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Stacja Kultury Dąbrowskiego
do
remontu
nominowana

Modernizacja fragmentów ulicy Dąbrowskiego zostanie zrealizowana jeszcze w tym
roku. Obejmie fragmenty ulicy w samym centrum, gdzie jezdnia jest najbardziej
zdegradowana. 						
Str. 3

Wielki Tajemnice
Post przodków
Zagłosuj na Stację Kultura Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi! Placówka ta została nominowana w Plebiscycie
Polskie Wnętrze 2014 w kategorii Wnętrza Publiczne. Głosowanie na stronie: http://www.sztuka-wnetrza.pl/potrwa
do 5 marca 2015 roku!
Żeby zagłosować na rumską Stację Kultura, wystarczy
wejść na stronę internetową tej placówki: http://www.bibliotekarumia.pl/
Jak na razie rumska biblioteka zebrała najwięcej głosów w kategorii Wnętrza Publiczne. W
środę 18 lutego br, przed oddaniem „Gazety Rumskiej” do druku oddano 300 głosów!
W tegorocznym plebiscycie o głosy walczy blisko 100
kandydatów, w trzech głównych kategoriach: kubatura,
wnętrza i krajobraz.
Przypomnijmy, że otwarta we wrześniu ub. roku nowa
siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, urządzona
w części dworca kolejowego to wyjątkowy w skali całego kraju projekt. Autorem aranżacji wnętrz dworca, w ramach jego
rewitalizacji, jest architekt wnętrz dr Jan Sikora.
Więcej o plebiscycie na str. 5

Stacja Kultura to nie
tylko ciekawe, oryginalne
wnętrza oraz funkcjonalna
i wygodna wypożyczalnia
książek. Pośród regałów
z książkami toczy się interesujące życie kulturalne:
koncerty, spotkania z pisarzami i podróżnikami,
recitale, imprezy dla dzieci,
a nawet takie akcje, jak
Dzień Dawcy Szpiku.
Piszemy o nim na str. 3

W tym tygodniu rozpoczął się Wielki Post,
czas pokuty i nawrócenia.
Między Środą Popielcową
a
Wielkim
Piątkiem,
w każdy kolejny piątek odbywają się nabożeństw Drogi
Krzyżowej, które już dzisiaj
rozpoczną się we wszystkich
rumskich kościołach.
W Wejherowie, na tamtejszej Kalwarii nabożeństwa te mają szczególny
wymiar. Ojcowie franciszkanie zapraszają w każdy
piątek na Kalwaryjskie
wzgórza. O godz. 15.00
w kościele klasztornym
odprawiana jest msza św.
w intencji pielgrzymów
i uczczenie Relikwii Krzyża
Św., a ok. godz. 16.00 nastąpi wyjście na Kalwarię.

Akty urodzeń i chrztów, ślubów i zgonów, pochodzące sprzed ponad stu lat,
kryją wiele ciekawych informacji.
Przekonał się o tym rumianin Daniel Dempc, którego pasją stało się poszukiwanie rodzinnych korzeni oraz
opracowywanie informacji archiwalnych, dotyczących
mieszkańców Rumi na przełomie XIX i XX wieku. Gdzie
indziej D. Dempc musiał szukać śladów własnej rodziny
i rozwiązywać tajemnice przodków.
Str. 8

Igrzyska w Rumi
Przez trzy dni w obiektach sportowych Rumi rywalizowały drużyny z całej Polski, grając w halową piłkę
nożną. XIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbyły się w naszym mieście
w dniach 6-8 lutego 2015 r.
Zwycięskie drużyny wyjechały z Rumi z pucharami
i nagrodami.
Str. 14
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AKTUALNOŚCI

Modlitwa i wspomnienia w Wejherowie

Uczcili pamięć śp. Prezydenta

Trzynaście włamań
do samochodów

W szóstą rocznicę wizyty Prezydenta
Rzeczypospolitej śp. Lecha Kaczyńskiego
w Wejherowie, mieszkańcy powiatu wejherowskiego, m.in. rumianie, uczcili pamięć
o nim. Złożono wiązanki kwiatów pod tablicą, poświęconą temu wydarzeniu.
Wcześniej odbyła się uroczysta mszą świętą w intencji Ojczyzny i narodu, wszystkich bohaterów zmarłych
i pomordowanych w obronie dziekan Tadeusz Reszka.
Przypomnijmy, że Prezydent Lech Kaczyński gościł w Wejherowie 10 lutego 2009 roku, w związku z
89. rocznicą zaślubin Polski z morzem i obchodami tej
rocznicy w Pucku. Na wejherowskim rynku przywitały
go tłumy mieszkańców miasta.

Rocznica śmierci dowódcy

Uroczystości
w Gołubiu
W niedzielę 8 marca odbędą się uroczyste
obchody 71. rocznicy bohaterskiej śmierci dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”, por. Józefa Dambka, który zginął 4 marca 1944 r. Uroczystości odbędą się w Gołubiu i Szymbarku, a organizatorzy zapraszają wszystkich na obchody.
Początek zaplanowano w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Gołubiu, gdzie o godz. 10.00
rozpocznie się uroczysta Msza Święta. Potem nastąpi przemarsz do miejsca upamiętniającego śmierć por. J. Dambka
nad Jeziorem Dąbrowskim, prowadzony przez ułanów ze
Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii Polskiej „Hubal”.
Godz. 11.30 – uroczystość pod krzyżem upamiętniającym por. J. Dambka, w tym modlitwa w intencji dowódcy
i jego podkomendnych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego. Zaplanowano m.in. Apel
Poległych i złożenie wiązanek kwiatów.
Dalsze obchody odbędą się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie o godz. 13.00 zaplanowano
partyzancki poczęstunek, złożenie wiązanek kwiatów pod
pomnikiem „Gryfa Pomorskiego”, a także rekonstrukcję historyczną. Uroczystości zakończą się biesiadą patriotyczną.
REKLAMA

Uprzejmie informujemy, iż
Biuro Poselskie
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie, ul. Kościuszki 3
przyjmuje Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego
w następujących dniach:
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Z POLICJI

Fot. Franciszek Sychowski

Ważne bezpieczeństwo

Pieszy i odblaski
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowi, której celem była poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. Ukarano 21 pieszych, naruszających przepisy ruchu drogowego. M.in. poruszali się po zmroku bez
elementów odblaskowych.
Policjanci przede wszystkim kładli nacisk na bezpieczeństwo pieszych, którzy często są sprawcami wypadków
drogowych. Podczas akcji ukarano 63 osoby, w tym 21 pieszych.
Głównymi przewinieniami pieszych było nieużywanie
obowiązkowych elementów odblaskowych po zmroku poza
terenem zabudowanym oraz przechodzenie w miejscu
niedozwolonym czy też przechodzenie przez jezdnię przy
czerwonym świetle.
Dodatkowo policjanci skontrolowali, 136 samochodów
oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. Takie działania są realizowane cyklicznie.

Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn,
którzy włamywali się do samochodów na terenie
Rumia. Sprawcy zostali zatrzymani po krótkim
pościgu, gdy próbowali uciec z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze z Rumi w trakcie patrolowania
miasta otrzymali zgłoszenie telefoniczne, że na jednym z przyblokowych parkingów ktoś wybił szybę
w samochodzie. Policjanci dojeżdżając na miejsce
zauważyli uciekających dwóch młodych mężczyzn.
Szybko zatrzymali 16 i 18-latka, którzy włamali się
do trzech samochodów. Młodzi ludzie ukradli z nich
radia oraz dziecięcy rower górski.
Kryminalni z wejherowskiej komendy wspólnie
z funkcjonariuszami z Rumi ustalili także, że ci sami
sprawcy odpowiadają za 10 innych kradzieży z włamaniem do samochodów, do których dochodziło
latem 2014 roku. Zarówno 18-latek i 16-latek zostali
przesłuchani. Policjanci odzyskali część kradzionych
rzeczy.
Za popełnione przestępstwo może grozić im kara
do 10 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki w samochodzie
W nocy na ul. Kościelnej w Rumi zatrzymano kierowcę volkswagena do kontroli drogowej. Podczas
sprawdzania pojazdu okazało się, że kierowca ma
narkotyki.
Policjanci znaleźli w nim saszetkę w której znajdowały się narkotyki. Po zbadaniu ich testerem okazało,
że znajduje się w nich marihuana i amfetamina.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a po przesłuchaniu usłyszał zarzuty.
Za posiadanie narkotyków zgodnie z Ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

REKLAMA

WAŻNE ELEFONY

POGOTOWIE
RATUNKOWE:
58 677-61-00
58 677-61-02
POLICJA:
58 679-67-22
58 679-67-02

poniedziałek - godz. 16.00 - 17.30
środa - godz. 16.00 - 17.30
czwartek - godz. 16.00 - 17.30

STRAŻ MIEJSKA:
58 679-35-55
58 671-94-73
58 679-65-73

Telefon kontaktowy: 606 917 957
kol. Violetta Mackiewicz-Sasiak

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ:
58 671-05-56
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AKTUALNOŚCI

Ruchliwa droga w centrum otrzyma nową nawierzchnię

Dzień Dawcy Szpiku
w Stacji Kultura

Ulica Dąbrowskiego Darczyńcy
będzie remontowana życia

Zmotoryzowani mieszkańcy Rumi dobrze wiedzą, że przejeżdżanie przez cenW sobotę 21.02.2015r w Stacji Kultura
trum miasta główną ulicą Dąbrowskiego nie należy do przyjemności. Dziury
(na szczęście zalepiane na bieżąco), krzywizny i wyboje powodują dyskomfort (Budynek Dworca PKP, ul. Starowieji wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Dlatego wiadomość o plano- ska), odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku Fundacji DKMS Polska połączony
wanym remoncie tej drogi z pewnością ucieszyła kierowców.
z wernisażem i wystawą prac dzieci z
Jak dowiedzieliśmy w
przedszkola „Iskierka” oraz „JanowiaUrzędzie Miasta Rumi,
czek” w Rumi. W ten szczególny dzień
częściowa
modernizacja
każdy będzie mógł podjąć ważną decyulicy Dąbrowskiego zostanie zrealizowana jeszcze w
zję życiową i zarejestrować się do Bazy
tym roku.
Dawcy Szpiku. Dawca szpiku okazać
- Remont obejmie fragmenty ulicy w samym censię może darczyńcą życia.
trum, gdzie jezdnia jest
najbardziej zdegradowana.
Niestety, nawierzchnia ulicy Dąbrowskiego jest stara
i zniszczona - informuje zastępca burmistrza Rumi,
Ryszard Grychtoł.
Nową
nawierzchnię
otrzyma odcinek od skrzyżowania z ulicą Starowiejską (bez samego skrzyżowania, które jest częścią
drogi wojewódzkiej) do ulicy
Piłsudskiego oraz odcinek
od przejścia dla pieszych
na wysokości obiektów
salezjańskich do ul. Grudziądzkiej, położonej niedaleko Ronda „Solidarności”.
Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego może
być remontowane dopiero
po uregulowaniu stosunków własnościowych. Na
razie inwestycja nie obejmie
tego skrzyżowania.
Planowany remont ma
przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także poprawić wygodę poruszania
się tą drogą.

