PISMO BEZPŁATNE

WWW.GAZETARUMSKA.PL

Można zbudować sieć wodociągową na ul. I Dywizji WP

PEWiK zrealizuje i sfinansuje

inwestycję miasta

* Rumia ma wstępne przyrzeczenie na kilka milionów zł z PEWiK
w prezencie.
* Burmistrz Michał Pasieczny rozpoczął działania od pozyskania
pieniędzy na inwestycje.
* Społeczny Komitet Budowy Sieci Wodociągowej i Sieci Kanalizacji Sanitarnej w ul. Różanej i I Dywizji WP zgłasza zastrzeżenia do działań
wiceburmistrza Ryszarda Grychtoła i radnego Henryka Grinholca.
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Nagrody Droga Krzyżowa
dla sportu
W Rumi i w Wejherowie
odbyły się uroczyste gale
sportu. Zawodnicy i ich trenerzy zostali uhonorowani
nagrodami za wyniki w
2014 roku.
Str. 20-21

ulicami miasta

Dzisiaj, o godz. 18.30 sprzed kościoła NMP Wspomożenia Wiernych wyruszy Droga Krzyżowa. Wierni przejdą ulicami miasta do Starej Rumi, do kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego.
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Rusza parkrun

Najpiękniejszych,
ciepłych i słonecznych,
nadchodzących
Świąt Wielkanocnych,
Drogim Czytelnikom
					 życzy
Redakcja
Gazety
Rumskiej
O najważniejszych chrześcijańskich świętach Wielkiejnocy piszemy na str. 13

W maju wybory prezydenckie

Będziemy głosować

W sobotę 28 marca o godzinie 9.00 w
okolicach Parku Miejskiego startuje
parkrun Rumia - cykliczna impreza dla
miłośników biegania na dystansie 5 kiJuż wkrótce będziemy mieli okalometrów.
zję bezpośrednio wpłynąć na politykę
Idea parkrun przywędro- jestrować na http://www. i przyszłe władze naszego kraju. 10
wała z Wielkiej Brytanii, parkrun.pl /rejestracja i maja rumianie, tak jak wszyscy Polacy,
gdzie została zainicjowana wydrukować kod uczest10 lat temu, a następnie obję- nika, który należy mieć pójdą do wyborów, aby zagłosować na
ła swym zasięgiem 9 państw przy sobie podczas biegu.
Prezydenta RP. Druga tura wyborów
na każdym kontynencie.
Jednokrotna rejestracja odbędzie się 24 maja br. Za kilka mieGrupa polskich entuzjastów pozwala na udział w dow 2011 roku rozpoczęła bie- wolnej liczbie biegów, we sięcy, bo jesienią br. będą kolejne wyganie w Gdyni, a następnie wszystkich
lokalizacjach bory, tym razem do Sejmu i Senatu RP.
w Cieszynie, Bydgoszczy,
Gdańsku, Kołobrzegu, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i
innych miastach.
Udział w biegu jest bezpłatny, ale trzeba się zare-

biegów parkrun w Polsce i
na świecie.
Więcej informacji na temat biegów parkrun można
znaleźć na: www.parkrun.
pl/rumia.
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Do stawienia się w lokalach wyborczych i głosowania na
Prezydenta RP namawia wszystkich mieszkańców Rumi
„Gazeta Rumska”. W demokratycznym państwie udział w
wyborach to zarówno przywilej, jak i obowiązek każdego
Polaka.
Str. 2
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POLITYKA

10 maja pierwsza tura wyborów prezydenckich

Wszyscy będziemy głosować
Dzień wyborów Prezydenta Polski to wielkie święto wszystkich Polaków, tym bardziej, że o prezydencki fotel ma zamiar
ubiegać się aż 24 kandydatów. Nie wiadomo, ilu ich będzie po rejestracji, której koniec nastąpi 26 marca, ale i tak będziemy mieli duży wybór. Dzięki temu każdy z nas ma szansę wybrać odpowiednią osobę, a wcześniej wspierać kandydatów.
Kandydaci, którzy do 16
marca zgłosili udział w wyborach w Państwowej Komisji Wyborczej, musieli zebrać
100 tysięcy podpisów poparcia i do wczoraj, 26 marca
2015 r. do godz. 24 złożyć listy z podpisami w celu zarejestrowania się.
Kiedy oddawaliśmy naszą
gazetę do druku, nie wiedzieliśmy jeszcze, komu z kandydatów to się udało, a kto nie zdołał
zarejestrować się jako oficjalny
kandydat na prezydenta.
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Z pewnością większość
spośród starających się zdołała tego dokonać.

kiwania i może najwięcej
zrobić dla naszej Ojczyzny.

wych sondaży zamieszczamy poniżej.

WYBIERAJMY
NAJLEPSZYCH

OSTATNIE NOTOWANIA

Badania sondażowe rynku i nastrojów społecznych
różnych biur badania opinii publicznej są zróżnicowane. Z większości wynika, że odbędzie się II tura
wyborów
prezydenckich,
a staną do niej urzędujący Prezydent Bronisław
Komorowski i kandydat
Prawa i Sprawiedliwości,
Andrzej Duda. Ostatnie
marcowe badanie opinii
publicznej wskazuje, że w
I turze B. Komorowski
może otrzymać ok. 48 procent, a A. Duda ok. 26 procent głosów. Szczegółowe
dane z dwóch przykłado-

WAŻNA FREKWENCJA

Kandydaci są różni, ale
łączy ich odwaga i determinacja. Na pewno każdy z nich ma dobre chęci i
konkretne plany, a my powinniśmy ich wspierać, bo
na tym polega demokracja.
Dzięki temu, że startuje
wiele osób z różnymi programami, wyborcy mają
większy wybór.
Pamiętajmy, że żaden
kandydat nie jest idealny, bo
nigdy takiego nie było i nie
będzie. Dlatego musimy głosować na osobę, która najbardziej spełnia nasze ocze-

Najważniejsze, abyśmy
gremialnie poszli do lokali
wyborczych i wzięli udział
w głosowaniu, wykorzystując swój przywilej i spełniając swój obowiązek.
Duża frekwencja wyborcza to ważny element demokratycznego społeczeństwa.
Udział w wyborach to przejaw
realizowania swoich preferencji politycznych, społecznych, gospodarczych, itp. W
maju tego roku pokażmy, że
chcemy w pełni zadecydować
o przyszłości Polski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do oddania swojego głosu na
kandydata na Prezydenta RP.
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Poparcie dla partii politycznych. Sondaż Millward
Brown dla „Faktów” TVN.

Według sondażu Millward Brown dla "Faktów"
TVN, dziś w polskim Sejmie znalazłyby się tylko trzy partie. Kolejno:
Prawo i Sprawiedliwość
(34%), Platforma Obywatelska (32%) i Sojusz
Lewicy Demokratycznej
(11%), PSL byłby poza
Sejmem.

Do wyborów zgłosili się
następujący kandydaci:

Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Artur Głowacki, Anna
Grodzka, Zdzisław Jankowski, Adam Jarubas, Józef Jędrzejewski, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Majdański, Paweł Kukiz, Włodzimierz Korab-Karpowicz,
Marian Kowalski, Dariusz Łaska, Balli Marzec, Kornel Morawiecki, Wanda Nowicka, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot,
Iwona Piątek, Adam Słomka, Paweł Tanajno, Jacek Wilk,

FREKWENCJA W POPRZEDNICH WYBORACH

W 2010 roku, w pierwszej turze głosowało 16 923 832 ludzi,
co dało frekwencję 54,94%. B. Komorowski otrzymał 41,54%
głosów, a J. Kaczyński 36,46% głosów. 4 lipca 2010 r. odbyła się
druga tura wyborów, a w wyniku głosowania na Prezydenta RP
wybrano Bronisława Komorowskiego (53,01 %), Jarosław Kaczyński otrzymał 46,99% głosów. Frekwencja wyniosła 55,31% .
Pięć lat wcześniej w w yborach prez ydenck ich
w 2005 roku w I turze głosowało 49,74% wyborców. W II turze
głosowało 50,99% wyborców, prezydentem został wybrany
Lech Kaczyński.

Sondaż prezydencki CBOS (20.03.2015)

W porównaniu z wynikami z lutego, poparcie dla ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego
spadło o 6 punktów procentowych. Z kolei poparcie
dla kandydata PiS Andrzeja Dudy wzrosło o 7 punktów
procentowych. Źródło: badanie TNS Polska dla TVN.

Bronisław Komorowski
Andrzej Duda 		
Janusz Korwin-Mikke
Paweł Kukiz 		
Magdalena Ogórek
Janusz Palikot 		
Adam Jarubas 		

48%
20%
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Droga Krzyżowa ulicami miasta
Dzisiaj, w piątek 27 marca br., w Rumi odbędzie się nietypowa Droga Krzyżowa.
Uczestnicy nabożeństwa przejdą ulicami miasta, niosąc krzyż i modląc się
przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej.
Ks. Proboszcz Kazimierz Chudzicki, kustosz rumskiego
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych,
zaprasza wiernych w piątek na godz. 18.30.
Droga Krzyżowa wyruszy spod kościoła NMP Wspomożenia Wiernych,
a zakończy się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
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a-a-z zWas
Chcę
Polski,
w której
nikogo
niekarze
karze
się
tylko
Razem
wygramy!
Razem
wygramy!
Razem
wygramy!
rować
im im
schronienie,
ponieważ
nasze
państrować
im schronienie,
ponieważ
nasze
państrować
schronienie,
ponieważ
nasze
państza to,
za osiągnął
że
to,osiągnął
że osiągnął
sukces
sukces
życiowy
życiowy
i zawodowy,
i zawodowy,
za to,
że
sukces
życiowy
i zawodowy,
Razem wygramy!
rować
im
schronienie,
ponieważ
nasze
państza
to,
że
osiągnął
sukces
życiowy
i
zawodowy,
wowo
mawo
byćma
domem
dladla
wszystkich
Polaków
być
domem
dla
wszystkich
Polaków
ma
być
domem
wszystkich
Polaków
też
też
Polski,
Polski,
która
która
nie
nie
zapomina
zapomina
o ludziach,
o ludziach,
ale ale
teżale
Polski,
która
nie
zapomina
o ludziach,
Andrzej
Andrzej
Andrzej
DudaDudaDuda
wo
byćktóre
domem
dlabroni
wszystkich
Polaków
ale
teżktórym
Polski,
zapomina
o–ludziach,
Andrzej Duda
państwem,
broni
swoich
obywateli,
ima
państwem,
które
swoich
obywateli,
i państwem,
które
broni
swoich
obywateli,
którym
– często
–która
często
nie
z ich
z ich
winy
– powiodło
powiodło
którym
– często
nienie
znie
ich
winy
–winy
powiodło
się sięi się
i gdziekolwiek
państwem,
które
broni swoich obywateli,
którym
– często nie z ich winy – powiodło się gdziekolwiek
mieszkają.
gdziekolwiek
mieszkają.
mieszkają.
gorzej.
gorzej.
gorzej.
gdziekolwiek
mieszkają.
gorzej.
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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EDUKACJA

II Liceum Ogólnokształcące w Rumi

Edukacja i rozwijanie talentów
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 9
oraz II Liceum Ogólnokształcące, niedawno zakończyła się ewaluacja (ocena) zewnętrzna. Szkoła
została oceniona bardzo dobrze.
Kuratoryjni ewaluatorzy
badali poziom spełniania
przez szkoły wymagań, zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej. Obie szkoły ZSO w
Rumi dwukrotnie zostały
ocenione literką A (bardzo
wysoki poziom), za jedno
wymaganie otrzymały literkę B (wysoki poziom)!
Wspomniane wymagania
określone są następująco:
* Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej.
* Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój uczniów,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
* Szkoła lub placówka,
organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu
REKLAMA
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maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych
i wewnętrznych.
- Dla dyrekcji szkoły
i nauczycieli takie wyróżnienie i dowartościowanie codziennej rzetelnej
pracy, której celem jest
troska o potrzeby uczniów
i dbałość o ich wszechstronny rozwój, to powód
do radości i dumy - mówi
dyrektor ZSO, Lucyna
Oglęcka.

CIEKAWA OFERTA
DLA GIMNAZALISTÓW

II Liceum Ogólnokształcącym im. J.K. Korzeniowskiego w Rumi zaprasza do
podjęcia nauki w klasach:
Klasa politechniczna
z rozszerzonym programem
matematyki, informatyki,
fizyki i języka angielskie-

go z elementami języka
technicznego. Przedmioty
kierunkowe to fizyka doświadczalna, automatyka i
robotyka.
Klasa humanistyczno-europejska, w której
nacisk kładzie się na język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie oraz
języki obce, a przedmioty
kierunkowe to: podstawy
psychologii, pedagogika i
przedmioty artystyczne, a
także encyklopedia Unii
Europejskiej.
Akademicka
klasa
morska, w której rozszerzono nauczanie matematyki, geografii i języków
obcych lub biologii, chemii
i języków obcych. Przedmioty kierunkowe to fizyka doświadczalna, chemia
doświadczalna, nautyka z
elementami nawigacji, ekonomia w praktyce.

BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ

W myśl hasła „Dojrzewaj i buduj z nami swoją
przyszłość”, II Liceum
Ogólnokształcące zachęca do rozwijania zainteresowań i poszerzania
horyzontów. Uczniowie
mogą mieć wpływ na to,
czego i jak się uczą, oraz
z całą pewnością poznają
w szkole interesujących
ludzi i nowych przyjaciół.
Szkoła proponuje w ym ia nę dośw iadczeń z
kolega m i z zag ra n icy
oraz możliwość popł yn ięcia w rejs statka m i
szkolen iow y m i
„ Da r
M łodzieży ” a lbo „ Hor yzont ”.
II LO oferuje zajęcia
prowadzone w formie wykładów,
laboratoriów
i
praktycznych ćwiczeń na
symulatorach.

