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Zmiany
10 maja
głosujemy! w ratuszu
Już wkrótce będziemy mieli okazję
bezpośrednio wpłynąć na politykę i
przyszłe władze naszego kraju. W niedzielę 10 maja rumianie, tak jak wszyscy Polacy, pójdą do wyborów, aby głosować na Prezydenta RP. Druga tura
wyborów odbędzie się 24 maja br.
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 mi

obowiązek każdego Polaka. Nie zmarnujmy szansy
oddania własnego głosu na
kandydata najlepszego dla
naszego kraju.
Prezentujemy sondaż, który pokazuje szanse kandydatów na Prezydenta, ale wszystko zależy od nas!
Str. 2

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny powołał na stanowisko swojego zastępcy
Marcina Kurkowskiego. Dotychczasowy
wiceburmistrz Ryszard Grychtoł przejął obowiązki sekretarza miasta, zachoStr. 4
wując większość kompetencji.
W Rumi brakuje nowoczesnego, estetycznego i
funkcjonalnego centrum, w którym powinny funkcjonować ważne instytucje i placówki kulturalne. Dyskusja o tym, jak ma wyglądać centrum u zbiegu ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej toczyła się już wiele
lat temu, a uczestniczyli w niej architekci, samorządowcy i mieszkańcy. Przypominamy dotychczasowe
koncepcje i ustalenia. 			
Str. 8-9

OGŁOSZENIE

Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń
W ostatnim czasie swoją placówkę otworzyła w Rumi Proama. Proama oferuje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Obecnie polisę Proama posiada ponad 1 milion klientów. Rozmawiamy z Dariuszem Hryckiewiczem, dyrektorem placówki Proama w Rumi.

Proama jako pierwsza
zaoferowała klientom 70%
zniżki z tytułu bonus-malus, co promuje w swoich
reklamach. Co to oznacza?

Bonus-malus jest jednym z elementów mających
wpływ na cenę polisy OC
i AC. Odzwierciedla on historię ubezpieczenia i szkód
danego kierowcy. Dotychczas na rynku największa
zniżka z tytułu bonus-malus wynosiła 60%. Proama
jako pierwsza postanowiła
docenić bezpiecznych i bezszkodowych kierowców i zaproponowała im 70% zniżki
bonus-malus. Należy jednak
podkreślić, że mogą ją otrzymać tylko kierowcy, którzy
mają odpowiednio długą,
udokumentowaną historię
ubezpieczenia,
dotychczas
mieli 60% i w ostatnim cza-

sie nie mieli żadnych szkód.
Ubezpieczenia komunikacyjne kojarzą się nam,
klientom głównie z OC.
Jakie produkty oferuje
Proama dla kierowców?
Proama oferuje ubezpieczenia komunikacyjne OC i
AC, obudowane w wachlarz
produktów dodatkowych.
Klient, który kupi w Proama pakiet OC lub OC/
AC może rozszerzyć go o
dodatkową ochronę, taką
jak: Super i Midi Assistance, NNW Komunikacyjne,
Ochronę Prawną, Ubezpieczenie od Utraty Pracy, czy
nowość - Wsparcie Dziecka.
Ten ostatni produkt jest

unikalny na polskim rynku. Kupując go możemy
zapewnić dziecku 10-letnią
rentę, w przypadku śmierci
rodzica w wypadku komunikacyjnym.
Proama to także ubezpieczenie mieszkania.
Dokładnie. Proama oferuje ubezpieczenie mieszkaniowe, które w standardowym
zakresie ochrony obejmuje
również np. odpowiedzialność
cywilną za szkody związane
z użytkowaniem nieruchomości oraz ryzyko przepięcia
i dewastacji. Klient, może
także liczyć na dodatkowe świadczenia tj. pokrycie
kosztów akcji ratowniczej
oraz poszukiwania przyczyny szkody.
Co jeszcze możemy
ubezpieczyć w Proama?
Proama posiada szeroką i kompleksową gamę

produktów skierowanych
do przedsiębiorców prowadzących działalność w
określonych branżach, których wartość majątku nie
przekracza 10 mln PLN.
Oferowane produkty mają
jeden z najszerszych zakresów na rynku, a także posiadają unikalne produkty
dodatkowe, takie jak: pomoc podatkowa, pracownik
na zastępstwo, klauzula
kosztów stałych, klauzula
zwiększonych kosztów.
Zatem
przychodząc
do placówki Proama
ubezpieczymy
siebie,
dom, samochód i firmę.
Ponadto zajmie to niewiele czasu, bo dzięki nowoczesnym systemom możemy bardzo szybko, np.
w przypadku firmy już po
wpisaniu PKD, dobrać odpowiedni zakres ochrony i

wyliczyć składkę. Proama
jest laureatem wielu nagród. W ostatnim czasie
otrzymała tytuł Gwiazda
Jakości Obsługi 2014.
Dziękuję za rozmowę

Placówka Proama przy
ul. Dąbrowskiego 20
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WYBORY

10 maja odbędą się wybory prezydenckie

Będziemy głosować na jednego
spośród jedenastu kandydatów
Dzień wyborów Prezydenta Polski to wielkie święto
wszystkich Polaków, tym bardziej, że o prezydencki fotel
będzie ubiegać się 11 kandydatów. 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. Do 26
marca 2015 r. do godz. 24
złożyli listy z podpisami w
celu zarejestrowania się.
Państwowa Komisja
Wyborcza
zarejestrowała: Andrzeja Dudę,
Magdalenę
Ogórek,
Janusza
Palikota,
Bronisława
Komorowskiego,
Janusza
Korwin-Mikkego,
Adama
Jarubasa,
Pawła Kukiza, Jacka Wilka, Mariana
Kowalskiego, Pawła
Tanajno i Grzegorza
Brauna.

NAJWIĘCEJ PODPISÓW
DLA A. DUDY

Z informacji sztabów
wyborczych wynika, że
najwięcej podpisów blisko 1,6 mln - złożył w
PKW komitet A. Dudy;
ok. 650 tys. (w tym ok.
400 tys. już po rejestracji) - komitet B. Komorowskiego; 510 tys. - komitet M. Ogórek; 450
tys. – komitet A. Jarubasa; 200 tys. - komitet J. Korwin-Mikkego;

prawie 200 tys. - komitet P. Kukiza; 188 tys.
- komitet M. Kowalskiego; 150 tys. - komitet J.
Palikota; blisko 145 tys.
- komitet J. Wilka; 130
tys. - komitet P. Tanajno; 125 tys. - komitet G.
Brauna.

WYBIERAJMY
NAJLEPSZYCH

Kandydaci są różni.
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 oczekiwania i może najwięcej zrobić dla naszej Ojczyzny.

OSTATNIE
NOTOWANIA

Badania sondażowe
rynku i opinii społecznej różnych biur badania opinii publicznych

OGŁOSZENIA

29.03.2015 w Rumi zaginęła suczka o imieniu Lessi.
Ktokolwiek wie gdzie jest,
lub ją widział, proszę o kontakt tel. kom.: 694 369 807.

NA ZNALAZCĘ
CZEKA NAGRODA

są zróżnicowane, jednak ze wszystkich badań wynika, że będzie
II tura wyborów, a w
niej zmierzą się kandydaci PO i PiS, Bronisław Komorowski i
Andrzej Duda. Głosowanie w drugiej turze
odbędzie się 24 maja.
Ostatnie
badanie
opinii publicznej z 15
kwietnia br. wskazuje,
że w pierwszej turze
B. Komorowski może
otrzymać 41 procent, a
A. Duda może otrzymać
ponad 32 procent głosów.
Szczegółowe
dane
biura sondażowego zamieszczamy obok.

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.

Sondaż prezydencki
Polska TheTimes (15.04.2015)
Bronisław Komorowski
Andrzej Duda 			
Magdalena Ogórek 		
Paweł Kukiz 			
Adam Jarubas 		
Janusz Korwin-Mikke 		
Janusz Palikot 		

40,9 %
32,4 %
6,3%
6,1 %
5,1 %
4,6 %
2%

Frekwencja w poprzednich wyborach

W 2010 roku, w pierwszej turze głosowało 16 923
832 ludzi co dało frekwencję 54,94 procent. B. Komorowski otrzymał 41,54 procent głosów a J. Kaczyński
36,46 procent 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 procent.
Pięć lat wcześniej w wyborach prezydenckich w 2005
roku w I turze głosowało 49,74 procent wyborców. W II
turze głosowało 50,99 procent wyborców, prezydentem
został wybrany Lech Kaczyński.

Pożar w Rumi
POŻYCZKI Zmiany w
GOTÓWKOWE organizacji ruchu i Wejherowie
W minioną sobotę w Wejherowie w
Rozpoczęła się budowa ul. Działdo
kowców w Rumi Janowie. W związ- domu jednorodzinnym przy ul. Sikor-

25.000
zł

Raty miesięczne
Telefon:

728 637 947
2

Ważna
frekwencja

ku z tą inwestycją, zaplanowaną w
dniach od 20 kwietnia br. do 4 maja
br., konieczne są roboty na ul. Dąbrowskiego, w rejonie ul. Działkowców. Od poniedziałku obowiązuje w
tym rejonie miasta tymczasowa organizacja ruchu.
Aby zmniejszyć uciążliwości i ograniczyć do minimum kłopoty z poruszaniem
się po mieście, roboty będą prowadzone w
trzech etapach. Szczegóły na stronie
www.um.rumia.pl

skiego wybuchł pożar. Późnym wieczorem na pierwszym piętrze tego domu
zauważono płomienie i wydobywających się gęsty dym.
Strażacy trakcie przeszukania mieszkania w jednym z pokojów natknęli się na
śpiącego mężczyznę. Domownik został ewakuowany, a ratownicy nie stwierdzili żadnych obrażeń.
Kolejny pożar wybuchł w Rumi, przy ul.
Lipowej, gdzie zapaliły się elementy dachu w
budynku jednorodzinnym. Pożar udało się w
porę ugasić.
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UBEZPIECZENIA

Zakwaterowanie
zastępcze
w ramach
ubezpieczenia
mieszkaniowego
Gdy słyszymy o kolejnym
wybuchu gazu w bloku lub w
kamienicy, czy wichurach zrywających, myślimy, że to nas nie
dotyczy. Zapominamy również,
że na takie sytuacje możemy się
przygotować. Jak? Wykupując
odpowiednie ubezpieczenie
mieszkaniowe, zapewniające
nie tylko podstawową ochronę,
ale również dodatkowe świadczenia, takie jak: zakwaterowanie zastępcze, transport i przechowywanie ocalałego mienia,
czy pomoc finansowa na zakup
artykułów pierwszej potrzeby.
Ubezpieczając mieszkanie
często nie zastanawiamy się nad
zakresem ochrony. Wybieramy
zakres, którego wymaga bank
jako zabezpieczenie kredytu
hipotecznego lub co roku „automatycznie” przedłużamy umowę,
a już dawno zapomnieliśmy, co
obejmuje nasze ubezpieczenie.
Dopiero, jeżeli dotknie nas lub
naszych znajomych wydarzenie,
jak wybuch gazu, uświadamiamy
sobie, że w takiej sytuacji dobrze
byłoby mieć zapewnione zakwaterowanie zastępcze oraz transport i
przechowywanie ocalałych przedmiotów. Te elementy możemy
sobie zagwarantować, posiadając
ubezpieczenie mieszkaniowe i
Assistance Domowe w Proama.
- W przypadku zdarzenia, uniemożliwiającego zamieszkanie
w domu lub lokalu, gdy czas ich
przywrócenia do stanu zamieszkania przekracza 4 dni, w ramach
ubezpieczenia mieszkaniowego
Proama zorganizuje ubezpieczonemu i jego rodzinie pobyt w hotelu i
pokryje koszty z tym związane. W
standardowym zakresie ochrony
poszkodowani mogą liczyć na

refundację aż do 5 dób hotelowych,
a Ci, którzy posiadają Assistance
Domowe, nawet do 30 dni – wyjaśnia Dariusz Hryckiewicz, szef
placówki Proama w Rumi.
W takiej sytuacji możemy również utracić wszystkie dokumenty
i karty bankowe, co sprawi, że
możemy mieć utrudniony dostęp
do pieniędzy znajdujących się w
banku, gdy pozostaniemy bez dachu nad głową i odzieży na zmianę.
- W ramach Assistance Domowego w ciągu 24 godzin od
momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Proama wypłaca
jednorazową pomoc finansową w
wysokości do 2 tys. złotych, która
pozwoli pokryć zakup niezbędnej
odzieży, czy innych przedmiotów
– dodaje Dariusz Hryckiewicz.
Posiadacze Assistance Domowego mogą liczyć również na pomoc
Opiekuna Klienta, czyli osoby która
będzie nadzorowała prace związane z odbudową zniszczonego lub
poważnie uszkodzonego domu lub
mieszkania, tj. zamawianie materiałów budowlanych czy też nadzorowanie prac ekip remontowych.
Ubezpieczenie mieszkaniowe
Proama w standardowym zakresie
ochrony obejmuje również np.
odpowiedzialność cywilną za
szkody związane z użytkowaniem nieruchomości oraz ryzyko
przepięcia i dewastacji. Klient,
może także liczyć na dodatkowe
świadczenia tj. pokrycie kosztów
akcji ratowniczej oraz poszukiwania przyczyny szkody.
Przy zakupie ubezpieczenia
mieszkaniowego za minimum 150
zł, Klient może również otrzymać
dodatkowe 10% zniżki na zakup
obowiązkowego ubezpieczenia
OC swojego samochodu.

Autocasco w Proama od wszystkich ryzyk
Celem ubezpieczenia autocasco jest rekompensata finansowych skutków szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie pojazdu. Ubezpieczenie AC w tzw. wariantach rozszerzonych może również obejmować ochroną np. kradzież, czy też
skutki wandalizmu – czyli sytuacje na które nie mamy większego
wpływu.
W przypadku ubezpieczenia autocasco zakres ochrony może być
sformułowany dwojako:
• w oparciu o zasadę ryzyk nazwanych,
• lub jako ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
W przypadku ubezpieczeń skonstruowanych w formie ryzyk nazwanych, abyśmy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania, musi zajść
jedno ze zdarzeń określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
(OWU). Każda inna sytuacja, która nie mieści się w ramach zdefiniowanych zdarzeń, nie będzie objęta ochroną. Trudno jednak będzie
nam znaleźć autocasco, które będzie miało zapisane w OWU wszystkie
możliwe zagrożenia, które mogą wpłynąć na stan naszego auta.
Należy przy tym pamiętać o warunkach opisanych w katalogu
wyłączeń - czyli w spisie sytuacji w których zakład ubezpieczeń ma
prawo uchylić się od odpowiedzialności.
- Przykładowym wyłączeniem, które prawie zawsze pojawia się w
umowach AC, jest spowodowanie szkody przez kierującego, będącego pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – mówi Dariusz
Hryckiewicz, dyrektor placówki Proama w Rumi.
Dla odmiany, w ubezpieczeniach od wszystkich ryzyk (tzw. All-risk)
ubezpieczyciel, odpowiada za szkody będące następstwem wszelkich
zdarzeń losowych, nawet tych, których nie udało się przewidzieć i
zdefiniować. Rozbijanie przez ptaki orzechów o dach samochodu,
pogryzienie pasa bezpieczeństwa przez psa przewożonego na tylnej
kanapie, zderzenie z dziką kaczką, czy też pogryzienie błotnika przez
konia będą objęte ochroną, o ile nie znajdą się w katalogu wyłączeń,
gdyż również i w tym przypadku musimy pamiętać, że może dojść do
odmowy wypłaty odszkodowania w oparciu o wyłączenia.
- Pakiety autocasco w Proama, przygotowane w formule all-risk,
przeznaczone są dla posiadaczy pojazdów osobowych oraz ciężarowych
do 3,5 t, w wieku do 11 lat – wyjaśnia Dariusz Hryckiewicz, dyrektor
placówki Proama w Rumi.