REKLAMA

POŻYCZKI

GOTÓWKOWE

do

25.000
zł

Raty miesięczne
Telefon:

728 637 947

Ulica Dąbrowskiego w centrum Rumi będzie remontowana

- Planujemy położenie
asfaltowej
nawierzchni,
tak, aby jezdnia była prosta
i gładka, a co za tym idzie
także bezpieczna - dodaje
burmistrz R. Grychtoł.
Prace drogowe na ul.
Dąbrowskiego będą prowadzone wiosną i latem tego
roku, czekają nas zatem

utrudnienia w przemieszczaniu się po centrum
Rumi.
Przez całą zimę, na
bieżąco wyrównywane są
miejsca, gdzie jezdnia się
wykruszyła lub zapadła,
na co wpływ mają przede
wszystkim warunki atmosferyczne w połączeniu

z dużym ruchem samochodowym, w tym ciężkimi pojazdami.
AK.

ETTA
wygrywa
Zespół ETTA ze szkół
salezjańskich w Rumi odniósł kolejne sukcesy. Na
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie rumski zespół
zdobył wyróżnienie.
Na
Ogólnopolskim Konkursie
Kolęd i Pastorałek „Nad
światem cicha noc”, który odbył się w Gdańsku
śpiewające dziewczyny z
Rumi zajęły I miejsce w
kategorii zespoły, otrzymały
również Nagrodę
Specjalną Marszałka Województwa
Pomorskiego.
Klaudia Groth i Weronika
Walenciak otrzymały główne nagrody wśród solistów
w dwóch kategoriach wiekowych. Gratulujemy!

W Polsce co godzinę
diagnozuje się nowy przypadek białaczki. Co drugi
chory
zakwalifikowany
do przeszczepu szpiku od
dawcy niespokrewnionego,
takiego dawcy nie znajduje. - Dlatego im więcej potencjalnych dawców, tym
większe szanse na życie dla
osób chorych na białaczkę i
inne choroby układu krwiotwórczego- wyjaśnia Natalia Kostuch, inicjatorka
akcji Dnia Dawcy Szpiku w
Stacji Kultura.
Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek
pomiędzy 18 a 55 rokiem
życia, ważący nie mniej niż
50 kg i o wskaźniku masy
ciała nie wyższym niż 40
BMI. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja zarejestrowania się w bazie dawcy
powinna być przemyślana
i odpowiedzialna, a przede
wszystkim konsekwentna.
Dla Dawcy rejestracja
jest zupełnie bezpłatna,
koszty pokrywa Fundacja
DKMS ze środków własnych. Warto jednak wspomnieć, że przebadanie i
zarejestrowanie
jednego
Dawcy to koszt 250 PLN,

który ponosi Fundacja.
Nie jest on refundowany
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Od początku istnienia Fundacja DKMS
Polska może rozwijać bazę
rejestrując kolejnych potencjalnych Dawców m.in.
dzięki darowiznom osób
indywidualnych i finansowemu wsparciu firm.
Dlatego też każda, nawet
najmniejsza wpłata pozwoli pozyskać więcej potencjalnych Dawców komórek
macierzystych. Rejestracja w bazie jest bezpłatna,
ale organizatorzy będą
wdzięczni za pokrycie
kosztu rejestracji choćby
częściowo poprzez przekazanie darowizny.
21 lutego zapraszamy
również na towarzysząca
temu szczególnemu dniowi
wystawę prac plastycznych
„Dobro oczami dziecka”,
wykonanych przez dzieci
z przedszkola „Iskierka”
oraz „Janowiaczek”. Wernisaż rozpocznie się o godz.
10.00. Wystawę będzie
można obejrzeć w galerii
Stacji Kultura do końca
lutego 2015 r. w godzinach
otwarcia placówki.

21 lutego w godz. od 10.00 do 15.00 wszystkie zdrowe osoby mogą dokonać przy pomocy wolontariuszy
rejestracji Bazy Dawców Szpiku Fundacji DKMS Polska
i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców.
Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty.

Fundacja DKMS posiada możliwość rejestracji
dawców za pomocą pałeczek do poboru wymazu ze
śliny. Ta innowacyjna, bezbolesna metoda pozwala na
samodzielne pobranie wymazu, z którego DKMS, tak jak
z krwi, oznacza cechy zgodności tkankowej.
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UROCZYSTOŚĆ

Rumscy przedsiębiorcy spotkali się z burmistrzem i starostą
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Po pierwsze, trzeba zwiększyć
dochody miasta i inwestować
W Rumi odbyło się spotkanie biznesowe przedsiębiorców z burmistrzem Michałem Pasiecznym oraz starostą
powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius. W spotkaniu uczestniczyła poseł Krystyna Kłosin, a także właściciele
firm różnych branż. Ciekawa rozmowa burmistrza i starosty z przedsiębiorcami w Rumi odbyła się z inicjatywy Związku Pracodawców Pomorza - Oddział w Rumi, którego zarząd tworzą: prezes prof. dr hab. Wojciech
Lamentowicz, Mieczysław Hebel, Agnieszka Kamińska i Grzegorz Szalewski.
Burmistrz Rumi, Michał
Pasieczny poinformował o
działaniach władz miasta,
m.in. dotyczących opracowania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

USŁUGI WZDŁUŻ OPAT

- To pilne i ważne zadanie - podkreślił burmistrz
Rumi. - Zagospodarowania
będą wymagać w przyszłości
tereny sąsiadujące z planowaną Obwodnicą Północną
Aglomeracji Trójmiejskiej.
Tereny wzdłuż OPAT-u powinny być przeznaczone na
usługi, nawet te uciążliwe,
ale z pewnością nie możemy planować tam zabudowy
mieszkaniowej.
Zdaniem M. Pasiecznego
obiekty usługowe powinny
powstawać również wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

PILNY REMONT
BUDYNKÓW

Mówiąc o najpilniejszych zdaniach, burmistrz
Rumi wymienił konieczny
remont budynków komunalnych na terenie Zagórza, w rejonie ul. Kombatantów i Szkolnej, m.in.
podłączenie tych domów do
sieci ciepłowniczej OPEC.
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RONDO POTRZEBNE
W JANOWIE

- Najważniejszym zadaniem władz miasta jest
jednak zwiększanie dochodów miasta, bo bez tego
niemożliwa jest realizacja
potrzebnych inwestycji powiedział burmistrz Pasieczny. - Należy do niech
z pewnością budowa ronda
u zbiegu ulic Pomorskiej i
Gdańskiej, bo takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.
Ruch samochodowy jest
tam bardzo duży, a obciążenie tej trasy prawdopodobnie jeszcze wzrośnie po
wybudowaniu połączenia
drogowego Rumi i Redy
na przedłużeniu ulicy Kosynierów. Podejrzewam, że
wiele osób będzie jeździć od
ulicy Kosynierów w stronę Gdyni właśnie przez
wspomniane skrzyżowanie
Gdańskiej i Pomorskiej.

ZIELONE ŚWIATŁO
DLA BIZNESU

Odpowiadając na pytania przedsiębiorców, burmistrz Rumi zapewnił, że w
Urzędzie Miasta zapalono
zielone światło dla przedsiębiorców, którzy planują
bądź realizują inwestycje.

- Chcę doprowadzić do
tego, żeby procedury były
przyjazne przedsiębiorcom,
a urzędnicy jak najszybciej
przygotowywali niezbędne
materiały i dokumenty – powiedział Michał Pasieczny.

WSPÓŁPRACA
SAMORZĄDÓW

O zamierzeniach władz
powiatu mówiła z kolei
starosta Gabriela Lisius,
deklarując współpracę samorządu powiatowego z
samorządami miast i gmin
powiatu wejherowskiego.
Pani starosta przypomniała, że w Wejherowie odbył się pierwszy konwent
samorządowy z udziałem
prezydenta, burmistrzów i
wójtów, w tym burmistrza
Rumi.
Wracając do załatwiania
spraw w urzędach, m.in. w
Starostwie, G. Lisius przypomniała, że procedury są
związane z przepisami prawa, których urzędnicy muszą przestrzegać. Nie mniej
trzeba starać się o usprawnienie procedur.
- Zarządzanie w samorządach powinno mieć
charakter menadżerski, a
wszelkie papiery, pozwolenia, zgody powinno się

wydawać w możliwie szybkim terminie, bo czas to
pieniądz - dodała Gabriela
Lisius.
Pani starosta poinformowała o planowanym spotkaniu z przedsiębiorcami
powiatu wejherowskiego,
które prawdopodobnie odbędzie się w marcu br.

KIEDY POWSTANIE
CENTRUM RUMI?

