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W Rumi odnotowano najwyższą
frekwencję w powiecie wejherowskim

Wybieramy
Prezydenta RP
Pierwszą turę wyborów na prezydenta Polski wygrał Andrzej Duda, kandydat PiS. Przed nami druga tura, w której
A. Duda zmierzy się z obecnym prezydentem, Bronisławem
Komorowskim z PO. Ostatecznie Prezydenta RP wybierzemy w najbliższą niedzielę 24 maja. Zachęcamy do licznego
udziału w głosowaniu. Może uda się uzyskać w Rumi jeszcze
wyższą frekwencję niż w pierwszej turze wyborów.
Chociaż frekwencja w wysokości 56,48% nie jest może wynikiem imponującym, ale
taka frekwencja wyborców, odnotowana w pierwszej turze wyborów prezydenckich
w Rumi była najwyższą w powiecie wejherowskim.
W naszym mieście do głosowania uprawnionych było 36 434 osób. Oddano
20 401 ważnych głosów, a 178 głosów było nieważnych.
Jeszcze raz zmobilizujmy się i pójdźmy w najbliższą niedzielę do lokali wyborczych, bo jak pisze w artykule na str. 3 Mirosław Słowikowski, NIC O NAS BEZ NAS!
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Mistrzynie z Rumi
Wielkim sukcesem zakończył się udział siatkarek z Rumi
w Finale Mistrzostw Polski Młodziczek. Po raz pierwszy
w historii drużyna Akademia Piłki Siatkowej okazała się
najlepsza w Polsce.
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Zabytkowe pojazdy
przejadą przez Rumię
W piątek 22 maja rozpoczyna się III Runda Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych. Stare samochody i motocykle będzie można zobaczyć w piątek i sobotę m.in. w Pucku
oraz w Wejherowie, przejadą również przez Rumię, zatrzymując się m.in. przed firmą VEGA przy ul. I Dywizji WP.
Imprezę organizuje Automobilklub Morski w Gdyni.
W mistrzostwach biorą
udział załogi z całej Polski
i z zagranicy (załoga z Holandii), poruszając się samochodami z lat 50, 60, i 70, a
nawet starszymi.
Otwarcie rajdu nastąpi
we Władysławowie na Alei
Gwiazd Sportu (22 maja godz.
10.00), natomiast przed godz.
16.00 uczestnicy pojawią się na

rynku w Pucku, gdzie zaplanowano m.in. pokaz elegancji.
Następnego dnia przed
Urzędem Miasta (Dom Rybaka) we Władysławowie o
godz. 9.30 samochody znów
wyruszą na trasę. Uczestnicy przejadą przez Rumię
w piątek 22 maja, w godz.
13.30-15.00 można będzie
ich zobaczyć m.in. w oko-

licach ul. Ceynowy oraz w
firmie Vega, gdzie przedstawione zostaną zabytkowe motocykle i produkcja
wyposażenia stacji paliw.
W sobotę o godz. 14:30
odbędzie się prezentacja
pojazdów i ich właścicieli
w kostiumach (pokaz elegancji) na rynku w Wejherowie.

Energia ze słońca
Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję
energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany
światła na energię następuje w ogniwach fotowoltaicznych.
Elektrownie słoneczne
to nie tylko źródło czystej
energii pozwalające ograniczać emisję dwutlenku

węgla, ale także możliwość
obniżenia rachunku za
energię oraz generowania
zysku ze sprzedaży energii.

Pozyskiwanie taniej energii
elektrycznej jest możliwe
m.in. w Rumi.
Str. 2
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TECHNOLOGIA

Energia ze słońca szansą na rozwój

W Rumi też jest to możliwe
Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze
światła słonecznego. Proces przemiany światła na energię następuje w ogniwach
fotowoltaicznych. Elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję dwutlenku węgla, ale także możliwość
obniżenia rachunku za energię oraz generowania zysku ze sprzedaży energii.
Rumia leży w obszarze
mocno wiejących wiatrów i
promieniowania słonecznego.
Jedno i drugie daje możliwość
pozyskiwania taniej energii
elektrycznej dla własnych potrzeb ale też na sprzedaż. To
już sprawdzone i wykorzystywane możliwości, ale u nas
wciąż jeszcze niedoceniane. W
zachodniej Europie, zwłaszcza w Niemczech fotowoltaika
przeżywa intensywny rozwój.
Niemcy są liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych które mają łączną
moc 32 380 MW.