TALENTY
I ZAINTERESOWANIA

Dodatkową propozycją są
zajęcia pozalekcyjne, które
pomagają rozwijać zainteresowania i pasje. Są to m.in.:
zajęcia sportowo-obronne,
artystyczne i teatralne,
dyskusyjny klub filmowy, a
także repetytoria i konsultacje dla maturzystów.
Co jakiś czas uczniowie II
LO w Rumi zdobywają nagrody na konkursach wiedzy
lub w rywalizacji artystycznej. Ostatnio sukces odniosła
uczennica klasy II b Aleksandra Hinc, która zajęła I
miejsce w III Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „English for Fun”.
Aleksandra urzekła wszystkich swoim wokalem, wykonując utwór z repertuaru
Beyonce „Listen”. Konkurs
odbył się 14 marca b. r. w
Młodzieżowym Domu Kul-

tury w Gdyni i jest rekomendowany przez Kuratorium
Oświaty w Gdańsku jako
konkurs rangi wojewódzkiej. Wcześniej, Aleksandra
otrzymała wyróżnienie w
XVIII Powiatowym Festiwalu Poezji w Języku Angielskim w Wejherowie, za
wykonanie utworu „Purple
rain” Prince’a.
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AKTUALNOŚCI

Tereny przemysłowe ożyją, a pieniądze trafią do miejskiej kasy

PEWIK zrealizuje
dużą inwestycję w Rumi
O problemie rumskich przedsiębiorców, prowadzących
firmy przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego (na odcinku między ul. Partyzantów a granicą miasta) pisaliśmy w styczniowym wydaniu „Gazety Rumskiej”. Z powodu brakującej
infrastruktury - wodociągów i kanalizacji sanitarnej, inwestowanie i rozwijanie firmy na tym obszarze jest od lat bardzo utrudnione. Cieszy nas fakt, że gdyńska spółka PEWIK
zadeklarowała zrealizowanie i sfinansowanie inwestycji, jeśli władze miasta zapewnią warunki do jej realizacji.
Przypomnijmy, że najpierw w 2012 roku powstał
Społeczny Komitet Budowy
Wodociągu i Kanalizacji ulicy Różanej, który podjął się
przygotowania dokumentacji inwestycji. Poprzednia
burmistrz obiecywała, że
po wykonaniu dokumentacji na koszt mieszkańców i
właścicieli nieruchomości,
kanalizacja zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
(PEWIK Gdynia).
Przewodniczącym
Społecznego Komitetu został
ówczesny radny Henryk
Grinholc. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ustalono,
że przewodniczący Grinholc
założy rachunek w banku,
który nie został założony do
dzisiaj, a działania zostały
odłożone w czasie, ponieważ
czekano na opracowania
strefy ujęcia wody Reda.
W tym czasie dokumenty, dotyczące strefy ujęć
wody zostały wykonane i
zatwierdzone.
REKLAMA

POŻYCZKI

GOTÓWKOWE

do

25.000

STUDNIE I SZAMBA
NA TERENIE PRZEMYSŁOWYM

W trakcie obrad Społecznego Komitetu, ustalono z przyszłym projektantem koszty wykonania
dokumentacji. Właściciele
nieruchomości przemysłowych na ul. I Dywizji Wojska Polskiego zgłosili chęć
przyłączenia się do tej
inicjatywy i wykonania
inwestycji, która również
im była bardzo potrzebna. Wcześniej za własne
pieniądze musieli wybudować studnie i szamba,
żeby ich firmy w ogóle mogły funkcjonować.
Od tego czasu przewodniczący pierwszego Społecznego Komitetu wykonał przyłącze do własnej
nieruchomości, a poza
tym nic więcej się nie wydarzyło.

PRZEDSIĘBIORCY
POSTULUJĄ BUDOWĘ SIECI

W tej sytuacji przedsiębiorcy z ulicy I Dywizji
WP powołali swój Społecz-

ny Komitet Budowy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej i
Sieci Wodociągowej, który
wystąpił z postulatem budowy sieci, zwracając się do
władz miasta. Inicjatywę
przedsiębiorców wstrzymał
wiceburmistrz Rumi Ryszard Grychtoł, pisząc w
korespondencji do działaczy
Społecznego Komitetu, że
nie można budować sieci w
drodze wojewódzkiej (taki
status ma ulica I Dywizji
WP w Rumi). Tymczasem
chociażby z informacji o
niedawnym pożarze Mostu
Łazienkowskiego w Warszawie wiadomo, że nawet
pod taką konstrukcją znajdowała się sieć o długości
600 metrów.
Według naszej wiedzy
budowa infrastruktury pod
drogą wojewódzką, będącą w gestii Zarządu Dróg
Wojewódzkich i Marszałka
Województwa Pomorskiego,
jest możliwa, co potwierdzają liczne przykłady inwestycji na terenie naszego
województwa.

Tereny położone wzdłuż ul. I Dywizji WP zostaną uzbrojone i uzyskają niezbędną infrastrukturę (wodociągi i kanalizację). Dzięki temu będą atrakcyjne dla inwestorów.

PREZES PEWIK
DEKLARUJE POMOC

Społeczny Komitet ponowił wysiłki, zwracając się
do burmistrza Rumi Michała Pasiecznego, który
zainteresował się problemem, a zarazem uzbrojeniem, około 100 hektarów
terenu pod przyszłe inwestycje dla zainteresowanych inwestorów. Wiadomo,
że powstanie kolejnych zakładów i rozbudowa dotychczasowych oznacza większe
wpływy do budżetu miasta
z tytułu podatków oraz
wzrost zatrudnienia.

Burmistrz Michał Pasieczny przy współudziale
działaczy Społecznego Komitetu zwrócił się do prezesa
Zarządu PEWIK Henryka
Tomaszewskiego z prośbą
o współpracę w rozwiązaniu problemu. Okazuje się,
że prezes Spółki PEWiK w
Gdyni nie widzi przeszkód,
żeby taką potrzebną inwestycję zrealizować, za co na
łamach „Gazety Rumskiej”
dziękują
zainteresowani
przedsiębiorcy.
To pierwsza wielka inwestycja, która może być
zrealizowana ze środków
zewnętrznych, a gmina
musi
jedynie
zapewnić
warunki do realizacji. W
piśmie do burmistrza Michała Pasiecznego, podpisanym przez prezesa Zarządu
Spółki PEWIK Henryka
Tomaszewskiego czytamy:
„(…)Potwierdzamy, że jeżeli
inwestycja zostanie przygotowana do realizacji, a
więc Gmina pozyska tereny

zł

HURTOWNIA ZNICZY

Telefon:

PROMOCJA !!!

Raty miesięczne

728 637 947

Rumia, ul. Towarowa1

DO KOŃCA kwietnia CENY - 10%
Promocja ważna tylko z tym kuponem!

pod budowę sieci i obiektów
(przepompownia!), zapewni
opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyska pozwolenie na budowę, to Spółka
(PEWIK - dop. redakcji) zrealizuje i sfinansuje budowę
z własnych środków w terminie najkrótszym z możliwych.”

CZAS NA PRZYGOTOWANIA

Niezbędne jest zatem
przygotowanie odpowiednich
dokumentów,
co
powinno zająć od 3 do 6
miesięcy. Pozostaje cieszyć się z obiecanej paromilionowej inwestycji,
realizowanej ze środków
zewnętrznych,
która
przyczyni się do wzrostu wpływów do budżetu
miasta, wzrostu zatrudnienia itp. Jednocześnie
działacze
Społecznego
Komitetu z ul. I Dywizji
życzą burmistrzowi Rumi
wzmocnienia kadrowego
w Urzędzie w sprawach
inwestycyjnych, tym bardziej, że sporo mieszkańców Rumi boryka się z
tego rodzaju problemami.
Gratulujemy
burmistrzowi pierwszego głośnego sukcesu pozyskania środków. Społeczny
Komitet apeluje do przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych o wsparcie tej inicjatywy.
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WYDARZENIA

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Rumi był udany

Podsumowanie i podziękowania
W Sali Urzędu Miasta spotkali się organizatorzy i sponsorzy Orszaku Trzech Króli, który odbył się w Rumi 6 stycznia
br. Radosna religijna uroczystość z udziałem wielu mieszkańców miasta była bardzo udana, a obok modlitwy i uczczenia
religijnego święta, orszak był okazją do integracji i zabawy. Dlatego inicjatorzy obchodów święta Trzech Króli oraz burmistrz Rumi podziękowali wszystkim, którzy pomogli zorganizować przemarsz z bogatą oprawą wokalno-muzyczną.
Mirosław Słowikowski, Marszałek Orszaku
Trzech Króli, podsumował
tegoroczne święto, podkreślając, że w jego przygotowanie i udział w samej
imprezie zaangażowało się
około 200 osób.
- Do udziału w orszaku
włączyły się m.in. chóry
i inne zespoły, placówki kulturalne, harcerze, członkowie Kościoła Domowego. Na
nasze zaproszenie nie odpowiedziały niestety rumskie
szkoły, poza szkołami salezjańskimi oraz placówką
prowadzoną przez siostry
- stwierdził M. Słowikowski. - Cieszymy się dużym
zainteresowaniem stroną internetową, specjalnie założoną z okazji tego
wydarzenia. Odnotowaliśmy ponad 30 tysięcy wejść
internautów.
- Bóg zapłać Wam za
pomoc, bez Was nie byłoby tej pięknej uroczystości, jednej z największych
w Polsce - dodał Mirosław
Słowikowski. - Nasz orszak
pod względem wielkości
znalazł się na ósmym lub
dziewiątym miejscu w kraju. Mieszkańcy przychodzili
całymi rodzinami.
Dyplomy i serdeczne podziękowania za wsparcie
przekazali sponsorom burmistrz Michał Pasieczny

i prezes Fundacji „Słowo”
Jan Klawiter, który podziękował za pracę i wkład
finansowy m.in. Mirosławowi
Słowikowskiemu,
a także burmistrzowi Rumi
- za aktywne poparcie
i udział w obchodach święta.
- Najważniejsze tego dnia
były przeżycia religijne, ale
integracja mieszkańców to
także duża wartość - powiedział burmistrz Michał
Pasieczny. - Cieszę się, bo
kilkoro młodych rumian
już zadeklarowało pomoc w
organizacji Orszaku Trzech
Króli w przyszłym roku.
Ja sam oczywiście pomogę.
Przypomnę, że w tym roku
zorganizowaliśmy
także
koncert „Arki Noego” oraz
Chóru Św. Cecylii.
- Najbardziej cieszymy
się z udziału wielu mieszkańców oraz z zaangażowania tak dużej grupy osób
w organizację tego święta
- powiedział ks. Kazimierz
Chudzicki, proboszcz parafii MNP Wspomożenia
Wiernych. - Podczas tegorocznego orszaku panowała
piękna pogoda. Zauważmy
także, że wiele znanych
osobistości, w tym posłów,
wybrało naszą uroczystość,
z czego możemy być dumni.
Dobrze się dzieje, że co roku
idziemy z innego kościoła
przez teren innej parafii. Na

Podziękowania z rąk J. Klawitera, burmistrza M. Pasiecznego i ks. K. Chudzickiego otrzymują (od lewej): Marian Bobrucki współwłaściciel firmy „Bob-Rollo”, Stanisław Dominik - prezes Zarządu Fabryki Kotłów FAKO
w Rumi i Grzegorz Szalewski, dyrektor NZOZ nr 1.

przyszłość mam sugestię,
aby skrócić część artystyczną na zakończenie uroczystości, bo w styczniu jest na
to trochę za zimno i uczestnicy są już zmarznięci.
Podczas dyskusji w ratuszu wszyscy zgodzili się
z tą sugestią, zgłaszano
także inne uwagi i wnioski na temat usprawnienia
i uatrakcyjnienia przemarszu. Podkreślano, że oprócz

nakładów
finansowych,
poniesionych na organizację imprezy, ogromną wartością jest zaangażowanie
i praca społeczna wielu ludzi.
Mariusz
Kniewski,
który zajmował się konkursem szopek, prezentowanych podczas orszaku
przypomniał, że w tej plastycznej rywalizacji wzięły udział wszystkie szkoły
w Rumi. Bogdan Formel-

la, komendant Hufca ZHP
w Rumi przypomniał, że
harcerze chętnie włączają się w tę uroczystość,
zapewniając służbę medyczną. Tak samo służą
i pomagają harcerze ZHR.
Przedstawiciele
Chóru
Lira, kaszubskiego Chóru
„Rumianie” i Chóru Św.
Cecylii deklarowali dalszą pomoc w oprawie muzycznej.

- Nie mogło nas nie być
w
rumskim
Orszaku
Trzech Króli, będziemy
w nim także w kolejnych latach - powiedziała siostra
Mariola ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny.
Dyplomy i podziękowania otrzymali wszyscy którzy włączyli się w przygotowanie i oprawę orszaku.

Królowej Polski w Gdyni,
Fundacja SŁOWO, Katolicka Agencja Marketingowa
Spokokatolik.
Przypominamy, że fundatorem fundacji „Słowo”
jest rumski przedsiębiorca,
a Zarząd Fundacji stanowią również mieszkańcy
naszego miasta, Jan Klawiter (prezes Zarządu), Łucja
Słowikowska i Grzegorz
Partyka (członkowie Zarządu). Fundacja organizuje
trwający już kilkanaście
lat ogólnopolski Konkurs

Biblijny, objęła swoim patronatem obchody Święta
Trzech Króli oraz organizuje corocznie Orszak
Trzech Króli. Z jej inicjatywy został też ufundowany
dzwon „Ksiądz Jerzy” wraz
z dzwonnicą, stojącą obok
pomnika Św. Jana Pawła II.
Zapraszamy do wsparcia „Słowa na plaży”
przez konto Fundacji
SŁOWO: 18 2030 0045
1110 0000 0248 8510
(bank BGŻ) z dopiskiem
„Słowo na plaży”.

AK.

Chcę rabanu. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice
25 kwietnia 2015 r. na Plaży Miejskiej w
Gdyni, od godziny 10.00 do 22.00 poprzez
imprezę „Słowo na plaży” chcemy odpowiedzieć na to zaproszenie Papieża Franciszka.
Wydarzenie odbędzie się
podczas
ogólnopolskiego
Tygodnia Biblijnego organizowanego przez Stowarzyszenie Dzieło Biblijne.
Przez 6 godzin 100 osób będzie czytać ze sceny Pismo
Święte (dzieci z rodzicami,
gimnazjaliści,
licealiści,
studenci). Odbędą się także
wykłady biblijne, 4 koncerty muzyki chrześcijańskiej
oraz koncert zespołu Wyrwani z Niewoli.
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Łącznie na scenie będzie
modlić się w różny sposób
ponad 150 osób. Ponadto
120 wolontariuszy zajmie
się obsługą techniczną wydarzenia i poprowadzeniem
zabaw dla dzieci i rodziców.
Organizujemy wydarzenie w okolicach plaży i bulwaru, czyli w miejscu, gdzie
wiele osób wybiera się na
sobotni spacer. Mamy nadzieję, że będzie to sposób
na dotarcie z Dobą Nowiną

do tych, którzy nie przyszliby do budynku kościoła.
Rodziny z dziećmi zapraszamy szczególnie od godziny 11.30 do 15.00. Przygotujemy takie atrakcje jak:
zabawy, tańce, konkurencje
sportowe, malowanie buziek, watę cukrową, gofry.
Część młodzieżowa potrwa
od 15.00 do 22.00. Wieczorny program skupi się wokół
zespołu Wyrwani z Niewoli.
O 18.30 opowiedzą oni swoją
historię życia i nawrócenia,
której nadali tytuł "Łyse Banie głoszą Zmartwychwstanie", a o 20.00 zagrają koncert. To młodzi ludzie, którzy

z ewangelicznym przekazem
docierają do nastolatków. Są
kontrowersyjni, bezpośredni,
prowokacyjni - jeżdżą pociągiem z wielką figurą Matki
Bożej, aby od pytań zacząć
rozmowy ewangelizacyjne.
Na ulice Gdyni też wyjdą osoby, które indywidualnie opowiedzą o swojej
wierze, swojej relacji z Jezusem i zaproszą do szczerej modlitwy - może kogoś
po raz pierwszy w życiu.
Zapraszamy do udziału!
Szczegółowy
plan:
www.25kwietnia.pl
Organizatorzy: Parafia
Najświętszej Maryi Panny
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OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA

Informacje z Urzędu Miasta w Rumi
Nowy zastępca Burmistrza Miasta Rumi:

Najważniejszy jest dobry
wizerunek miasta
Od 2 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Rumi Michał
Pasieczny ma drugiego zastępcę. Został nim Stanisław
Pogorzelski.