Prof. Wojciech Lamentowicz pytał burmistrza
Rumi o plany, związane z
budową czy zagospodarowaniem centrum naszego
miasta, a Michał Pasieczny
stwierdził, że to ważna i
pilna sprawa.
- Myślę, że tego rodzaju
inwestycję można realizować w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego, włączając mieszkańców Rumi
- powiedział burmistrz M.
Pasieczny. – Najpierw jednak potrzebna jest dyskusja nad kształtem i lokalizacją centrum z nowym
ratuszem.
Grzegorz
Partyka,
właściciel firmy VEGA
przypomniał, że dyskusje
na temat, w tym konsultacje społeczne były już
prowadzone. Mieszkańcy

Starosta Gabriela Lisius, burmistrz Michał Pasieczny
i prof. Wojciech Lamentowicz.

i eksperci opowiedzieli się
za budową centrum w obecnym centrum miasta, czyli w rejonie skrzyżowania
ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego.

POTRZEBNE
INFORMACJE

Podczas spotkania w
Rumi poruszano kilka innych tematów, takich jak konieczność rozwoju turystyki
w powiecie wejherowskim.
- To jest pierwsze merytoryczne spotkanie, zor-

ganizowane przez nowy
rumski oddział Związku
Pracodawców
Pomorza.
Widać, że taka dyskusja i
informacje są bardzo potrzebne - powiedziała poseł
Krystyna Kłosin. – Takie tematy, jak gospodarka nieruchomościami lub
plany zagospodarowania
przestrzennego zawsze budzą emocje i kontrowersje,
ale rozmowy i wymiana informacji pozwala wyjaśnić
niektóre wątpliwości.
AK.
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OGŁOSZENIE

Informacje z Urzędu Miasta w Rumi
Podatek od nieruchomości
Zagłosuj
w
plebiscycie
Decyzje roznoszą
na Stację Kultura
urzędnicy UM
Urząd Miasta Rumi informuje mieszkańców, że
pracownicy rumskiego magistratu roznoszą na terenie Rumi korespondencję zawierającą decyzje dotyczące podatku od nieruchomości za rok 2015.
Pracownicy posiadają stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi.

Zmiana wzoru
dowodu osobistego
W dniu 1 marca 2015 r. planowane
jest wprowadzenie nowej ustawy o dowodach osobistych oraz nowego wzoru
dowodu osobistego.
W związku z powyższym sugerujemy, aby osoby, które planują złożyć
wniosek o wydanie dowodu
osobistego po 1 marca br.
skontaktowały się wcześniej telefonicznie (58 679
65 28 lub 58 679 65 69)
lub mailowo (wso@um.rumia.pl) z pracownikami
Wydziału Spraw Obywatelskich w celu potwierdzenia, czy nowe przepisy
weszły w życie i jakie dokumenty należy przedłożyć w celu załatwienia
formalności związanych z
wydaniem dowodu osobistego. Nowe przepisy przewidują inny format zdjęć
(paszportowe). Dlatego też,
aby uniknąć niepotrzeb-

nych kosztów prosimy nie
wykonywać zdjęć z wyprzedzeniem.
Do dnia 1 marca 2015 r.
wnioski o wydanie dowodu
osobistego
przyjmowane
są na dotychczasowych zasadach (zdjęcia w pozycji
lewego półprofilu z widocznym lewym uchem).
Jednocześnie
informujemy, że dowody osobiste zachowują
ważność do upływu
terminów w nich określonych (data ważności dowodu osobistego
znajduje się w prawym
dolnym rogu dowodu).
Nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów
osobistych.

Kwalifikacja wojskowa
Mężczyźni urodzeni w 1996 roku
zobowiązani są do stawienia się do
kwalifikacji wojskowej
W dniach od 9 lutego do 3 kwietnia 2015 r. funkcjonować będzie w Wejherowie Powiatowa Komisja Lekarska
działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Osoby z
Gminy Miejskiej Rumia zobowiązane są stawić się
przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie
w dniach 19 lutego-27 lutego 2015 r. (dzień dodatkowy
dla kobiet 3 kwietnia 2015 r.) w budynku Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 roku, a także
urodzeni w latach: 1995, 1994, 1993,1992, 1991, którzy
dotychczas nie dopełnili tego obowiązku
Cały komunikat na ten temat można przeczytać na
stronie Urzędu Miasta Rumi: http://um.rumia.pl

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Stacja Kultura Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rumi została nominowana w Plebiscycie Polskie Wnętrze 2014 w
kategorii Wnętrza Publiczne.
Organizatorem plebiscytu, już po raz siódmy, jest Grupa Sztuka
Architektury. Głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL
potrwa do 5 marca
2015 roku. Patronem
medialnym
głosowania jest telewizja TVP
Kultura, a współpracę redakcyjną podjęło radio RMF Classic.
W tegorocznym plebiscycie o głosy walczy
blisko 100 kandydatów!
Realizacje podzielone
są na trzy główne kategorie: kubatura, wnętrza i krajobraz. Ich
prezentacje zebrane w
specjalnych
formularzach plebiscytowych
znaleźć można na stronach głównych wortali
należących do Grupy
Sztuka Architektury.
Rumska Stacja Kultury startuje w kategorii wnętrz. Oto link do
głosowania (głosy oddajemy w połowie pierwszej strony w zakładce
„wnętrza publiczne”):
http://www.sztuka-wnetrza.pl/
Gorąco zachęcamy
do głosowania!
Najbliższa sesja Rady Miejskiej Rumi odbędzie się 26
lutego br., w sali nr 100 Urzędu Miasta Rumi, o godz. 11.00.
Głównymi tematami obrad będzie Kultura, sport i rekreacja w mieście, a tym m.in.: sprawozdanie Komisji Kultury, sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, sprawozdanie z
działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi, sprawozdanie z
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na dwa wolne
stanowiska Radcy prawnego w Zespole Radców
Prawnych Urzędu Miasta Rumi w niepełnym wymiarze
czasu pracy ½ etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi:
www.bip.rumia.pl
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WYPOCZYNEK UCZNIÓW
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Zimowe ferie były udane

Zabawa i edukacja
Uczniowie powrócili już do szkół po zimowym odpoczynku, ale
wróćmy wspomnieniami do dwóch poprzednich tygodni, podczas których najmłodsi rumianie nie nudzili się.
Wiele atrakcji czekało
na uczniów szkół podstawowych w Miejskim Domu
Kultury, gdzie zorganizowano zajęcia świetlicowe, gry i
zabawy zręcznościowe, zajęcia muzyczne i plastyczne,
a także ognisko i pieczenie
kiełbasek. Były wycieczki na
kręgle, na basen i do kina.
- Na nasze zajęcia przychodziło codziennie od 40 do
50 dzieci - mówi Ludwik
Bach, dyrektor MDK.
Na ciekawe zabawy zaprosił uczniów podczas ferii również Dom Kultury
„Janowo”, gdzie zorganizowano „Ferie ze sztuką”, a
w nich np. przedstawienia
teatralne, biesiadę rycerską,
poznawanie instrumentów
muzycznych, spotkanie z
psami zaprzęgowymi i bal
przebierańców. W hali MOSiR rozgrywano emocjonujące mecze i turnieje sportowe,
a w Stacji Kultura odbywały się zajęcia plastyczne i literackie, a także gry i zabawy.
Zimowiska z dala od miasta oraz w Rumi zorganizowały wszystkie rumskie
parafie. W Oratorium w
parafii NMP Wspomożenia Wiernych w pierwszym
tygodniu ferii odbyły się
edukacyjne półkolonie pod
hasłem „Był sobie człowiek”.
Ok. 50 dzieci poznawało
anatomię człowieka, historię i wynalazki, technikę,
elektrykę i chemię. W dru-

gim tygodniu zorganizowano dni otwarte dla wszystkich chętnych.
- Na zajęcia w drugim tygodniu przychodziło około 30
uczennic i uczniów, dla których przygotowaliśmy różne
gry i zajęcia manualne - wyjaśniał ks. Mariusz Kulpa,
kierownik
salezjańskiego
Oratorium im. św. Dominika
Savio w Rumi. - Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z Urzędu Miasta.
Ponad 100 uczestników
brało udział w różnych formach zajęć zorganizowanych przez Hufiec ZHP
Rumia, Dom Harcerza
oraz środowiska harcerskie.
Nie trzeba dużych nakładów, aby dobrze się bawić i
przeżywać przygody zorganizowane przez innych co
udowodnili harcerze organizując zajęcia podczas ferii z własnych środków bez
żadnego
dofinansowania.
Ponad 30 osobowa grupa
zuchów i harcerzy z Rumi i
Redy spędziła 6 dni na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
- Uczestnicy mieszkali na zamku krzyżackim,
zwiedzili jego wszystkie zakamarki, podobno widzieli
nawet Biała Damę - ducha
Anny Wazówny - opowiada
komendantka zimowiska dh
phm Aleksandra Piotrowska. - Uczestnicy zimowiska
pojechali na wycieczkę do
Torunia, uczestniczyli w

turnieju rycerskim i zostali
pasowani na rycerzy.
Nie zabrakło ognisk z
pieczeniem kiełbasek oraz
zwiedzania
okolicznych
atrakcji. Były również gry
harcerskie i quizy, wycieczka na basen oraz zajęcia
muzyczne. Zuchy z 22 GZ
w Rumi spędziły czas na
biwaku w Domu Harcerza
i na wycieczkach do gdyńskiego Parku Trampolin
JUMPCITY i innych ciekawych miejsc. Uczyły się
nowych pląsów i piosenek,
bawiły się na świeżym powietrzu i zdobywały nowe
sprawności. Harcerze z 17
RDH, 7 DH i 20 RDHCzB
spędzili czas m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdyni
oraz na wycieczce do Labiryntu Zoltar, gdzie sprawdzili swoje umiejętności w
laserowym paintballu.
Harcerza z 11 HDCZB
zorganizowali wyprawę do
Parku Trampolin JUMPCITY. Wieczorem brali udział
w ognisku z kiełbaskami, a
pełną wrażeń noc spędzili
w Domu Harcerza w Rumi.
- Nie tylko w ferie serdecznie zapraszamy na
zbiórki harcerskie każdego, kto lubi przygody
na harcerskim szlaku.
Nasze propozycje można
znaleźć na stronie internetowej www.zhprumia.
org - dodaje harcmistrz
Bogdan Formella.