W PRZEMYŚLE I W DOMU

Ogniwa
fotowoltaiczne
wykorzystywane są w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych),
w zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo-rozliczeniowych gazu
ziemnego, ropy naftowej oraz
energii elektrycznej. Zasilają
też automatykę przemysłową
i pomiarową, są wykorzystywane w pierwszych elektrowniach słonecznych.
Ogniwa tego typu wykorzystywane są w domach i jest to
tzw. instalacja prosumencka.
Mimo stosunkowo wysokich
kosztów, w porównaniu z tzw.
źródłami konwencjonalnymi,
fotowoltaika znajduje zwolenników z dwóch głównych
powodów: ekologicznych oraz
praktycznych. A co do wysokich kosztów - warto wykorzystywać możliwości dofinansowania przez UE instalacji, a
także sprzedaż wytwarzanej
energii.

ENERGETYKA
PROSUMENCKA

Jest to na chwilę obecną
najłatwiejszy w Polsce sposób wykorzystania energii
elektrycznej produkowanej
w elektrowni słonecznej o
mocy do 40 kW (mikroinstalacji). Inwestor staje się
prosumentem - wytwórcą
energii na potrzeby własne. Wielkość systemu dopasowana jest do zużycia
energii przez właściciela, a moc nominalna nie
jest większa niż przydział
mocy do danego budynku.
Nie ma więc konieczności
występowania do zakładu
energetycznego o warunki przyłączeniowe, a formalności załatwiane są w
ramach uproszczonej procedury. Jeżeli w regionie
istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania,
należy na tym etapie złożyć wniosek o dotację.
Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, należy
instalację zgłosić do zakładu energetycznego. Po zweryfikowaniu dokumentacji
zakład na własny koszt montuje system pomiarowy oraz
zabezpieczający oraz przygotowuje odpowiednie umowy.

KOSZTY SIĘ ZWRÓCĄ

Instalacja fotowoltaiczna
zaspokaja potrzeby energetyczne użytkowników danego budynku. Produkowany
w ciągu dnia prąd jest na
bieżąco zużywany przez
działające w budynku urządzenia. Jeżeli występują

nadwyżki, są one odprowadzane do sieci i sprzedawane. Przy aktualnej cenie
energii dla gospodarstw
domowych na poziomie 0,65
PLN/kWh, przy uwzględnieniu wzrostu cen energii
na poziomie 7,64% (średnia
dla lat 2007-2012 wg danych GUS), koszt inwestycji
zwróci się w ciągu 9 lat.
Przy
uwzględnieniu
40-procentowej
dotacji,
okres ten ulega skróceniu
do ok 5-6 lat. Dodatkowo,
na korzyść systemu fotowoltaicznego przemawia fakt,
że nie wymaga on żadnej
obsługi ani nakładów finansowych na utrzymanie.
Żywotność dobrych paneli
fotowoltaicznych wynosi 25
do 35 lat.

SPRZEDAŻ ENERGII

Wyprodukowanie przez
elektrownię
fotowoltaiczną energii do sieci to
najbardziej popularny na
świecie sposób zarabiania
pieniędzy na energetyce
słonecznej. W poszczegól-

nych krajach funkcjonują
gwarantowane
ustawowo
stawki, tzw. taryfy FIT, po
których zakłady energetyczne mają obowiązek skupować energię z elektrowni słonecznej. Stawki te
gwarantowane są na okres
kilkunastu lat tak, aby po
5-8 letnim okresie zwrotu z
inwestycji. W Polsce funkcjonuje system zielonych
certyfikatów. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła system
net-metering (bilansowanie
energi elektrycznej netto) dla tzw. mikroinstalacji,
czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej
do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci,
lokalny operator założy na
swój koszt dwukierunkowy
licznik energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie
100 % średniej ceny energii
elektrycznej z roku ubiegłego w wypadku nadwyżki.

Jak osiągnąć zysk

Oszczędność w związku z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa domowego z
instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energii w
najbliższych 15 latach na poziomie 0,75 gr za kWh - 40 gr koszt
energii elektrycznej 35 gr koszt przesyłu, konsumpcja własna na
poziomie 36 %):
1440 kWh x 0,75 gr = 1080 zł
2560 kWh x 0,4 gr = 1020 zł
Łączny zysk z instalacji fotowoltaicznej z systemu 4,16 kW
= 2100 zł/rok
Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny (PV),
w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo
domowe, zwróci się w przeciągu 8 lat.
Kredyt z programu „Prosument” można uzyskać na 100 %
przedsięwzięcia przez 15 lat oprocentowany 1 % w skali roku. Bez
wkładu pieniężnego uzyskujemy system, który na przestrzeni 15
lat zaoszczędzi nam przynajmniej 30.000 zł.
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Schemat działania instalacji prosumenckiej

Zielona energia
Mirosław Biniecki
Elektroinstal Mb Z.P.U. w Rumi
Konsultacje i montaż ogniw fotowoltaicznych