Wsparcie dla burmistrza miasta

Profesorowie doradzą
Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny zyskał profesorskie grono doradcze, w osobach pracowników naukowych
szkół wyższych. Należeć do niego będą profesorowie pochodzący z Rumi.
O powstaniu rumskiej
Rady Profesorów przy Burmistrzu Miasta Rumi rozmawiano na spotkaniu z
burmistrzem Michałem Pasiecznym w Miejskim Domu
Kultury. Byli na nim obecni
profesorowie, którzy pochodzą z Rumi lub tu mieszkają. Wśród gości byli: prof.

dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Leon
Murawski, prof. zw. dr hab.
Danuta Marciniak – Neider,
dr hab. inż. arch. Krystyna
Pokrzywnicka oraz prof. dr
hab. inż. Jan A. Szantyr z
Politechniki Gdańskiej. Z
Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warsza-

wie przyjechał ks. prof. dr
hab. Henryk Skorowski, a z
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni – dr
hab. Wojciech Lamentowicz.
Rada Profesorów przy
Burmistrzu Miasta Rumi
będzie organem doradczym
i opiniodawczym w kwestiach rozwoju Rumi.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30,
art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, poz.1235)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul.
Partyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 07.04.2015r. do 06.05.2015r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 09.04.2015 r. o godzinie 17.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie
pisemnej do dnia 26 maja 2015 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul.
Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
Poniższą informację zamieszcza się:
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Nowy Zastępca Burmistrza Miasta Rumi
ds. społecznych jest ekspertem z zakresu zarządzania i komunikacji
marketingowej. Ukończył
socjologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia
podyplomowe Public relations i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku.
Ma za sobą także studia
podyplomowe w Szkole
Głównej Handlowej w
Warszawie - Zarządzanie
sprzedażą oraz Zarządzanie projektami. Ukończył
również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego.
Tematem
rozprawy doktorskiej jest
promocja miast.
Stanisław
Pogo rzelsk i pracowa ł jako
konsultant w renomowanych agencjach marke-

tingowych i PR. Były
to m.in. Euro RSCG
Sensors i Havas Sports
& Entertainment, gdzie
zarządzał
projektami
o zasięgu krajowym i
międzynarodowym
z udziałem m.in. Zinedine’a Zidane’a czy Roberta
Kubicy, dla takich klientów jak Orange, Danone,
PKN ORLEN, Coca-Cola, Castrol czy UEFA.
Od 2004 roku brał
udział, jako konsultant,
w działaniach marketingowych Polskiego Związku Rugby. W roku 2007
został członkiem zarządu PZR, jednocześnie
pełniąc funkcję rzecznika prasowego związku.
Pracował także, jako
redaktor naczelny branżowego
miesięcznika,
wykładowca akademicki.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu mar-

ketingu, komunikacji
i sponsoringu.
- Praca w samorządzie,
a do tego w miejscowości,
z którą jestem rodzinnie
i emocjonalnie związany
to ogromny zaszczyt, ale
i wyzwanie. Mam nadzieję, że moja wiedza, pomysły i doświadczenie szybko zaowocują ciekawymi
projektami dla Rumi.

Dzisiaj uroczystości rocznicowe

70 lat temu w Rumi
skończyła się wojna
27 marca (piątek) w 70-tą rocznicę zakończenia działań wojennych II wojny światowej na terenie Rumi, w
naszym mieście odbędą się uroczystości ku czci żołnierzy poległych w walkach w marcu 1945 roku, a także w
czasie wrześniowej obrony Polski w 1939 roku.
Uroczystości z udziałem władz Rumi, pocztów sztandarowych oraz delegacji zakładów, szkół i organizacji,
rozpoczną się o godz. 08.00 uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
przy ul. Kościelnej 20.
O godz. 9.00 zaplanowano składanie kwiatów z
udziałem wojskowej asysty honorowej na starym cmentarzu przy ul. Świętopełka na mogile żołnierzy z 1939
roku oraz na grobie przedwojennego wójta Rumi, Hipolita Roszczynialskiego, zamordowanego w Lasach
Piaśnickich.
Kwiaty zostaną złożone także przy obelisku na ul.
Chełmińskiej oraz pod Pomnikiem Żołnierzy Armii
Krajowej na ul. Żwirki i Wigury.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
zaprasza wszystkie osoby
zainteresowane
pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych
Punktów Informacyjnych.
Spotkanie z konsultantami LPI FE odbędzie się 8 kwietnia
2015r. w Urzędzie Miasta Rumi w sali. nr 100,
w godz. 9.00-12.00,
Czekamy na wszystkich
zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich!
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SAMORZĄD

Sesja Rady Miasta

Sport, kultura
i inwestycje

Sylwetki rumskich radnych
W tej rubryce przedstawimy Czytelnikom sylwetki rumskich radnych, wyłonionych w wyborach samorządowych
2014 roku. Będziemy starali się zaprezentować wszystkich
radnych, o ile oni sami zechcą przedstawić się mieszkańcom Rumi. Na początek Maria Bochniak i Ariel Sinicki.

Maria Bochniak
- radna niezależna

Sprawozdanie Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi, Ko- - Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodzimisji Sportu, Rekreacji i Promocji RM, a także sprawozda- ny, Zdrowia i Opieki Społecznej; członek
nie z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej BiKomisji Oświaty i Wychowania
blioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi wypełniły znaczną część obrad rumskich radnych
W ostatnich wyborach renie Białej Rzeki, gdzie
pod koniec lutego br. Podczas sesji Rady Miejskiej podjęto samorządowych w 2014 mieszka od urodzenia.
roku M. Bochniak starNa co dzień Maria Bochrównież kilka istotnych uchwał, m.in. dotyczących planów towała z ugrupowania niak, absolwentka UniwerSamorządność Rumia. sytetu Gdańskiego, jest nainwestycyjnych.
Po sprawozdaniach przewodniczących komisji oraz
dyrektorów placówek, podczas dyskusji, radni ubolewali, że baza sportowa w
Rumi jest niedostateczna.
Hala MOSiR, pływalnia
i inne obiekty cieszą się
dużym zainteresowaniem
i są wykorzystane w stu
procentach. Potrzebna jest
rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej, podobnie jak
obiektów kulturalnych.
Brakuje nam sali widowiskowej z prawdziwego
zdarzenia (planowano ją w
ramach nowego centrum,
do budowy którego na razie
nie doszło - przyp. red.), a
także muzeum, którego zalążkiem jest sala historyczna w MDK.
Podczas dalszych obrad
radni zdecydowali o zmianach w tegorocznym budżecie miasta, przeznaczając
- na wniosek burmistrza
Rumi - 50 tys. zł na opracowanie koncepcji moderni-

zacji ulicy Gdańskiej, wraz
z budową tunelu pod torami kolejowymi. Podziemny
przejazd, łączący ul. Gdańską w Janowie z ul. Sobieskiego, czyli drogą krajową
nr 6, bardzo usprawniłby
komunikację w Rumi. Jak
wyjaśniał na sesji burmistrz Michał Pasieczny,
przygotowanie
koncepcji
pomoże w ubieganiu się o
dofinasowanie z programu
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
Zwiększono również wydatki o 30 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie

koncepcji budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej
na
terenach
przemysłowych
w północnej części Rumi (o
problemach związanych z
brakiem infrastruktury na
tym obszarze piszemy na
str. 5).
Radni podjęli też m.in.
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w
Rumi Janowie, pomiędzy
ulicami
Dąbrowskiego,
Gdańską, Dokerów, Stoczniowców.

Wybory uzupełniające

Nowym radnym został
Jarosław Muszyński
Jarosław Muszyński został radnym Rady Miejskiej Rumi.
J. Muszyński wygrał wybory uzupełniające, zorganizowane
na rumskiej Szmelcie. Startowało w nich dwóch kandydatów.
Jarosław
Muszyński
startował z KWW Nasza
Rumia Bogdan Formella. Z
tego samego komitetu startował również w jesiennych
wyborach samorządowych.
Kontrkandydat nowego radnego, Andrzej Sikorski, utworzył własny komitet wyborczy,
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a jesienią 2014 roku startował
z KWW Gospodarność.
Różnica głosów, które
otrzymali obaj kandydaci była
niewielka. Na J. Muszyńskiego głosowały 193 osoby, a na
A. Sikorskiego - 174.
Przypomnijmy, że Jarosław Muszyński zasiada

w Radzie Miejskiej nie po
raz pierwszy. Był radnym
do 2010 roku, a także wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej V kadencji.
J. Muszyński jest rumskim przedsiębiorcą, długoletnim
mieszkańcem
Szmelty.

Funkcję radnej pełni
trzecią kadencję.
Podczas pracy w Radzie
Miejskiej interesują ją najbardziej sprawy i tematy
związane z oświatą, inwestycjami w oświacie, a
także poprawieniem wizerunku miasta, czyli planami budowy centrum Rumi.
Maria Bochniak stara się
również o poprawę infrastruktury, a dokładnie o
budowę ulic, m.in. na te-

uczycielką historii w Szkole
Podstawowej nr 6 w Rumi.
Praca w szkole przynosi jej
ogromną satysfakcję, cieszy
się z prywatnych i zawodowych sukcesów dawnych
uczniów. M. Bochniak bardzo lubi spotkania z absolwentami, a bywa przez
nich zapraszana na zjazdy
klasowe, śluby i inne spotkania.
Radna M. Bochniak stara się pomagać innym, bez

rozgłosu, ale skutecznie,
ponieważ jest wrażliwa na
krzywdę ludzką. W wolnym czasie chętnie ogląda w telewizji programy
społeczne, reportaże, ale
najchętniej czyta. Dla odprężenia sięga po powieści,
ostatnio zwłaszcza polskie
kryminały, takich twórców
jak Zygmunt Miłoszewski.
Prywatnie Maria Bochniak jest żoną i matką
dwóch dorosłych córek.

Ariel Sinicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi
Radny Platformy Obywatelskiej
Ariel Sinicki był radnym
Rady
Miejskiej
Rumi 2010-2014. Pełnił
wtedy funkcję zastępcy,
a następnie przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
Jako radny chciałby się
zająć współpracą ponad podziałami dla szybszego rozwoju naszego miasta. Zależy mu, aby na terenie całego
miasta powstały miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego. Taki dokument zabezpiecza mieszkańców przed zabudową
parkingów, placów zabaw
i terenów rekreacyjnych
blokami czy mieszaniem
zabudowy jednorodzinnej z
wielorodzinną. Niedawno

Rada Miejska uchwaliła
przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania części Janowa.
Zdaniem przewodniczącego A. Sinickiego, po remoncie Dworca Głównego
PKP w Rumi, czas teraz
na remont i modernizację
przystanku SKM w Janowie. Wśród ważnych zagadnień radny wymienia także
poprawę
bezpieczeństwa
naszych mieszkańców oraz
potrzebę funkcjonowania w
Rumi całodobowej apteki.
Absolwent Uniwersytetu
Gdańskiego - magister politologii oraz Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
– kierunek
Zarządzanie
i Marketing, na co dzień

pełni funkcję menadżera w
restauracji. Przewodniczący
Rady Miejskiej jest honorowym dawcą krwi (oddane
13 litrów krwi), jest również
członkiem Stowarzyszenia
Mieszkańców Janowa.
Ariel Sinicki ma 38 lat,
jest żonaty i ma dwie córeczki-bliźniaczki w wieku 9 lat.
Wolny czas najchętniej
spędza ze swoją rodziną.

Szkolenie na temat cukrzycy
Burmistrz Miasta Rumi
i Akademia Edukacji Diabetologicznej zapraszają na
bezpłatne szkolenie diabetologiczne „Z cukrzycą na
Ty”, które odbędzie się w
sobotę 28 marca br. o
godz. 10, w Stacji Kultu-

ra przy ul. Starowiejskiej 2
(budynek dworca).
Szkolenie
przeznaczone jest dla osób z cukrzycą typu 2 przyjmujących
doustne leki przeciwcukrzycowe, ich rodzin oraz
osób zainteresowanych te-

matem profilaktyki przeciwcukrzycowej.
Będzie
zawierało wprowadzenie w
zagadnienie cukrzycy, przekrój informacji dotyczących
diety, wysiłku fizycznego,
kwasicy ketonowej, powikłań.

Gazeta Rumska, nr 3 (93), marzec 2015

AKTUALNOŚCI

Rewitalizacja poprawi warunki życia na osiedlu

Pierwsze konsultacje z mieszkańcami
W Urzędzie Miasta Burmistrz Rumi
Michał Pasieczny spotkał się z mieszkańcami osiedla w rumskiej dzielnicy
Zagórze, mieszkającymi przy ulicach:
Kombatantów, Młyńskiej, Sabata,
Szkolnej oraz Zakole w Rumi. Spotkanie dotyczyło planów rewitalizacji
Zagórza.
Przedstawiciele
władz
miasta pragnęli poznać
opinię mieszkańców na temat planowanych działań
rewitalizacyjnych, których
celem będzie podniesienie
jakości życia mieszkańców
w sferze przestrzennej, społecznej oraz ekonomicznej.
Miasto Rumia zamierza
przystąpić do programu
Urzędu Marszałkowskiego, aby uzyskać dotację na
przedsięwzięcia (w tym inwestycje), wpływające na
poprawę jakości życia na
wspomnianym osiedlu.
Przygotowująca
program rewitalizacji dr inż.
arch. Ewa Brach poprosiła
zebranych mieszkańców o
podzielenie się bolączkami
codziennego życia. Prosiła również o wypełnienie
anonimowej ankiety, która
dostarczy niezbędnych informacji.
- Chodzi m.in. o uwarunkowania przestrzenne, o dostęp do miejsc pracy oraz do
usług - wyjaśniała dr Ewa
Brach. - Państwa opinie i propozycje, zgłoszone potrzeby
są cenne i potrzebne. W ankiecie proszę odpowiedzieć na
pytania, dotyczące warunków mieszkaniowych i osobistych odczuć, związanych
z zajmowanym mieszkaniem
oraz budynkiem. Proszę o
informacje, czy korzystacie
państwo z pomocy społecznej.

Jak wyjaśniała dr E.
Brach, rewitalizacja ma na
celu m.in. podniesienie walorów estetycznych osiedla,
a więc poprawę wyglądu
domów, ulic, terenów rekreacyjnych itp. Osiedle jest
zaniedbane, a rewitalizacja może przynieść widoczne efekty. Ważna jest przy
tym wola mieszkańców i ich
udział w powstaniu programu. Dlatego konsultacje,
które rozpoczęto podczas
marcowego spotkania w
urzędzie, będą kontynuowane.
Mieszkańcy osiedla opowiadali o swoich problemach, m.in. związanych
ze wspólnymi korytarzami dla dwóch lub trzech
mieszkań. Problemem są
także zniszczone budynki, ogrzewane przez piece,
brak obudowy śmietników,
zdewastowane
chodniki.
Jeśli poprawi się wygląd
domów i ulic, jeśli powstaną place zabaw dla dzieci.
Mieszkańcy będą o nie
dbać - zapewniali uczestnicy spotkania.
Niektórzy podkreślali,
że na osiedlu potrzebne są
parkingi, więc ważne jest,
aby w czasie planowania
terenów rekreacyjnych i
zagospodarowywania podwórek, nie zapomnieć o
miejscach postojowych dla
samochodów.