W ramach produktu oferowane są 3 warianty do wyboru klienta:
Casco ASO, Casco Komfortowy i Casco Optymalny ograniczone konkretnym wiekiem ubezpieczanego pojazdu oraz różniące się od siebie:
- sposobem ustalenia odszkodowania,
- możliwym do przeprowadzenia sposobem likwidacji ewentualnej szkody.
Wybierając którykolwiek z wariantów zawsze możemy liczyć na
pełną ochronę w formule All-risk, a poszczególne warianty różnią się
głównie sposobem likwidacji szkody.
Casco ASO – rekomendowane jest właścicielom aut do 4 lat.
Zapewnia pełną refundację kosztów naprawy dokonanej w ASO z
użyciem wyłącznie części z logo producenta samochodu (tzw. części O)
i bez potrącania amortyzacji nawet przy rozliczeniu „kosztorysowym”.
Wariant Casco Komfortowy - jest dedykowany dla aut w wieku
4-8 lat (z reguły już po okresie gwarancyjnym) i przewiduje refundację
kosztów naprawy przeprowadzonej w zakładzie naprawczym nieposiadającym autoryzacji, z użyciem części sklasyfikowanych jako części
oryginalne o jakości Q. Są to części bez logo producenta samochodu,
ale najczęściej produkowane przez tych samych producentów, którzy
dostarczają części do tzw. „pierwszego montażu” samochodu. W Casco
Komfortowym klient ma do wyboru kosztorysowe rozliczenie szkody
lub w oparciu o FV za naprawę (w tym również bezgotówkowo, na
podstawie upoważnienia udzielonego warsztatowi naprawczemu).
Casco Optymalny – to najtańszy wariant ubezpieczenia dedykowany dla aut starszych (8-11 lat), który w przypadku szkody gwarantuje
przyznanie odszkodowania w ściśle określonej, ustalonej analitycznie
(przy wykorzystaniu systemów eksperckich) kwocie.
Każdy pakiet ubezpieczeniowy może zostać dodatkowo rozszerzony o wachlarz produktów towarzyszących, do których należą, np. NNW
Komunikacyjne, Super i Midi Assistance, Wsparcie Dziecka, czy też
Pomoc Prawna. Bez względu na wybrany pakiet ubezpieczeniowy
klient zawsze może liczyć na:
• 24 godzinny dostęp do infolinii informacyjnej, w której uzyska
potrzebne wsparcie, np. w kwestii wskazania drogi alternatywnej,
najbliższej stacji paliw czy też zakładu naprawczego,
• próbę naprawy auta uszkodzonego w czasie wypadku komunikacyjnego,
• holowanie pojazdu pod wskazany adres w przypadku gdy próba
naprawy zakończy się niepowodzeniem.

Wsparcie Dziecka i NNW ze zniżką na OC
Proama wprowadziła specjalną 5% zniżkę na ubezpieczenie OC
dla klientów, którzy zakupią jednocześnie ubezpieczenie Wsparcie
Dziecka lub NNW Komunikacyjne.
Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka zapewnia rentę dla dziecka,
które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje
rodziców. Ochroną może zostać objęty właściciel ubezpieczanego w
Proama pojazdu, jak też jego partner życiowy. Bezpośrednio uprawnionymi do odszkodowania są natomiast ich dzieci, pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym.
- Ubezpieczeniem można objąć związki nie tylko będące małżeństwem, ale również i te, które nie zostały sformalizowane. Grono uprawnionych dzieci nie jest również zawężone np. poprzez maksymalny wiek czy
obowiązek kontynowania nauki – mówi Dariusz Hryckiewicz, dyrektor
placówki Proama w Rumi.
W ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka odszkodowanie wypłacane jest osieroconym dzieciom (również przysposobionym) w postaci renty
miesięcznej przez okres 10 lat. Wysokość renty w przypadku utraty jednego
z rodziców wynosi 1 000 zł miesięcznie, natomiast w przypadku śmierci
dwojga - wartość renty wzrasta do 4 000 zł miesięcznie. W obydwu przypadkach kwota miesięczna jest dzielona na wszystkie uprawnione dzieci.

- Wsparcie Dziecka obejmuje swym zakresem wszystkie wypadki
w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego, którym
uległ ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, czy też jako osoba poza
pojazdem, np. jako rowerzysta lub pieszy – dodaje Dariusz Hryckiewicz.
Roczny koszt ochrony w ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka
w Proama wynosi 59 zł. Produkt jest dostępny przy zakupie polisy
komunikacyjnej Proama.
Natomiast przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego
jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu
w sytuacjach związanych z jego użytkowaniem. Suma ubezpieczenia
wynosi 20 tys. zł na ubezpieczonego. Ubezpieczenie to obejmuje
trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego
wypadku. NNW Komunikacyjne w Proama obowiązuje na terytorium
Polski oraz większości państw europejskich. Jego roczny koszt to
tylko 59 zł.
5% zniżki na OC może otrzymać każdy klient, który podczas zawarcia obowiązkowego OC kupi również ubezpieczenie Wsparcie Dziecka
lub NNW. Zniżka obowiązuje dla nowozawartych polis i nie sumuje
się - jeżeli klient kupi zarówno Wsparcie Dziecka jak i NNW, to procent
zniżki pozostaje bez zmian.
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Nowy zastępca burmistrza

XII Diecezjalny Konkurs Biblijny

Zmiany w ratuszu Finał w sobotę w Rumi

Jak co roku, w szkołach salezjańskich w Rumi odbędzie
Burmistrz Rumi Michał Pasieczny powołał na stanowisko się Finał Konkursu Biblijnego na etapie diecezjalnym. Wrędrugiego zastępcy Marcina Kurkowskiego. Funkcję pierw- czenie nagród nastąpi o godz. 13.30 w kościele Najświętszej
szego zastępcy burmistrza przejął Stanisław Pogorzelski. Marii Panny Wspomożenia Wiernych (dolny kościół).
Dotychczasowy wiceburmistrz Ryszard Grychtoł przejął
Finaliści są laureatami
Oprócz konkursu wiedzy parafialne, przy współudziaobowiązki sekretarza miasta.
etapów szkolnych i rejono- o Piśmie Świętym, organi- le katechetów. WspółorganiStanisław
Pogorzelski zajmuje się szeroko
pojmowanymi sprawami
społecznymi, a Marcin
Kurkowski m.in. organizacją pracy urzędu, Urzędem Stanu Cywilnego,
obsługą informatyczną
urzędu, zamówieniami
publicznymi, dostępem
do informacji publicznej.
Ryszard
Grychtoł,
mimo zmiany funkcji
ma podobne, jak dotąd
kompetencje. Będzie zajmował się inwestycjami,
geodezją i gospodarką
gruntami,
komunikacją miejską, bezpieczeństwem i porządkiem
publicznym, a także gospodarką mieszkaniową
i ochroną środowiska.

Nowy zastępca burmistrza jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.
Dotychczas pełnił funkcję
asystenta i doradcy wojewody pomorskiego oraz
zastępował dyrektora biura
wojewody pomorskiego.
Marcin Kurkowski był
zaangażowany w realizację
licznych projektów m.in. koordynację konferencji międzynarodowych „Rozmowy
Gdańskie”, inaugurację Polskiej
prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej oraz w przeprowadzenie na Pomorzu turnieju
finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej „EURO 2012”.

Spotkajmy się w Gdyni

Słowo na plaży
W najbliższą sobotę 25 kwietnia przez cały
dzień na plaży miejskiej w Gdyni odbywać
się będzie wydarzenie „Słowo na plaży”.
Rodzinna zabawa, połączona z czytaniem Biblii przez honorowych gości, młodzież i dzieci, a także koncerty - to atrakcje,
przygotowane przez organizatorów, wśród których jest Fundacja „Słowo” z Rumi. Wydarzeniu patronuje „Gazeta Rumska”.

Marcin Kurkowski
Ma za sobą staż zawodowy w Schwerinie w
Niemczech, gdzie zapoznał
się z funkcjonowaniem administracji kraju związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie.

wych z całej Archidiecezji
Gdańskiej, W najbliższą sobotę odpowiedzą na ostatnie
pytania konkursowe oraz
odbiorą nagrody i dyplomy.
To jeden z największych
konkursów w Polsce, w którym uczestniczy obecnie
około 70 tysięcy dzieci i młodzieży. Konkurs ma na celu
pogłębienie znajomości i upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży Starego i Nowego
Testamentu. Tegorocznym
tematem Konkursu Biblijnego jest Księga Rodzaju.
Etap wstępny przeprowadzany był w klasach,
kolejny etap to rywalizacja
szkolna, a następnie rejonowa (w całym województwie
wyznaczono 15 rejonów).
Ostatni etap wojewódzko-metropolitalny odbywa się
w Rumi.

zatorem Konkursu jest Fundacja ”SŁOWO”.
Ponieważ Konkurs Biblijny im. Kard. Hlonda jest umieszczony w
wojewódzkim
kalendarzu imprez Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, jego
laureaci otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na kolejne stopnie
kształcenia.

Dwunasta edycja
Pierwszy Konkurs Biblijny odbył się w roku szkolnym
2001/2002 w Rumi i objął swoim zasięgiem tylko rumskie szkoły. W kolejnych edycjach stale rozszerzał swój
zasięg i od kilku lat obejmuje całe województwo pomorskie. W jedenastej edycji w roku szkolnym 2013/2014
wzięło udział ok. 550 szkół i przedszkoli oraz 55 tys.
uczniów. Obecna dwunasta edycja liczy już ponad 70
tys. uczestników.

Zaproszenie na spotkanie
Spotkanie koła PiS w Rumi odbędzie
się 4 maja tj. poniedziałek,
o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury w Rumi
przy ul. Mickiewicza 19.
Zapraszamy naszych sympatyków.
Przewodnicząca Koła PiS w Rumi
Łucja Słowikowska

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na spotkanie z panią poseł

Dorotą Arciszewską-Mielewczyk
oraz poseł

prof. Krystyną Pawłowicz
27 kwietnia tj. w poniedziałek
o godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury w Rumi,
przy ul. Mickiewicza 19.
Tematem spotkania będzie
„Działalność publiczna jako służba Ojczyźnie”.
Serdecznie zapraszamy
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zowany jest konkurs plastyczny dla uczniów klas
1-3 szkół podstawowych
i przedszkolaków. Dzieci
otrzymują wyróżnienia za
najlepsze prace.
Konkurs Biblijny im. Sł.
Bożego Kard. Augusta Hlonda organizowany jest przez
Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej
archidiecezji
gdańskiej oraz jej oddziały

Przewodnicząca Koła PiS w Rumi
Łucja Słowikowska

SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
PODARUJ NAM SWÓJ 1%
Przekazując 1% dla Salezjańskiego Stowarzyszenia
Wychowania Młodzieży wspierasz działalność
wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
Jak przekazać 1%?
Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.
Nazwa OPP: SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
Numer KRS: 0000061527
Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP,
wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego
(dla PIT-37 rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Cel szczegółowy 1 %: Mogą Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia
w ramach konkretnej placówki salezjańskiej.
Aby to zrobić, w rubrykę „Cel szczegółowy 1 %” należy wpisać
podany kod identyfikacyjny:
Oratorium św. Dominika Savio w Rumi - P 25
Ośrodek „Nasz Dom” w Rumi - S 12
Szkoły Salezjańskie w Rumi - S 14
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POŻEGNANIA
Prof. J. Treder
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Kandydat na Prezydenta Polski w Wejherowie

Andrzej Duda odwiedził
powiat wejherowski

2 kwietnia br., po długiej chorobie w
wieku 73 lat zmarł prof. Jerzy Treder,
jeden z największych autorytetów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego,
Andrzej Duda, kandydat na Prezydenta Polski z ramienia Prawa i Sprawiedlifilolog i lingwista, specjalista od gra- wości, odwiedził powiat wejherowski. 17 kwietnia na trasie „Dudabusu” znalamatyki i historii języka polskiego oraz zło się Wejherowo, gdzie na Placu Jakuba Wejhera na kandydata PiS czekało kiljęzyka kaszubskiego. Mieszkaniec Wej- kuset mieszkańców całego powiatu. Zwolennicy A. Dudy powitali go owacyjnie.
herowa, był związany z Rumią, bo jak
Andrzeja Dudę oraz
podkreślał, urodził się w Białej Rzece
Niedawno, bo 23 marca br. prof. Jerzy Treder
otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie zostało przyznane jednogłośnie uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego i uroczyście wręczone w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Jak się okazało, liczni goście tej uroczystości w większości mieli okazję po raz ostatni spotkać
się z wybitnym autorytetem, swoim znajomym lub
przyjacielem.
Wiele osób pamięta J. Tredera również z działalności w harcerstwie.
Prof. J. Treder został pochowany na cmentarzu
przy ul. Gdańskiej w Redzie.

Śp. prof. Jerzy Treder podczas marcowej uroczystości
w muzeum w Wejherowie.

