla całej
wysyłki.
Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego,
umożliwiającego płatnikom
podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz
podmiotom niepełniącym funkcji płatnika
w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób
fizycznych, opatrzonej
jednym podpisem.
- A dla samego pracownika coś się zmienia?

dzenie syna w zakładzie karnym bezpośrednio odbije się na niej, bowiem syn jest dla niej jedyną rodziną,
a pani jest osobą niepełnosprawną. Syn opiekuje się
matką, pomaga jej finansowo, bo renta nie pozwoliłaby się jej utrzymać. Kobieta nie może liczyć na pomoc innych osób a pomoc państwa nie zapewnia jej
minimum pozwalającego przetrwać. Czy istnieje zatem sposób, by syn pomimo wyroku nadal pozostał i
mógł jej pomagać?

- Nie, płatnik ma w
dalszym ciągu obowiązek
przekazania informacji do
końca lutego 2015 r.
- A jeśli ktoś zatrudnia mniej niż pięciu
pracowników?
- W stosunku do tej
grupy płatników zmiany
są niewielkie. W dalszym
ciągu mają możliwość
składania dokumentów
do urzędu skarbowego
w formie papierowej z tą
różnicą, że będą obowiązani przesłać urzędowi
skarbowemu w terminie
krótszym o miesiąc, tj.

do końca stycznia 2015
roku
- Gdzie można znaleźć więcej informacji
na ten temat?
- Polecam płatnikom stronę internetową
www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl (zakładka Dla
płatników) oraz infolinię uruchomioną w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.
- Dziękujemy za informacje, a numery
telefonów informacyjnych podajemy poniżej.

Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej

Adres redakcji:
ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 679 30 50, 58 671 98 38
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Wydawca: Firma Prywatna VEGA,
ul. I Dywizji WP 110, 84-230 Rumia, NIP: 586-020-79-67
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
Nakład: 4.000 egzemplarzy
ISSN: 2081-609X
Dziennikarz: Anna Kuczmarska, tel.: 606 101 502
a.kuczmarska@gazetarumska.pl
Dział reklamy: Emilia Samulska, tel.: 693 051 090,
tel./fax: 58 679 30 50, reklama@gazetarumska.pl
Dział techniczny: tel./fax: 58 679 30 50
Księgowość: tel./fax: 58 679 30 50, tel.: 781 300 700
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Z telefonów stacjonarnych można dzwonić na numer
telefonu: 801 055 055, a z telefonów komórkowych na
numer: 22 330 03 30. Numer +48 22 330 03 30 przeznaczony jest dla połączeń z zagranicy.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 -16:00.
REKLAMA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA
OGÓLNA:
(58) 671 08 81
(58) 671 15 11
(58) 679 41 00
REJESTRACJA
SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47

Są dwie niezależne od siebie drogi, dające możliwość osiągnięcia oczekiwanego efektu. Po pierwsze, o ile syn czytelniczki
nie został jeszcze osadzony, można złożyć wniosek o odroczenie
wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 151 §
1 Kodeksu karnego wykonawczego. Wniosek taki składa się do
sądu, który wydał wyrok w I instancji, chyba że skazany na stałe
przebywa w okręgu innego sądu, wtedy sądem właściwym jest
sąd równorzędny miejsca stałego pobytu skazanego. Opłata od
wniosku to 80 zł wnoszone za pomocą przelewu na konto sadu
lub za pomocą znaczków opłaty sądowej naklejonych bezpośrednio na wniosek.
Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na
okres do roku (w wyjątkowych wypadkach do lat dwóch) jeżeli
natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego
lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Muszą to być jednak ponadstandardowe skutki osadzenia, chęć kontynuacji zdobytej pracy,
czy wynajmu mieszkania nie spełnia tego wymogu. W przypadku czytelniczki, rzeczywiście jej sytuacja i pomoc jaką świadczy
jej syn mogą przekonać sąd do zastosowania dobrodziejstwa
odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Warto pamiętać, że odroczenie kary pozbawienia wolności na łączny
okres roku, a kara nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności, sąd
może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres od 2 do 5 lat
(popularnie nazywa się to „zawiasami”).
Przy składaniu wniosku warto dodać jako drugi punkt wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do
czasu rozpatrzenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, w przeciwnym razie może zdarzyć się tak,
że wniosek choć zasadny nie będzie mógł być uwzględniony z
uwagi na to, że kara jest już realizowana.
Nawet gdy kara pozbawienia wolności jest już realizowana,
skazany może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu przerwy
w karze zgodnie z art. 153 § 2 k.k.w., przesłanki przyznania takiej
przerwy są ważne względy rodzinne i osobiste. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd penitencjarny.
Drugą możliwością jest wystąpienie do sądu penitencjarnego o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego. Taką możliwość mają osoby których wyrok nie
przekracza jednego roku (a nie popełnił przestępstwa w warunkach szczególnej recydywy, określonej w art. 64 § 2 k.k.), jest
to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, skazany posiada
określone miejsce stałego pobytu, odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na
przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane
z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę
monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego. Ważne jest również, że osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną
zgodę na taka formę odbywania kary przez skazanego.
				