Jedna z kobiet mówiła o
braku świetlicy lub podobnego miejsca dla dzieci i
młodzieży. Przypomniała,
że kiedyś świetlicę prowadził na tym osiedlu Tadeusz Odowski, organizując
dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia. Teraz pozostała
pustka.
Większość osób postulowała remonty kamienic.
Odpowiadając na pytania mieszkańców, wiceburmistrz
Ryszard
Gry-chtoł przypomniał,
że w ramach programu
Kawka, który ma na celu
ograniczenie niskiej emisji dymu, 13 budynków
w obrębie wspomnianych

Mieszkańcy wypełniali ankiety, które będą pomocne w opracowaniu programu
rewitalizacji.

REKLAMA

Od lewej: radna Beata Ławrukajtis, wiceburmistrz Ryszard Grychtoł, dr inż. arch.
Ewa Brach oraz burmistrz Rumi, Michał Pasieczny podczas spotkania w urzędzie.

ulic zostanie podłączonych do sieci OPEC. Za
ok. 4 mln zł, pozyskane
w ramach tego programu, te kamienice zostaną ocieplone i otrzymają
nowe elewacje. W tym
roku powstaje dokumentacja inwestycji, a w
przyszłym roku będzie
ona realizowana.

Burmistrz Michał Pasieczny zaznaczył, że w ramach rewitalizacji władze
miasta chcą kompleksowo rozwiązać problemy mieszkańców
tej części Zagórza. Niezbędny
jest ich udział w przygotowaniu programu, a gdy zostanie
on zakwalifikowany, konkretne prace będą mogły się rozpocząć w przyszłym roku.

W spotkaniu uczestniczyli:
radna
Beata
Ławrukajtis - przewodnicząca Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego, radny z
Zagórza Tomasz Urbaniak-Dzienisz oraz radny
Jarosław Muszyński, a
także wiceburmistrz Ryszard Grychtoł.
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Kolejna akcja w Rumi

Dzień Dawcy Szpiku
W rumskiej Bibliotece - Stacji Kultura w Rumi odbył się Dzień Dawców
Szpiku. Dzięki przeprowadzonej akcji
w Banku Dawców zarejestrowało się
dwadzieścia pięć osób.
Wolontariuszki Fundacji
DKMS „Wspólnie przeciw
białaczce” prowadziły rejestrację osób deklarujących
chęć oddawania szpiku
kostnego osobom potrzebującym pomocy. Przyszli
dawcy wypełniali dokumentację zgłoszeniową i pobierali wymaz z ust.
Inicjatorką
tej
akcji
była Natalia Kostuch, która mieszka w Redzie, ale

zachęca mieszkańców różnych miast do deklarowania się jako dawcy szpiku i
rejestrowania się w Banku
Dawców.
Fundacja DKMS finansuje procedury wykonywania przeszczepu szpiku osobom chorym.
Akcji towarzyszyła wystawa prac przedszkolaków
z przedszkoli „Iskierka” i
„Janowiaczek”.

MICHAŁ KRYŻA
RADNY MIASTA RUMI
Zapraszamy mieszkańców naszego
miasta na spotkanie z Burmistrzem
Miasta Michałem Pasiecznym oraz
radnymi powiatowymi i miejskimi.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.04.2015 r. o godz. 18.00 w
Liceum Ogólnokształcącym nr 1
w Rumi, przy ul. Starowiejskiej 4.
Tematem zebrania będzie budżet
miasta Rumia oraz plany inwestycyjne
w bieżącym roku.
Bezdomne psy i koty

Trafią do schroniska w Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi informuje, iż zgodnie z umową pomiędzy Gminą a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” w Gdyni,
Towarzystwo będzie odławiać bezdomne psy i koty, które
zostaną przekazane do Schroniska dla Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.
Zgodnie z zapisami w/w umowy, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” będzie
odławiać zwierzęta na podstawie zgłoszenia pracowników
Urzędu Miasta Rumi, Straży Miejskiej lub Policji. Tel. do
pracownika OTOZ „ANIMALS”: 516-16-96-26, 58 622-2552, 502-17-96-89.
Natomiast w przypadku, gdy mieszkańcy będą poszukiwać zagubionego zwierzęcia prosimy o wykonanie telefonu do schroniska, tj.: 58 622-25-52.
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Serdecznie zapraszamy

na uroczystą Mszę Świętą w intencji
ofiar katastrofy smoleńskiej,
w związku z przypadającą
5. rocznicą tej tragedii,
która odbędzie się w piątek
10 kwietnia o godz. 18.00 w kościele
pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego
i Św. Antoniego w Rumi.
Wcześniej o godz. 17.30 nastąpi
składanie kwiatów przy rondzie
im. Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
a następnie przy rondzie
im. Śp. Marszałka Macieja Płażyńskiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają.
Z poważaniem
Łucja Słowikowska

Z POLICJI
Pijany za kierownicą

Około godz. 2.00 w nocy 27 lutego policjanci z Rumi
na ul. Podmokłej zatrzymali do kontroli kierowcę opla.
Gdy funkcjonariusze podeszli do samochodu i rozpoczęli
legitymowanie mężczyzny, wyczuli od 47-latka woń alkoholu. Węch mieli dobry, a badanie alko-testem wykazało
prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia
wolności do lat 2 oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami mechanicznymi.

Na czerwonym świetle

Wyjątkowego pecha miał 63-letni mężczyzna. Policjanci z drogówki kontrolowali pojazdy, ale zauważyli
gdy mężczyzna na ul. Grunwaldzkiej w Rumi, wtargnął na
jezdnię gdy świeciło się czerwone światło. Natychmiast
w stosunku do niego podjęli interwencję.
Okazało się również, że 63-latek był poszukiwany
listem gończym. Najbliższy rok i 3 miesiące spędzi w
więzieniu. Niebawem zostanie przewieziony do aresztu
śledczego bądź zakładu karnego.
Przy okazji akcji, policjanci z drogówki podczas nadzorowania ruchu drogowego ujawnili aż 73 wykroczenia
rażąco naruszające przepisy prawa o ruchu drogowym.

Uwaga, oszuści

Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi
tzw. „metodą na wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych
funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod
pretekstem prowadzenia działań śledczych.
Podkreślamy, że służby państwowe NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY, a w sytuacji gdy ktoś prosi o
pieniądze w rozmowie telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy
o kontakt z Policją pod nr 997, 112. Warto również
skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich
o próbie oszustwa.

STRAŻ MIEJSKA
Patrole

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi przeprowadziła 30 patroli własnych zmotoryzowanych
i pieszych, a także pieszych z psami oraz cztery z Policją.
Działania pozwoliły ujawnić 102 wykroczenia, które w
72 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi
środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi.
Skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano
55 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 24 osoby. 122 razy kontrolowano
miejsca uznane za zagrożone.

Wybory

W dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Rumi , czyli 15 marca Straż Miejska podjęła interwencję w związku z wyniesieniem karty wyborczej z lokalu
wyborczego. Strażnicy ustalili osobę, a informację przekazali Policji.

Noclegownie

W bloku przy ul. Ks. Gierosa leżał człowiek. Był to
śpiący bezdomny. Został usunięty z klatki schodowej i
skierowany do noclegowni. W Janowie usunięto z klatek
schodowych budynków przy ul. Pomorskiej i Gdańskiej
dwóch mężczyzn. Obaj zostali skierowani na przystanek
SKM celem udania się do noclegowni w Gdyni.

W terenie

Na posesji przy ul. Targowej kontrolowano piec ze
względu na wydobywający się czarny dym. Okazało się,
że dym pochodził ze spalania drewna.
Na ul. Kamiennej leżała zabita sarna. Wykonano dokumentację fotograficzną i przekazano informację do
Urzędu Miasta, celem zlecenia usunięcia sarny.

Pomoc

Na ulicy Ceynowy przewróciła się idąca chodnikiem
kobieta. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego
strażnicy udzielali jej pomocy. Kobieta została zabrana
do szpitala.
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Stacja Kultura zdobyła najwięcej głosów internautów

Biblioteka wygrywa!

Co, gdzie, kiedy?
Warsztaty podróżnicze

Jedna z najbardziej niezwykłych bibliotek w Polsce i na świecie, zdobyła preW piątek 27 marca o godz. 18.00 zaplanowano warsztaty
stiżowe wyróżnienie w VII edycji plebiscytu Polska Architektura XXL. Stacja podróżnicze, które poprowadzi Aldona Klebowska. SpoKultura z Rumi, czyli miejska biblioteka w zrewitalizowanym budynku dworca tkanie odbędzie się w Stacji Kultura -Biblioteka Główna, ul.
Starowiejska 2 (Budynek Dworca PKP) w Rumi.
PKP, w swojej kategorii zdobyła największe uznanie wśród kilkudziesięciu tyTeatr Otwarty w MDK
sięcy internautów i ekspertów designu!
W tym roku plebiscyt
objął swoim zasięgiem
trzy kategorie: architekturę, wnętrza oraz krajobraz. Jako kompleksowy
przegląd dorobku polskich
architektów Plebiscyt objął swoim zasięgiem kilka tysięcy realizacji powstałych w roku 2014. W
głosowaniu internautów
oddano w sumie ponad 25
tys. głosów - na blisko 100.
obiektów. Odbyła się także
ocena przez jury skupiające czołowych ekspertów
z branży projektowania
wnętrz i architektury.
Najwięcej głosów publiczności w kategorii
„Wnętrza Publiczne 2014”
otrzymała Stacja Kultura
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, zaprojektowana przez biuro Sikora
Wnętrza!
- Już sama nominacja
w plebiscycie była wyróżnieniem – mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. – Natomiast uznanie internautów jest dowodem na to,
że Stację Kultura doceniło
nie tylko grono fachowców,
ale także użytkowników.
Dla mnie jest najważniejsze, że dzięki takim
projektom rośnie prestiż
biblioteki, zawodu bibliotekarza i książki.
Projekt Stacja Kultura
jest jednym z ciekawszych
przykładów rewitalizacji
dworców kolejowych. Całość wykonanych w ciągu
roku prac budowlanych,
to koszt ponad 5 mln zł
- sama modernizacja wnętrza kosztowała około 1,3
mln zł. Inwestycję dofinansowało Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Gmina
Miejska Rumia. Nowoczesne wnętrze, inspirowane modernizmem, ale
z elementami historii
miasta i kolejnictwa, zaprojektował Jan Sikora,
architekt z rumskimi korzeniami.

W
zmodernizowanej
i wyremontowanej Stacji Kultura znajdują się:
wypożyczalnia dla dzieci
i dorosłych, wypożyczalnia
z audiobookami, czytelnia,
stanowiska komputerowe,
galeria, sala konferencyj-

na, pomieszczenia administracyjne biblioteki oraz
lokale dla organizacji pozarządowych.
- Szalenie jesteśmy dumni z sukcesu naszej placówki. Tym bardziej, że szybko
stała się miejscem skupia-

jącym pozytywną energię
mieszkańców. Nie ma chyba dnia by coś się w „Stacji”
nie działo. To zdecydowanie miejsce będące czymś
więcej niż tylko biblioteką
– skomentował burmistrz
Michał Pasieczny.

W Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 odbędzie się jutro koncert zatytułowany „Drogą wybrukowaną
oklaskami”. Wystąpią znani w naszym mieście artyści Teatru
Otwartego z Gdańska: Dariusz Wójcik – bas oraz Jacek
Szymański - tenor, a przy pianinie zasiądzie Maciej Gański.
Koncert odbędzie się w sobotę 28 marca o godz. 17.00.
Wstęp wolny.

Młodzież Żołnierzom Wyklętym

W niedzielę 29 marca o godz. 16.00 w Dolnym Kościele
w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych można będzie
obejrzeć program słowno-muzyczny pt. „Wierni, wiernym do
końca”, poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program
zaprezentuje Grupa PRO BONO, składająca się z uczniów I
LO im. Książąt Pomorskich w Rumi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

Biesiada literacka

Również w niedzielę o godz. 17.30 w Domu Kultury
SM „JANOWO” odbędzie się „Biesiada literacka”. To kolejne
spotkanie ze znanym artystą lub artystką. Po Katarzynie
Figurze, Krzysztofie Kowalewskim i Zbigniewie Buczkowskim, przyszedł czas na kolejną gwiazdę. Tym razem
zaplanowano spotkanie ze znakomitą wokalistką Urszulą
Dudziak, która - jak się okazuje - jest także autorką książki.

„Pan Tadeusz” na obrazach

W ramach projektu: „Artyści dla edukacji”, Stowarzyszenia
Artystów„Pasjonat” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi
zapraszają na wystawę pt. „Pan Tadeusz”, która jest malarską
interpretacją dwunastu ksiąg epopei narodowej.
Prace wykonane zostały przez artystów z rumskiego Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”, a wystawę obejrzeć można
w Filii nr 1 MBP (ul. Pomorska 11, Rumia) do 11 kwietnia br.

W Wejherowie

Opera kaszubska
W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie można będzie obejrzeć Operę
kaszubską „Rebeka” z muzyką Michała Dobrzyńskiego i librettem Tomasza
Fopke. Reżyseria i inscenizacja: Jolanta Rożyńska, współpraca muzyczna:
Waldemar Czaja.
”Rebeka” – to pierwsze w historii dzieło teatralno-muzyczne o charakterze operowym, w III aktach, w języku
kaszubskim. To niezwykłe wydarzenie, dla regionu kaszubskiego i całego kraju, jest autorską produkcją Filharmonii Kaszubskiej. Historia przedstawiona w „Rebece”
dzieje się w XIX wieku na Kaszubach. Badacz folkloru
Kamil Karski notuje opowieści i piosenki usłyszane od
osób miejscowych i przybyłych z okolicznych miejscowości.
Wśród rozmówców jest piękna dziewczyna, Rebeka. Jej
uroda i głos oczarowują Karskiego.
Opera zostanie wystawiona w dniach 11-12 kwietnia
(sobota i niedziela), a bilet kosztuje 20 zł. Szczegóły na
stronie Wejherowskiego Centrum Kultury: www.wck.org
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Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach

Historia, tradycje,
współczesność
21 gimnazjalistów oraz 25 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w XIX
Miejskim Konkursie Wiedzy o Kaszubach. Rywalizacja odbyła się w Miejskim
Domu Kultury w Rumi.
Zarówno
starsi,
jak
i młodsi uczniowie musieli
odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących szeroko
rozumianej wiedzy o Kaszubach. Na pewno nie było
łatwo, bo pytania dotyczyły
historii, tradycji, zwyczajów, kultury, ale też zagadnień współczesnych. Wiele
pytań dotyczyło naszego
miasta.
W młodszej grupie pytano m.in. o herb Rumi
i nazwisko przedwojennego
wójta, ale też o obecnego
burmistrza oraz przewodniczącego rady Miejskiej.
Trzeba było wiedzieć ile
metrów liczy najwyższy na
Kaszubach szczyt Wieżyca,
gdzie znajdują się kalwarie i kto przełożył na język
polskie „Żece a Przygoide
Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Pytano o kolory

haftu kaszubskiego oraz
o nazwisko marszałka województwa
pomorskiego.
Co to jest kleka? Z którego
jeziora wypływa Zagórzanka? Jak nazywała się organizacja ruchu oporu na Kaszubach w czasie II wojny
światowej - to kolejne niełatwe pytania konkursowe.
Po części pisemnej wyłoniono finalistów, którzy
musieli jeszcze odpowiedzieć na pytania ustne.
Laureaci
konkursu,
w obu kategoriach wiekowych, otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe.
Konkurs
prowadzili
działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w
Rumi: Jerzy Hoppe i
Ludwik Bach, widoczni
na zdjęciach razem z laureatami.
AK.