J. Zienkiewicz
15 kwietnia zmarł przedwcześnie Jerzy Zienkiewicz działacz sportowy, pasjonat tenisa stołowego, prezes Akademii Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”.
Współpracował z Klubem ,,Viking” Rumia i ,, Kager”
Gdynia. Z jego inicjatywy oraz ks. Jacka Pływacza w 2011
roku reaktywowano sekcję tenisa stołowego SL SALOS
Rumia.
Jerzy Zienkiewicz starał się o jak największy dostęp
do uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2013 roku założył Stowarzyszenie Sportowe Akademia
Tenisa Stołowego ,,Małe Trójmiasto”. Do końca życia pozostał jego prezesem.
Był laureatem wielu nagród i wyróżnień za krzewienie
idei sportu wśród społeczności lokalnej. Na zawsze zostanie w naszej pamięci jako przyjaciel sportu Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

towarzyszących mu posłów:
Annę Fotygę, Jarosława
Sellina i Janusza Śniadka przywitał wicestarosta
Witold Reclaf, szef PiS w
powiecie wejherowskim oraz
Marcin Drewa wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Tradycyjnym chlebem i
solą powitała gościa radna
powiatowa Genowefa Słowi, która razem z mężem
Edmundem i grupą gospodyń z Robakowa wystąpiła
w stroju kaszubskim. Kaszubskie stroje przywdziali również niektórzy inni
uczestnicy spotkania oraz
orkiestra dęta.
Andrzej Duda złożył
kwiaty pod pomnikiem założyciela miasta, a także pod
tablicą, upamiętniającą wizytę w Wejherowie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Na stopniach pomnika Jakuba Wejhera kandydat na
prezydenta wygłosił przemówienie. Mówił m.in. o 26 latach funkcjonowania wolnej
Polski po zmianach ustrojowych. Do sukcesów zaliczył
wejście Polski w struktury
NATO oraz przystąpienie do
Unii Europejskiej.
- To był sukces, ponieważ
złączyliśmy się mentalnie i
politycznie ze wspólnotą
Zachodu. Niestety, nie złączyliśmy się z nią jeszcze
gospodarczo - powiedział
A. Duda na wejherowskim
rynku. - Nadal daleko nam
jeszcze do poziomu ekonomicznego państw zachodnich, a co szczególnie bolesne, daleko nam do poziomu
wynagrodzeń w krajach
Europy Zachodniej. Nie mówię o finansowych elitach,
o prezesach banków, którzy
zarabiają krocie, ale mówię
o zwykłych ludziach, którzy ciężko pracują. Mówię
także o młodych ludziach,
którzy wciąż wyjeżdżają z
naszego kraju, ponieważ
nie ma tutaj dla nich żadnej
perspektywy.
A. Duda z uznaniem
mówił o przedsiębiorcach,
którzy rozwijają swoje firmy w sposób uczciwy, dając

Więcej zdjęć na www.gazetarumska.pl

ludziom pracę. Zapewnił, że
jeśli zostanie wybrany prezydentem, zrobi wszystko,
żeby ich wspierać. Zdaniem
kandydata PiS, nasz kraj
jest wobec nich represyjny,
ponieważ przedsiębiorcy na
każdym kroku nękani są
kontrolami i karami, tylko
po to, aby państwo podreperowało budżet.
Andrzej Duda mówił także o urzędzie prezydenta, wybranego przez naród, który
powinien być poza wszelkimi
podziałami politycznymi.
- Mówię o prezydencie, który będzie korzy-

stał z konstytucyjnych
uprawnień, który będzie
odważny i nie będzie się
bał, powiedzieć „nie”, kiedy wprowadzane zmiany
będą miały charakter antyspołeczny - stwierdził
kandydat PiS. - Nie będzie
się bał powiedzieć „nie”
także na arenie międzynarodowej, broniąc interesów
Rzeczypospolitej.
Pod koniec wizyty Andrzej
Duda prosił mieszkańców
o udział w majowych wyborach prezydenckich oraz
o wsparcie. Rozmawiał z
mieszkańcami powiatu i

rozdawał autografy. Został
też obdarowany specjalnym tortem z jego wizerunkiem, przekazanym przez
Sabinę
Grzenkowicz,
właścicielkę cukierni „Sabinka”. Gość poprosił, aby
częstowali się nim wszyscy uczestnicy spotkania.
Po godzinie spędzonej
na wejherowskim rynku,
Andrzej Duda odjechał do
Lęborka, a potem do kilku
innych miast na południowych Kaszubach.
Gościa żegnało kilkaset
osób, które zaśpiewały mu
„Sto lat”.

REKLAMA
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Dwa skrzyżowania o największym natężeniu ruchu pojazdów
w województwie pomorskim znajdują się w naszym mieście

Samochody
rozjeżdżają Rumię

Skrzyżowaniem drogi krajowej nr 6 ze zjazdem do CH Port Rumia z marketem
Auchan w Rumi codziennie przejeżdża ok. 68 tysięcy samochodów. Nieco mniej,
bo średnio 59 tys. pojazdów dziennie, przejeżdża przez skrzyżowanie „szóstki” z
ul. Dąbrowskiego. Są to dwa skrzyżowania o największym natężeniu ruchu pojazdów w całym województwie pomorskim. Takie dane za 2014 rok podała GDDKiA Oddział w Gdańsku w specjalnym raporcie.
Nawet bardzo obciążona
ruchem kołowym Gdynia
została sklasyfikowana na
trzeciej pozycji ze skrzyżowaniem przy zjeździe na
Obwodnicę w Wielkim Kacku. W Gdańsku nie odnotowano tak wielkiego natężenia ruchu samochodów.
Badania takie prowadzone są systematycznie i ich
wyniki ciągle są bez zmian.
Wskazują na to, że Rumia
jest rozjeżdżana przez pojazdy różnego typu i obciążenia.
Przed nami, mieszkańcami Rumi, letni sezon wakacyjnych wyjazdów nad
morze. Najprawdopodobniej
natężenie ruchu na tych
dwóch
skrzyżowaniach
wzrośnie przynajmniej o
30% i dojdzie do 80-90 tysięcy samochodów jadących
przez Rumię.

Na ulicy I Dywizji
Wojska Polskiego, na
odcinku za miastem,
w poniedziałek 13
kwietnia miała miejsce groźnie wyglądająca kolizja drogowa.
O godzinie 10.27, jadący
w kierunku Rumi kierowca samochodu marki Seat,
uderzył w tył skręcającego w
lewo samochodu marki Opel.
Doszło do tego w momencie
wyprzedzania przez Seata
jeszcze innego samochodu.
W wyniku uderzenia,
Opel obrócił się, a następnie wjechał do przydrożnego rowu melioracyjnego.
Kilkanaście metrów dalej
zatrzymał się samochód
marki Seat. Tego dnia padał deszcz, a na drodze było
dość ślisko, wiał także porywisty wiatr.
Zdjęcia i nagranie z kamer pobliskiej firmy można
obejrzeć na naszej stronie:
www.gazetarumska.pl
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Sprawa budowy bardzo
potrzebnej Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT obchodzić
będzie w tym roku okrągły
jubileusz. W 2000 roku ówczesny starosta wejherowski
Grzegorz Szalewski wniósł
budowę obwodnicy na sesję
Rady Powiatu Wejherowskiego i doprowadził do wpisania
tej inwestycji do planów budowy dróg przez władze wojewódzkie i centralne.
Wszystko było na dobrej
drodze, ale w powiecie i w
województwie, a także w
Warszawie, zmieniły się
władze, które miały już inne
priorytety. Na wysokości zadania nie stanęli nasi reprezentanci w Sejmie i Senacie,
zajmujący się politycznymi
i partyjnymi wojenkami a
nie wspieraniem pomysłów

dobrych dla samorządów i
lokalnych społeczności.
Teraz „lekarstwem” na
zmniejszenie ruchu na krajowej szóstce na terenie
m.in. Rumi ma być budowa
40-kilometrowej tzw. Trasy
Kaszubskiej. Zadaniem tej
drogi o charakterze tranzytowym, ma być przejęcie
ruchu ciężkich pojazdów od
Gdyni z wyprowadzeniem
aż za Luzino. Jednak zdaniem wielu specjalistów od
drogownictwa i ruchu drogowego to rozwiązanie nie
zmieni natężenia ruchu pojazdów przez Rumię, Redę i
Wejherowo, bo główny strumień pojazdów ciężarowych
z Gdyni będzie prowadzony
najbliższą i najkrótszą drogą krajową nr 6.
Dodatkowo, przygotowania do budowy Trasy Ka-

szubskiej są mało konkretne
i trwają bardzo długo. Brakuje projektu, uzgodnienia
i decyzji na realizację inwestycji, która ma podobno
kosztować około 7 miliardów
złotych. Podobno za rok ma
być gotowa koncepcja programowa. „Konia z rzędem”
dla tego, kto w to uwierzy.
Tak więc jak co roku, będziemy mogli zapoznać się z
nowym raportem GDDKiA,
wskazującym na rosnące
natężenie ruchu kołowego
„szóstką” przez Rumię. W
maju i sierpniu pobijemy
pewnie wszelkie rekordy w
liczbie przejeżdżających samochodów oraz czasu i długości korków na drodze, ze
względu na turystów, zmierzających do nadmorskich
miejscowości.
DK.

Opel wjechał do rowu

Z POLICJI
Nadmierna prędkość i alkohol

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wejherowskiej policji na terenie naszego powiatu przeprowadzili
działania „Prędkość”. W trakcie akcji policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeźwych kierowców. Podczas akcji funkcjonariusze wylegitymowali ponad 200 osób i zatrzymali
dwóch nietrzeźwych kierowców.
Pierwszy z nich został zatrzymany na terenie gminy
Wejherowo. 62-latek kierujący skuterem miał prawie promil alkoholu w organizmie. Następnie na terenie gminy
Luzino zatrzymano do kontroli drogowej kierowcę volvo,
który miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
Ponadto podczas tych działań policjanci ukarali 102
osoby za popełnione wykroczenia drogowe, zatrzymali
1 prawo jazdy i 4 dowody rejestracyjne.

Narkotyki w Rumi

Policjanci prewencji z Rumi zatrzymali 35-letniego
mężczyznę, który w markecie dokonał kradzieży. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki, amfetaminę, ponadto
został przyłapany na kradzieży sklepowej. Mundurowi
w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem
ukarali go mandatem karnym.
Po zakończonej interwencji mężczyzna wyszedł ze
sklepu, ale dalej był wyraźnie podenerwowany. Mundurowi zwrócili na to uwagę i postanowili sprawdzić jego
samochód. Podczas kontroli pod kierownicą w pudełeczku znaleźli amfetaminę. 35-latek został zatrzymany.
Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia
wolności do 3 lat.

Notoryczny włamywacz

Policjanci zatrzymali 33-latka, który w nocy włamywał
się do samochodu. Mężczyzna zamierzał ukraść radio CB.
Funkcjonariusze chwilę wcześniej otrzymali zgłoszenie
telefoniczne od właściciela samochodu. Gdy przyjechali
na miejsce, okazało się, że użytkownik pojazdu ujął już
włamywacza.
W trakcie przesłuchania i badania sprawy okazało
się, że mężczyzna włamywał się 9 razy do samochodów
w Rumi i 1 raz w Redzie, skąd również kradł radia CB lub
radioodtwarzacze samochodowe. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Rozbój w Redzie

Policjanci zatrzymali sprawców rozboju, do którego
doszło w Redzie. Podejrzanymi są 37 i 33-latek oraz 26-latka. Kobieta oraz dwóch mężczyzn weszło do jednego ze
sklepów i zażądali pieniędzy. Pobili pracownika sklepu, a
następnie ukradli mu pieniądze z portfela oraz sprzęt RTV.
Wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 1500 zł.
Policjanci z Redy wspólnie z kryminalnymi z Wejherowa
oraz Rumi jeszcze tego samego dnia ustalili sprawców tego
przestępstwa. 37-latek został zatrzymany na jednej z ulic w
Rumi, natomiast 33-latek i 26-latka w swoim mieszkaniu.
Podczas przeszukania odnaleziono część kradzionych
rzeczy. Ponadto policjanci znaleźli także dwa zawiniątka
z białym proszkiem oraz 20 szt. tabletek. Zabezpieczone
substancje zostaną zbadane, by sprawdzić czy są to narkotyki. Zatrzymani trafili do policyjnych aresztów, gdzie spędzili noc. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach
okazało się że 26-latka była poszukiwana i najbliższe 1,5
roku spędzi w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Za
popełnienie przestępstwa rozboju sprawcom grozi kara
pozbawienia wolności do 12 lat.
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All Leasing – kompleksowe finansowanie Twoich potrzeb
To czego potrzebujesz…

W Rumi otwarto największe na Pomorzu
centrum finansowe - All Leasing
Wiedza i doświadczenie Doradców All Leasing, oraz dostęp do szerokiej oferty banków oraz firm leasingowych w Polsce, pozwolą klientom wybrać najbardziej korzystną formę finansowania; leasing, pożyczkę
leasingową, kredyt samochodowy, kredyt gotówkowy, czy też nowość na rynku; leasing na wynajem.
Spółka EuroCapital24, która uruchomiła biuro All Leasing jest znaczącą
instytucją finansową, prowadzoną i rozwijaną z pasją przez Prezesa Dariusza
Hryckiewicza - To co nas wyróżnia - mówi Prezes - to kompleksowa obsługa
klientów i serwis posprzedażowy. Dzięki naszemu wsparciu klient oszczędza
czas i nie jest narażony na stres związany z załatwianiem różnych formalności
okołoleasingowych lub kredytowych.
Jesteśmy na rynku od 2006 roku. Rozwijamy się by wyprzedzać potrzeby rynku. Jeśli
nie ma rozwiązania, my je stworzymy. Chcemy, aby klient był naszym partnerem na
dłużej. Rekomendacja zadowolonego klienta jest wyznacznikiem naszych standardów.
Zespół Doradców All Leasing tworzą kompetentni fachowcy dla których
kluczową kwestią jest indywidualne podejście do każdego klienta - Ludzie
to nasz największy kapitał, stawiamy na nich i jak dotąd nie zawiedliśmy się –
mówi Dariusz Hryckiewicz, pracodawca wyróżniony w plebiscycie Kreator

Miejsc Pracy, organizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Rozwój firmy to, według Prezesa, praca zespołowa.
Eurocapital 24 odważnie i z sukcesami walczy o swoje miejsce na rynku
usług finansowych - Już pierwszy kwartał tego roku pokazał dynamiczny rozwój
firmy, powstawanie nowych placówek oznacza zatrudnienie wielu osób. Tworzymy nowe miejsca pracy, inwestujemy w szkolenia pracowników wspierając
ich rozwój, a tym samym zwiększamy potencjał firmy. W ubiegłym roku w jednej
z partnerskich instytucji finansowych uzyskaliśmy pierwszy wynik w Polsce. Od
początku działalności podwoiliśmy liczbę placówek a co za tym idzie, liczbę
pracowników – dodaje Dariusz Hryckiewicz.
Za marką All Leasing stoi wiedza i doświadczenie oraz pasja i odwaga
w realizowaniu nowatorskich koncepcji, dążeniu do bycia najlepszym oraz
traktowaniu ewentualnych przeszkód jako wyzwań.