Marcin Kokoryka
Radca prawny Marcin Kokoryka: 881-485-296
współpracujący z Kancelarią Prawno-Windykacyjną
„Sokół” - tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników,
przesłane na adres: redakcja@gazetarumska.pl
Do radcy prawnego można również dzwonić
pod podane wyżej numery telefonu.
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Wicemistrzowie świata w carvingu. Jeden z nich mieszka w Rumi

KULTURA I ROZRYWKA

Warzywa i owoce zamieniają

w piękne kwiaty i zwierzęta
Potrafią wyrzeźbić piękne kwiaty, ptaki lub inne zwierzęta, wykonać fantazyjne ornamenty, a nawet portret. Nietypowym
materiałem, w którym rzeźbią artyści są owoce i warzywa. Sztukę tę opanowali doskonale pochodzący z Wejherowa Grzegorz
Gniech i Paweł Sztenderski, który jest mieszkańcem Rumi. Obaj są wicemistrzami świata w dziedzinie, zwanej carvingiem.
Rzeźbienie w owocach
i warzywach to element
sztuki kulinarnej, a celem
tworzenia rzeźb jest dekoracja stołu lub miejsca, w
którym odbywa się przyjęcie lub przygotowanie niecodziennego upominku.
Carving stał się bardzo popularny i wciąż się
rozwija. Organizowane są
warsztaty i kursy, a także zawody w rzeźbieniu
w owocach i warzywach.
Przepiękne rzeźby mają
tylko jeden mankament szybko przemijają.

SREBRNE MEDALE
W LUXEMBURGU

Grzegorz Gniech i Paweł Sztenderski, którzy
wyspecjalizowali się w carvingu, wygrali już wszystkie turnieje w Polsce. W
2012 roku, na organizowanej co 4 lata Olimpiadzie w
Carvingu zdobyli brązowy
medal, a w listopadzie 2014
roku odnieśli kolejny, jeszcze większy sukces. Podczas Kulinarnego Pucharu
Świata w Luxemburgu, w

którym startowali indywidualnie, obaj zdobyli srebrne medale i tytuł wicemistrzów świata.

CZARODZIEJ, ORZEŁ, JEŻ

- Do stolicy Luxemburga przybyło ponad 1700
reprezentantów 34 krajów,
a rywalizacja odbywała
się w czterech kategoriach
- informuje Paweł Sztenderski. - Były tam trzy
konkurencje dla drużyn
kucharskich i czwarta dla
zawodników, startujących
indywidualnie w rzeźbie
artystycznej. Jurorzy osobno oceniali cukierników
oraz pozostałych zawodników, wśród których my się
znaleźliśmy.
Reprezentanci Wejherowa zabłysnęli pomysłami
i talentem. Pan Grzegorz
„wyczarował” z dyni postać
czarodzieja w magicznym
świecie roślin i zwierząt,
a pan Paweł również z
dyni wyrzeźbił m.in. orła,
pieska preriowego i jeża
pośród kolorowej sałaty i
kapusty.

- Temat pracy, wykonywanej na miejscu zawodów
musiał być oryginalny i
spójny - mówi Grzegorz
Gniech. Wiadomo, że do
sukcesu potrzebny jest z
pewnością talent i precyzja w wykonaniu dzieła.

PRZECIERANIE SZLAKÓW

Obaj panowie są z zawodu kucharzami, ale kilka
lat temu pochłonęła ich
pasja rzeźbienia i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Uczą też innych
na organizowanych przez
siebie kursach, a poza tym
prezentują swoje zdolności
podczas wielu plenerowych
festynów i uroczystości.
Mistrzowie nie tylko
prowadzą komercyjną firmę, obsługującą różne imprezy, ale założyli też stowarzyszenie, które zajmuje
się promowaniem sztuki
carvingu. W tym roku planują otworzyć bibliotekę z
informacjami i materiałami edukacyjnymi.
- Zainteresowanie carvingiem jest bardzo duże.
Chcielibyśmy, żeby kolejni kulinarni artyści mieli
łatwiejszą drogę do sukcesu, niż my - mówi Grzegorz Gniech. - Staramy się
przecierać szlaki w Polsce.
Podczas naszych kursów
udowadniamy, że każdy
może po 8 godzinach nauki
wykonać własne rzeźby.