Nagroda przyjechała z Rumi

Praca doktorska
po kaszubsku

Laureaci konkursu

Uczniowie Szkół Podstawowych
1 Michał Cegielski - SP 9
2 Maja Skoczka - ESS
2 Julia Daszkiewicz - SP 6
3 Bartosz Drabiński - SP 9
4 Dominika Tomczyk - ESS
5 Paweł Kata - SP 9
Gimnazjaliści
1 Wojciech Skierka - Gimnazjum nr 2
2 Julia Trościanko - Gimnazjum 1
3 Marcin Kaczanowski - Gimnazjum Ekologiczne
4 Marcelina Winczewska - Gimnazjum 2
5 Mateusz Klebba - Gimnazjum Salezjańskie
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Powyżej - najlepsi gimnazjaliści z Jerzym Hoppe, u
dołu - laureaci konkursu dla szkół podstawowych z
Ludwikiem Bachem

Książka dr Hanny Makurat pt. „Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub” została
napisana na podstawie pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej.
Promocja książki i spotkanie z autorką
(i doktorantką) odbyło się w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które zorganizowało to wydarzenie wspólnie
z Instytutem Kaszubskim.
Hanna Makurat opowiedziała zebranym o swojej pracy, polegającej na rozmowach i nagrywaniu wypowiedzi
mieszkańców Kaszub. Słuchając gwary z trzech części
regionu: północnej, środkowej i południowej lub rozmawiając z przedstawicielami różnych pokoleń Autorkę pracy
doktorskiej i książki interesowały relacje i zależności języków: polskiego i kaszubskiego w różnych aspektach. Praca
powstała na Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem
językoznawcy prof. Jerzego Tredera.
Gratulacje autorce złożyła (w języku kaszubskim!)
obecna na promocji starosta powiatu Gabriela Lisius,
a specjalną nagrodę finansową przekazał były starosta
Grzegorz Szalewski. Państwo Ewa i Grzegorz Szalewscy wcześniej w podobny sposób uhonorowali kilkoro
maturzystów, zdających egzamin z języka kaszubskiego.
Postanowili także nagrodzić Hannę Makurat, która jako
pierwsza obroniła pracę doktorską z języka kaszubskiego.
- Nie mogę się równać z wami umiejętnościami językowymi, bo z języka kaszubskiego jestem na poziomie
maturzysty - powiedział G. Szalewski podczas spotkania
w muzeum. - Mamy piękny budynek Muzeum, ale potrzebna jest znacząca kuźnia kaszubskości, regionalnego rozwoju i promocji, baza naukowa dla studentów i naukowców. Chciałbym, aby wejherowskie muzeum przyciągało
światłą elitę powiatu, żeby świeciło nowoczesnością, kaszubską ideą. Zawsze mi na tym zależało. Pani doktor laureatce życzę szczęścia, m.in. rodzinnego.
- Jestem szczęśliwa i bardzo dziękuję za nagrodę, pomoc
i wsparcie mojej pracy - powiedziała dr Hanna Makurat.
Badania które prowadziła to jej prawdziwa pasja.
AK.
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Wielkanoc – symbolika i zwyczaje

Najważniejsze święto chrześcijan
Wielkanoc, to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które obchodzi się na cześć zmartwychwstania
Pana Jezusa. Symbolizuje zwycięstwo wiary nad śmiercią i
duchowe odrodzenie Kościoła.
Jest świętem ruchomym
i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, między
22 marca a 25 kwietnia.
Zmartwychwstanie
Pańskie poprzedza Wielki Tydzień, który rozpoczyna się
w Niedzielę Palmową.

KOLOROWE PALMY

Jest to upamiętnienie
dnia, w którym Chrystus
przyjechał do Jerozolimy
uzdrawiać chorych, a ludzie
witali Go radośnie rzucając
palmowe gałązki.
Niedziela Palmowa rozpoczyna okres duchowego
wyciszenia, a wierni przynoszą do kościoła palemki,
które symbolizują odradzające się życie. W niektórych
regionach Polski Palmy
Wielkanocne są wyjątkowo
kolorowe i wysokie. Najpiękniejsze okazy wykonane są z wikliny oraz ozdobione baziami i kolorowymi
kwiatami z bibuły.

TRIDUUM PASCHALNE

Poniedziałek, wtorek i
środa w Wielkim Tygodniu
to dni poświęcone pojednaniu. W tym okresie zwyczajem jest wielkie sprzątanie
oraz przyozdabianie domów.
Jest to znak gotowości
chrześcijan na wydarzenia
Triduum Paschalnego, które rozpoczyna się w Wielki
Czwartek, a kończy w Niedzielę Wielkanocną.

OBMYWANIE NÓG

W Wielki Czwartek odbywa się wieczorna msza upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę Chrystusa, na której
Jezus ustanowił sakrament
Eucharystii.
Kolejnym bardzo wymownym elementem nabożeństwa jest mycie nóg.
Kapłan podobnie jak Pan
Jezus, obmywa stopy dwunastu wybranym mężczyznom ucząc ich pokory i życia w czystości.

KRZYŻ I ZADUMA

Wielki Piątek to czas zadumy nad śmiercią Chrystusa. W tym dniu nie
odprawia się liturgii eucharystycznej a jedynym odbywającym się nabożeństwem,
jest Droga Krzyżowa.
Wielka Sobota to dzień,
w którym bardzo znanym
zwyczajem jest święcenie
koszyka
wielkanocnego
(tzw. święconki). Pochodząca z czasów pogańskich tradycja podkreśla znaczenie
żywności, jako symbolu życia i odrodzenia.
Wielkanoc czyli inaczej
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to chwile
pełne radości. Rodziny
zgodnie z tradycją spotykają się przy wspólnym
śniadaniu wielkanocnym.
Dzielą się i spożywają poświęcony w Wielką Sobotę
pokarm.
Każde z poświęconych
produktów symbolizuje coś
innego.

„Pokój Wam” z Chrystusem Zmartwychwstałym
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe napełni
wszystkich mieszkańców naszego miasta
pokojem i wiarą, da siłę do wypełniania obowiązków
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przeżyjmy tegoroczne Święta Wielkanocne
w łączności z Jezusem Zmartwychwstałym,
pozwólmy się przeniknąć Jego mocy i Jego duchem,
stańmy się do Niego podobni,
promieniujmy Jego obecnością
i obdarzajmy wszystkich Bożym pokojem.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarza wszelkimi łaskami
Szczęść Boże, Wesołego Alleluja!
Ks. proboszcz Włodzimierz Kozłowski
Dziekan Dekanatu Reda

SYMBOLE I TRADYCJE

Podstawowym symbolem
wielkanocnym jest jajko
uważane za symbol nowego
życia i odradzającej się natury. W zamierzchłych czasach, ludy starożytne wierzyły, że to właśnie z jaja
wykluł się świat. Dzielenie
się jajkiem poprawia relacje między bliskimi i buduje
zgodę.
Jedną z wielkanocnych
tradycji jest malowanie jaj.
Ludzie wierzyli, że udekorowana skorupka zapewni
wieczne istnienie świata.
Każdemu kolorowi i wzorowi przypisywali natomiast
odrębne znaczenie. Białe
i czerwone miały wyrażać
szacunek, a zielone przypominać o budzącej się do
życia naturze. Szlaczki na
skorupkach ukazywały natomiast złożoność i nieskończoność świata.

PISANKI, KRASZANKI

Przed nami Niedziela Palmowa, świętowana w tym roku 29 marca. We wszystkich kościołach święcone będą tradycyjne palmy. W Wejherowie możemy natomiast uczestniczyć w inscenizacji Wjazdu Jezusa do Jerozolimy (na zdjęciu), która rozpocznie
się o godz. 10.15 przy Bramie Oliwskiej (ul. 12 Marca). Tej samej niedzieli na Kalwarii Wejherowskiej o godz. 15.00 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej, powtórzone
w Wielki Piątek o godz. 10.00

W zależności od regionu
istnieją różne style i techniki dekoracji jaj. Kraszanki
malowane są na jednolity
kolor przez zanurzenie w
barwnikach
pochodzenia
roślinnego. Pisanki są z
kolei różnokolorowe i posiadają deseń. Skorupki moczy

się w wosku a następnie pokrywa barwnikiem. Przygotowaną w ten sposób powierzchnię, własnoręcznie
zdobi się różnymi wzorami.
Używa się do tego szpilek,
igieł i kozików.
Oklejanki zdobione są
z kolei rozmaitymi dodatkami takimi jak papier,
tkanina czy płatki bzu.
Nalepianki, znane z okolic
Łowicza to kolorowe jaja,
które dekoruje się wycinankami z papieru.
Baranek z masła, chleba
lub ciasta to symbol zmartwychwstałego Chrystusa.
Oznacza oddanie, ofiarność i zwycięstwo życia nad
śmiercią.

CHRZAN NA ZDROWIE

Wędlina
(najczęściej
szynka czy kawałek kiełbasy) ma zapewnić dostatek, dobrobyt i zdrowie
dla całej rodziny. Kawałek chleba to nawiązanie
do Ostatniej Wieczerzy,
jest symbolem dostatku i
dobrobytu. Na wielu świątecznych stołach znajduje się babka. Poświęcone
w Wielką Sobotę ciasto
świadczy o zaradności i
umiejętnościach gospodarowania domowników.

Swoje wyjątkowe znaczenie mają także przyprawy.
Sól to prawda i oczyszczenie. Dodaje smaku i chroni
przed zepsuciem. Chrzan
pokrojony na małe plasterki jest symbolem ludzkiej
siły i odporności, chroni
przed wieloma chorobami i
słabościami.

BUKSZPAN I BAZIE

Ważnymi symbolami są
również niektóre elementy
dekoracji wnętrz i stołów.
Wielkanocne ozdoby odwołują się do natury i jej
odrodzenia. Zielony kolor
bukszpanu i świeżo ścięte
bazie oznaczają nadzieję na
zmartwychwstanie i życie
wieczne.
Okres Świąt Wielkanocnych to chwile pełne radości, to czas spotkań rodzinnych i wiosennego relaksu.
Należy jednak pamiętać,
że jest to przede wszystkim
okres, w którym powinna
panować zgoda i przyjemny,
świąteczny nastrój.
Na te Święta Wielkanocne które są przed
nami, proszę przyjąć radosne Alleluja.
Mirosław Słowikowski
OESSH
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BIZNES

Co nowego na biznesowej mapie miasta

Przedsiębiorcy inwestują w Rumi
Na terenie naszego miasta jest planowanych i realizowanych wiele inwestycji. U zbiegu ulic Miłosza i Pułaskiego wyrósł gmach, w którym
powstanie wysokospecjalistyczna klinika. Tę inwestycję realizuje NZOZ
nr 1 w Rumi.
Jak się dowiedzieliśmy
od właściciela oraz w dyrekcji NZOZ nr 1, klinika wraz
z gabinetem chirurgii jednego dnia zostanie otwarta w styczniu 2016 roku.
NZOZ nr 1 w Rumi jest na
etapie negocjacji i zakupu
nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości, takiego jak
tomokomputer,
rezonans
magnetyczny, PET-CT, gammakamera do badań scyntygraficznych naczyń krwionośnych. Zakupione będą
również urządzenia do
poradni endoskopowej, do
gastroskopii, kolonoskopii
i bronchoskopii. Budynek
kliniki wymaga jeszcze wykończenia, ale cenny czas

zostanie wykorzystany na
zakup sprzętu i pozostałego
wyposażenia placówki.
NZOZ nr 1 rozpoczyna
też kolejną inwestycję, a
dokładnie budowę Centrum
Terapii i Rehabilitacji przy
ul. Chopina, gdzie znajdzie
się 100 miejsc dla pacjentów.
W okolicy ulicy I Dywizji
WP przedsiębiorcy realizują lub zamierzają zbudować kolejne zakłady. Nowe
obiekty buduje Robpol, a
inwestycje planują m.in.
Auto Centrum Labuda, firma Prywatna VEGA i inne.
Jedyną przeszkodą w realizacji inwestycji jest brak
uzbrojenia terenu, o czym
piszemy na str. 5

Przy ul. Miłosza i Pułaskiego powstaje wysokospecjalistyczna klinika.

Jeśli miasto pomoże
przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich problemów,
inwestycji będzie więcej.
Najważniejsze, że dzięki
temu zostanie zahamowa-

na ucieczka firm z Rumi,
co miało miejsce w ostatnich latach. Niestety, kilka
znanych
przedsiębiorstw
zniknęło z biznesowej mapy
naszego miasta. Wszyscy

pamiętają choćby rumską
firmę Wema, a takich przykładów jest więcej.
Ostatnie działania burmistrza Rumi dobrze wróżą dla przedsiębiorców i

dla rynku pracy. Sporo
przedsiębiorców w wypowiedziach podkreśla, że
w Rumi zaczął wiać nowy
wiatr. Oby mocno dmuchał
w żagle biznesu.

REKLAMA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi przy ulicy Derdowskiego 23
zaprasza do wykonywania badań w zakresie następujących programów profilaktycznych:
1. Program profilaktyki układu krążenia – obejmujący osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat dotychczas nieleczone.
Zakres badań obejmuje: lipidogram, pomiar ciśnienia, pomiar cukru oraz wagi ciała.
W razie potrzeby Pacjent kierowany jest do lekarza pierwszego kontaktu celem dalszego leczenia.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gabinetu Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (gabinet 112 - I piętro przychodni POZ, ul. Derdowskiego 24).
2. Program profilaktyki szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 – 59 lat.
Profilaktyka obejmuje wykonanie badania cytologicznego u kobiet we wskazanym wieku
oraz skierowanie na ewentualne dalsze leczenie.
Zainteresowane kobiety mogą zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej „K” tel.: 58 679 69 43.
3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP), obejmujący osoby palące tytoń od 18 roku życia.
Zakres profilaktyki obejmuje poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką (wykonanie badania spirometrii).
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gabinetu Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (gabinet 112 - I piętro przychodni POZ).
4. Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w przedziale wieku 50 – 69 lat.
W ramach profilaktyki wykonywane są bezpłatnie badania mammograficzne.
Rejestracji można dokonać osobiście w Gabinecie RTG lub tefonicznie pod numerem: 58 679 69 40.
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AKTUALNOŚCI

Rozmowa o drogach, remontach, windach i bezpieczeństwie

Burmistrz i radni wśród mieszkańców
Mieszkańcy Rumi Janowa mieli okazję do rozmowy z burmistrzem Rumi, Michałem Pasiecznym oraz radnymi Rady Miejskiej. Na spotkanie w Sali Domu Kultury SM Janowo przyszło
niewiele osób, jak na tak dużą dzielnicę, ale uczestnicy mieli
wiele pytań i wniosków do przedstawicieli władz miasta.
Spotkanie
prowadzili
radni: Piotr Bartelke i Tadeusz Piątkowski, ale najwięcej spraw mieszkańcy
kierowali do burmistrza M.
Pasiecznego.