- Wejdź i sprawdź nas - zaprasza zespół Doradców All Leasing
Służymy Tobie pomocą od Poniedziałku do Piątku
w godz.: 9.00 - 18.00
pod adresem: Rumia, Dąbrowskiego 17/3, I piętro,
tel.: 513 501 501

BIURO ALL LEASING FUNKCJONUJE W CENTRUM RUMI, W NOWOCZESNYM BIUROWCU
PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 17/3, W GODZINACH 9.00 -18.00, TEL.: 513 501 501
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Bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne i …bardzo potrzebne

Szansa na nowoczesne centrum
 koniecznej modernizacji centrum Rumi u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej pisaliśmy w „Gazecie Rumskiej” wieO
lokrotnie, przypominając marzenia wielu mieszkańców o estetycznym i funkcjonalnym placu z ciekawymi obiektami zamiast
niezagospodarowanej przestrzeni, bałaganu, chaosu i nijakości. W centrum powinien stanąć nowoczesny ratusz, a obok niego
siedziba domu kultury albo sala widowiskowa. Przydałyby się kawiarnie, restauracje, sklepy i placówki usługowe. Czy doczekamy się takiego centrum w prawie 50-tysięcznym mieście, czy jesteśmy skazani na klepisko i błoto?
Radni kadencji rumskiego samorządu 2006-2010
zrobili w tym kierunku
wiele, ale poprzednia burmistrz okazała się głównym
hamulcem tamtych działań. Nie doczekaliśmy się
zmian, mimo zwoływanych
konferencji naukowych i
konsultacji obywatelskich,
mimo opinii naukowców,
architektów,
profesorów,
duchownych, biznesmenów,
samorządowców i samych
mieszkańców.
Po listopadowych wyborach i zmianie władzy w
Rumi pojawiła się szansa
na powrót do ciekawych i
bardzo oczekiwanych planów. Dlatego wracamy - nie
po raz ostatni - do ważnego
tematu, jakim jest powstanie nowoczesnego i estetycznego centrum.

skiego. O słuszności takiej
lokalizacji centrum mówili
m.in. naukowcy, w tym wybitny mieszkaniec Rumi
śp. prof. Jan Drwal, który
podkreślał naturalne uwarunkowania tego miejsca.
To tutaj wytworzyło się
ścisłe centrum, ciągnące
się od dworca kolejowego do Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych, a
także do obecnego Urzędu
Miasta.
- Można planować centrum uwzględniając każdą
inną lokalizację, ale jest to
świadoma polityka zagospodarowania przestrzeni
z pominięciem naturalnego
uwarunkowania i rozwoju miasta, wynikającego z
tych uwarunkowań - mówił
przed kilkoma laty nieżyjący już prof. Drwal.

CENTRUM W CENTRUM

ALEJKI NAD POTOKIEM

Uczestnicy
publicznej debaty jednoznacznie
stwierdzili, że centrum
Rumi powinno zostać zlokalizowane u zbiegu ulic
Starowiejskiej i Dąbrow-

Podczas dyskusji podkreślano, że należałoby
wkomponować w nowoczesne i zadbane centrum miasta tereny nad Zagórzanką z ciągiem spacerowym,

ścieżką rowerową i infrastrukturą towarzyszącą w
postaci zieleni, ławeczek,
miejsc rekreacji czy punktów gastronomicznych ze
zlokalizowanymi
wzdłuż
rzeki letnimi ogródkami.
Jak można zagospodarować brzeg rzeki i jakie możliwości daje potok płynący
przez środek miasta można
przekonać się w Wejherowie. W ramach rewitalizacji śródmieścia tego miasta,
wzdłuż Cedronu powstały
alejki i ścieżki rowerowe,
ławki, mostki, zadbana
zieleń. Tymczasem brzegi
Zagórskiej Strugi tylko na
niewielkim odcinku (między ulicami Abrahama i
Dąbrowskiego) zostały zagospodarowane. Można by
zrobić więcej….

WIZJE ARCHITEKTÓW

Interesującą wizję centrum Rumi przedstawił
kilka lat temu uznany
trójmiejski architekt dr
Krzysztof Kozłowski (autor m.in. centrum handlowego „Batory” w Gdy-

Koncepcje dr. Krzysztofa Kozłowskiego, dotyczące centrum Rumi.
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ni). Przygotowaną przez
tego specjalistę wizualizację przedstawiono podczas sesji obywatelskiej,
zorganizowanej
przez
opozycyjnych radnych.
Po raz pierwszy pokazano, jak może wyglądać
w przyszłości zaniedbane
dotąd centrum naszego
miasta. Inny znany architekt Wiesław Zimny
zaproponował rozwiązania w oparciu o własne
doświadczenia i obserwacje mieszkańca Rumi.
Mimo w ysiłków dawnych radnych i konkretnych przygotowań,
bur mistrz Rumi zleciła
dwóm biurom architektoniczny m przygotowanie koncepcji centr um
wraz z ratuszem, z
uwzględnieniem trzech
różnych
lokalizacji.
Oprócz terenu u zbieg u
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej,
bur mistrz
zaproponowała
obszar
przy ul. Chełmińskiej
oraz przy ul. Sobieskiego, gdzie obecnie znajduje się urząd.

Dwa zespoły architektów (Marka Moczorata,
Tomasza Piechotę i Martę
Radziwiłowicz z biura TP
Projekt oraz sopockie Biuro Architektoniczne Bosiaccy) przygotowały koncepcje dla każdego z tych
miejsc, wobec czego powstało sześć opracowań.

A JEDNAK SIĘ ZMIEŚCI

Większość specjalistów
wskazało teren przy ul. Sobieskiego jako najwłaściwszą lokalizację na centrum
Rumi. Na drugim miejscu
w ocenie urbanistów i architektów uplasował się teren przy skrzyżowaniu Starowiejskiej i Dąbrowskiego.
Najsłabiej została oceniona
lokalizacja centrum przy
ul. Chełmińskiej, którą wyraźnie preferowała w tamtym czasie burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak.
Twierdziła m.in., że plac
u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego jest
za mały na budowę tam
ratusza i innych obiektów.
Koncepcje
przygotowane

przez architektów na zlecenie burmistrz temu zaprzeczają.

GRA NA ZWŁOKĘ

- Propozycja lokalizacji i
zabudowy centrum miasta
została poddana wcześniej
konsultacjom społecznym,
m.in. sesji obywatelskiej
oraz sesji naukowej, poświęconej tej kwestii. Pomimo, że wielokrotnie apelowaliśmy do burmistrz
Rumi o przyspieszenie prac
nad koncepcją, nie został
opracowany żaden program
gospodarczy, dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum
miasta. Zlecenie ostatnio
przez burmistrz trzech
różnych koncepcji, przy
uwzględnieniu trzech lokalizacji centrum, to tylko
kolejna strata czasu i gra
na zwłokę – tak opozycyjni
radni oceniali działania byłej burmistrz Rumi.
Tym bardziej, że w międzyczasie Urząd Miasta, zoDokończenie na str. 9
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Szansa
na nowe
centrum
Dokończenie ze str. 8
bowiązany przez radnych,
stopniowo wykupywał prywatne działki w rejonie ulicy Starowiejskiej, ponieważ
plac, na którym miał stanąć ratusz i towarzyszące
mu budynki nie należały
w całości do miasta. Udało się kupić teren należący
do przedsiębiorstwa „Dom
Książki”, na którym funkcjonuje księgarnia, a także
działkę przy ul. Krzywej,
na której znajduje się dwukondygnacyjny
budynek.
Trwały negocjacje z innymi
właścicielami terenów w
centrum miasta, a Elżbieta Rogala-Kończak proponowała w tym czasie inne
lokalizacje pod ratusz i centrum.

ZMARNOWANE KILKA LAT

Od 2006 roku prowadzono na sesjach RM dyskusję
i podejmowano decyzje dotyczące budowy centrum.
Wnioski i uchwały torpedowała burmistrz, wspierana
przez radnych: Chmielewskiego, Piątkowskiego, Kubinę, Grinholtza.
Radni opozycji, zwolennicy szybkich zmian zobowiązali burmistrz Rumi
do przedstawienia koncepcji centrum do 30 stycznia
2009 roku. Środki na ten
cel zostały zabezpieczone w
budżecie miasta.
Radni podkreślali, że
dla szybkiej realizacji inwestycji należy bezzwłocznie rozpocząć procedury.
Oczywiście nic to nie dało,
bo najpierw trwało proceduralne przedłużanie decyzji i wyszukiwanie innych
spraw, a już rok później
rozpoczęła się kampania
samorządowa, która przyniosła zmiany w Radzie
Miasta.
Zdecydowaną większość
w rumskim samorządzie
zdobyli radni związani z
burmistrz E. Rogala-Kończak i ściśle z nią współpracujący. Kolejne lata zostały
całkowicie zmarnowane.
Teraz możliwy wydaje
się powrót do niedawnych
planów i skorzystanie z
wiedzy oraz doświadczeń
sprzed kilku lat.
A.K.

Oto jedna z koncepcji zabudowy terenu u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego, zaproponowana przez sopockie Biuro Architektoniczne
Bosiaccy.
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KULTURA I EDUKACJA

Pomorski
Bibliotekarz Roku
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi otrzymała tytuł „Pomorski Bibliotekarz 2014
roku”, uzyskując najwyższą ocenę Kapituły Konkursu pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Miejska Biblioteka Publiczna - Stacja
Kultura zaprasza mieszkańców na wystawy, spotkania z pisarzami i podróżnikami, warsztaty teatralne, zajęcia dla
dzieci. - Ważna jest też infrastruktura,
nowoczesne wyposażenie placówki i jej estetyka, aby zachęcić do częstych wizyt w

tym miejscu - mówi dyrektor Krystyna Laskowicz. - Czytelnicy mają obecnie większe
wymagania i chcą, aby biblioteka nadążała
za nowościami, zarówno wydawniczymi, jak
i technicznymi, ułatwiającymi korzystanie z
różnych usług.
Szczegóły na www.bibliotekarumia.pl

Zgłoszenia do 30 kwietnia br.

Ciekawe pomysły
na promocję Rumi
Burmistrz Miasta Rumi
informuje, iż został wydłużony termin składania
propozycji promocji Rumi
w kraju i za granicą przez
REKLAMA
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organizacje pozarządowe.
Urząd przypomina, iż zaplanowane zadania muszą
zostać zrealizowane do 30
listopada br.

Urząd Miasta prosimy o
przesłanie propozycji wykonania usługi promocyjnej do
Urzędu Miasta Rumi do 30
kwietnia 2015 roku do g. 14:00.

Bitwy na Architektura
planszy w bibliotece
W
Stacji Kultura
w Rumi, po raz kolejny odbyły się pokazy
Planszowych Gier Bitewnych, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier
Strategicznych „Trójmiasto”.
Figurkowe gry bitewne
to gra z wykorzystaniem
modeli,
reprezentujących
jednostki w armii. Rzut kością do gry decyduje o porażce czy sukcesie, a wszystko
rozgrywa się na polu bitwy,
czyli makiecie. Każda figurka posiada swoje parametry: sposób ich poruszania,
walki oraz przeżywalności.
Zależności te zapisano w
księgach zasad.
Gra bitewna to długie godziny, które graczom przemijają nad polem bitwy, to
wojenne manewry całych
armii, posłusznych rozkazom dowódcy czyli gracza.
Zabawa ma wielu zwolenników, którzy na ogół interesują się historią, zwłaszcza II wojny światowej.

W minioną środę 22 kwietnia, kiedy naszą gazetę
przygotowaliśmy już do druku, w Stacji Kultura odbyła się konferencja „Nauczanie w sztukach projektowych” połączona z wystawą. Na spotkanie w Rumi
przyjechali architekci z kilku ośrodków na Pomorzu.
„Nauczanie w sztukach projektowych” to projekt ogólnopolski, zrzeszający wybitnych znawców tematów związanych z architekturą i designem, m.in. profesorów oraz
doktorów habilitowanych z Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu
Gdańskiego, Politechniki Koszalińskiej, Sopockiej Szkoły
Wyższej. Wydarzenie miało charakter dwupłaszczyznowy. Składało się z konferencji naukowej (dwa panele tematyczne) oraz wystawy projektów studentów Instytutu
Wzornictwa z Politechniki Koszalińskiej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, burmistrz
Rumi Michał Pasieczny oraz poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin. Organizatorem konferencji był Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, a współorganizatorem
Stacja Kultura - Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.
Problematyka konferencji oscylowała m.in. wokół pytań o estetykę a funkcjonalność dzieła, problemy wyjściowe oraz metody w projektowaniu, a także krystalizację
procesu pomysł -realizacja w sztukach projektowych.
Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Placówka, która otwarta została we wrześniu ubiegłego roku, stała się
symbolem pozytywnej przemiany zaniedbanych przestrzeni miejskich w kraju oraz potwierdzeniem tego, że kultura jest potrzebna nie tylko w dużych miastach. Dowodem
są m.in. nagrody w najważniejszych konkursach architektonicznych oraz liczne publikacje.
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Informacje z Urzędu Miasta w Rumi
PROGRAM OBCHODÓW
224. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

Rumia, 3 Maja 2015 – Niedziela
godz. 12.30
godz. 14.00
godz. 14.30
		
godz. 15.10

Msza Św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kościelna 20
Przemarsz z kościoła pod pomnik na ul. Chełmińskiej
Apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów walk z faszyzmem niemieckim
ul. Chełmińska
Przemarsz spod pomnika na stadion MOSiR Rumia

PIKNIK 3-MAJOWY

na stadionie miejskim MOSiR w Rumi ul. Mickiewicza 43
godz. 15.30 Występ orkiestry
godz. 15.45 Przywitanie gości i mieszkańców przez Burmistrza Miasta
godz. 15.50 Mecz piłki nożnej:
Reprezentacja Małego Trójmiasta Kaszubskiego – Oldboje i dziennikarze Trójmiasta
godz. 16.20 Władze miast Rumi, Redy i Kosakowa w sztafecie na hulajnogach i w toczeniu piłki
godz. 16.30 c.d. meczu
godz. 17.05 Występ zespołu „SPIN , SPINKI, SPINECZKI i ETTA”
godz. 17.15 Pokaz dronów
godz. 18.00 Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja
godz. 18.10 Występ POPOVACULA
godz. 19.00 Gwiazda wieczoru: MROZU Z ZESPOŁEM

W czasie festynu:
Wystawa „Rumskie lotnisko”, kiermasz handlowy, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia,
zamek dmuchany, rodzinne konkursy, stoiska kulturalne i organizacje pozarządowe,
foodtrucki oraz inne atrakcje!