Pełna emocji zabawa w Oratorium im. św. Dominika Savio.
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Zuchy z Rumi na basenie podczas zimowiska w Golubiu-Dobrzyniu.

Szachy i gra w rzutki to niektóre zajęcia w MDK. Więcej zdjęć na stronie
www.gazetarumska.pl

W Oratorium dzieci były bardzo zajęte.

W dużej sali MDK można tańczyć lub
bawić się kółkiem w hula-hop.

INFORMACJE Z POWIATU
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Powiat wspiera organizacje pozarządowe

Lokalny Punkt Informacyjny

160 tysięcy zł na 92 projekty

Starostwo Powiatowe
w czołówce rankingu

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych
na 2015 r. Tego rodzaju wsparcie otrzymało 71 organizacji w ramach 92 projektów,
Utworzony przy Starostwie Powiatona łączą kwotę 160 tys. zł. Wszystko to w ramach działań na rzecz mieszkańców po- wym w Wejherowie Lokalny Punkt Inforwiatu wejherowskiego.
macyjny Funduszy Europejskich zajął I
Dotacje
przyznawane
są nieprzerwanie od 2002
roku, dzięki czemu udało
się zrealizować już ponad
pół tysiąca projektów. W
roku bieżącym liczba ta
wzrośnie o kolejne 92 przez
co wsparcie powiatu wejherowskiego dla organizacji
pozarządowych od początku przyznawania dotacji
przekroczy sumę miliona
złotych. Współpraca Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi
jest jednym z najistotniejszych zadań, co dostrzegalnie wpływa na integrację
i prawdziwy rozwój mieszkańców powiatu.
W tym roku dotacje
przeznaczone są na realizację zadań zleconych
przez powiat m.in. z za-

miejsce pod względem ilości udzielonych
konsultacji elektronicznych oraz wysokie III miejsce (ustępując jedynie punktom gdańskim!) pod względem wszystkich
udzielonych informacji.

Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski:
Organizacje pozarządowe w sposób szczególny przyczyniają się do
budowy więzi ze społeczeństwem.
Tego rodzaju współpraca przyczynia się do
podniesienia jakości usług
publicznych oraz integrację mieszkańców powiatu.
Organizacje stają się nie
tylko wykonawcami zadań,
lecz także ich inicjatorami
kresu sportu, ochrony zdrowia, wsparcia osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem

i uczestnikami projektowania regulacji co wpływa
na urzeczywistnienie się
prawdziwego partnerstwa.
Współpraca powinna
być istotna w kontaktach
i pracach z organizacjami
pozarządowymi,
które
są bezpośrednimi przedstawicielami
naszych
mieszkańców i taką dobrą
współpracę chciałabym
realizować.
jest zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców
powiatu, działania na rzecz
integracji europejskiej, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
zaktywizowanie

Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie jest
udzielanie kompleksowych
informacji
organizacjom
pozarządowym i osobom

działalności kulturalnej oraz
sportowo-rekreacyjnej.
Szczegółowe informacje na:
www.powiat.wejherowo.pl

prywatnym, na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla powiatu
puckiego, wejherowskiego
oraz kartuskiego.

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo
@powiatwejherowski.pl

OGŁOSZENIE

Wykaz organizacji pozarządowych
z terenu miasta Rumi,
które otrzymały wsparcie na 2015 r. 		
Decyzja Zarządu po uzyskaniu
opinii właściwej Komisji

Lp.

Nazwa podmiotu

1

Fundacja "SŁOWO" w Rumi (2 zadania)

3 000

2

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet" w Rumi		

3 000

3.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile przy parafii pw. NMP WW w Rumi (2 zadania)

4 000

4.

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA

1 000

5.

Stowarzyszenie Carving Team Poland w Rumi

3 000

6.

Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia w Rumi		

2 500

7.

Klub Sportowy Karate "SAKURA" w Rumi		

2 000

8.

Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi

3 000

9.

Rumski Klub Sportowy

1 500

10.

Akademia Piłki Siatkowej Rumia 		

2 000

11.

Rugby Club Arka Rumia

1 500
26 500
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Informacje o dawnych mieszkańcach kryją się w księgach parafialnych i USC

Poszukiwanie rodzinnych korzeni
Akty urodzeń i chrztów, ślubów i zgonów, pochodzące sprzed ponad
stu lat, kryją wiele ciekawych informacji. Przekonał się o tym rumianin
Daniel Dempc, którego pasją stało się poszukiwanie rodzinnych korzeni
oraz opracowywanie informacji archiwalnych, dotyczących mieszkańców Rumi na przełomie XIX i XX wieku.
Daniel Dempc od kilku
lat jest aktywnym członkiem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego
z siedzibą w Sopocie. Zrzeszeni tam genealodzy badają dostępne w archiwach
informacje i starają się ułatwić dostęp do nich wszystkim zainteresowanym.

KSIĘGI USC I PARAFII

- Bardzo wiele osób poszukuje danych o swoich
przodkach, a nie każdy ma
czas i możliwość żmudnego
przeglądania dokumentów
w archiwach - mówi Daniel
Dempc. - Dlatego członkowie
PTG najpierw fotografują
akty chrztów, ślubów i zgonów dostępne w Diecezji Pelplińskiej oraz w Archiwum
Państwowym w Gdańsku, a
potem wpisują informacje z
tych ksiąg do odpowiednich
tabeli. Ja też się tym zajmuję, a dokładnie robię chronologiczne zestawienia, dotyczące mieszkańców Rumi w
okresie od 1874 do 1911 roku.

PRZODKOWIE
W INTERNECIE

Dane są publikowane na
stronie internetowej Towarzystwa www.ptg.gda.pl. Je-

żeli ktoś szuka informacji
o swoich przodkach, ma
ułatwione zadanie. W archiwum można przejrzeć
dziennie 10 ksiąg, w tabelce udostępnionej w internecie można jednego dnia
przejrzeć setki pozycji.
Dzięki
pracy
ponad
150 osób, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
zgromadziło już i udostępniło około 3 mln pozycji:
chrztów, ślubów, zgonów.
Na stronie PTG funkcjonuje też forum, na którym
można wymieniać informacje albo uzyskać cenną
wskazówkę od osoby bardziej doświadczonej w poszukiwaniu danych.

KSIĘGI OD XVI WIEKU

Wspomniane
księgi
urzędów stanu cywilnego
oraz księgi parafialne mają
co najmniej 100 lat. Późniejsze (czyli „młodsze”) dokumenty nie są udostępniane
zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Jedynie
księgi zgonów można upublicznić po 50 latach, inne
dopiero po stu.
Najstarsze księgi w archiwach w Polsce i Europie
pochodzą z końca XVI wie-

ku, bo w tamtym czasie Sobór Trydencki (1545-1563),
wydał uchwałę w sprawie wpisywania chrztów,
ślubów i zgonów do ksiąg
parafialnych.
Wcześniej
takich informacji nie zapisywano poza rodzinną dokumentacją, ale tą ostatnią
mogą pochwalić się głównie
rody szlacheckie i arystokratyczne. Później niż parafialne pojawiły się akty
urzędowe,
wystawiane
przez USC z okazji narodzin, ślubów i zgonów.

CIEKAWE INFORMACJE

- Dużo ksiąg zaginęło
w czasie wojen, pożarów,
więc dane są okrojone.
Na szczęście po II wojnie
światowej udało się odzyskać księgi, które wywieźli
Niemcy - mówi D. Dempc.
- W starych archiwalnych
dokumentach można znaleźć wiele ciekawostek, na
temat wieku mieszkańców
Rumi, ich imion i nazwisk,
liczby dzieci itp.
Co ciekawe, średnia
długość życia w Rumi w
latach 1874-1911 wynosi
zaledwie 25 lat, ale wpływa na to fakt, że połowa
zmarłych to dzieci, często

Brat dziadka Władysław Tessmer w pruskim mundurze (pierwszy z prawej) na
pocztówce przesłanej z Bułgarii w 1916.
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bardzo małe. Dorośli umierali w większości między
60 a 80 rokiem życia. Zgłaszająca zgon rodzina nie
zawsze wiedziała ile lat ma
ich bliski, zwłaszcza jeśli
był osobą sędziwą. Czasem
ludzie nie mieli dokumentów z dokładnymi danymi.

PRAWIE 6 TYSIĘCY OSÓB

Jak wyjaśnia pan Daniel,
urzędnicy niemieccy mieli problem z zapisywaniem
polskich nazwisk - pisali
różne wersje tego samego
nazwiska, a księgi USC zawierają wiele błędów. Czasem są to błędy zabawne.
- Na przykład przy nazwisku Wisiorek, na marginesie widnieje późniejszy
dopisek, ze chodzi o nazwisko Wieczorek - mówi rumianin.
Daniel Dempc wpisał
do tabeli imiona i nazwiska pochodzące z wpisów o 2900 urodzeniach,
1700 zgonach oraz ok. 560
ślubach. Ponieważ przy

Pradziadkowie pana Daniela - Jan i Rozalia Dempc w
czasie II wojny światowej

ślubach widnieją dwa nazwiska pary małżonków,
można policzyć, że w sumie
w zestawieniach, wyko-

Z badań D. Dempca wynika że:
IMIONA I NAZWISKA
Najczęściej powtarzające się w dokumentach i wpisach do ksiąg imiona to:
Jan (ponad 180) Anna, Franciszek, Paweł, Maria, Augustyn, Marta, Antoni,
Helena, Józef.
Wśród ewangelików (przeważnie Niemców): Otto, Herman, Wilhelm
Najczęściej występujące nazwiska: Krause, Kreft, Rosinke, Rohde, Schlass,
Lehmann, Doppke, Pranga, Boike, Labuhn, Wicka (to forma i męska i żeńska),
Bieschke.

nanych przez mieszkańca
Rumi znalazło się ok. 5720
osób, żyjących w Rumi we
wspomnianym okresie.
dokończenie na str. 9

BLIŹNIĘTA I TROJACZKI
Z ksiąg urodzeń USC Rumia wiadomo, że:
W latach 1874-1911 w kilku wsiach,
tworzących obecną Rumię urodziło
się 45 par bliźniąt i jedne trojaczki.
Najwięcej dzieci od tych samych rodziców to 15. Oprócz tego w 5 przypadkach urodziło się od 11 do 13 dzieci.
USC Rumia obejmował swoim zasięgiem
właściwie dzisiejsze miasto. Wyróżniano następujące miejscowości: Rumia,
Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka, Janowo,
Ludwikowo i Krępiec.