WIEŻOWIEC
POŚRÓD DOMKÓW

Mieszkanka ul. Lubelskiej podzieliła się obawami, dotyczącymi budowy
przy tej ulicy bardzo wysokiego budynku, nie pasującego do otoczenia. Wokół
znajdują się głównie domki jednorodzinne, a nowy
obiekt zakłóci harmonię
tego miejsca. Pani postulowała również budowę parkingu przy ul. Lubelskiej,
takiego, jaki powstał przy
ul. Krakowskiej.
Burmistrz wyjaśniał, że
problem budowy wysokiego
obiektu przy ul. Lubelskiej
władze dostały „w spadku”
po poprzednim burmistrzu
Rumi. Sprawa trafiła do
wojewody, ale budowa jest
zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania,
dopuszczającym w tym rejonie wysokie budynki.
- Przystąpiliśmy do zmiany tego planu, ale to nie
powstrzyma już rozpoczętej inwestycji - powiedział
Michał Pasieczny. - Mam
tylko nadzieję, że wojewoda
uchyli decyzje, dotyczące tej
niefortunnej budowy.

PARKINGI I PUSTY LOKAL

Jeśli chodzi o parkingi,
jak wyjaśniał burmistrz
Rumi, dotychczas były one
źle zaplanowane. Niektórzy
deweloperzy
otrzymywali teren pod parkingi obok
budowanych obiektów, inni
mają parkingi naprawdę daleko. Na przykład
użytkownicy budynku w
centrum Rumi, naprzeciw
„Rossmana” mają przydzielony parking w rejonie ulicy
Towarowej. Burmistrz zapewnił, że w przyszłości nie
będzie już takich sytuacji.
Jeden z uczestników poruszył problem, dotyczący
starej kamienicy przy ul.
Sobieskiego 26, obok „Toyoty”. Kiedyś na parterze tego
budynku mieściła się filia
biblioteki. Teraz parter jest

pusty, nieogrzewany i notorycznie dewastowany (m.in.
wybijane są szyby). Mieszkańcy, żyjący na piętrze,
mają z tym duży problem.
- Budynek znajduje się w
atrakcyjnym miejscu i na
dużej działce, chcielibyśmy
korzystnie sprzedać tę nieruchomość, oczywiście pod
warunkiem
zapewnienia
mieszkań dotychczasowym
najemcom - powiedział burmistrz M. Pasieczny.
Przy okazji dodał, że zależy mu bardzo na budowie
mieszkań komunalnych.
- To jedna z pilnych i
ważnych spraw - dodał burmistrz.

MIEJSCOWE PLANY

Mieszkańcy pytali też o
plan zagospodarowani dzielnic Rumi, m.in. Janowa, a
radni poinformowali o niedawno podjętej przez nich
uchwale. Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Gdańską,
Dąbrowskiego, Stoczniowców i Dokerów w Janowie.
- Jesteśmy zdeterminowani, aby systematycznie,
po kolei sporządzać miejscowe plany dla tych dzielnic i osiedli w Rumi, które
takich planów jeszcze nie
mają - powiedział radny
Piotr Bartelke.

BRAKUJE WINDY

Mieszkanka
jednego
z dużych bloków przy ul.
Pomorskiej w Rumi Janowie, nazwanego „hotelowcem” skarżyła się na trudne warunki życia w tym
wielopiętrowym budynku.
Przede wszystkim z powodu braku wind, starsi
ludzie muszą chodzić po
schodach albo nie wychodzić wcale, jeśli ktoś ma
problemy zdrowotne.
- Osiedle Janowo się starzeje, przybywa osób w
podeszłym wieku, tymczasem powstają kolejne place
zabaw i siłownie, a nie ma
wygód dla starszych ludzi
- mówiła mieszkanka ulicy
Pomorskiej. - My ciągle nie
możemy doczekać się budowy windy, chociaż technicz-

nie taka możliwość istnieje.
Były wykonane ekspertyzy,
zgodnie z którymi można
dobudować szyb dla windy.
Na to pytanie odpowiedział
Zbigniew Antochowski, zastępca prezesa SM Janowo ds.
techniczno-eksploatacyjnych.
Potwierdził, że budowa windy
jest możliwa, ale koszt takiej
inwestycji wynosi 150 tys. zł,
a na taki wydatek spółdzielni
nie stać. Mieszkańcy musieliby pokryć koszty inwestycji z
własnych środków.
- Prawo spółdzielcze
mówi o tym, że jeżeli w budynku prowadzona jest modernizacja, mieszkańcy muszą za nią zapłacić w formie
wkładu uzupełniającego.
- Żeby spełnić oczekiwania mieszkańców i zaspokoić potrzeby w tej dziedzinie, spółdzielnia musiałaby
wydać 72 miliony złotych
- dodał prezes SM Janowo,
Józef Chmielewski.

NIEBEZPIECZNE
SKRZYŻOWANIE

Zupełnie inny temat dotyczył budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w Janowie. Jeden z uczestników
spotkania postulował taką
inwestycję, twierdząc, że
zapewni ona bezpieczeń-

stwo na tym ruchliwym
skrzyżowaniu, na którym
często dochodzi do kolizji i
wypadków. Jednak dyskusja na ten temat wykazała,
że zdania są podzielone.
Niektórzy twierdzą, że to
skrzyżowanie zostało zmodernizowane i jest dobrze
oznakowane, a pieniądze
potrzebne są na inne, pilniejsze inwestycje.
- Temat jest ważny, ale
musimy zastanowić się, co
zrobić, aby na tym skrzyżowaniu było bezpieczniej
- powiedział burmistrz
Pasieczny. - Niekoniecznie
musi tam powstać rondo,
chociaż nie można wykluczyć takiego rozwiązania.

Podczas około dwugodzinnego zebrania w Janowie poruszono też temat korkującej
się ulicy Dębogórskiej na
wysokości targowiska. Stąd
postulat, aby zakazać tam
skrętu w lewo, w ulicę Mickiewicza. Kierowcy, którzy
chcą tam zjechać powinni
dojechać do pobliskiego ronda i zawrócić.
Mieszkańcy pytali burmistrza o plany budowy wiaduktu lub tunelu, łączącego
Janowo z drogą krajową nr 6.
Michał Pasieczny wyjaśnił, że
powstanie koncepcja budowy
tunelu pod torami na przedłużeniu ul. Gdańskiej, a władze
miasta będą się starać o dofinansowanie takiej inwestycji.

ZWIERZĘTA
NA CMENTARZU

Jeden z uczestników
spotkania zwrócił uwagę
burmistrza i radnych na źle
zabezpieczony cmentarz komunalny, na który wchodzą
leśne zwierzęta. Problem w
tym, że zjadają one kwiaty,
ustawione na grobach.
Ponieważ
mieszkańcy mówili też o sprawach
porządkowych oraz o problemie z osobami pijącymi
alkohol na ławkach, obecny
na spotkaniu komendant
Straży Miejskiej w Rumi,
Roman Świrski apelował
o informowanie strażników
o tego rodzaju zdarzeniach.
Anna Kuczmarska

Spotkanie w Janowie
było pierwszym z cyklu
zebrań burmistrza i radnych z mieszkańcami,
zorganizowanych z inicjatywy radnego Piotra
Bartelke. W minioną środę, kiedy nasza gazeta
trafiła już do drukarni,
odbyło się kolejne tego
rodzaju spotkanie, tym
razem z mieszkańcami
Białej Rzeki i Śródmieścia,
którzy przybyli do Szkoły
Podstawowej nr 6 przy ul.
Sienkiewicza.
Z kolei radny Michał
Kryża zaprasza na spotkanie w I LO w Rumi, 14
kwietnia o godz. 18.00.
Szczegóły na str. 10.

15

EDUKACJA

Gazeta Rumska, nr 3 (93), marzec 2015

Barwny korowód i występy na scenie

Dzieci i młodzież
przywitały wiosnę
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, tj.
Szkoły Podstawowej nr 9 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wyszli ze szkoły na ulice miasta, aby przywitać wiosnę.
W piątek 20 marca barwny korowód przeszedł z osiedla Janowo do parku przy ulicy Starowiejskiej, gdzie odbyła się
krótka prezentacja artystyczna. Wszystko pod hasłem „Rumia wita wiosnę”.

Przedszkole „Mądry Maluch”

Przede wszystkim jakość!
Przedszkole „Mądry Maluch” w Rumi funkcjonuje od września
2013 r. w spokojnej części miasta, przy ul. Piłsudskiego 68. Każdy,
kto choć raz widział płot z dużych, kolorowych kredek – kojarzy to miejsce. Dzięki pracy i wysiłkom nauczycieli, przedszkole
„Mądry Maluch” jako jedyne w powiecie wejherowskim zdobyło
ministerialny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.
- W naszej codziennej
pracy postawiliśmy na jakość, a nie na ilość dzieci w
przedszkolu - mówią właściciele placówki. - Dzięki niewielkim, 20-osobowym grupom, mamy możliwość dużej
indywidualizacji pracy z
maluchami i zapewnieniu
im bezpieczeństwa i właściwej opieki. Każdy z pracowników zna wszystkie dzieci
i jest w stanie odpowiedzieć
na ich indywidualne potrzeby. Dbamy o rzetelną
realizację podstawy programowej, jednak na tym
nie poprzestajemy. Staramy
się stwarzać jak najwięcej
bodźców edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci.
Nazwa przedszkola zobowiązuje. W „Mądrym
Maluchu” dzieci uczą się
codziennie języka angielskiego, biorą również udział
w zajęciach językowych
prowadzonych metodą Helen Doron. Każdego dnia
odbywa się też blok zajęć
dodatkowych: Kreatywne
Myślenie, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Mały
Odkrywca, Zajęcia taneczne, Zajęcia rytmiczne, Kino
Mądrego Malucha.
To przedszkole bez telewizora, bo przecież rodzice
nie wysyłają dzieci do placówki aby oglądały bajki w
TV. Natomiast doskonale
sprawdza się czytanie ba-
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jek i obcowanie z literaturą
dziecięcą. Raz w miesiącu przedszkolaki oglądają
przedstawienia teatralne
na żywo. Korzystają też z
wielu innych, nietypowych,
ale bardzo ciekawych zajęć.
Ostatnio dużo radości
sprawiły przedszkolakom
warsztaty ceramiczne, w
czasie których każdy, z
małą pomocą,
wykonał
własne naczynie. Długo by
pisać o tym, co się dzieje
w przedszkolu – najlepiej
życie przedszkola obrazuje
nasza strona www.madrymaluch.edu.pl.
- Ostatnio jedna z babć
powiedziała:
„Wystarczy
popatrzeć na zdjęcia, a widać, że u państwa dzieci
są szczęśliwe”. To dla nas
największa nagroda za codzienną pracę - mówi Magdalena Herba, dyrektor
ds. pedagogicznych przedszkola „Mądry Maluch”. Nasze przedszkolaki mają
również swój ogródek, w
którym uprawiają różne
kwiaty, zioła i warzywa.
Obecnie kończymy wyposażanie Sali Kreatywności,
gdzie oprócz pomieszczenia
przeznaczonego do zajęć
plastycznych i warsztatowych, znajduje się sala
multimedialna wyposażona w tablicę interaktywną.
Będą odbywały się tu zajęcia programowe i językowe.

To już zupełnie inny rodzaj
edukacji. Chyba jesteśmy
jedynym przedszkolem w
Rumi tak wyposażonym.
Dzieci uczestniczą również w wielu wydarzeniach
poza przedszkolem. Razem
z wychowawcami odwiedzają bibliotekę, policję,
straż pożarną, biorą udział
w warsztatach organizowanych przez Akwarium
Gdyńskie lub Centrum Nauki Experyment. Bywają też
na spektaklach – ostatnio w
WCK na „Królowej Śniegu”.
- Staramy się, aby nasze motto „Rozwijamy z
wyobraźnią!” nie było tylko pustosłowiem - dodaje
Magdalena Herba - Rodzice pomagają i chętnie
uczestniczą w codziennym
życiu przedszkola, mają
bardzo dobry kontakt z
wychowawcami. Do naszych dobrych praktyk należy organizowanie zajęć
otwartych, w których biorą
udział rodzice wraz ze swymi pociechami. Przedszkole
jest oczywiście otwarte na
wszelkie sugestie. Wiele
działań jakie podejmujemy,
to odpowiedź na potrzeby
zgłaszane przez Rodziców.
O zadowoleniu dzieci i rodziców świadczy fakt, że
na rok szkolny 2015/2016,
w Przedszkolu „Mądry
Maluch” zostało już kilka
ostatnich wolnych miejsc.

To jednak nie był koniec atrakcji. Po przemarszu ulicami miasta
oraz występach na scenie,
dzieci wróciły na osiedle
Janowo, ale nie do szkoły,
tylko do Domu Kultury
SM „Janowo”.
Tam obejrzały piękne
i mądre przedstawienie
teatralne „Mały Książe”,
uczące m.in. tolerancji.
Pierwszy dzień astronomicznej wiosny był pełen
wrażeń i radości, jak na powitanie wiosny przystało.

POWIAT
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ZARZĄD POWIATU
WEJHEROWSKIEGO
Na podstawie Uchwały Nr IV/III/35/10
Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28
grudnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26
poz. 600 z dnia 7 marca 2011 r.)

Promocja powiatu poprzez sport

Dotacja dla Akademii
Piłki Siatkowej Rumia

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji
w 2015 roku
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Miejsce i termin składania wniosków:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Biuro Obsługi Interesanta,
w terminie do 10 kwietnia 2015 roku (włącznie).
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami:
Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86.

Zasady przyznawania dotacji:
1. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie wniosku zgodnego ze wzorem określonym w
Nr IV/III/35/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, formularz
wniosku oraz treść uchwały dostępne są w Wydziale Kultury i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz w wersji
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.
powiat.wejherowo.pl
2. na kopercie powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na
zabytki”,
3. informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się na stronie
internetowej powiatu www.powiat.wejherowo.pl
4. wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,
6. beneficjent, który składa kilka wniosków – powinien złożyć
każdy wniosek w odrębnej zamkniętej kopercie,
7. podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony
umowa.