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!
Organizatorzy:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Urząd Miasta w Rumi
MOSiR Rumia
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Mieszkańcy dzielą się z burmistrzem i radnymi codziennymi bolączkami

Jak się mieszka i żyje w Rumi
Spotkania przedstawicieli miejskiego samorządu z mieszkańcami Rumi odbywają się cyklicznie niemal od początku tej
kadencji władz miasta. Pisaliśmy już o marcowym spotkaniu w Janowie, natomiast w kwietniu mieszkańcy rozmawiali
z burmistrzem Rumi oraz radnymi na dwóch kolejnych spotkaniach - w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym.
Na pierwsze spotkanie
zaprosił radny Piotr Bartelke, na drugie - radny
Michał Kryża, ale obok
nich w dyskusji uczestniczyło też kilkoro innych
radnych, burmistrz Michał
Pasieczny i przewodniczący Rady Miejskiej - Ariel
Sinicki. W spotkaniu w liceum udział wzięli również
radna powiatu wejherowskiego Łucja Słowikowska oraz wicestarosta wejherowski, Witold Reclaf.
W holu szkoły nr 6 zebrali się głownie mieszkańcy
ulicy Żwirki i Wigury, Sienkiewicza, Ceynowy i sąsiednich, nic więc dziwnego, że
przeważały tematy dotyczące tej dzielnicy.

SAMOCHODY
WOKÓŁ SZKOŁY

Najwięcej miejsca w dyskusji zajęły problemy komunikacyjne. Główny problem
mieszkańców tego rejonu
miasta to brak parkingów
wokół SP nr 6.
- Rodzice, którzy odwożą
dzieci do szkoły lub po nie
przyjeżdżają zastawiają pobliskie ulice, przeszkadzając innym użytkownikom
- skarżyli się mieszkańcy.

- Trudno przejść między
samochodami, trudno dojechać do domu albo wyjechać
z posesji. Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji albo
kolizji. Prosimy Straż Miejską o interwencje.
- Przyznaję, że to poważny problem, a nasze
interwencje wokół szkoły
niewiele pomagają - tłumaczył Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej
w Rumi. - Jeszcze większy
problem mają kierowcy autokarów, wożących dzieci
na basen. Takie kłopoty
komunikacyjne są codziennością również przy innych
szkołach w Rumi, zwłaszcza w Szkole Podstawowej
nr 9 w Janowie, do której
dochodzą dwie ślepe ulice.

GĘSTA ZABUDOWA

Jeden z mieszkańców
dziwił się, że szkołę zbudowano bez niezbędnych parkingów, ale burmistrz i jego
zastępca przypomnieli, że
placówka powstała w latach
sześćdziesiątych, a zabudowa była wtedy mniejsza.
Nikt nie przewidywał wtedy ruchu o tak dużej liczbie
samochodów, jakie dzisiaj
jeżdżą po ulicach miasta.

Uczestnicy spotkania w SP nr 6 przy ul. Sienkiewicza
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- Nie da się „rozsunąć”
obecnej gęstej zabudowy i
wytyczyć parkingu, ale planujemy zmiany w projekcie
dalszej rozbudowy szkoły,
co będzie możliwe dopiero
za kilka lat - tłumaczył Michał Pasieczny. - Będziemy
się starali wygospodarować
jak najwięcej miejsc postojowych.
Mówiono też o zaniedbanej ulicy Sienkiewicza, o
fatalnym stanie chodnika
oraz o dziurach w jezdni,
o opadach deszczu zalewających posesje i zaniedbanej kanalizacji deszczowej
m.in. na ul. Okrężnej. Poruszono problem nieutwardzonej ulicy Ślusarskiej, a
także nieustannie wznoszącego się kurzu, czego
przyczyną są ciężarówki dojeżdżające do magazynów.

ZAJĘTE MIEJSCA
NA PARKINGU

Mieszkanka kamienicy
przy ul. Żwirki i Wigury
skarżyła się na taksówkarzy, zajmujących wszystkie
miejsca na parkingu obok
jej domu. Parkują tam również rodzice uczniów SP nr
6, a mieszkańcy nie mogą
skorzystać z parkingu pod

W Szkole Podstawowej nr 6 burmistrz i radni wysłuchali spraw przedstawionych
przez mieszkańców.

budynkiem. Zastępca burmistrza Ryszard Grychtoł
wyjaśniał, że jest to ogólnodostępny parking, służący nie tylko mieszkańcom
pobliskiego budynku, natomiast burmistrz Michał
Pasieczny obiecał, że porozmawia z korporacją taksówkarzy i poprosi ich, aby
nie blokowali dojazdu na
parking.
Burmistrz zaapelował do
mieszkańców, aby zgłaszali
takie problemy jak dziury
w jezdni, bo pracownicy
urzędu lub Straży Miejskiej
nie zawsze o nich wiedzą.
Komendant Roman Świrski
dodał, że strażnicy znakują
dziury w jezdniach pachołkami, ale te często znikają
z ulic.
Mieszkańcy pytali też o
podatki od nieruchomości,
a burmistrz Michał Pasieczny zapewnił, że stawki
podatków nie będą podnoszone.
Dużo miejsca poświęcono sprawom porządkowym,
a uczestnicy spotkania
podkreślali, że w mieście
jest wiele brudnych miejsc.
Śmieci i psie odchody można spotkać na wielu rum-

skich ulicach. Chodniki są
pełne piasku, rozrośnięte
żywopłoty utrudniają czasem przejście chodnikiem,
na ulicach brakuje pojemników na śmieci. Niektóre
miejsca, takie jak teren
między marketem Netto a
drogą nr 6 - w samym centrum miasta - są szczególnie zaśmiecone (Straż Miejska od września do grudnia
ub. roku interweniowała w
tej sprawie 280 razy!)

PROŚBA O CIERPLIWOŚĆ

Podsumowując dyskusję
burmistrz Rumi przyznał,
że nie sposób nie zauważyć
tych problemów, z którymi
trzeba będzie się uporać.
- Chcemy doprowadzić
miasto do czystości, rozwiązać problem kompleksowo,
postawić więcej śmietników, utwardzać kolejne ulice, ale musimy to robić sukcesywnie, bo w tym roku,
podobnie jak w poprzednich, brakuje pieniędzy
na inwestycje - wyjaśniał
Michał Pasieczny. - W poprzednich latach przeznaczano na nie zaledwie 9-10
mln zł, a to bardzo mało.
Musimy zainwestować w

tereny przemysłowe, ściągnąć do Rumi przedsiębiorców, bo dzięki ich podatkom
mamy szansę na podreperowanie miejskiego budżetu. Mamy zamiar również
ściągać do miasta środki
zewnętrzne. Dlatego mam
wielką prośbę o cierpliwość.

POSZUKIWANIA
WŁAŚCICIELI

O bałaganie, zwłaszcza
na niektórych opuszczonych
posesjach, takich jak naprzeciw kościoła św. Jana
z Kęt przy ul. Katowickiej, rozmawiano również
na spotkaniu w I LO przy
ul. Starowiejskiej. Roman
Świrski, komendant SM
wyjaśniał, że Straż Miejska nieustannie prowadzi
postępowania związane z
takimi sprawami.
- Jest wiele działek, które
w ogóle nie mają właścicieli
i nie wiadomo kto ma je posprzątać, są też takie, których właściciele umarli, a
spadkobiercy nie interesują
się stanem nieruchomości informował R. Świrski.
dokończenie na str. 13
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AKTUALNOŚCI

Jak się mieszka i żyje w Rumi STRAŻ MIEJSKA
dokończenie ze str. 12

37 patroli

- Odnajdujemy takie osoby i nakazujemy im uprzątnięcie posesji, ale nierzadko efekt trwa krótko. To
bardzo trudny do rozwiązania problem. Bywa też,
tak jak w przypadku ulicy
Katowickiej, że nic nie da
się zrobić w świetle istniejących przepisów.

W poprzednim tygodniu (7-11 kwietnia) Straż Miejska
w Rumi odbyła 29 patroli własnych zmotoryzowanych
i pieszych, a także pieszych z psami oraz 8 patroli z
Policją. Działania pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń,
które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami
lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego,
a w 17 mandatami karnymi. Skierowano 6 wniosków o
ukaranie do sądu. Wykonano 49 interwencji zleconych
przez mieszkańców.

Handel poza targowiskiem

KAŁUŻE I PARKOWANIE

Jedna ze starszych mieszkanek os. Ks. Gierosa zwróciła uwagę na hałaśliwych
i przeklinających klientów
baru nad Zagorską Strugą,
zakłócających spokój mieszkańców, a także na kałuże,
utrudniające przechodniom
dotarcie do domów.
Komendant SM zapewnił, że w śródmieściu Rumi,
m.in. osiedle ks. Gierosa,
od poniedziałku do piątku
przez cały dzień jest patrolowane przez piesze patrole
strażników i policjantów z
psem służbowym (w weekendy są tam patrole zmotoryzowane).
Mieszkańcy ulicy Bądkowskiego skarżyli się na
zniszczone chodniki, położone zaledwie w zeszłym roku
i brak potrzebnej infrastruktury na tej ulicy, natomiast
mieszkaniec ul. Paderewskiego w centrum Rumi
przedstawił problem parkujących tam w dużej liczbie
samochodów, uniemożliwiających wyjazd z posesji.
- Fragment naszej ulicy
jest całodziennym parkingiem dla aut pracowników
pobliskich instytucji, a zakaz parkowania obowiązuje
tylko po jednej stronie ulicy
- powiedział uczestnik spotkania. - Powinien obowiązywać po obu stronach.
Poruszono też sprawę
starej kotłowni na zapleczu poczty przy ul. Starowiejskiej, którą należałoby
wreszcie rozebrać ze względu na brud i zagrożenie
bezpieczeństwa, podobnie
jak kilka innych obiektów
w mieście.
- Ruszyły już procedury
przetargowe - oświadczył
burmistrz Rumi, Michał
Pasieczny.

Kolejne spotkanie,
na które zaprasza radny
Piotr Bartelke, odbędzie
się 24 kwietnia o godz.
18.00 w Stacji Kultura
(budynek Dworca PKP
przy ul. Starowiejskiej 2).

Patrol SM kontrolował handel na obrzeżach targowiska przy ul. Świętopełka. Trzem osobom handlującym
nakazano przesunięcie straganów, gdyż w nadmierny
sposób tarasowali swoimi towarami przejście i przejazd.

Alkoholu nie było

Do auli liceum przy ul. Starowiejskiej przybyło wielu mieszkańców.

Strażnicy sprawdzali teren po zgłoszeniach mieszkańców dotyczących publicznego spożywania alkoholu
i zakłócania porządku publicznego. Żadne ze zgłoszeń
nie potwierdziło się. Na placu zabaw przy ul. Gdańskiej
kontrolowano 3 osoby podejrzewane o spożywanie alkoholu. Alkoholu nie było, jednak osoby zostały pouczone
za zaśmiecanie.

Bałagan na budowie

10 kwietnia strażnicy kontrolowali budowę przy ul.
Mieszka I z powodu rozwiewanego przez wiatr styropianu. Przy okazji stwierdzono przepełniony kontener ze
śmieciami oraz niedbale ułożone płyty yomb po wykonaniu przyłącza do kanalizacji. Kierownik budowy został
pouczony i zobowiązany się do uporządkowania terenu.

Uszkodzone chodniki

Wykonano dokumentację fotograficzną chodnika na
ul. Matejki, uszkodzonego przez samochód TIR, podobnie jak na ul. Górniczej. Na ul. Starowiejskiej potwierdzono podrzucanie śmieci w workach pod płot prywatnej
posesji. Śmieci będą musiały zostać usunięte przez służby
komunalne, gdyż nie udało się ustalić sprawcy.

Na większość pytań odpowiadał burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
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POWIAT

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Ponad 160 tys. zł
z budżetu powiatu
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał 92 dotacje organizacjom pozarządowym z powiatu wejherowskiego na
łączną kwotę 160 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są na realizację zadań w 2015 r.
W Starostwie odbyło
się podpisanie i wręczenie
umów grantowych przez
starostę Gabrielę Lisius
przedstawicielom organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych.
W tym roku powiat przeznaczył dotacje na wspieranie zadań publicznych
w ośmiu dziedzinach. Najwięcej, bo aż 64 000 zł, przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu. Na rzecz kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano
45 000 zł, na zadania dla
oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży
145 00 zł, na działania na
rzecz osób niepełnosprawnych 14 100 zł, na ochronę
i promocję zdrowia 12 800
zł, na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 4
000 zł, na turystykę, w tym
promocję lokalnych produktów turystycznych 3 500 zł,

XLIV koncert z cyklu
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB”
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie serdecznie zaprasza na
XLIV koncert z cyklu
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB”

p.t. KASZËBSCZI PIESTRZÉŃ
Koncert odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków), ul. Zamkowa 2a.
Na program koncertu złożą się kaszubskie pieśni ludowe i regionalne, opracowane
na chór przez Tadeusza Formelę, Leszka Kułakowskiego oraz Romana I. Drozda.

Wykonawcy:

Zespół Wokalny „Sensus Musicus”, pod dyrekcją Tadeusza Formeli
Beata Studzińska – klarnet
Anna Brzezińska – skrzypce
Cezary Paciorek – akordeon
Witosława Frankowska – słowo o muzyce

Umowę o przyznaniu dotacji odbiera Paweł Sztenderski ze Stowarzyszenia Carvingu, mieszkaniec Rumi.

a na ratownictwo 2 000 zł.
- Tak duża ilość ofert
złożonych przez organizacje
pozarządowe z powiatu wejherowskiego świadczy o ich
dobrej kondycji, ciekawych
pomysłach na realizację
zadań publicznych i dużym
doświadczeniu w pisaniu
projektów i aktywizowaniu

Koncert zrealizowano m.in. ze środków przyznanych przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
jest prowadzone i finansowane przez Powiat Wejherowski.

społeczeństwa - powiedział
członek Zarządu Powiatu,
Jacek Thiel, przewodniczący komisji konkursowej.
- Dzieląc pieniądze komisja
nie miała łatwego zadania,
ale staraliśmy się wybierać
projekty, których realizacją
objęte będą jak największe
grupy społeczne.