MĘŻOWIE SPOZA RUMI
Z ksiąg ślubów można dowiedzieć się, gdzie mieszkali narzeczeni. Jeśli chodzi o kobiety
(panny młode), prawie wszystkie mieszkały w Rumi. Natomiast wśród mężczyzn jest
większe zróżnicowanie: na 564 śluby - z Rumi pochodziło 338 narzeczonych stających na ślubnym kobiercu.
Z innych miejscowości obecnego powiatu wejherowskiego przybyło 81 panów. Z innych
powiatów woj. pomorskiego - 108, a z ościennych województw - 14.
8 mężczyzn pochodziło z terenów obecnych Niemiec, a 1 z obecnego Obwodu Kaliningradzkiego.
Jest to podział według dzisiejszych granic, ale wówczas wszyscy oni mieszkali w Niemczech.
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Poszukiwanie
korzeni...
dokończenie ze str. 8

KRZYŻYK ZAMIAST
PODPISU

- Nie wszyscy mieszkańcy umieli pisać, więc
na przykład akty ślubu są
często podpisane krzyżykami. Bywa, że na jednym
dokumencie naliczyłem aż
12 krzyżyków pary młodej
i świadków - mówi Daniel
Dempc, który odnotował
także, że pierwszym kierownikiem USC w Rumi
był Hermann Pferdmenges,
właściciel majątku w Rumi.

ZDJĘCIE PRADZIADKÓW

Daniel Dempc interesuje
się także własną rodziną
i własnym nazwiskiem,
które pochodzi od dębu (nazwisko Dębiec, Dempc).
- Impulsem do rozwinięcia takich zainteresowań
było zdjęcie pradziadków,
które otrzymałem w 2000
roku - mówi Daniel Dempc.
- Zacząłem szukać informacji o moich przodkach,
którzy do Rumi trafili w
latach 30-tych XX wieku.
Dlatego na próżno szukać
o nich wzmianki w dokumentach sprzed 1911 roku.
Pradziadek pana Daniela,
Jan Dempc był kierownikiem więzienia w Wejherowie. Pochodził z Rębiechowa. Rodzina mamy , która
z domu nazywa się Tessmer,
pochodzi z Kielna. Rodzinne
korzenie są więc zdecydowanie na Kaszubach.

ODNALEZIONE GROBY

W swoich poszukiwaniach i
ustalaniach, m.in. miejsca
pochówku członków rodziny,
pan Daniel odniósł niemałe
sukcesy. Odnalazł m.in. grób
swojego dziadka Bernarda Dempca (syn Jana), o
którym wiadomo było tylko,
że zmarł w czasie wojny w

KULTURA I ROZRYWKA

Marzec w Filharmonii Kaszubskiej

Taniec i piosenki
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w marcu do
Filharmonii Kaszubskej na kilka interesujących wydarzeń
kulturalnych. O szczegółach można przeczytać na stronie:
www.wck.org.pl
TEATR TAŃCA

Tablica nagrobna siostry
prapradziadka Daniela Dempca, Zuzanny z
Tessmerów, zmarłej w
1928 roku znajduje się na
cmentarzu w Kielnie.

Niemczech. Wnuk odnalazł
jego grób, a dokładnie zbiorową mogiłę, w której dziadek
został pochowany jako więzień obozu w Buchenwaldzie.
Z kolei brat dziadka
ze strony matki zaginął
gdzieś w Europie w czasie
wojny. Pan Daniel zlokalizował jego grób w Zagrzebiu, a za pośrednictwem
znajomych, którzy często
jeżdżą do Chorwacji na wakacje, zdobył nawet zdjęcie
grobu. W poszukiwaniach
korzeni rodzinnych rumianin doszedł do XVII wieku.
Oprócz albumu z cennymi starymi zdjęciami
rodzinnymi i zachowanymi dokumentami, Daniel
Dempc opracował i wydał
niewielką książkę o rodzinie Tessmerów. Taką sama
ma zamiar wydać o rodzinie Dempców.
- Zarówno w poszukiwaniach informacji o rodzinie,
jak i opracowywaniu danych o rumianach w XIX
i na początku XX wieku,
wciąż mam wiele do zrobienia - mówi pan Daniel. Widać, że genealogią zajmuje
się z prawdziwą pasją.
Anna Kuczmarska

NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Na 564 śluby, aż 453 śluby katolików, 93 ewangelików
i 18 mieszanych obu wyznań . W zgonach jest tylko
jedna osoba wyznania mojżeszowego: matka kupca
Arona Maschkowskiego z Rumi.
Wiek nowożeńców wahał się od 20 do 81 lat dla mężczyzn i od 16 do 69 lat dla kobiet (niektórzy żenili się lub
wychodzili za mąż drugi albo trzeci raz).
Średni wiek pana młodego to 30 lat, a panny młodej 27 lat.
Wśród panien młodych było 55 wdów ponownie wychodzących za mąż. Wdowa miała średnio 41 lat, a panna
(dosłownie) 25 lat.

Polski Teatr Tańca wystąpi w Wejherowskim
Centrum Kultury ze spektaklem „Czterdzieści”, 11
marca o godz. 19.00.
W spektaklu wykorzystano
muzykę:
Jo
Strømgren, Viljo Vesterinen, George Brassens,
Fryderyk Chopin, Giacomo Puccini, Francisco
Tarrega, Serge Gainsbourg, Giovanni Battista
Pergolesi, Antonio Vivaldi, Norbert Gabla, Ronan
Hardiman,
Ich
Troje,
Astor Piazzolla, Alfredo
Catalani, Eleni Karaindrou, Lars Årdal.
Opracowanie
muzyki:
Krzysztof "Wiki" Nowikow.
Bilety w cenie 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy).

JUBILEUSZ GRUPY
„PECTUS”

21 marca w Filharmonii Kaszubskiej zagra
i zaśpiewa znany zespół
„PECTUS”, który powstał
wiosną 2005 roku w Rzeszowie.
Koncert, który odbędzie
się w sali głównej wchodzi
w skład specjalnie przygotowanej trasy jubileuszowej na 10-lecie istnienia
zespołu PECTUS.
Bilety w cenie 40 zł (35
zł ulgowy)

TRZY SNY

„Trzy sny” to najnowszy
program zespołu Kanaan,
który zostanie zaprezentowany w WCK 29 marca o
godz. 18.00.

Formacja
Kanaan
założona została przez
Kubę Kornackiego. Wystąpiła na Festiwalu Debiuty 2013 w Warszawie,
wygrywając „wszystko co
było do wzięcia”. Pierwsza
płyta, „Tato”, otrzymała
na festiwalu Chrześcijańskie Granie 2013 status
„Złotego Krążka”.
Po wydaniu płyty w
dużym składzie i z niezwykłą mieszanką stylów, tym razem Kanaan
„schodzi w głąb”, zagra
bardziej kameralnie.
W nowym programie
usłyszymy trzech instrumentalistów: Cezarego Paciorka, Grzegorza Nadolnego i Macieja Afanasjewa.
Bilety kosztują 20 zł.

W MDK

Piosenki
Agnieszki
Osieckiej
W Miejskim Domu
Kultury, przy ul.
Mickiewicza
19
(Dworek pod Lipami) odbędzie się interesujący koncert
piosenek Agnieszki
Osieckiej, zatytułowany „Ja nie odchodzę kiedy trzeba”.
Znane, niezapomniane
i piękne piosenki nieżyjącej już autorki zaśpiewa   artystka
Teatru
Muzycznego z Gdyni:
Agnieszka Babicz, a
akompaniować jej będzie
na pianinie muzyk z tego
teatru - Zbigniew Kosmalski.
Koncert odbędzie się
w następną sobotę, 28
lutego o godz. 17.00.
Wstęp wolny.

Za tydzień w Multikinie

ENEMEF: Noc grozy i horrorów
ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów powstał z myślą o
tych, którzy pragną zaszyć się w mroku sali kinowej, by
poczuć prawdziwy dreszcz emocji. Ten przegląd filmów
grozy, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy w
polskich kinach jest dedykowany widzom o mocnych
nerwach, którym nie straszne są demony, upiorne moce
i krwiożercze bestie. To propozycja dla tych, którzy naprawdę lubią się bać!
Podczas maratonu zostanie pokazany film „Kobieta w
czerni” oraz jego kontynuacja - „Anioł śmierci” - obydwie
części charakteryzuje ciekawa fabuła, osnuta niepokojącą aurą tajemniczości. Ponadto w repertuarze Maratonu
Grozy i Horrorów znalazły się: najnowsza część krwawego
cyklu o zombie „[REC] 4: Apokalipsa” oraz demoniczna
„Annabelle”.
ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów odbędzie się w piątek, 27 lutego 2015 r. w 28 kinach sieci Multikino, w
tym w Multikinie w Rumi (Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14 A. Filmowy maraton rozpocznie się o godz. 22.00, a
koniec przewidywany jest ok. godz. 5.30 ran.
Bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz
przez Internet, przedsprzedaż rozpocznie się 30 stycznia
około 16:00; więcej informacji na temat przedsprzedaży
oraz możliwości rezerwacji biletów pod adresem www.
enemef.pl

Bilety dla Czytelników

Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne
podwójne zaproszenia na ENEMEF w Multikinie w
Rumi, który odbędzie się za tydzień 27 lutego. Aby
je zdobyć, trzeba do 21.02 do godz. 20.00 przesłać
swoje imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@
gazetarumska.pl. W temacie wiadomości prosimy
napisać: ENEMEF.
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy.
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STUDNIÓWKA

Maturzyści bawili się na sto dni przed egzaminami
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Tradycja i rozrywka
Wprawdzie minął już karnawał i pora zabaw, ale wróćmy wspomnieniami do studniówki, która odbyła się w styczniu. Na tradycyjnym balu sto dni przed maturą bawili się m.in.
maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Jak każe tradycja, po powitaniu uczestników studniówki przez dyrektora szkoły Janusza Wolańskiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców Wojciecha Kirklewskiego, uczniowie pięciu kolejnych klas maturalnych odtańczyli poloneza. Nasze zdjęcia pochodzą właśnie z tego momentu zabawy.
Ponieważ zabawa odbywała się w puiątek, ks. katecheta Mariusz Kulpa w imieniu księdza proboszcza udzielił dyspensy postnej.