- Zielona energia to bardzo ważna dziedzina pozyskiwania
energii, w tym przypadku z promieni słonecznych. Do tej pory
popularne są ogniwa fotowoltaiczne montowane na dachach
domków jednorodzinnych, wytwarzające ciepło poprzez nagrzewanie wody. Wystarczy do tego od 3 do 5 ogniw. Chodzi
jednak o wykorzystywanie energii słonecznej dla własnych
potrzeb oraz wytwarzanie jej na sprzedaż. To zmniejsza koszty
utrzymywania.
Do tego wystarczy 3 kW o powierzchni 20,5 m kwadratowych, czyli trzeba zamontować 12 paneli. Każdy inwestor
otrzymać może do 50 % dopłaty z UE do kosztów instalacji
ogniw.
Jeśli ktoś korzysta z paneli wytwarzających mniej niż 3
kW, nie dostanie dotacji, ale może zawrzeć umowę z Energą
na odbiór (odkup) nadmiaru wytworzonego prądu, a więc i
tak się opłaca.
Moim zdaniem fotowoltaiką powinny być szczególnie
zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe, małe zamknięte
osiedla oraz lokalne samorządy. Na zachodzie, szczególnie w
Niemczech modne jest tworzenie tzw. zielonych ekologicznych
wysp. Mieszkańcy stają się energetycznie samowystarczalni, a
na dodatek sprzedają nadmiar wytworzonej energii. Czas więc
na nas. Widzę wiele możliwości, bo na naszym terenie można
stosować energię fotowoltaiczną w okresie największego nasłonecznienia, czyli od kwietnia do października. Zima można
wykorzystać wiatraki poziome, korzystające z wiejących w tym
okresie wiatrów. Nad takimi rozwiązaniami zastanawiają się już
na Półwyspie Helskim - jeszcze nie samorządy, ale prywatni
inwestorzy, m.in. firmy kolejowe (PKP, PLK). W planach jest
ekologiczne połączenie szynobusami z Helu do Władysławowa
i do Gdyni.
Moim zdaniem Rumia ma wszelkie szanse na stanie się taką
zieloną wyspą, miasteczkiem ekologicznym produkującym
prąd dla mieszkańców, przedsiębiorców, a także sprzedającym
energię na zewnątrz innym odbiorcom.
Na razie dobrym przykładem wykorzystywania takich
możliwości jest system fotowoltaicznych paneli zamontowany na dachu NZOZ nr 1. Wspólnie z Henrykiem Syrockim
zamontowaliśmy ponad 40 takich ogniw, które umożliwiają
ekologiczne ogrzewanie, nagrzewanie wody i pracę urządzeń,
a dodatkowo sprzedaż energii na zewnątrz.
To przykład wykorzystywania możliwości w zakresie prowadzenia oszczędnej i ekologicznej działalności.

Ekonomiczne korzyści
Grzegorz Szalewski
- dyrektor NZOZ nr 1 w Rumi

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi zainstalował system ogniw fotowoltaicznych w budynku przy
ul. Derdowskiego 23 o łącznej mocy 40 kW. System został
tak zaprojektowany, że istnieje możliwość bezpośredniego
podglądu w systemie sieci komputerowej, jaka ilość prądu jest
wykorzystywana w danym momencie oraz ile mocy w kilowatach w określonym czasie zostało wytworzone przez ogniwa.
Całość wytwarzanej energii jest wykorzystywana na
potrzeby własne przychodni, a w okresie letnim, gdy nasłonecznienie jest największe, część wytworzonej energii jest
oddawana do zbiorczej sieci publicznej. Przesyłamy ją do sieci
ENERGI, a za wytworzoną i przekazaną energię wystawiamy
fakturę.
Jestem przekonany, że Rumia, mieszkańcy miasta, powinni
skorzystać z już działających i w przyszłości montowanych
mikroinstalacji fotowoltaicznych tym bardziej, że za całością
projektów stoi wybrany przez nas nowy burmistrz Michał
Pasieczny.
System dopłat 75-procentowych do nowo instalowanych
ogniw fotowoltaicznych ze środków zewnętrznych jest ekonomicznie korzystny i uzasadniony, szczególnie dla każdego
wytwórcy małego źródła energii.
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Nic o nas bez nas
Pierwsza tura wyborów Prezydenta RP już za nami. Frekwencja jak to u nas w Polsce bywa - tragiczna. Świadczyć
to może o fatalnej postawie obywatelskiej prawie połowy
Polaków lub o „cudownym“ życiu w naszej Ojczyźnie. Minęły już czasy myślenia kategorią, że to i tak nic nie zmieni.
Wręcz przeciwnie, najwyższy czas zapamiętać stwierdzenie,
że NIC O NAS BEZ NAS. Pamiętajmy o tym przed drugą turą
wyborów, która odbędzie się 24 maja.
Bo później pozostanie
nam tylko narzekanie, że
nic się nie dzieje i sprawy
toczą się po krzywych torach. Historia ostatnich
rządów pokazuje nam, że
czas to zmienić i że naród
chce takich zmian. Świadczyć o tym może wynik
pana Kukiza i pana Dudy.
Ja osobiście też mam dosyć, zwłaszcza tych wszystkich afer związanych z
obecnym rządem - afer
drogowych, różnych załatwianych spraw „pod stołem“ , lekceważenia mnie