Samorządy wspierają szpital

Nowoczesny sprzęt
Oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie zostanie wyposażany w nowoczesny sprzęt,
dzięki dotacji wysokości 150 tys. złotych od samorządów.
100 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu wejherowskiego, a 50
zł z budżetu miasta Redy. Umowę o przekazaniu pieniędzy
podpisano w szpitalu, w obecności dziennikarzy.
- Dzięki współdziałaniu
z władzami Redy udało się
przeznaczyć większą kwotę
pieniędzy na sprzęt specjalistyczny dla szpitala - wyjaśniła starostwa Gabriela
Lisius. - Co roku staramy się
wspomagać szpital. Mimo,
że samorząd ma ograniczone możliwości finansowe,
ale zawsze udaje się znaleźć
środki finansowe na ten cel.
150 tys. zł zostanie
przeznaczone na zakup
sprzętu medycznego do en-
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doskopowych zabiegów chirurgicznych dla Oddziału
Chirurgii Dziecięcej. Ordynator Marcin Ulasiński nie
ukrywał radości z pomocy
samorządów, podkreślając,
że Oddział Chirurgii Dziecięcej korzysta z niej po
raz drugi. Wcześniej Urząd
Marszałkowski i gmina
Wejherowo przekazali pieniądze na remont oddziału.
Dodajmy, że 200 tys. zł
przekazał też Szpitalowi
Specjalistycznemu samorząd

w Wejherowie. Podczas sesji
27 marca Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przeznaczeniu takiej kwoty na
zakup sprzętu medycznego do
zabiegów operacyjnych, m.in.
aparatu USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego.
Urząd
Marszałkowski
dofinansuje szpital kwotą
3 mln złotych na modernizację oddziału kardiologii.
Wejherowski szpital jest
placówką Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie,
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi,
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Wejherowie
www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie
www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Gazeta Rumska, nr 4 (94), kwiecień 2015

SAMORZĄD

Sylwetki rumskich radnych
Lucyna Szypuła

Piotr Bartelke

Marek Chodnicki

Lucyna Szypuła jest radną miejską po raz pierwszy. Zawodowo zajmuje się
oświatą. Pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni.
Radną L. Szypułę interesują sprawy związane
z edukacją, poziomem nauczania, bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży w szkole i
poza nią, pomocą dzieciom
w sytuacjach trudnych.
Oprócz tego bardzo ważną sprawą jest objęcie dzieci i młodzieży pomocą różnych specjalistów.
Zdaniem
radnej,
w
Rumi bardzo ważnymi tematami do rozwiązywania są m.in.: rozbudowa
infrastruktury w mieście,
zwłaszcza budowa ulic i
ścieżek rowerowych.

Piotr Bartelke jest także
delegatem gminy w Stowarzyszeniu Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. W Radzie Miasta, w której zasiada
po raz pierwszy, zajmuje się
sprawami
podejmowanymi
przez komisje merytoryczne
Rady Miejskiej w Rumi, jak
również problemami, z którymi zwracają się mieszkańcy.
Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, a ponadto stara
się żyć na sportowo, tzn. jeździ
na rowerze, gra w siatkówkę,
piłkę nożną, biega. Interesuje
się mitologiami świata np. Majów, i Azteków, historią II wojny
światowej i literaturą współczesną (poleca książki Artura Górskiego). Lubi też muzykę.
Zapytany o rodzinę, radny mówi z dumą o 26-letnim
związku. - Mam wspaniałą,
wyrozumiałą, niezastąpioną żonę Iwonę - mówi Piotr
Bartelke. - Mam też syna

Marek Chodnicki jest
radnym pierwszą kadencji
samorządu. Nigdy wcześniej nie był członkiem samorządu miejskiego.
Radnego M. Chodnickiego szczególnie interesują
sprawy związane z rozwojem przedsiębiorczości,
wdrażaniem
innowacyjnych rozwiązań oraz promocją kultury.
Marek Chodnicki ukończył
Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny (adiunkt).
Obecnie rumianin pracuje
w Biurze Handlowym ZELIN, jako doradca techniczny.
Radny jest zameldowany w
naszym mieście od dziewięciu
lat, ale od dziecka mieszkał w
sąsiedztwie, dokładnie w Dębogórzu-Wybudowaniu. Dlatego
był uczniem rumskiej szkoły.
M. Chodnicki uczęszczał
m.in. do Szkoły Podstawo-

Radna Platformy Obywatelskiej
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania; członek Komisji Bezpieczeństwa RM

Lucyna Szypuła mieszka
w Rumi od 2007 roku. Jest
matką trójki dorosłych już
dzieci.
W chwilach relaksu z
pasją oddaje się czytaniu
książek, a także rowerowym wycieczkom. Lubi
długie spacery, zwłaszcza
nordic-walking.

Radny Platformy Obywatelskiej
Przewodniczący Komisji Samorządowej; członek
Komisji Kultury oraz Finansowo-Budżetowej

Patryka, absolwenta II LO
w Rumi, przygotowującego
się do obrony pracy magisterskiej i wspaniałą córkę Martę, uczennicę II LO w Rumi.
Jest jeszcze jeden domownik
i ulubieniec rodziny, kot rasy
egzotycznej Billy.
P. Bertelke mieszka w
Rumi od urodzenia, do 18
roku życia w Starej Rumi, a
obecnie w Janowie.

Radny Platformy Obywatelskiej
Zastępca przewodniczącego
Komisji Finansowo-Budżetowej

wej im. J. Wybickiego nr 1
przy ul. Kościelnej w Rumi.

W tej rubryce przedstawiamy sylwetki rumskich radnych,
wyłonionych w wyborach samorządowych 2014 roku. Dzisiaj
troje radnych PO, w następnym
wydaniu kolejni radni.

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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POMOC I REKREACJA

Nikt nie wyszedł stąd głodny

Żywność i gorący posiłek w Domu Harcerza
Punkt wydawania żywności osobom potrzebującym zorganizowali działacze Stowarzyszenia „Nasza Rumia” - Bogdan
Formella (komendant Hufca ZHP w Rumi) oraz Jarosław
Muszyński - radny miejski. Placówka w Domu Harcerza
przy ul. Włókienniczej, oferująca również ciepłe posiłki, powstała we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, Urzędem Miasta i harcerzami.
Od
poniedziałku
do
piątku osoby potrzebujące wsparcia przychodzą do
Domu Harcerza na obiady,
które sobie bardzo chwalą.
- Wszystko jest bardzo
smaczne, otrzymujemy obfite posiłki, a dodatkowo
nawet ciasto i kawę - mówi
Leszek Kranczkowski.
- Stąd jeszcze nikt nie wyszedł głodny! Obiad otrzymują nawet osoby, które
wcześniej tu nie były, ale
potrzebują pomocy. Komendant harcerzy ma wielkie
serce, proponuje dokładki,
daje nam jedzenie na wynos
i pilnuje, żeby nic się nie
zmarnowało. Oprócz obiadów, opłaconych z pieniędzy
MOPS, harcerze przygotowali na święta paczki dla
potrzebujących. W Domu
Harcerza mieliśmy ostatnio śniadanie wielkanocne,

a stół był zastawiony tak,
jak w domu. Niczego nie
brakowało. Z takiej pomocy
korzystają nie tylko osoby
samotne czy bezdomne, ale
także rodziny z dziećmi.
Pan Leszek i inni podopieczni otrzymują również
pomoc w postaci owoców,
warzyw, napojów, są również zupki błyskawiczne, a
wszystko to wydawane jest
w magazynie obok Domu
Harcerza. Każda pomoc jest
ważna, wszystko przyda się
ludziom bezdomnym albo
tym, którzy mają niewiele
pieniędzy na przeżycie.
Aby skorzystać z takiej
formy pomocy, nie trzeba
spełniać kryteriów dochodowych, należy tylko zgłosić się do rumskiej siedziby
MOPS, aby zapisać się do
programu. Ośrodek pomocy
decyduje o przekazywaniu

kuponów na żywność i na
obiady.
- Realizacja programu
jest możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia „Nasza Rumia” z MOPS-em
oraz Urzędem Miasta, który przeznaczył środki na
pomoc dla potrzebujących
- mówi Bogdan Formella.
- Zwłaszcza zimą potrzebne
było miejsce, gdzie można
było napić się gorącej herbaty i zjeść chociażby jeden
treściwy, gorący posiłek.
Oprócz obiadów oferujemy
żywność. Dom Harcerza
jest jedynym miejscem w
naszym mieście, które spełnia warunki do prowadzenia takiej działalności.
W tym roku planujemy
realizację kolejnego projektu pomocowego dla tysiąca
mieszkańców Rumi, tym
razem ze środków unijnych

- dodaje B. Formella. - Do
dyspozycji będą inne produkty, ale w tym przypadku o przyznaniu pomocy
będą decydowały również
kryteria finansowe. W programie unijnym żywność
otrzymają osoby o najniż-

Wiosenne porządki w parku

szych dochodach, korzystające z pomocy MOPS.
- W ciągu jednego
roku wydamy około 170
ton żywności, a w ciągu
każdego miesiąca kuchnia wydaje 2,5 tysiąca
obiadów - informuje

radny Jarosław Muszyński. - Oprócz posiłków,
finansowanych
przez
MOPS, jest w tej liczbie
sto obiadów, ufundowanych dodatkowo przez
Stowarzyszenie „Nasza
Rumia”.

Rumianie na trasie

Staw będzie czysty i głębszy Harcerski marsz
W miejskim parku trwają intensywne prace przy oczyszczaniu i pogłębianiu
stawu, utworzonego na Zagórskiej Strudze.

na orientację

Potok Zagórzanka, jak
każdy ciek wodny, niesie
osady, które zatrzymując
się w stawie, podnoszą poziom dna. Do tego dochodzą
śmieci niesione przez rzekę,
ale także wrzucane przez
ludzi wprost do stawu. Muł
i śmieci trzeba usuną za
pomocą
specjalistycznego
sprzętu. Takie oczyszczanie
trwa obecnie w parku. Po
zakończeniu prac, staw odzyska swój dawny wygląd,
tyle, że będzie czysty i nieco
głębszy.
Dodatkowo malowane są
barierki na moście i odświeżane inne elementy konstrukcji śluzy. To urokliwe
miejsce w centrum Rumi
wymaga szczególnej troski,
dobrze więc, że tego rodzaju
prace są prowadzone na zlecenie władz miasta.

W Pieleszewskim Marszu na Orientację
wzięło udział 90 harcerzy, głównie z Redy
i Rumi, ale również z Wejherowa, a nawet
Tczewa i Malborka.
Pierwsze miejsce na Trasie Harcerskiej zajęły Wilczaki 1 DHNS „Zdobywcy” Rumia.
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Z ARCHIWUM GR

Ksiądz Marian Prusak 1912-2008 - spowiednik „Inki”

Odważny kapłan, dobry człowiek
1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, wspominając Bohaterów z szeregów Armii Krajowej innych jednostek i walczących z okupantem hitlerowskim i sowieckim. To święto, funkcjonujące w Polsce dopiero od kilku lat, zbiegło się z informacją o
odnalezieniu szczątków zamordowanej 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku 17-letniej Danuty Siedzikówny „Inki”, której krótkie życie
było świadectwem wielkiej odwagi i patriotyzmu. Świadkiem egzekucji w gdańskim więzieniu był ks. Marian Prusak, spowiednik
„Inki”, który ostatnie 30 lat swojego długiego życia spędził w Rumi. Dziś przypominamy jego postać, publikując artykuł opublikowany w naszej gazecie we wrześniu z 2009 roku.
Szary dom na rumskim
Lotnisku tonie w zieleni ledwie go widać zza drzew i krzewów. W tym domu mieszkał
odważny i dobry człowiek,
patriota, wybitny kapłan,
kapelan Armii Krajowej i
uczestnik Powstania Warszawskiego, ksiądz kanonik
Marian Prusak, ostatni
spowiednik słynnej „Inki”.
W tym domu przy ul. Majkowskiego w 2009 roku zamieszkał artysta plastyk, rzeźbiarz
i grafik, Andrzej Świderski
z Warszawy - autor obelisku
na Rondzie Marszałka Macieja Płażyńskiego w Rumi.
Dom należał bowiem do wuja
żony pana Andrzeja, lekarza
okulisty Bożeny Kubrak-Świderskiej. Tym wujem
był właśnie ksiądz Marian
Prusak.
W tym samym domu
mieszkała cioteczna siostra księdza, Anna Bianga - mama pani Bożeny,
która przez długie lata prowadziła księdzu dom. Mieszkali razem już wcześniej, w
Nowej Wsi koło Ostrołęki,
gdzie ks. Prusak był od 1957
proboszczem.

DOM Z OGŁOSZENIA

W 1971 roku z powodu
kłopotów zdrowotnych ks.
Marian zrezygnował z funkcji proboszcza, przeszedł na
emeryturę i przeprowadził
się do Rumi.
- Sama znalazłam ten
dom przez ogłoszenie w prasie – wspomina Bożena Kubrak-Świderska. – Byłam
wtedy studentką medycyny
w Gdańsku i pomagałam rodzinie znaleźć dla wujka dobre miejsce na odpoczynek i
na podreperowanie zdrowia.
Kiedy mieszkali tu oboje z
mamą, byłam w Rumi częstym gościem. Podobnie jak
inni członkowie rodziny, w
tym rodzeństwo księdza.

WUJECZEK

Jak mówi pani Bożena,
wszyscy go kochali i lubili z
nim przebywać. Nie mogło
być inaczej, skoro ksiądz był
tak pogodną, ciepłą i życzliwą osobą, gotową wszystkim
pomagać. Wspierał jak mógł
rodzinę, m.in., słowem, poradą, ale też materialnie.
Wrażliwy na cudzą krzywdę
przekazywał także pieniądze na cele charytatywne.
- Nazywaliśmy go Wujeczek, był dla nas instytucją, o
której można by napisać pracę
magisterską, ale nie sposób
opowiedzieć o nim w kilku
zdaniach. Był wzorem bezinteresowności,
autorytetem,
nie tylko moralnym i mimo
już później sędziwego wieku,
wciąż źródłem wiedzy – opowiada krewna księdza. – Co
ciekawe, jako dziewięćdziesięcioletni człowiek fascynował
się komputerem i internetem,
starał się go poznać.

PAMIĄTKI I DOKUMENTY

W domu na rumskim
Lotnisku zachowano prawie
niezmieniony pokój wuja na
piętrze, z dużą starą szafą,
stołem, tapczanem pod ścianą i zawieszonym nad nim
drewnianym
krucyfiksem,
bardzo pięknym i starym.
Bożena Świderska przechowuje również cenne pamiątki po wuju. Są wśród
nich odznaczenia i dokumenty, w tym dokumenty dotyczące sprawy „Inki” (protokoły
przesłuchań i inne).
Są też także ciekawe i
bardzo stare dokumenty, takie jak „Dzienniczek ucznia”
Mariana Prusaka oraz pamiętnik młodego wikariusza
z lat 1952-1957. Są listy i notatki księdza.