Więcej zdjęć na stronie www.gazetarumska.pl
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SAMORZĄD
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Jest praca w rodzinnej firmie funkcjonującej ponad 40 lat Przekaż 1 proc. podatku

Okna, żaluzje i remonty dróg

Na Fundację „Słowo”

Fundacja „Słowo” z siedzibą w Rumi
Od 41 lat funkcjonuje w Rumi firma „Bob-Rollo”, znana przede wszystkim powstała pod koniec 2012 roku, ale
jako producent wysokiej jakości okien. To jednak nie jedyna oferta przedsię- swoje działania nieformalnie prowabiorstwa, którego właścicielami są bracia Marian i Henryk Bobruccy z Rumi.
dziła już od niemal 15 lat, kiedy to miał
miejsce pierwszy Konkurs Biblijny im.
- Produkujemy stolarkę
Kard. Hlonda – największy projekt prookienną z PCV , alumiwadzony do tej pory przez Fundację.
nium, i drewna, jeśli klient
sobie tego życzy - wyjaśnia
Marian Bobrucki. - ale
muszę tu podkreślić, że
zdecydowanie częściej wybierane są okna plastikowe, ponieważ są one ekologiczne, a jednocześnie są
bardzo wygodne, praktyczne i trwałe. Decydują się na
nie nawet Skandynawowie,
którzy kiedyś wybierali
głównie okna drewniane
do swoich drewnianych domów. Teraz się to zmieniło
na korzyść nowoczesności i
komfortu.
„Bob-Rollo” oferuje różne rodzaje i wymiary profili, odpowiednich dla różnych stref klimatycznych.
Firma jest producentem
drzwi wejściowych oraz
wszelkiego rodzaju osłon
zewnętrznych, takich jak
rolety czy markizy oraz
osłon wewnętrznych, czyli
żaluzji i rolet. Zapewnia
profesjonalny montaż oraz
serwis gwarancyjny. „Bob
Rollo” zajmuje się również
inwestycjami drogowymi,
takimi jak roboty ziemne,
asfaltowanie, prace kanalizacyjne, itp.
Rumska firma wygrywa przetargi na realizacje
inwestycji drogowych w
Rumi, Redzie i Wejherowie,
a także w Trójmieście.
Dynamiczny rozwój firmy, która od 2006 roku dysponuje nowoczesną halą produkcyjną w Gdyni, świadczy
o wysokiej jakości produktów i usług, niezbędnej wobec dużej konkurencji i wysokich wymagań klientów.
Potwierdzeniem dobrej jakości produktów Bob-Rollo są
certyfikaty oraz spełnianie
międzynarodowych
norm
ISO 9001 oraz ISO 14001.
- Materiały, z których
produkujemy nasze wyroby, a także surowce do
prac budowlanych i remontowych muszą być bardzo
dobrej jakości, bo nikt nie
kupi kiepskich towarów dodaje Henryk Bobrucki.
- Dotyczy to również wykonania usługi oraz zachowania się pracowników wobec
klientów. Każdy element
funkcjonowania firmy jest
równie ważny.

Fundacja stawia sobie za cel promowanie i umacnianie
wartości chrześcijańskich, rozwój rodziny jako fundamentu społeczeństwa, wychowywanie w duchu patriotycznym
realizowanymi poprzez organizację Konkursu Biblijnego,
działania na rzecz promocji naprotechnologii, organizowanie konferencji, koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców, wspieranie rozwoju edukacji
religijnej, działania wspierające organizacje o zbliżonych
celach.

DZWON „KSIĄDZ JERZY”

6 czerwca 2014, w czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita
gdański, poświęcił dzwonnicę imienia błogosławionego
Ks. Jerzego Popiełuszki, w całości sfinansowaną przez
mieszkańców miasta. Stanęła tuż obok pomnika św. Jana
Pawła II i krzyża na placu przy Rondzie Jana Pawła II w
Rumi.
Dzwon został odlany w najstarszej polskiej ludwisarni
„Braci Felczyńskich” w Przemyślu. Fundacja „SŁOWO”
przy współudziale Komitetu Budowy Dzwonnicy „Ks. Jerzy” zgromadziła środki finansowe, wybudowała dzwonnicę oraz zorganizowała uroczystości jej poświęcenia.

KONKURS BIBLIJNY

Młode pokolenie w firmie to m.in. Łukasz Bobrucki (z lewej) i Filip Bobrucki.

Oprócz polskich klientów, rumska firma sprzedaje swoje produkty i
świadczy usługi na terenie
kliku europejskich krajów,
głównie skandynawskich
takich jak Szwecja, Norwegia i Dania, ale także w
Niemczech, Belgii, Francji
i Szwajcarii a nawet w dalekiej Kanadzie i Australii.
Szczególnie trudne ale
przez to bardzo ciekawe są
prace prowadzone na terenie Szwajcarii, gdzie często wyzwaniem jest montowanie okien w starych,
zabytkowych budynkach,
mających kilkaset lat. To
wymaga dostosowania stolarki okiennej do wyglądu
budynku, dobranie odpowiednich materiałów, itp.
Okna wstawiane są czasem w stare ościeżnice. Nie
wszystkie firmy podejmują
się takich remontów.
Zdaniem
właścicieli
„Bob-Rollo”, kluczem do
sukcesu są ludzie. Na renomę zakładu, zaufanie
klientów i liczne wyróżnienia zapracowali wszyscy
zatrudnieni w rumskiej
firmie. Pracuje tam obecnie blisko 100 osób, w tym
trzej synowie właścicieli:
Łukasz, Krzysztof i Filip Bobruccy.

Młodzi ludzie zajmują
się m.in. logistyką, a także
komputeryzacją firmy, bez
której nie mogą funkcjonować nowoczesne cyfrowe linie produkcyjne, nie mówiąc
już o kontaktach z klientami. Komputery funkcjonują na każdym stanowisku
pracy, a dilerzy w zagranicznych placówkach mają
wgląd w proces produkcji i
w każdej chwili mogą sprawdzić, na jakim etapie jest realizowane przez „Bob-Rollo”
zamówienie.
- Komputeryzacja stawia
nowe wymagania wobec pracowników, bowiem bez znajomości programu nikt nie
uruchomi maszyny - mówi
Łukasz Bobrucki.
Właściciele firmy „Bob-Rollo” podkreślają, że
chętnie uczą młodych ludzi zawodu, przyjmując na
praktykę uczniów. W zakładzie można zdobyć nowe
umiejętności, zostając fachowcem w tej branży. Pracując w „Bob-Rollo” można
się rozwijać, doskonalić i
awansować.
Obecnie prowadzona jest
rekrutacja osób posiadających doświadczenie przy
montażach stolarki budowlanej, dla których nie będą
przeszkodą liczne wyjazdy

zagraniczne, aplikacje osób
zainteresowanych
można
przesyłać na adres: praca@
bobrollo.com.pl
O renomie tego przedsiębiorstwa świadczą liczne
nagrody, m.in. wyróżnienie
w konkursie „Firma z Jakością” oraz Grand Prix w
kategorii „Lider laureatów”
w jubileuszowej edycji tego
konkursu. Za działalność
w Izbie Rzemieślniczej
w Gdańsku, w ubiegłym
roku Marian Bobrucki
otrzymał prestiżową nagrodę rzemiosła - Szablę
Kilińskiego. To wyjątkowe
wyróżnienie. Bracia Bobruccy zasługują również
na uznanie ze względu na
działalność charytatywną
i wspieranie równych inicjatyw kulturalnych oraz
sportowych w Rumi.
Właczają się w wydażenia takie jak niedawny
Orszak Trzech Króli. Firma „BOB-ROLLO” była
jednym ze sponsorów tego
przedsięwzięcia.
- Mieszkamy w Rumi,
nasza firma ma tutaj siedzibę, więc chętnie wspieramy rumskie inicjatywy i
staramy się promować nasze miasto - mówi Marian
Bobrucki.
AK.