PROMOCJA MIASTA
I POWIATU

Takie fantastyczne rzeźby w dyniach i arbuzach, wykonane przez Grzegorza Gniecha i jego ekipę, można
było ogladać na letniej imprezie „Stragany Art” na ulicy Wałowej w Wejherowie. Więcej wiadomości o sztuce carvingu można znaleźć na: www.Carving-Art.pl

Od trzech lat panowie
organizują
Mistrzostwa
Polski Juniorów w Wejherowie. W minionym roku
po raz pierwszy zorganizowali także konkurs dla
debiutantów.
- Staramy się także promować Wejherowo i Ziemię
Wejherowską - dodaje P.
Sztenderski. - Organizując
mistrzostwa w carvingu w
Wejherowie zaproponowaliśmy zawodnikom konkurs
wiedzy o naszym mieście i

Od lewej: Grzegorz Gniech, Paweł Sztenderski, Gabriela Lisius i Jacek Thiel podczas spotkania w gabinecie pani starosty powiatu wejherowskiego.

regionie, który reklamujemy podczas naszych startów w turniejach.
Wicemistrzowie świata
urodzili się i wychowali w
Wejherowie, ale mieszkają obecnie poza miastem
- pan Grzegorz w niedalekim Bolszewie, a pan
Paweł w Rumi. Obaj więc
pozostali w powiecie wejherowskim.

STROIK Z DYNI
I MARCHEWKI

Przed świętami Bożego
Narodzenia wicemistrzowie świata w carvingu
spotkali się ze starostą
powiatu wejherowskiego,
Gabrielą Lisius. Podarowali pani staroście świąteczny stroik, wykonany oczywiście z warzyw.
Opowiadali o medalach,
zdobytych w listopadzie w
Luxemburgu oraz o swojej pasji, która pozwala
takie sukcesy osiągać. W
spotkaniu w Starostwie
uczestniczył Jacek Thiel,
etatowy członek Zarządu
Powiatu.
Mówiąc o swojej specjalności, mistrzowie carvingu podkreślali, że można

rzeźbić również w serach
lub twardych szynkach,
ale najlepszym sposobem
na zachowanie rzeźby na
dłużej jest wykonanie jej
w mydełku. Ten plastyczny materiał jest trwały, w
przeciwieństwie do jadalnych materiałów rzeźbiarskich. Rzeźba w mydełku
to świetny prezent, zwłaszcza, jeśli została wykonana własnoręcznie.

CZAS NA ZŁOTO

Podczas wizyty w Starostwie panowie Gniech i
Sztenderski żartowali, że po
zdobyciu brązowego i srebrnego medalu, w kolejnej międzynarodowej rywalizacji w
2016 roku muszą postarać
się o złoto. - Nie mamy innego wyjścia - stwierdzili obaj
z uśmiechem.

Na zawodach w Luxemburgu złoty medal
przypadł w udziale zawodnikowi z Tajwanu.
Nic dziwnego, bo kraje
azjatyckie od wielu lat
wiodą prym w tej dziedzinie.
Europejczycy
starają się doścignąć
mistrzów ze wschodu i
coraz lepiej im to wychodzi. Może wejherowianom uda się na kolejnej
przyszłorocznej Olimpiadzie zdobyć najwyższe
laury?
Bardzo im tego życzymy, ale już teraz jako
mieszkańcy powiatu wejherowskiego możemy być
dumni z naszych reprezentantów na najbardziej prestiżowych carvingowych
zawodach.
Anna Kuczmarska

Carving - sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach wywodząca się z Dalekiego Wschodu.
W krajach azjatyckich znana jest od co najmniej kilkuset
lat, a wywodzi się prawdopodobnie z Tajlandii. Na początku XXI wieku carving stał się popularny w innych częściach
świata, również w Europie. Obecnie jest dyscypliną na kulinarnych Mistrzostwach Świata i Europy.
Owocami i warzywami najczęściej używanymi w carvingu
to melony, arbuzy, dynie, ananasy, rzodkiew, buraki, selery,
marchewki.
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WYDARZENIA