Od lewej: przedstawicielki APS Rumia, starosta Gabriela Lisius i członek Zarządu
Powiatu Jacek Thiel, a także reprezentanci klubu Tytani po podpisaniu umów na
dotacje w Starostwie w Wejherowie.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie od lat aktywnie
wspiera drużyny sportowe działające na terenie powiatu.
We wtorek, 10 marca 2015 r., Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius podpisała umowy promocyjne z wejherowskim Klubem Sportowym „Tytani” (piłka ręczna) na 20 tys. zł oraz
z Akademią Piłki Siatkowej Rumia na 10 tys. zł. Tydzień
wcześniej dotację w wysokości 30 tys. zł otrzymał Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”.
W ramach otrzymanych
pieniędzy drużyny zobowiązane są do promowania
Powiatu Wejherowskiego
na zawodach sportowych,
zarówno w rozgrywkach ligowych jak i pucharowych.
Ponadto Kluby zobligowane są do umieszczania na
swoich halach sportowych,
w miejscach widocznych
dla widzów, banerów z herbem Powiatu Wejherowskiego. Oprócz tego herb
powiatu powinien pojawiać

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
pełni dyżur w Starostwie w Wejherowie, przy
ul. 3 Maja, we wtorki od
godziny 8.00 do 16.00.
Informację telefoniczną
można uzyskać we wtorki
i piątki od godziny 8.00 do
15.00 pod numerem telefonu (58) 572 94 15.

się na plakatach informacyjnych, ulotkach reklamowych,
oficjalnych stronach internetowych klubów, materiałach
promocyjnych oraz koszulkach zawodników.
- Dodatkowo kluby, we
współpracy ze Starostwem
Powiatowym, powinny zorganizować imprezę rekreacyjną
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu,
aby zachęcać dzieci do uczęszczania w zajęciach wychowania fizycznego - mówi Jacek

Thiel etatowy członek zarządu. Motywowanie młodzieży
do zwiększonej aktywności
fizycznej powinno zacząć się
od uczestnictwa w zajęciach
wychowania fizycznego w
szkołach, a tym samym w
przyszłości możemy liczyć na
większe sukcesy sportowe.
Ponadto w ramach konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych, starostwo
powiatowe przeznaczyło dodatkowo na działania na
rzecz sportu kwotę 64 tys. zł.

Do kaszubskiego tekstu

Konkurs na kompozycję
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza „II Ogólnopolski Konkurs
na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej”.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.wejherowo.pl
w zakładce aktualności.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
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Lekcja historii - Cichociemni

Szukali w lesie
spadochroniarzy
Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych

Modlitwa i kwiaty
pod pomnikiem AK

Lekcja Historii - Cichociemni to ciekawa harcerska impreza
edukacyjno-historyczna, w której wzięli udział harZ okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca br. w Rumi odprawiona została msza św. w intencji cerze z Rumi, Redy, Choczewa i Malborka. W pełnej emocji
Ojczyzny. Po liturgii w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wier- nocnej przygodzie uczestniczyło ponad 60 osób.
nych złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy ArOrganizatorem był Krąg się na linach przez rzekę. mii Krajowej. Rozkaz wymii Krajowej u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz ul. Ceynowy. Instruktorów Czerwonych Po nocnej grze wspól- konany, hołd oddany, znicze
W uroczystości wzięli
udział m.in. poseł Krystyna Kłosin, burmistrz
Rumi Michał Pasieczny,
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki, radni
miejscy i powiatowi, ks.
proboszcz Kazimierz Chudzicki, a także młodzież,
w tym rumscy kibice piłki
siatkowej. Obecni byli też
rumscy kombatanci na cze-

le z Tadeuszem Zleśnym,
który przypomniał historię
żołnierzy niezłomnych, żołnierzy „wyklętych”.
Do obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
włączyła się także młodzież
I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskim
w Rumi oraz Zespołu Szkół
Ponadg im nazja lnych w
R edzie, tworząca muzycz-

no-wokalną Grupę PRO
BONO . Kilka dni później
w Miejskim Domu Kultury
licealiści przedstawili patriotyczny program słowno-muzyczny pt. „Wierni,
wiernym do końca”.
Ten sam ciekawy program będzie można zobaczyć
w najbliższą niedzielę w dolnym kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Beretów przy Hufcu ZHP
Rumia. Pierwszym zadaniem było odczytanie zaszyfrowanego alfabetem Morse'a hasła CICHOCIEMNI,
a następnie trzeba było wyruszyć na wędrówkę przez
las, do punktu oznaczonego
na mapie - w okolicach leśniczówki Stara Piła. Podczas gry należało wykazać
się orientacją w terenie
leśnym, gdzie trzeba było
odnaleźć spadochroniarzy,
uczestniczyć w turnieju
strzelniczym i przeprawić

nie upieczono kiełbaski
przy ognisku, a następnie wszyscy uczestniczyli
w lekcji historii - prezentacji na dużym ekranie z
efektami
dźwiękowymi.
Zdobyte wiadomości podsumowano podczas quizu.
Około godziny 3.00 nad
ranem, kiedy wszyscy szykowali się do snu, wydano
rozkaz specjalny - wyznaczyć po 1 osobie z każdego
patrolu celem złożenia hołdu i zapalenia zniczy pod
pomnikiem Żołnierzy Ar-

Konkurs w I LO w Rumi

Uczniowie znają
książąt pomorskich
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi odbył się szkolny konkurs historyczny
„Książęta pomorscy - patroni naszej szkoły”. W konkursie
wzięło udział 23 uczniów klas I-III.
Prace konkursowe zostały sprawdzone przez nauczycieli historii placówki.
Najlepszy w historycznej rywalizacji okazał się Adrian
Darznik z klasy III b, który zajął pierwsze miejsce w
konkursie. Drugie miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Zalewskiemu z klasy II c, a trzecią pozycję zajęła
uczennica klasy IIIs, Marta Skorek.
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zapalone ...czas na krótki
sen, bo już 4.00 nad ranem,
a o 7.00 pobudka, porządki,
pakowanie i o 8.00 apel zakończeniowy.
Komendantem lekcji historii CICHOCIEMNI był
phm Leszek Iwiński.
Następną imprezą na
którą serdecznie zapraszamy jest rajd turystyczny
18-19 kwietnia br. na trasie
Rewa – Rumia. Do zobaczenia na harcerskim szlaku.
hm Bogdan Formella
komendant Hufca ZHP

W Oratorium
Oratorium św. Dominika Savio, działające w
salezjańskiej parafii NMP
Wspomożenia
Wiernych
jest miejscem ciekawych
zajęć i zabaw dzieci oraz
młodzieży.
Teraz Oratorium wychodzi z nową inicjatywą:
popołudniowej świetlicy dla
dzieci w wieku 5-8 lat o nazwie „Świat dziecka”, która ma ruszyć po Świętach
Wielkanocnych.
Szczegółowe informacje
można znaleźć m.in. na
plakatach w rejonie kościoła pw. NMP Wspomożenia
Wiernych i w internecie.
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Statek zwodowano 60 lat temu

Burzliwe dzieje m/s „Rumia”
Rumia nie miała szczęścia do bycia patronem morskiego statku – raz tylko zdarzyło się (i to w mocno odległej przeszłości), że nazwę kaszubskiego miasta nosił
drobnicowiec, pływający w barwach Polskich Linii Oceanicznych. Historia jego
służby była krótka, za to nadzwyczaj barwna. Warto ją przypomnieć w roku, w
którym mija 60 lat od wodowania…
Do uroczystości takiej
doszło 12 grudnia 1955 r.
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – statek,
który zsunął się wtedy z
pochylni do basenu portowego, był przedostatnim z
serii siedmiu drobnicowców,
zamówionych przez Centralę Handlu Zagranicznego
„Centromor” na zlecenie odbiorcy chińskiego. Do czasu
przekazania mocodawcom
wszystkich statków, Centromor oddawał je w czasową
dzierżawę Polskim Liniom
Oceanicznym.
M/s „Rumia” pływał pod
banderą PLO od 29 lutego
1956 r. Już 28 marca skierowano go – wraz z bliźniaczymi motorowcami „Braniewo” i „Rumia” – w rejs

do Chin. Dla załóg było to
atrakcyjne zlecenie: koszty
utrzymania statków i marynarzy pokrywali Chińczycy,
nieszczędzący funduszów na
racje żywnościowe (dzienne
stawki wyraźnie przewyższały standardy Polskiej
Marynarki Handlowej; „na
głowę” przypadało nawet 50
gramów spirytusu…); niestety, z obawy przed walkami, toczącymi się wokół
Kanału Sueskiego, statki
zawrócono z drogi i postanowiono posłać do Chin Północną Drogą Morską – innymi
słowy Przejściem Północno-Wschodnim – wiodącym
wzdłuż północnych granic
Eurazji, wodami Oceanu
Arktycznego. Na rejs tym
najkrótszym szlakiem żeglu-

gowym, łączącym Europę z
Dalekim Wschodem, zgodę
wyraziły – wyjątkowo! - władze radzieckie, dotychczas
odmawiające obcym armatorom wstępu na akweny, które uważały za swą wyłączną
własność.
11 lipca 1956 r. konwój,
w skład którego wchodziło 7 statków, podobnie jak
„Rumia” noszących polskie
bandery, ale będących faktycznie własnością Chin,
wyruszył w drogę z portu w
Gdyni. Tworzyły go cztery
motorowe drobnicowce („Rumia”, „Wejherowo”, „Kartuzy”, „Sopot”) i trzy parowe
węglowce („Radom”, „Kalisz”, „Łódź”). Wyładowane
zamówionymi przez ChRL
towarami (węglowce wiozły

nawozy sztuczne, ładownie
drobnicowców wypełnione
były samochodami ciężarowymi, rowerami, paczkami
z nasionami i materiałami
włókienniczymi – a także
działami
artyleryjskimi,
amunicją, minami, radiostacjami, sprzętem nawigacyjnym oraz… kompletnym
wyposażeniem szpitala polowego z zapasami lekarstw
i opatrunków) frachtowce
dotarły po ośmiu dniach żeglugi do Murmańska. Tam
dołączono je do zespołu 20
radzieckich jednostek, którym towarzyszył lodołamacz „Sibirakow”.
Konwojowi temu nie
udało się jednak dotrzeć do
celu. Po przebyciu 3.000 mil
morskich i spędzeniu wśród

M/S Rumia miała 57,4 m długości, 9 m szerokości,
4,25 m zanurzenia. W dwóch ładowniach mogła przewieźć zaledwie 908 ton towarów. Wysokoprężny silnik
marki MaK o mocy 640 koni mechanicznych nadawał
jej prędkość 11 węzłów.
Obsługa tak niewielkiego statku angażowała aż
20 marynarzy.

lodów prawie 2 miesięcy,
pomimo asysty aż trzech lodołamaczy, statki handlowe
ugrzęzły definitywnie na
wodach Morza Wschodniosyberyjskiego, przy wyspie
Ajon w pobliżu portu Pewek,
w odległości zaledwie 500
mil od cieśniny Beringa,
otwierającej drogę na Morze Beringa, będące częścią
Pacyfiku. W obawie przed
huraganowymi wiatrami,
grożącymi uwięzieniem
statków na całą arktyczną
zimę, podjęto decyzję o powrocie do Murmańska.
12 września 1956 r. „Rumia” wyruszyła więc w rejs
na zachód – w Gdyni zameldowała się 6 października,
by w listopadzie popłynąć
do Chin najdłuższą trasą:
wokół Afryki, przez Atlantyk i Ocean Indyjski. Do
celu dotarła w lutym 1956
r. O jej dalszych losach nie-

wiele wiadomo: na pewno
pływała pod banderą chińską, prawdopodobnie kończyła służbę jako statek
należący do armatora z Indonezji. O niedostatecznym
udokumentowaniu obecności drobnicowca w Polskiej
Marynarce Handlowej najlepiej świadczy fakt, iż nie
zachowała się ani jedna
jego fotografia.
„Rumia” nie była jednostką, mogącą zaimponować rozmiarami: miała
57,4 m długości, 9 m szerokości, 4,25 m zanurzenia.
W dwóch ładowniach mogła
przewieźć zaledwie 908 ton
towarów. Wysokoprężny silnik marki MaK o mocy 640
koni mechanicznych nadawał jej prędkość 11 węzłów.
Obsługa tak niewielkiego
statku angażowała aż 20
marynarzy.
(wald)

w postacie historyczne, wykorzystywali autentyczne
wydarzenia, zadbali o scenografię. Przygoda zaczęła
się przekroczeniem granicy
francusko-hiszpańskiej, następnie grupy natknęły się
na obóz dzieci ewakuowanych z Hiszpanii, a potem
trafiły do obozu Franco.
Po dramatycznej ucieczce z
więzienia młodzież dotarła do polskich ochotników
zgrupowanych w legionie
im. J. Dąbrowskiego.
Następnie
uczestnicy
rajdu zagościli w szkole torreadorów. Kolejny punkt, to
obóz rządowy – tam grupa
miała możliwość zapoznania się z głównymi ideami,
którymi kierowała się ofi-

cjalna władza, ale także
mogła sprawdzić się jako
strzelcy.
Po tych przeżyciach –
chwila odpoczynku w karczmie, gdzie można było posilić
się tradycyjnymi potrawami
hiszpańskimi. Na koniec powrót do Francji, a więc kolejne przejście granicy.
Liczba organizatorów była
bliska liczbie uczestników,
wszyscy oni pracowali od miesięcy, aby na tą jedną noc przenieść młodych ludzi w inną
epokę i aby uczniowie gimnazjum mogli dotknąć historii.
Z pewnością dla uczestników
rajdu była to wielka przygoda,
o czym opowiadali na spotkaniu w Stacji Kultura, podsumowującym imprezę.

XV Zimowy Fabularyzowany Rajd Nocny „Viva España”

Reporterzy Hemingway’a
Po raz piętnasty Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij”, przy
współpracy z Biblioteką Miejską w Rumi, Restauracją Credence, Marcinem Talaśką - Sołtysem Gniewowa, a przede wszystkim dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Rumi, przygotowało Fabularyzowany Rajd Nocny. Tym razem tematem
scenariusza była wojna domowa w Hiszpanii w 1937 roku.
W imprezie wzięło udział
12 grup (prowadzonych
przez nauczycieli lub rodziców)
gimnazjalistów
głównie z Rumi, ale także
z Wejherowa (po raz kolejny udział w rajdzie wzięła

młodzież niesłysząca, która wśród uczestników wyróżnia się zaangażowaniem
i perfekcyjnym przygotowaniem) oraz z Sopotu, w
sumie ok. 140 osób. Trasa
zaczynała się w Redzie Pie-

leszewo, przebiegała przez
Redę, Gniewowo i kończyła się w Gimnazjum nr 4
w Rumi.
Główną ideą rajdu było
pokazanie, że wojna, bez
względu na racje, jest

okrutna i niejednoznaczna.
Nie ma „dobrych” i „złych”,
zawsze
cierpią
cywile,
a niektórzy wzbogacają się
niekoniecznie uczciwie.
Młodzież została podzielona na trzy grupy”.
Część była fotoreporterami zatrudnionymi przez
Ernesta
Hemingway’a,
część ekipą poszukującą
zaginionej rodziny, a pozostali wysłannikami handlarza bronią. Łączyła ich
jedna wspólna misja - pomoc medyczna dla poszkodowanych w wojnie.
Po przygotowaniu paszportów, przejściu szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowania
niezbędnego
ekwipunku
grupy ruszyły na trasę.
Organizatorzy
przygotowali 11 scenek, podczas
każdej z nich wcielali się oni
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Po raz szósty nagrodzono najlepszych sportowców i trenerów