Pierwszy Konkurs Biblijny zorganizował Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NMPWW w Rumi,
który odbył się w roku szkolnym 2001/2002 i objął swoim
zasięgiem szkoły rumskie. W kolejnych edycjach rozszerzał swój zasięg i od kilku lat obejmuje całe województwo
pomorskie. Obecnie w Konkursie im. Sługi Bożego kard.
Augusta Hlonda uczestniczy około 700 przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
reprezentowanych przez ponad 70 tys. uczniów, którzy
uczestniczą w konkursie wiedzy oraz plastycznym. Konkurs Biblijny jest zamieszczony w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Od 2012 roku włączyła się w jego organizację Fundacja
„SŁOWO”, która jest głównym organizatorem Konkursu
Biblijnego w diecezjach poza województwem pomorskim.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), znane w Polsce pod nazwą Święta Trzech Króli, jest najstarszym
świętem chrześcijańskim odnoszącym się do narodzin
Jezusa Chrystusa. Obchodzone było nawet wcześniej niż
święto Bożego Narodzenia. Znaczenie tego święta dla
Polaków potwierdza wielowiekowa tradycja. Niestety, w
roku 1960, na fali szalejącej ateizacji, zniesiono je jako
dzień wolny od pracy. W zamyśle orędowników świętowania, ten dzień ma się stać ogólnochrześcijańskim, radosnym celebrowaniem w formie kolędowania, inscenizacji
zdarzeń biblijnych czy też wesołych orszaków. Do takiego świętowania zapraszamy w Rumi, gdzie w 2014 roku
około 3000 osób uczestniczyło w pierwszej uroczystości
Orszaku Trzech Króli, którego organizacji podjął się Mirosław Słowikowski.
Następna edycja, która odbyła się w 2015 roku zgromadziła podobną liczbę osób i była okazją do rozstrzygnięcia
konkursu szopek bożonarodzeniowych zorganizowanego
w Rumi.
Szczegółowe informacje na stronach:
www.fundacjaslowo.pl
Fundacja Słowo mieści się przy ul. Derdowskiego 23 w
Rumi, tel.: 664-918-649, biuro@fundacjaslowo.pl.
Prezes Fundacji, dr Jan Klawiter: 601-638-283
1% można przekazać za pomocą:
FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO
KRS 00000 99867 Lublin, z dopiskiem
– na Konkurs Biblijny.
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POGLĄDY I PORADY

Niezwykły koncert w rumskim kościele
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Golgota - ostateczne zwycięstwo
W niedzielę 1 marca br. o godz. 19.00
w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych odbędzie się wyjątkowy koncert pt.
„Golgota - ostateczne zwycięstwo”.
Koncert ten rozpoczyna trasę koncertową, a dokładnie
serię czterech spotkań z Ewangelią, głoszoną przez zespół
Kanaan na różne sposoby - poprzez świadectwo, muzykę i poezję. Na repertuar składają się kompozycje własne
i na nowo zaaranżowane pieśni z bogatej tradycji wielkopostnej.
Każde spotkanie będzie prowadzone przez inny duet Kuba Kornacki raz wystąpi z Cezarym Paciorkiem (akordeon, instr. klawiszowe), raz z Maciejem Afanasjewem
(skrzypce), raz z Grzegorzem Nadolnym (kontrabas), a raz
z Szymonem Damięckim (gitara). Wspólnym mianownikiem zespołu są znakomici muzycy, jazzmani z najwyższej półki w kraju. Zapowiada się więc prawdziwa uczta
duchowo-muzyczna.
W Rumi u Salezjanów usłyszymy Kubę Kornackiego
oraz Cezarego Paciorka.
Jakub Kornacki - aktor, solista Teatru Muzycznego w
Gdyni, za debiutancką płytę „Tato” wraz z zespołem Kanaan
nagrodzony na Debiutach 2013.
Cezary Paciorek - muzyk, kompozytor, współpracował z
zespołem Mietek Blues Band i wieloma znanymi muzykami
jazzowymi. Cztery płyty z jego udziałem otrzymały nominacje do „Fryderyka”. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną
Miasta Gdańska. Od wielu lat kompozytor muzyki do widowiska Verba Sacra w Wejherowie.
REKLAMA
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PORADY, OGŁOSZENIA I REKLAMY
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PRAWNIK RADZI

Czy poręczyciel
może odzyskać
pieniądze?
Szanowni Państwo, chciałbym opisać sytuację, która
może potencjalnie dotknąć wiele osób. Otóż jedna z
czytelniczek zwróciła się do mnie o pomoc w jej sprawie. Kilka lat temu poręczyła kredyt zaciągnięty przez
jej znajomego. Kredytobiorca, pomimo że był do tego
zobowiązany to nie spłacił swojego zobowiązania. Bank
w takiej sytuacji zaspokoił swoje roszczenie z majątku
poręczyciela, potrącając stosowne kwoty z przysługującego czytelniczce wynagrodzenia. W tej chili, gdy
czytelniczka spłaciła już cały kredyt, chciałaby odzyskać
swoje pieniądze. Niestety nie wie jaki jest aktualny
adres osoby, której poręczyła kredyt, gdyż ta osoba
zdążyła się wyprowadzić w wcześniejszego miejsca
zamieszkania, wie jedynie, że pobiera emeryturę.
W wyże opisanej sytuacji, odzyskanie pieniędzy
przez czytelniczkę jest jak najbardziej jest możliwe.
Umowa poręczenia jest regulowana przez Kodeks
Cywilny, zgodnie z art. 881 k.c. poręczyciel odpowiada jako współdłużnik solidarny. Co tak naprawdę to
oznacza? Otóż w takim wypadku wierzyciel – bank
lub instytucja para-bankowa może żądać spłaty całej
należności od jednego tylko z dłużników, w tej sytuacji
Pani, według swojego uznania. Nie jest w tym wyborze
w jakikolwiek sposób ograniczony. Czytelniczka spłaciła
już całość zadłużenia, zatem to z umowy poręczenia
będzie wynikać czy i w jakich częściach może ona żądać
spłaty tej należności. Standardowo jednak w takich
wypadkach jest możliwość dochodzenia spłaty całego
roszczenia na rzecz poręczyciela na podstawie art.. 376
§ 1 k.c., jest to tak zwane roszczenie regresowe.
Odnośnie kwestii, braku informacji o aktualnym
adresie zamieszkania dłużnika, to rzeczywiście jest to
problem. Pisma kierowane z Sądu muszą zostać doręczone do adresata na jego adres zamieszkania, który
musi zostać podany w pozwie. Brak takiego adresu,
bądź też jego nieaktualność może skutkować nawet
zawieszeniem postępowania. Jeśli dysponuje się peselem dłużnika i adres zameldowania można podać
te informacje i liczyć, że poczta nie zwróci listu z informacją o tym że adresat się wyprowadził. Jeśli jednak
dojdzie do najgorszego, czyli Sąd uzyska wiedzę, że
adres podany w pozwie jest nieaktualny a nie będzie
ma się informacji o nowym miejscu zamieszkania dłużnika zawsze można wnieść o ustanowienie dla dłużnika
kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Łączyć
się to będzie z pewnymi kosztami jednak pozwoli na
uzyskanie wyroku a następnie wszczęcie postępowania
komorniczego i zajęcie emerytury dłużnika.

Lokal usługowo- handlowy do wynajęcia.

Sprzedam mieszkanie

ul. Krakowska, Rumia Janowo, vis a vis "Restauracji Jaga"
Powierzchnia:
- pomieszczenie handlowe - 32,4 m2
- zaplecze - 5,1 m2
- WC - 3,2 m2
Razem: 40,7 m2
Pomieszczenie idealne np. na biuro nieruchomości czy
biuro rachunkowe. Parter. Miejsca parkingowe przed lokalem.
Bardzo dobra lokalizacja, wokół rozbudowujące się nowoczesne osiedle spółdzielcze. W pobliżu pełna infrastruktura, liczne
sklepy osiedlowe - kwiaciarnia, fryzjer, szkoły, przedszkola, sala
zabaw dla dzieci, apteka, przychodnia, drogeria, kościół, park i
place zabaw, myjnia ręczna, stacja kontroli pojazdów, centrum
handlowe AUCHAN (6 minut jazdy samochodem) oraz Lidl,
Biedronka (15 minut spacerem). Dobry punkt komunikacyjny,
blisko SKM/ZKM (8/5 minut).
Czynsz miesięczny: 1750,0 zł + opłaty.
Kontakt: Małgorzata Kopytko, tel.: 507 306 358

Ul. Piłsudskiego, centrum Rumi.
Powierzchnia 114 m2
Mieszkanie 4 pokojowe, pełna własność, w budynku wielo
rodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed budynkiem.
Ogrzewanie gazowe, okna plastikowe, internet, tv kablowa,
telefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras. Zabezpieczenia: drzwi/
okna przeciwwłamaniowe, teren zamknięty.
W okolicy sklepy, fitness, basen, bank/bankomat, komenda policji, apteka, przychodnie, autobus, przedszkola, plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół, blisko
SKM, przystanki autobusowe, market Tesco.
Dodatkowo możliwość adaptacji 60m2 poddasza, miejsce postojowe w hali garażowej, mała wspólnota mieszkaniowa. Okolica cicha i spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
Kontakt tel.: 601 610 733

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

Radca prawny Marcin Kokoryka
tel.: 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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Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbyły się w Rumi

Gazeta Rumska, nr 2 (92), luty 2015

Rywalizowali piłkarze z całej Polski
XIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
w Futsalu odbyły się w Rumi w dniach 6-8 lutego 2015 r.
W meczach halowej piłki nożnej rywalizowało 16 drużyn z
całego kraju, nawet z odległego Rzeszowa.
Uroczyste otwarcie i zakończenie zawodów miało
miejsce w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w
Rumi. Otwarcia igrzysk
dokonał prezes SALOS RP,
prof. Zbigniew Dziubiński,
a głos zabrali burmistrz
Rumi Michał Pasieczny
i ks. Edward Pleń sdb, Krajowy Duszpasterz Sportowców. Podczas uroczystości
otwarcia zaśpiewał zespół
ETTA z Salezjańskiego Liceum w Rumi oraz zatańczył zespół SPIN.
Rozgrywki
odbywały
się nie tylko na rumskiej
hali, ale również w sali
sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
Rumia przy ul. Starowiejskiej (I LO), a także w sali
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul.
Grunwaldzkiej (szkoła zawodowa).W igrzyskach w
halowej piłce nożnej rywalizowało 16 drużyn w trzech

kategoriach
wiekowych:
Kat. A (rocznik 1998 – 1999)
– SL SALOS Rzeszów, SL
SALOS Szczecin, SL SALOS Suwałki, SL SALOS
Poznań, SL SALOS Dobieszczyzna, SL SALOS Lubin,
Kat. B (rocznik 2000/2001)
- SL SALOS Lubin, SL SALOS Łódź, SL SALOS Połczyn Zdrój, SL SALOS Rzeszów, SL SALOS Szczecin,
Kat. C (rocznik 2002 i młodsi) - SL SALOS Dzierżoniów,
SL SALOS Ełk, SL SALOS
Poznań, SL SALOS Przeczno, SL SALOS Szczecin.
Ceremonia zakończenia
mistrzostw miała uroczystą oprawę, a w dekoracji

zwycięzców wzięli udział
m.in.
poseł
Krystyna
Kłosin, wicestarosta wejherowski Witold Reclaf
i przewodniczący Rady
Miasta Rumi Ariel Sinicki. Był również prezes Zbigniew Dziubiński oraz ks.
Marek Konkol - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk i prezes SL
SALOS w Rumi.
Ks. M. Konkol podziękował za pomoc w zorganizowaniu zawodów Jolancie
Król z rumskiego MOSiR.
Zawodnicy otrzymali też
gratulacje od gości i organizatorów, a także zaproszenie do Rumi w przyszłości.