Akcja krwiodawstwa w Rumi

Prawie 48 litrów

106 osób oddało krew podczas styczniowej Akcji Honorowego Oddawania
Krwi, zorganizowanej przez burmistrza Rumi. W niedzielę 11 stycznia zebrano
47 700 ml krwi, czyli prawie 48 litrów. Ten cenny dar trafi do szpitali, gdzie na
krew czeka wiele potrzebujących chorych.
Rumianie, zaproszeni przez burmistrza do
udziału w akcji nie zawiedli. W poczekalni
przychodni
Medycyny
Rodzinnej „Panaceum”
w Rumi Janowie było
wręcz tłoczno, a do rejestracji ustawiła się długa kolejka. Przez kilka
godzin zjawiły się tam
123 osoby, gotowe oddać
krew, ale po wstępnych
badaniach nie wszyscy
zostali zakwalifikowani
jako dawcy. Akcja okazała się bardzo udana, a
oddana honorowo przez
rumian krew jest bezcennym darem dla chorych i poszkodowanych
w wypadkach.
Obsługę
medyczną
akcji zapewniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, które
przygotowało
dziewięć
stanowisk do poboru
krwi. Na jednym z nich
zasiadł Sławomir Rzepa z Rumi, który mimo
młodego wieku jest już
zasłużonym krwiodawcą.
- Policzyłem, ze oddałem krew po raz 21.
Czuję z tego powodu satysfakcję, bo wiem, że
krew bardzo się przyda
osobom potrzebującym.
Oddaję krew dwa razy w
roku.

Pokaz gier bitewnych

Emocje
nad planszami

Na stanowiskach dla dawców krwi Adam Labuda (na pierwszym planie) oraz Marcin Gulcz (w głębi).

W akcji wziął udział
brat pana Sławomira,
Krzysztof Rzepa, który również nie po raz
pierwszy brał udział w
tego rodzaju akcji.
- Na co dzień studiuję
i pracuję, ale staram się
znaleźć czas na oddawanie krwi -powiedział pan
Krzysztof. - Zacząłem
później, niż mój brat, ale
teraz staram się pomagać w taki sposób oso-

Po oddaniu krwi można było posilić się gorącą zupą
lub kawą i ciastem.
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bom chorym lub rannym
w wypadkach.
W akcji wzięli udział
także nowi krwiodawcy,
którzy oddali krew po
raz pierwszy w życiu, ale
pewnie nie ostatni.
Wszystkim ofiarnym
mieszkańcom
miasta,
którzy zechcieli oddać
krew, burmistrz miasta Michał Pasieczny serdecznie dziękuje
za udział w akcji. Po-

dziękowania należą się
także sponsorom, czyli
firmom z Rumi, które
ufundowały upominki
dla krwiodawców. Nikt
nie wyszedł z przychodni „Panaceum” z pustymi rękami, chociaż
jak mówią krwiodawcy
największą nagrodą jest
świadomość, ze się komuś pomogło, a może nawet uratowało życie.
AK.

Bracia Krzysztof (stoi) i Sławomir Rzepa nie pierwszy
raz oddali honorowo krew.

Po raz trzeci spotkali się w Rumi pasjonaci planszowych gier bitewnych,
w których najważniejsza jest strategia.
Opracowują ją z wielkim zaangażowaniem kolekcjonerzy gier i wszelkich
elementów potrzebnych do uczestniczenia w interaktywnych grach strategicznych. W minioną sobotę prezentowali je w Stacji Kultura.
Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych „Trójmiasto” zaprosiło wszystkich zainteresowanych do Stacji Kultura na III rundę
pokazu gier bitewnych. Oprócz cieszących się
dużym zainteresowaniem gier Wolsung oraz Warhammer 40 000, organizatorzy przygotowali coś dla
koneserów gier wojennych. Pokaz wzbogaciła gra
strategiczna Bolt Action, utrzymana w klimacie II
Wojny Światowej.
Precyzyjnie wykonane makiety i figurki to dzieło
osób, grających i emocjonujących się nad planszami,
które są polami bitew, umiejscowionych w historii
albo z gatunku s-f. Jedne i drugie są bardzo wciągające.
W następną sobotę 7 lutego w Stacji Kultura w Rumi
odbędzie się turniej gier bitewnych. Szczegóły pojawią
się wkrótce na stronie: www.bibliotekarumia.pl

Więcej zdjęć na stronie www.gazetarumska.pl