SPOWIEDNIK „INKI”

Ksiądz kanonik znany
był jako ostatni spowiednik
17-letniej Danuty Siedzikówk-

Z archiwum GR
W „Gazecie Rumskiej”, ukazującej się - z przerwami - od dziesięciu lat, ukazało się wiele interesujących
artykułów, m.in. na temat historii Rumi oraz wybitnych
mieszkańców miasta. Postanowiliśmy przypomnieć
je Czytelnikom, zwłaszcza, że wciąż ich przybywa. Nie
wszyscy mieli okazję przeczytać gazetę kilka lat temu i
poznać tematy, o których warto wiedzieć. Zapraszamy
do lektury naszego cyklu „Z archiwum GR”

ny „Inki”, sanitariuszki AK,
więzionej w Gdańsku i straconej przez władzę ludową.
Ksiądz sprawował posługę
duszpasterską w gdańskim
kościele garnizonowym, kiedy w sierpniu 1946 roku został wezwany do więzienia.
UB poleciło mu wyspowiadać
przed egzekucją dwoje znanych bohaterów Podziemia:
Feliksa Selmanowicza ps.
„Zagończyk” oraz Danutę
Siedzikównę „Inkę” z V Brygady Wileńskiej dowodzonej
przez Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”.
Trzy lata po tej egzekucji,
której był świadkiem, w listopadzie 1949 roku ks. Marian
Prusak został skazany na 3,5
roku więzienia za niepowiadomienie władzy ludowej o
planowanej ucieczce do Szwecji ludzi zagrożonych aresztowaniem.
Karę tę odbył w gdańskim
więzieniu, skąd został zwolniony w maju 1953 roku.

KAPELAN AK

Trudne więzienne warunki sprawiły, że pogorszył się
stan zdrowia księdza (cierpiał na choroby płuc), chociaż
wpływ na to miały również
wcześniejsze doświadczenia
wojenne. Jako wikariusz w
parafii Turośl w 1939 roku
ks. Marian uciekł przed
Niemcami do Czyżewa, gdzie
widział polskich żołnierzy
zabitych podczas kampanii
wrześniowej. Po powrocie
do Turośli musiał wraz z
księdzem proboszczem opuścić plebanię, nie mógł nosić
sutanny, odprawiać mszy
św. Pomimo zakazu, dalej
katechizował dzieci i przygotowywał do I Komunii św.
Ostrzeżony przed aresztowaniem w lutym 1941 roku
uciekł do Warszawy na Pragę i tam ukrywał się pod nazwiskiem ,,Godlewski”.
W 1942 roku wstąpił do
konspiracji i otrzymał nominację na kapelana Armii
Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego odprawiał msze św. w piwnicach,
spowiadał powstańców i ludność cywilną. Po jednym z
bombardowań przez tydzień
leżał przysypany pod gruzami, zanim go szczęśliwie
wydobyto i uratowano. Po

zakończeniu powstania został ewakuowany wraz z personelem Szpitala Dzieciątka
Jezus do Milanówka.

MODLITWA
W INTENCJI KSIĘDZA

W Rumi, w której mieszkał od 1971 roku do śmierci w 2008 roku, pamięta
go z pewnością wiele osób,
zwłaszcza z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
oraz parafii św. Antoniego i
bł. Edmunda Bojanowskiego,
w której ks. Marian odprawiał msze święte i uczestniczył w religijnych uroczystościach, udzielał się jako
spowiednik.
Będąc sędziwym i schorowanym kapłanem odprawiał
msze święte głównie we własnym domu przy ul. Majkowskiego na Lotnisku, gdzie na
piętrze miał specjalnie urządzoną kaplicę.
Po śmierci ks. Prusaka,
mieszkańcy sąsiednich domów na Lotnisku złożyli się
i zamówili 24 msze święte w
intencji zmarłego księdza. W
dwóch rumskich kościołach
odprawiono po 12 takich nabożeństw.
Trzy dni po śmierci ks.
Mariana zmarła jego wieloletnia gospodyni i siostra
cioteczna, Anna Bianga.
- Kiedy tuż po śmierci
Wujka pytaliśmy mamę,
czy chce się z nim pożegnać,
powiedziała, że nie musi,
ponieważ wkrótce się z nim
spotka... - wspomina Bożena
Kubrak-Świderska.

AUTENTYCZNY KAPŁAN

- Przez ostatnie pięć lat
życia ksiądz Marian bywał
w naszym kościele i na plebanii. Wprawdzie niezbyt
często, bo na to nie pozwalało
mu słabe zdrowie, ale starał
się nas wspierać - mówi ks.
Andrzej Gierczak, proboszcz
kościoła św. Antoniego i bł.
E. Bojanowskiego. - Zasiadał w konfesjonale, słuchał
spowiedzi, kilka razy odprawiał mszę świętą. W naszym
kościele obchodził 70-lecie
kapłaństwa, bywał z nami
na Wigilii i innych uroczystościach. Ks. Marian Prusak dużo się modlił za naszą
parafię, za co jestem mu
wdzięczny. Mam wrażenie,

Ks. kanonik Marian Prusak

że cieszyłem się jego sympatią. Bardzo go ceniłem,
ponieważ był to autentyczny
kapłan, wspaniały ksiądz,
życzliwy człowiek i pogodny
mimo cierpienia.

PRZEŻYŁ 96 LAT

Ks. Kanonik Marian Prusak urodził się 4 stycznia
1912 roku w Mamliczu w parafii Lisewo Kościelne, w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Jego
rodzice
prowadzili
10-hektarowe gospodarstwo.
Marian był najstarszym
z dwanaściorga dzieci. 22
maja 1937 roku otrzymał
święcenia kapłańskie.

W czasie wojny był m.in.
kapelanem Armii Krajowej
i uczestnikiem Powstania
Warszawskiego, po wojnie
więziony przez UB.
W 1957 roku został mianowany proboszczem parafii
Nowa Wieś. Z powodu słabego stanu zdrowia w 1971
roku zrzekł się urzędu proboszcza w Nowej Wsi i zamieszkał w Rumi.
Zmarł 3 stycznia 2008
roku w szpitalu w Wejherowie w wieku 96 lat, a pochowany został uroczyście w
rodzinnej parafii.
Anna Kuczmarska

Bohaterska śmierć
W 2007 roku w wywiadzie w „Naszym Dzienniku” ks.
Prusak opowiadał o egzekucji„Inki” w gdańskim więzieniu:
- Była bardzo spokojna. Dopiero później dowiedziałem się,
że nie składała wniosku o swoje ułaskawienie. Ten mężczyzna, którego wcześniej spowiadałem, był zdenerwowany,
ona przeciwnie. Nie było u niej widać żadnego przerażenia.
Zapamiętałem, że była ubrana w białą sukienkę w biało-czarne desenie. Bardzo przeżyłem tę egzekucję.
„Inka” wraz z mężczyzną, którego też spowiadałem, nie
pozwolili sobie zawiązać oczu. Skazanym dałem krzyż do
ucałowania. Po rozkazie„Po zdrajcach narodu polskiego ognia”,
wydanym przez prokuratora w wojskowym mundurze, on i
ona krzyknęli:„Niech żyje Polska!”i„Niech żyje Łupaszko”. Padły
strzały... Osunęli się. To nie były pojedyncze strzały. Na koniec
podszedł oficer z pistoletem i dobijał... (żołnierze z plutonu
egzekucyjnego nie chcieli zabić dziewczyny, strzelając w
bok - dop. Redakcji).
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EDUKACJA I KULTURA

Otwarte spotkania ze sztuką

Artystyczne
inspiracje

Rumianki w finale wojewódzkim

Jestem uczestnikiem
ruchu drogowego

Dwie uczennice II liceum w Rumi, Ewelina Kwiatek z kl.
„Kilka uwag o sztuce” to temat wykładu prof. Aleksandra II b i Dominika Smentoch z kl. I b wzięły udział w finale woWidyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, które- jewódzkim Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Jestem
go w Stacji Kultura wysłuchali członkowie rumskiego Sto- uczestnikiem ruchu drogowego”.
warzyszenia Artystów „Pasjonat”.
Głównym celem olimpiaWarunkiem wystąpienia nika Smentoch napisała
Wykład odbył się w ramach cyklu spotkań
pt. „Otwarte spotkania ze sztuką”, organizowanych przez działającą od pięciu lat grupę
„Pasjonat”. W spotkaniu mogli uczestniczyć
wszyscy zainteresowani mieszkańcy Rumi i
nie tylko. Prof. Aleksander Widyński - artysta plastyk, zajmujący się głównie grafiką
i tkaniną drukowaną (sitodruk), od wielu lat
mieszka w naszym mieście, a swoje prace

wystawiał w Trójmieście i innych ośrodkach w Polsce. Na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami ASP (Pracownia Sztuki
Włókna), a także tworzy w swojej rumskiej
pracowni.
Wspólnie z uczestnikami spotkania w
„Stacji Kultura” prof.Aleksander Widyński zastanawiał się, nad podstawowym pojęciem piękna (wyjaśnił, że termin „sztuki
piękne” powstał dopiero w XVIII wieku),
zwłaszcza kanonów piękna w malarstwie.
Opowiedział o artystach malarzach z początku XXI wieku, którzy tak jak Pablo
Picasso wykreowali nową jakość w sztuce.
Profesor A. Widyński opowiadał też o
swoich inspiracjach artystycznych, pokazując slajdy z reprodukcjami obrazów.
Najwięcej emocji i pytań - wywołała ta
część spotkania, w której artysta prezentował na zdjęciach własne prace (druk na
tkaninie lub na papierze), a uczestnicy
interesowali się techniką ich wykonania
i innymi elementami tworzenia dzieła.
Tym bardziej, że A. Widyński wyjaśnił, że
wszystko, łącznie z własnoręcznym wykonaniem farb, robi sam.
Spotkanie było bardzo ciekawe, nie tylko dla plastyków. Nic dziwnego, że sala
była pełna, a oprócz dorosłych słuchaczy,
na wykład przyszła grupa uczennic pod
opieką nauczycielki.

w finale było napisanie projektu nt. bezpieczeństwa na
drodze. W finale wysokie lokaty i cenne nagrody otrzymały obydwie uczennice.
Ewelina Kwiatek przygotowała propozycję budowy ronda w Redzie, które
byłoby dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem dla podróżujących na półwysep
helski, natomiast Domi-

pracę dotyczącą poprawy
stanu bezpieczeństwa w
Lęborku. Projekty zostały pozytywnie przyjęte
przez komisję konkursową.
Ostatnim zadaniem uczestniczek, podczas zmagań
finałowych, było omówienie projektu przed jury i
zgromadzoną publicznością
w oparciu o wykonaną prezentację multimedialną.

dy jest popularyzacja wśród
młodzieży szkolnej wiedzy
na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. W olimpiadzie wzięło udział 964
uczestników.
Finalistki z II LO opieką objęły: dyrektor Lucyna Oglęcka, wicedyrektor
Lucyna Penkowska, Monika Pranczke i Anna
Młodzikowska-Zachar.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Gra parlamentarna w liceum

Prof. Aleksander Widyński.

W warsztatach wzięli udział m.in. rumscy radni, zaproszeni przez licealistów.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi rozpoczął się
cykl warsztatów, poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu i samorządowemu.

Na sali w Stacji Kultura zasiedli przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi z prezesem Marią Sułkowską, ale również inne, zainteresowane wykładem osoby.
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Projekt, do którego przystąpili wybrani uczniowie
klasy Ib, IIa i IIb jest projektem ogólnopolskim, realizowanym przez Klub Jagielloński. Warsztaty prowadzą:
Tomasz Łukowicz i Aleksandra Liberek, a koordynatorem w szkole jest Anna
Wiśniewska,
nauczyciel
wiedzy o społeczeństwie.
Innowacyjność projektu
polega na wprowadzeniu za-

jęć typu „case study”, czyli gry
parlamentarnej wzorowanej
na nowoczesnych symulacjach RPG, symulacji pracy
gminy, spotkań z przedstawicielami rady gminy.
Uczniowie II Liceum
Ogólnokształcącego
im.
J. C. Korzeniowskiego w
Rumi mają do wykonania
trzy zadania: nakręcenie
filmu fabularnego „Z czego
jestem dumny jako Polak?”,

przedstawienie
swojego
miasta w sposób nieszablonowy za pomocą zdjęcia
oraz przeprowadzenie autorskiego projektu.
Zwycięzcy Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu
otrzymają Nagrodę Publiczności (głosowanie na
facebooku) oraz Nagrodę
Ekspertów, przyznaną podczas finałowego zjazdu w
Krakowie.
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CIEKAWOSTKI

Kaktusy, gołębie, kurki i króliki

Majówka
w kaktusiarni
Rumska Kaktusiarnia zaprasza w dniach 1-3 maja br. na
otwarcie nowego sezonu w Kaktusiarni. Na majowy weekend przygotowano specjalną wystawę, na której obok roślin
będzie można zobaczyć ciekawe zwierzęta. Przede wszystkim jednak właściciele hodowli oferują możliwość podziwiania kwitnących kaktusów i innych sukulentów!
- W naszej hodowli mamy
ponad 5 tysięcy gatunków
roślin oraz około 2 miliony
sztuk kaktusów i sukulentów
- informuje Andrzej Hinz,
który z żoną Łucją prowadzi
hodowlę kaktusów w Rumi.
- Mamy wiele rzadkich okazów, które w Polsce można
podziwiać tylko w Rumi.
Zapraszam do bezpłatnego
zwiedzania, oglądania kolekcji kaktusów i innych sukulentów, jednej z największych
w Polsce i w Europie.
Andrzej i Łucja Hinz
są prawdziwymi pasjonatami i miłośnikami nie tylko

kaktusów i innych roślin,
ale także zwierząt. Na
miejscu można oglądać wyjątkowe kury ozdobne oraz
wspaniałe gołębie. Są też
króliki, które wzbudzają zachwyt najmłodszych zwiedzających Kaktusiarnię.
Właściciele hodowli kaktusów kontynuują rodzinną tradycję, wkładając w
to wiele trudu i wysiłku.
Pierwszą hodowlę utworzyli w Rumi rodzice pana Andrzeja, Anna i Stanisław
Hinzowie, rozpoczynając
ją jeszcze pod koniec lat
pięćdziesiątych. Oficjalnie

kaktusiarnia zaczęła funkcjonować na początku lat
sześćdziesiątych, więc ponad 50 lat temu.
- Rodzice prowadzili
ogrodnictwo, ale w tamtych czasach w Rumi i
okolicy wiele osób hodowało warzywa i kwiaty we
własnych ogródkach, więc
latem i jesienią nie było
wielkiego zapotrzebowania
na ich rośliny. Egzotyczne
kaktusy, przywożone przez
marynarzy i ich żony z dalekich rejsów okazały się
dobrym pomysłem na zdobycie potrzebnych środków

Andrzej Hinz i jego wspaniałe kaktusy

na życie - opowiada Andrzej Hinz. - Zwłaszcza, że
w rodzinie było siedmioro
dzieci. Mojemu ojcu udało
się wyhodować i sprzedać
do gdańskiej kwiaciarni
pierwsze kaktusy i tak to
się zaczęło.
Jako młody chłopak również zainteresowałem się
kaktusami, kupiłem nawet

na targowisku przy gdyńskiej hali roślinę, którą
mam do dzisiaj. W kolejnych latach rozwijałem hodowlę i wiedzę o kaktusach
i sukulentach. Cieszę się,
kiedy mieszkańcy i turyści
odwiedzają naszą placówkę
i podziwiają rośliny, ptaszki, króliki dodaje pan Andrzej Hinz.
AK.