Na igrzyska w Rumi przyjechało 16 drużyn z całej Polski.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
A – SALOS AMICO LUBIN,
B – SALOS SZCZECIN,
C - SALOS POZNAŃ.
Pucharem fair play uhonorowano
SALOS EŁK i SALOS ŁÓDŹ.

Drużyny nagrodzone w najmłodszej kategorii wiekowej. Na najwyższym podium
SALOS POZNAŃ. Więcej zdjęć na stronie www.gazetarumska.pl

Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi wręczał puchar i medale
drużynie SALOS z Lubina, zwycięzcy igrzysk w najstarszej kategorii wiekowej.
Więcej zdjęć na stronie internetowej: www.gazetarumska.pl
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Drużyny nagrodzone w kategorii B, w której zwycięzcami byli chłopcy ze Szczecina.
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SPORT SZKOLNY

Unihokej

Rumianie
wygrali
W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Unihokeju Chłopców. Wygrali gospodarze, czyli drużyna I LO w Rumi.
W zawodach wystąpiło
9 zespołów, co świadczy
o bardzo dużym zainteresowaniu tą dyscypliną
sportu w naszym powiecie. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy
zawodów, czyli Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, która
pierwszy raz w historii
stanęła na najwyższym
stopniu
podium
w tej
konkurencji. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, a mecze bardzo
emocjonujące, stojące na
wysokim poziomie.

Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami, które
wręczali: dyrektor ZSP nr
1 w Rumi Janusz Wolański oraz referent ds. sportu
i imprez sportowych w Powiatowym Zespole Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie
Bartłomiej Woźniak.
Organizatorami
zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.

Wyniki zawodów
I – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Wejherowie
III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
IV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie
V – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Wejherowie
VI – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wejherowie
VII – Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie
VIII – Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum
Ogólnokształcące w Wejherowie
IX - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Halowa piłka nożna

O puchar św. Jana Bosko
Już po raz czwarty SL SALOS z Rumi przy współpracy z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi
i Urzędem Miasta Rumia zorganizował Turniej piłki
nożnej halowej o puchar św. Jana Bosko. Impreza, która odbyła się pod koniec stycznia br. z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Do turnieju zgłosiło się 8
drużyn, razem 67 chłopców
i dziewcząt z 5 rumskich
szkół podstawowych z klas
IV-VI. Uczestnicy przybyli
ze swoimi rodzicami oraz
nauczycielami WF.
W turnieju wzięły udział
następujące drużyny: DEEKS UNITED, FC ABIBAS, FC CZAKMAR, FC
POMARCHHEWCE, LSO
św. Krzyż, MKS, SERKI
FC oraz Wanted’s. W turnieju mogli wziąć udział

zarówno amatorzy, jak i
dzieci trenujące w rumskich klubach sportowych.
Ks. Marek Konkol, prezes SL SALOS przywitał
uczestników i opiekunów, a
pani Jolanta Król - współorganizator turnieju, przedstawiła regulamin i przypomniała dzieciom o kulturze
na boisku i zasadach gry.
Ks. Michał Kwiatkowski
przedstawił historię związaną z ks. Janem Bosko
oraz omówił przygotowania

Siatkówka

„Dziewiątka”
najlepsza
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej
Chłopców.

Zwycięska drużyna I LO w Rumi: Szymon Skrzypczak,
Rafał Bruzda, Kacper Kiełb, Damian Talaśka, Przemysław Ronkowski, Kamil Kiełb, Bartosz Półchłopek, Krzysztof Żuchowski, Jakub Ciskowski, Łukasz
Lejmanowicz, Dominik Klas oraz opiekun drużyny
– Piotr Taube.

do 200-lecia urodzin świętego, które w Rumi rozpoczęliśmy spotkaniem dla dzieci
i młodzieży pod hasłem: „W
Rumi jest Bosko”.
Turniej wygrał zespół ze
Szkoły Podstawowej nr 9 FC POMARCHHEWCE..
Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal, a drużyna puchar i
dyplom, które wręczyli: ks.
Marek Konkol, prezes SL
SALOS, Jolanta Król oraz
Tomasz Urbaniak-Dzienisz

- przewodniczący Komisji
Sportu i Promocji Rady
Miejskiej w Rumi.
Wyłoniony został również najmłodszy zawodnik Oskar Bohmann, najlepszy
strzelec - Patryk Mróz oraz
najlepszy bramkarz - Kacper Synica.
Turniej był dobrą okazją
do integracji, sprawdzenia
swoich umiejętności piłkarskich, gry zespołowej oraz
współpracy na boisku.
Św. Jan Bosko powiedział: „Boisko martwe –
diabeł żywy, boisko żywe
– diabeł martwy”. Miejmy
nadzieję, że dzieci coraz
częściej będą miały możliwość spożytkowania swoich sił na boisku i rozwijania swoich umiejętności.
ks. Michał Kwiatkowski
SDB

W rywalizacji wzięło udział 60 uczestników z całego
powiatu wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy, czyli Szkoły Podstawowej nr 9 z Rumi.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi.
Pierwsze miejsce w mistrzostwach zajęła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi w składzie: Maciej
Soczyński, Jordan Zaleszczyk, Michał Rekiel, Dawid
Woźniak, Karol Nowicki, Mikołaj Bisewski, Aleksander
Goleń, Patryk Rudek, Patryk Andrzejewski. Opiekunem
drużyny jest Katarzyna Świątek-Trościanko.
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Ciekawy pomysł Stowarzyszenia „Nasza Rumia”
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Zabawa w stylu PRL
Stowarzyszenie „Nasza Rumia” w ostatnia sobotę karnawału zorganizowała
zabawę w stylu PRL, na której nie brakowało atmosfery i rekwizytów z tamtych
lat. O tym, jak dobrze się bawiono świadczy fakt, że bal trwał do rana!
W menu znalazł się m.in.
smalec z cebulką, ogórek
kiszony, galaretka, oranżada czerwona, kiełbasa
zawinięta w gazetę. Miski
przykręcono do deski, a
sztućce na łańcuchu budzi-

ły największe emocje przy
posiłku. Uczestnicy zabawy
zadbali o odpowiednie przebrania, które zrobiły furorę,
a przede wszystkim sprawiły, iż klimat tej imprezy był
naprawdę wspaniały.

Nie brakowało takich
atrakcji, jak możliwość
wykonania pamiątkowych
zdjęć przy eksponatach, z
których największe zainteresowanie budził sprawny
KOMAR na pedały. Listo-

nosz w oryginalnym stroju
z tamtych lat roznosił kartki na żywność, słodycze czy
wędliny.
Nie trzeba dodawać, że
uczestnicy doskonale się
bawili.

OGŁOSZENIE

Fundacja „Uśmiech Dziecka” potrzebuje wsparcia. Przekaż jej 1 procent

„Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji”
Od 2002 roku w Wejherowie funkcjonuje Fundacja
„Uśmiech Dziecka”. Od początku głównym celem organizacji była rehabilitacja dzieci i młodzieży cierpiących z
powodu różnego stopnia niepełnosprawności. Fundacja,
zaczynająca od wsparcia dla 30 dzieci, dziś pomaga już blisko 800 podopiecznym. W strukturach fundacji funkcjonuje obecnie Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech
Dziecka” oraz NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji dla
Dzieci i Młodzieży.
W programie realizowanym przez Przedszkole Specjalne, obok pracy
indywidualnej i grupowej
prowadzone są również
zajęcia z hipoterapii, dogoterapii i hydroterapii.
W tejże placówce po niespełna 2 latach funkcjonowania uruchomiono też
zajęcia stymulacji pracy
mózgu EEGBioffeedback.
Nowością, prowadzoną od
niecałego roku, są zajęcia
z Arteterapii. Jest to jedna z form usprawniania
osób niepełnosprawnych,
zakładająca terapię przez
sztukę.
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Dzięki wsparciu miasta
Wejherowa, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z PFRON, Fundacja
jest samowystarczalna w
zakresie codziennego działania. Od początku roku
2013 rozpoczęliśmy kolejny
ambitny projekt - budowę
Dziennego Centrum Rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych z obszaru
powiatu wejherowskiego.
Celem tego projektu jest
objęcie opieką niepełnosprawnych dzieci w wieku
szkolnym oraz wieloprofilowa rehabilitacja osób (tak-

że dorosłych) z uszkodzeniami centralnego układu
nerwowego. Potrzebny jest
jednak remont pomieszczeń
do prowadzenia terapii i rehabilitacji, co wiąże się z
koniecznością pozyskania
środków finansowych. Niepełnosprawność jest nieuleczalna, nasi podopieczni
nadal potrzebują wsparcia
po osiągnięciu wieku szkolnego, a my możemy poprawić komfort ich życia.
Dzienne
Centrum
Rehabilitacji
powstanie w pomieszczeniach
stanowiących
garaże
po byłym pogotowiu, przy

ulicy Chopina 15. Termin
remontu i otwarcia obiektu jest jednak zależny od
wsparcia mieszkańców i
lokalnego biznesu. Serdecznie prosimy Państwa
o wsparcie naszej inicja-

tywy poprzez przekazanie
1% podatku dochodowego
na rzecz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z
Wejherowa i okolic. Przy
wypełnianiu
tegorocznego PIT-u wpiszcie numer

KRS Fundacji „Uśmiech
Dziecka”:
0000098397,
więcej informacji o naszej działalności zamieszczamy na stronie internetowej www.
usmiechdziecka.org.pl.