Rumska Gala Sportu
Paweł Poljański zdobył tytuł Najlepszego Sportowca Roku 2014 w Rumi, a
Piotr Netter - Najlepszego Trenera 2014 roku. Takie tytuły, statuetki i nagrody
panowie otrzymali podczas uroczystej VI Gali Sportu w Rumi, na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Podczas tej samej uroczystości
Aleksandra
Dżugan, Joanna Dżugan i Paulina Damaske
otrzymały statuetki dla
Najlepiej Zapowiadającego się Sportowca Młodego
Pokolenia w 2014 roku.  
Tradycy jnie
w ybor u
najlepszych sportowców i
trenerów dokonała Kapituła, w skład której wcho-

dzą przedstawiciele miasta, działacze sportowi i
przedstawiciele organizacji
sportowych. Jedynym kryterium wyboru laureatów
były wyniki sportowe w
roku, za który przyznana
została nagroda. Nagrody
w konkursie przyznawane są w kilku kategoriach,
m.in. także dla sponsorów.
Bez firm wspierających klu-

by i zawodników niemożliwe byłoby osiąganie dobrych wyników w sporcie.
Gala Sportu w Rumi,
odbywająca się pod patronatem Burmistrza Miasta
Rumi, organizowana była
już po raz szósty.
Galę Sportu uświetniły
występy artystyczne, w tym
także przedstawicieli laureatów. Swoje umiejętności

NAGRODZENI SPORTOWCY, TRENERZY, SPONSORZY
Najlepszy trener - Piotr Netter
Najlepszy sportowiec - Paweł Poljański
Najlepiej zapowiadający się sportowiec młodego pokolenia
Aleksandra Dżugan, Joanna Dżugan i Paulina Damaske
Wyróżnienia specjalne„Sportowo-artystyczna promocja miasta 2014”
Stowarzyszenie Tańca „SPIN”
Creative Dance Studio Tańca & Ruchu
Młodzieżowa Drużyna Roku
Zespół APS Rumia w Plażowej Piłce Siatkowej
Za osiągnięcia Sportowe w Kategorii Junior - Mikołaj Kopaniszyn
Dla Najlepszej Szkoły w Rumi we Współzawodnictwie Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego w Roku Szkolnym 2013/2014
Szkoła Podstawowa nr 9 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta
Dla Najlepszej Szkoły w Rumi we Współzawodnictwie Szkół Gimnazjalnych Województwa Pomorskiego w Roku Szkolnym 2013/2014
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego
Dla Najlepszej Szkoły w Rumi we Współzawodnictwie Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w Roku Szkolnym 2013/2014
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Książąt Pomorskich
Za Całokształt Działalności na Rzecz Środowiska Sportowego
Akademia Piłki Siatkowej Rumia
Sponsorzy Roku:
BALTIC UNITET, YOUNG Digital Planet, ATLAS POLAND, Decathlon Rumia, Firma Budowlano – Drogowa MTM,Firma
“BORTEX” Sylwester Borkowski, „FAKO” Fabryka Kotłów S.A.
Rumia, Arkadiusz Jakubowski, Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., BOB – Rollo Sp. z o.o., PPH KAMIX Sp. z o.o., Sp.K.
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zaprezentowały dziewczęta
z zespołu SPIN oraz tancerze Creative Dance Studio
Tańca & Ruchu.
Na Gali Sportu w Rumi
obecni byli: Krystyna Kłosin Posłanka na Sejm RP,
Witold Reclaf Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego, Michał Pasieczny Burmistrz Miasta Rumi oraz
miejscy radni.

Nagrdy Burmistrza Miasta Rumi otrzymali:
Michał Wilamowski, zwycięzca 38-mej edycji Ziaja
Cup Grand Prix Wybrzeża w tenisie ziemnym w 2014
roku;
Aleksandra Dżugan, zawodniczka Rumskiego Klubu
Sportowego, która uzyskała szczególne osiągnięcia we
współzawodnictwie sportowym w 2014 roku;
Maciej Szymański, trener lekkoatletów Rumskiego
Klubu Sportowego, za szczególne osiągnięcia w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
w 2014 roku;
Robert Sawicki, trener Akademii Piłki Siatkowej Rumia, za szczególne osiągnięcia w 2014 roku. Trenowana
przez niego drużyna młodziczek, zajmowała I miejsca w
międzynarodowych i ogólnopolskich Turniejach Piłki
Siatkowej.
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Nagrody dla najlepszych trenerów i sportowców powiatu wejherowskiego

Rumianie wśród wyróżnionych
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczone
zostały nagrody dla
najlepszych sportowców i trenerów
z powiatu wejherowskiego w 2014 r.
Nie zabrakło wśród
nich reprezentantów Rumi. Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi,
w łącznej kwocie
28 tysięcy złotych,
uh onor o wa nych
zostało 13 trenerów oraz 31 sportowców.
Wyróżnienia przyznane
zostały na mocy Uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego z 2009 r. za osiągnięcie wysokich wyników w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym. Pomysł zrodzony w celu promowania
i nagradzania osób związanych ze środowiskiem
sportowym, z roku na rok
cieszy się coraz większym
uznaniem.
Wyróżnionym laureatom
nagrody wręczyła Gabriela Lisius - starosta wejherowski wraz z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu
Wejherowskiego Genowefą Słowi i członkiem Zarządu Powiatu, Jackiem
Thielem.
Sportowców uhonorowali
również samorządowcy z innych miast i gmin, a wśród
nich wiceburmistrz Rumi
Stanisław Pogorzelski.
Wszystkim
laureatom
starosta życzyła dalszych
sukcesów i coraz lepszych
wyników sportowych.
- Cieszę się, że młodzi
sportowcy coraz liczniej
promują powiat wejherowski i przyczyniają się do rozsławiania regionu nie tylko
na zawodach krajowych, ale
także międzynarodowych,
stając się w ten sposób wizytówką naszego powiatu.
Swoje osiągnięcia zawdzięczają nie tylko ciężkiej pracy i determinacji, lecz także
pomocy wykwalifikowanej
kadry trenerskiej - powiedziała Gabriela Lisius.

Nagrodzeni sportowcy:
Gabriela Andrzejewska - tenis stołowy
Karol Bednarz - radiojachting
Aleksandra Bielecka - biegi sztafetowe
Alicja Bielecka - biegi sztafetowe
Agata Bieńkowska - tenis ziemny
Agnieszka Breza - lekkoatletyka
Damian Damaszk - radiojachting
Julian Damaszk - radiojachting
Natalia Dragan - bowling
Klaudia Gelo - lekkoatletyka
Paweł Gosz - radiojachting
Aleksandra Grubba - rzut dyskiem
Marta Kąkol - rzut oszczepem
Sandra Korysiewicz - siatkówka plażowa
Konrad Kaczmarkiewicz - boks
Jakub Kuźba - biegi sztafetowe
Aleksandra Lesner - jeździectwo
Zofia Melzer - biegi sztafetowe
Michał Muklewicz - bilard
Mieczysław Muller - radiojachting
Martyna Niećko - biegi przełajowe
Michał Nowosadzki - brydż sportowy
Bartłomiej Ogdowski - biegi sztafetowe
Maja Olszewska - kręglarstwo klasyczne
Magdalena Orlicka - siatkówka plażowa
Monika Pielowska - bowling
Mateusz Rak - triathlon
Jędrzej Rutz - radiojachting
Kacper Stępniak - triathlon
Małgorzata Zabrocka - karate
Grzegorz Żurek - biegi sztafetowe.

Nagrodzeni trenerzy (na zdjęciu powyżej):
Zbigniew Bautembach - bowling
Lech Bieńkowski - tenis
Mirosław Ellwart - karate
Marek Gorlikowski - radiojachting
Benedykt Król - biegi sztafetowe
Łukasz Lesner - jeździectwo
Piotr Netter - triathlon

Tadeusz Pepliński - lekkoatletyka
Sławomir Piłat - karate
Zbigniew Rolbiecki - lekkoatletyka
Robert Sawicki - piłka siatkowa
Damian Strągowski - bilard
Wojciech Wasiakowski - boks.
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Biegi na orientację

Lekka atletyka

Dzieci i dorośli na trasie

Rumska młodzież
najlepsza

Pod koniec lutego oraz w marcu rumianie mieli okazję wziąć udział biegach
na orientację, organizowanych przez UKS Siódemka Rumia. Ta impreza zapewReprezentacja rumskiego ZSP nr 1
nia nie tylko duża dawkę ruchu na świeżym powietrzu, ale również znakomitą wywalczyła najwięcej medali na mizabawę. Nic dziwnego, że cieszy się dużym zainteresowaniem, a w biegach biorą strzostwach powiatu wejherowskiego
udział całe rodziny.
szkół ponadgimnazjalnych w halowej
lekkoatletyce. W rywalizacji wzięło
W sobotę 28 lutego rywaudział ponad 200 zawodników i zawodlizowano w III rundzie Pucharu Rumi w sprinterskim
niczek z całego powiatu.
biegu na orientację, organizowanym od kilku lat. Impreza odbyła się na boisku
MOSiR w Janowie oraz na
terenach wokół boiska.
Z kolei w ostatnią sobotę,
21 marca odbyła się kolejna
runda tej imprezy, tym razem w okolicach Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
przy ul. Stoczniowców oraz
w Parku przy ul. Filtrowej.
Mimo nienajlepszej pogody, wiatru i deszczu,
w pierwszy dzień wiosny
biegali starsi i młodsi, czyli dzieci, młodzież i dorośli.
I tak trzymać!
Więcej zdjęć na stronie:
www.gazetarumska.pl

Poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki i wyrównany i przysporzył licznie zgromadzonym kibicom wiele
emocji oraz wrażeń. Po raz pierwszy ta dyscyplina sportowa była punktowana w sportowej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone medalami oraz
drobnymi upominkami ufundowanymi przez starostwo
powiatowe w Wejherowie. Nagrody wręczał wicestarosta
powiatu Witold Reclaf. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Rumi. W zawodach ZSP nr 1 w Rumi zdobył 11 medali,
ZSP nr 4 w Wejherowie 8 medali, a ZSP nr 2 i 3 w Wejherowie po 3 medale.

WYNIKI:
DZIEWCZĘTA

Bieg na 30 metrów: Joanna Walas - ZSP nr 1 w Rumi,
Daria Lademan - ZSP nr 1 w Rumi,
Martyna Niećko - ZSP nr 1 w Wejherowie.
Skok wzwyż: Paulina Mudlaff – ZSP w Redzie, Karolina Hewelt – ZSP nr 1 w Rumi, Maja Labuda - ZSP nr 4
w Wejherowie.
Skok w dal z miejsca: Maja Labuda - ZSP nr 4 w Wejherowie, Agata Lesner – ZSP nr 2 w Wejherowie, Joanna
Walas - ZSP nr 1 w Rumi.
Pchnięcie kulą: Viktoria Dombrowska – ZSP nr 1 w
Rumi, Anita Mroczkowska – ZSP nr 3 w Wejherowie, Agata Lesner - ZSP nr 2 w Wejherowie.
Bieg na 600 metrów: Martyna Niećko - ZSP nr 1 w
Wejherowie, Marta Topp - ZSP nr 4 w Wejherowie, Daria
Kohnke - SLO w Rumi

CHŁOPCY

11 kwietnia w Rumi
odbędzie się

XVII Bieg
Wielkanocny.

Zbiórka w parku przy ul.
Filtrowej w Janowie.
Zapisy od godz. 9.00,
a o godz. 10.00 nastąpi otwarcie biegów w
różnychkategoriach
wiekowych i na różnych
dystansach.
Szczegóły na stronie
rumskiego MOSiR:
http://mosir.rumia.pl
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Siatkówka. Licealiada

Wygrały dziewczyny z II LO
W Turnieju Finałowy Powiatowej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się drużyna
ZSO II LO z Rumi Janowo prowadzona przez Annę Brodacką i Katarzynę Świątek-Troscianko.
Dziewczęta
wygrały
wszystkie swoje mecze
nie tracąc nawet jednego
seta. Bardzo zacięty był
mecz o 1 miejsce promowane awansem do półfi-

nału Wojewódzkiego pomiędzy gospodarzem ZSP
nr 1 a ZSO II LO w Rumi.
Drużyna chłopców z II LO
w Rumi również awansowała do Finału Powiatowe-

go Licealiady. Wprawdzie
dziewczęta w ostatecznym
rozrachunku okazały się
lepsze, ale chłopcom nie
brakowało również woli
walki.

Bieg na 30 metrów: Jacek Bober - ZSP nr 4 w Wejherowie, Kacper Szreder - ZSP nr 3 w Wejherowie, Krzysztof
Żuchowski - ZSP nr 1 w Rumi.
Skok wzwyż: Oskar Staniszewski - ZSP nr 1 w Rumi,
Dawid Kowalski - ZSP nr 3 w Wejherowie, Jakub Socha ZSP nr 4 w Wejherowie.
Skok w dal z miejsca: Tomasz Sobczak - ZSP nr 4 w
Wejherowie, Adam Białk - ZSP nr 2 w Wejherowie, Adam
Kuźnicki - ZSP nr 4 w Wejherowie.
Pchnięcie kulą: Łukasz Leśnik - ZSP nr 4 w Wejherowie, Rafał Rendaszka -- ZSP nr 1 w Rumi, Maciej Cackowski - ZSP nr 1 w Rumi.
Bieg na 1000 metrów: Konrad Piotrowski - ZSP nr 1 w
Rumi, Damian Klawikowski - ZSP nr 1 w Rumi, Adam
Klas - ZSO II LO w Wejherowie.

Halowa piłka nożna

Sukces ministrantów
Ministranci z parafii Świętego Krzyża w Rumi
uczestniczyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
LSO Archidiecezji Gdańskiej im. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na 20 drużyn
zajęli 3 miejsce, a w kategorii szkół podstawowych na 20
drużyn zajęli 2 miejsce. Gratulujemy!
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Sprzedam mieszkanie

SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
PODARUJ NAM SWÓJ 1%
Przekazując 1% dla Salezjańskiego Stowarzyszenia
Wychowania Młodzieży wspierasz działalność
wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

Ul. Piłsudskiego 52, 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

www.sprzedam-apartament.pl

NOWE Z

Tai- Chi

AJĘCIA

Chińska gimnastyka ruchowa. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
dla każdego. Instruktor Małgorzata Cudziło naukę zdobywała
u źródła w Chinach. Nie ma ograniczeń wiekowych.
Pn. godz. 18.00. Zapisy rozpoczęte - Liczba miejsc ograniczona!
tel. 514 669 234 e-mail: gosiacudzilo@yahoo.pl
REKLAMA
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Ogólnopolski Turniej Tańca w Rumi

Tancerze na parkiecie
Taneczny Klub Sportowy Creative Dance i Creative Dance
Studio Tańca & Ruchu zorganizowały III Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Rumi oraz Grand
Prix Polski Ekstraklasa Młodzieży Starszej i Junior II.
Podobnie, jak
w zeszłym roku do Rumi przyjechały pary z całej Polski, głównie w kategorii
Grand Prix Polski. W
hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyło

się wspaniałe widowisko,
a zarazem zacięta rywalizacja tancerzy, którzy wystąpili w czterech blokach.
Przez całą niedzielę 22
marca na parkiecie tańczyły pary, od najmłodszych
tancerzy w wieku do lat 7

do młodzieży powyżej 15
lat i dorosłych. Prezentacje
taneczne były na wysokim
poziomie, a do tego piękne
stroje, fryzury, dekoracje i
muzyka. Było na co popatrzeć!
A.K.
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BIURO PODRÓŻY AL TOUR
GALERIA RUMIA
Rumia, ul. Sobieskiego 14 A
tel. 58 733 07 78 / 79
kom. 793 510 415
biurorumia@altour.com.pl

https://www.facebook.com/bpgaleriarumia
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