W dniach 1-3 maja
rumska Kaktusiarnia, która znajduje się przy ul.
Partyzantów 2 (blisko
pętli autobusowej przy
ul. I Dywizji WP) zaprasza
w godz. 9.00-17.00.
Od 4 maja placówka
będzie czynna dla odwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-17.00.
W Kaktusiarni można
nie tylko oglądać, ale też
kupować rośliny.

OGŁOSZENIE

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

„Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji”
Od 2002 roku w Wejherowie funkcjonuje Fundacja
„Uśmiech Dziecka”. Od początku głównym celem organizacji była rehabilitacja dzieci i młodzieży cierpiących z powodu różnego stopnia niepełnosprawności. Fundacja, zaczynająca od wsparcia dla 30 dzieci, dziś pomaga już blisko 800
podopiecznym. W strukturach fundacji funkcjonuje obecnie Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka”
oraz NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci i Młodzieży.
W programie realizowanym przez Przedszkole Specjalne, obok pracy
indywidualnej i grupowej
prowadzone są również
zajęcia z hipoterapii, dogoterapii i hydroterapii.
W tejże placówce po niespełna 2 latach funkcjonowania uruchomiono też
zajęcia stymulacji pracy
mózgu EEGBioffeedback.
Nowością, prowadzoną od
niecałego roku, są zajęcia
z Arteterapii. Jest to jedna z form usprawniania
osób niepełnosprawnych,
zakładająca terapię przez
sztukę.

Dzięki wsparciu miasta
Wejherowa, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z PFRON, Fundacja
jest samowystarczalna w
zakresie codziennego działania. Od początku roku
2013 rozpoczęliśmy kolejny
ambitny projekt - budowę
Dziennego Centrum Rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych z obszaru
powiatu
wejherowskiego.
Celem tego projektu jest
objęcie opieką niepełnosprawnych dzieci w wieku
szkolnym oraz wieloprofilowa rehabilitacja osób (tak-

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

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

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

dacji „Uśmiech Dziecka”: 0000098397, więcej
informacji o naszej działalności zamieszczamy
na stronie internetowej
www.usmiechdziecka.
org.pl.
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SPORT I RYWALIZACJA

Scrabbliści z całej Polski w Rumi

Litery i słowa
Przez dwa dni, 18 i 19 kwietnia w Miejskim Domu Kultury
w Rumi rozgrywano XIV Mistrzostwa Wybrzeża w Scrabble,
w których udział wzięci scrabbliści z całej Polski. Nad planszami zasiadło w skupieniu 55 zawodników, rozgrywając
kolejne rundy.

Półfinał Mistrzostw Polski

Siatkarki z APS w finale
Wielkie emocje towarzyszyły turniejowi półfinałowemu
Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej, który rozgrywany był w Rumi. Siatkarki rumskiej Akademii Piłki
Siatkowej odniosły wspaniały sukces i awansowały do finału, który rozegrany będzie w Człuchowie.
O dwa miejsca premiowane awansem do turnieju finałowego grały cztery
zespoły: Zorza Wodzisław
Śląski, MOSiR Jasło, Pałac Bydgoszcz i Akademia
Piłki Siatkowej Rumia.
Turniej rozgrywano 18 i 19
kwietnia w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi.
REKLAMA
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Wyniki turniejowych meczów:
APS Rumia - KS Pałac Bydgoszcz 		

2:1

MKS Zorza Wodzisław Śląski - UKS MOSiR Jasło 2:0
KS Pałac Bydgoszcz - MKS Zorza Wodzisław Śląski 2:0
APS Rumia - UKS MOSiR Jasło 			

2:0

Co roku w rumskim
MDK odbywa się taka rywalizacja, ponieważ w naszym mieście i najbliższej
okolicy nie brakuje prawdziwych pasjonatów gry w
scrabble.
Przypomnijmy, że gra polega na układaniu na planszy słów z wylosowanych
liter, które są punktowane.

Co ciekawe, ta gra
słowna została wymyślona przez Alfreda Buttsa
w 1931 roku. Obecnie jest
jedną z najpopularniejszych gier słownych na
świecie. Prawa autorskie
do nazwy Scrabble posiada firma Mattel oraz
Hasbro (w USA i Kanadzie).

Organizacją zrzeszającą
polskich scrabblistów jest
Polska Federacja Scrabble,
która od 1993 roku organizuje Mistrzostwa Polski,
również zawody w Rumi.
Dostarczyły one zawodnikom dużo emocji, dobrej
zabawy, a także okazji do
spotkania z innymi sympatykami scrabbli.
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EDUKACJA I ZABAWA

Drużyny ze Szkoły Ekologicznej

Najlepsze na odysei
W Domy Kultury Janowo odbyła się prezentacja spektakli odysejowych uczniów Ekologicznej Szkoły Społecznej, tegorocznych
mistrzów Polski Odysei Umysłu. Jak zwykle trenerzy i uczniowie, a
także wspomagający ich rodzice wykazali ogromną kreatywność i
nasze drużyny zostały po raz 16 Mistrzami Polski w Odysei Umysłu!
Ponad 120 niepowtarzalnych konkursowych prezentacji i blisko 1 000 najbardziej kreatywnych młodych
ludzi z całego kraju gościło
28 i 29 marca w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej na
Gdańskiej. Dwie drużyny
z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi rozwiązywa-

ły Problem II "Przejściowe
trudności techniczne". Trenerki: Mariola Jurkiewicz
i Monika Kosicka oraz ich
podopieczni poradzili sobie z
tym problemem doskonale.
Tym samym uzyskali prawo
do reprezentowania Polski
w maju na Finałach Światowych w USA.

Odyseusze pierwszej grupy
to: Kamil Jakubowski, Franciszek Kowalczyk, Agnieszka
Ligier, Agnieszka Topolewska
i Jakub Wachowski. Gimnazjaliści to: Łukasz Bury, Julianna Jakubowska, Jan Jurkiewicz, Marta Mierzejewska,
Michał Orzołek, Lena Sikorska, Marta Wachowska.

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 szkole i w terenie

Rajd z przygodą
Kolejną ciekawą imprezę turystyczną - rajd z cyklu „Przygoda” zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij” i Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
z Gimnazjum nr 4 w Rumi. Scenariusz był inspirowany przygodami bohaterów Harrego Pottera.
Uczestnicy zostali zaproszeni do rumskiego Hogwartu w który przeobraziło
się na jedną noc Gimnazjum
nr 4. Rajd rozpoczął się w
Galerii Rumia, a trasa wiodła do szkoły, gdzie odbyły
się ciekawe lekcje i wiele innych atrakcji. Dwa zadania
rajdu realizowano w szkole,
a pozostałe na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Po powrocie do szkoły
odbył się jeszcze mecz na
specjalnie
skonstruowanych miotłach, a po nim
uczta przygotowana przez
szkolną ekipę stołówki. W
nocy nad bezpieczeństwem
uczestników czuwały ruchome obrazy, a na korytarzach pojawiały się duchy
i skrzaty domowe.

Rajd z udziałem 120
uczestników - uczniów rumskich szkół podstawowych,
został przygotowany przez
80 organizatorów - wolontariuszy, z których więk-

szość stanowili nauczyciele, uczniowie i absolwenci
Gimnazjum nr 4 w Rumi.
Znaczna część tej ekipy
ciężko pracowała, by dać
satysfakcję uczestnikom.

- 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-

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.
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ROZRYWKA, STYL ŻYCIA

CO, GDZIE, KIEDY?
CYKLON NA SCENIE
Miejski Dom Kultury,
23 kwietnia (czwartek ), godz. 18.00
Przedstawienie grupy warsztatowej Agnieszki Skawińskiej pt. „Cyklon” na podstawie wierszy Alicji Alki-Stankiewicz

Spełniamy marzenia
o szczupłej sylwetce
Powodów przybierania na wadze jest wiele: niewłaściwe nawyki żywieniowe, siedzący tryb
życia, zmiany zachodzące w ciele w czasie ciąży czy menopauzy. Jednak skutek zawsze jest ten
sam – niezadowolenie ze swojego wyglądu. Nie wiesz jak poradzić sobie ze zbędnymi kilogramami? Przyjdź do dietetyka Naturhouse – pomożemy spełnić Twoje marzenia o szczupłej sylwetce!
Czym grozi nadwaga?
Mimo, że przyczyny gromadzenia zbędnych kilogramów są przeróżne, zazwyczaj wszystkie prowadzą do wystąpienia
prędzej czy później problemów zdrowotnych. Zbyt duża masa ciała jest jednym z czynników rozwoju schorzeń takich
jak nadciśnienie, miażdżyca czy cukrzyca. – mówi Małgorzata Neubauer, dietetyk Naturhouse Rumia. Nadwaga może
powodować problemy ze stawami, bezsennością, narządami wewnętrznymi, a nawet przyczyniać się do występowania
niektórych nowotworów. Łapiesz zadyszkę przy wchodzeniu po schodach lub masz problem z założeniem skarpetek?
Nie bagatelizuj problemów związanych z nadmierną masą ciała, bo zdrowie masz przecież tyko jedno.
Jak skutecznie pozbyć się nadmiaru kilogramów?
Jedyną skuteczną metodą walki z nadmiernymi kilogramami jest
trwała zmiana nawyków żywieniowych. Właściwy sposób odżywiania,
dopasowany do naszego organizmu i trybu życia, pomoże pozbyć się
nadwagi i nieprzyjemnych dolegliwości z nią związanych. Bardzo ważne jest jednak, aby kurację odchudzającą przeprowadzić pod okiem
specjalisty – diety podejmowane na własną rękę, często wzorowane na
kolorowych czasopismach czy internecie, nie zawsze mogą być skuteczne
w naszym konkretnym przypadku, a tym bardziej bezpieczne. Dokładny
wywiad dietetyczny i zdrowotny oraz badanie składu ciała prowadzone
przez dietetyka pomogą znaleźć przyczynę nadmiaru kilogramów oraz
dobrać optymalną metodę walki z nią.- mówi Małgorzata Neubauer. Dzięki
wsparciu eksperta ds. żywienia, możesz mieć pewność, że odchudzanie
będzie zdrowe i bezpieczne, a sama dieta pełnowartościowa i odpowiednio zbilansowana. Dodatkowa suplementacja wspomoże zachodzące w organizmie zmiany, a jeśli braknie Ci
motywacji, cotygodniowe spotkania z dietetykiem Naturhouse na pewno zmobilizują Cię do dalszego działania.
Nie masz odwagi? Przełam się!
Z powodu tuszy nie chodzisz na basen, masz kłopot z kupnem ubrań, a w weekendy zamiast spotykać się ze
znajomymi wolisz zaszyć się w domu? Jeśli wstydzisz się swoich problemów z wagą, nie jesteś sam. Wstydzisz się
nawet pójść do dietetyka? Nie jesteś w tym odosobniona/y, jednak dokąd zaprowadzi Cię takie myślenie? W ślepą
uliczkę – problem będzie narastał, a Tobie coraz trudniej będzie sobie z nim poradzić. Dlatego nie miej obaw i umów
się na konsultację z dietetykiem Naturhouse. Jeśli marzysz o szczupłej sylwetce, pomyśl, że podejmując teraz kurację,
już w najbliższe wakacje bez wstydu pokażesz się na plaży czy basenie, nie będziesz mieć problemu, żeby kupić
sukienkę, która Ci się podoba, a koleżanki będą zazdrościć Ci figury. Oprócz zmiany sposobu odżywiania, zmieni się
też Twoje życie – zyskasz pewność siebie i energię, której do tej pory Ci brakowało. Odważ się i zrób pierwszy krok!
Umów się na konsultację
Już dziś umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem Naturhouse. Podczas spotkania zważysz się, zmierzysz, sprawdzisz również
zawartość tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w swoim organizmie. Ekspert przeprowadzi z Tobą wywiad dietetyczny, aby móc ustalić
przyczynę problemów z wagą i zaproponować odpowiednią kurację
- by cały proces zachodził w zdrowy i racjonalny sposób. Pomożemy
Ci spełnić marzenia o szczupłej sylwetce!

Umów się na konsultację:
Naturhouse Rumia
ul. Dąbrowskiego 27
tel. kom.: 509 926 440
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mgr inż. Małgorzata Neubauer
Dietetyk Naturhouse Rumia

MAŁE KINO
Miejski Dom Kultury,
25 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Koncert pt. „Małe kino” – muzyka i film lat dwudziestych i trzydziestych. Wykonawcy koncertu: Natalia
Krajewska-Kitowska - sopran liryczny, Joanna Sobowiec-Jamioł - sopran liryczno-koloraturowy, Emilia
Osowska - mezzosopran, Katarzyna Hobgarska-Buja
- pianino.
POEZJA ŚPIEWANA
Dom Kultury SM „Janowo”
25 kwietnia (sobota), godz. 19.00
Koncert poezji śpiewanej, zespół U studni - byli członkowie grupy Stare Dobre Małżeństwo
PONIEDZIELSKI W JANOWIE
Dom Kultury SM „Janowo”
26 kwietnia (niedziela), godz. 15.30
Biesiada Literacka, recital - Andrzeja Poniedzielskiego
DYSKUSJE O KSIĄŻCE
Stacja Kultura (na dworcu)
28 kwietnia (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
KOBIETY w malarstwie
Filia nr 1 MBP (ul. Pomorska 11) ,
29 kwietnia (środa), godz. godz. 18.00,
Wernisaż wystawy Grzegorza Górskiego „Kobiety w
malarstwie, poezji i piosence”.
MALARSTWO W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna - Stacja Kultura,
do 30 maja w godzinach otwarcia placówki,
wystawa malarstwa Beaty Cedrzyńskiej.
KONCERT KAPEL
Dom Kultury SM „Janowo”,
30 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
Zakręcony Czwartek w Janowie,
przegląd kapel lokalnych: Plein Pattern, Feta, Wajzy
FESTIWAL DESIGNu
Wejherowskie Centrum Kultury
25 kwietnia (sobota), w godz. 10.00-18.00.
W programie: wystawa prac uczestników warsztatów
przedfestiwalowych (grafika, tkanina, ceramika, meble
i wyposażenie wnętrz), rodzinny kącik kreatywności
- dla dzieci i rodziców - we foyer (recyclingowe formy
użytkowe), prelekcje partnerów projektu i ekspertów
- sala konferencyjna, pokaz pomysłu na firmę designerską (m.in. torebki, freshbike, kolekcje mody),
„Koraliki łemkowskie” - prezentacja biżuterii ręcznie
wykonywanej przez pasjonata - Roberta Werbanow,
wystawa malarstwa Karoliny Matyjaszkowicz
oraz Koncert zespołu ROD godz. 17.00.
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Sprzedam
mieszkanie
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

Tai- Chi

PIERWS

ZA LEKC
JA
GRATIS

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

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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Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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