jako obywatela. Mam dość
wszystkich ukrytych podwyżek, ukrytych podatków,
zawiłych przepisów prawnych, ważnych decyzji bez
referendum - np. w sprawie wieku emerytalnego,
kradzieży moich pieniędzy
z funduszu emerytalnego,
zabijania podstawowych zasad etyki i moralności.
Oddając swój głos w wyborach na prezydenta, byłem świadkiem rozmowy
wnuczki z dziadkami. Na
pytanie zadane przez babcię „na kogo głosujemy?“,

Komisje wyborcze
w długiej kolejce
Większość z nas zna
pracę Obwodowych Komisji Wyborczych tylko
z momentu podpisania
odbioru karty do głosowania oraz z otrzymania karty. Mało kto wie,
co się dzieje, kiedy lokale wyborcze w Polsce są
już zamknięte.
O godz. 21.00 przewodniczący Obwodowej Komisji
Wyborczej ogłasza zakończenie głosowania, zamyka
lokal i pieczętuje urnę. Rozpoczyna się przeliczanie
niewykorzystanych kart, a
następnie rozpieczętowanie
urny, ustalenie oficjalnych
wyników wyborów, wydruk
raportów w liczbie 4 sztuk
(nikt nie wie po co aż tyle,
dotychczas drukowano tylko 3, ale w porządku, kartek do drukowania u nas
dostatek, a i koszt wydruku
niezbyt duży).
Komisja wywiesza jeden protokół na drzwiach
i … rozpoczyna się wyścig,
którego finałem jest zakończenie pracy i powrót
do domu przed północą lub
nad ranem. Ważne jest, jakie miejsce przedstawiciele
komisji zajmą w kolejce w
Urzędzie Miasta, aby zdać
raport wraz z głosami. W
UM Rumia po ostatnich

wyborach na Prezydenta
RP „ścigało się” 21 Obwodowych Komisji, z których
każda miała po 3 raporty do
sprawdzenia (1 został wywieszony na drzwiach) oraz
ok. 1200 głosów do zdania.
Nad całą procedurą zdania
raportów i odebrania głosów
czuwała niestety tylko jedna urzędniczka, odpowiedzialna za odbiór raportów
i głosów od 21 komisji. Gdy
ok. 23 dojechaliśmy wraz z
naszą komisją do urzędu, to
zbledliśmy. Przed wejściem
ustawiała się długa kolejka,
w holu znajdowało się może
ok. 70 osób, a paczki z głosami leżały dosłownie wszędzie: na parapecie, na schodach, krzesłach i stołach.
Średni czas oczekiwania na
zdanie raportów wraz z oddaniem głosów wyniósł 2-3
godziny.
Czy nie ma możliwości
lepszej organizacji istotnej z
punktu widzenia demokracji
w naszym kraju, procedury?
Czy tylko jedna osoba
musi być odpowiedzialna w
pełni za rozliczanie OKW?
Tylko jak później zweryfikować taki raport, nie mając wglądu do głosów?
Michał Kowalik
i Mirosław Słowikowski

wnuczka odpowiedziała: na
panią Ogórek. Dziadkowie
zapytali dlaczego akurat
na tę panią? Dziewczynka
wyjaśniła, że pani Ogórek
jest ładna i grzeczna. Na
to cichym głosem zaprotestował dziadek, ale babcia
stwierdziła, że „głosujemy
tak jak chce wnusia”.
O czym to świadczy? O
tym, jak niektórzy dorośli beztrosko podchodzą do
rzeczy bardzo ważnych dla
nas i przyszłego pokolenia.

Modlitwa i pamięć

Mirosław Słowikowski

Do 31 maja br. można
głosować w konkursie „Podwórko NIVEA” na rzecz powstania w Rumi „Podwórka
NIVEA”. W tym roku w ramach
konkursu wybudowanych
zostanie 40 placów zabaw.
Jeden z nich może powstać
także w Rumi Janowie - przy
ul. Pomorskiej lub przy ul.
Królowej Bony. Głosować
można na stronie internetowej Konkursu: www.nivea.pl/
podworko w zakładce Twoja
Lokalizacja. Tam wybieramy
województwo pomorskie,
powiat wejherowski, gminę
Rumię - i wyświetlą się obie
rumskie lokalizacje.
Szczegóły na stronie:
http://um.rumia.pl
OGŁOSZENIE

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

728 637 947
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

www.gdansk.proficredit.pl

Twoje pieniądze

*

8 maja br., w 70.
rocznicę zakończenia II wojny światowej w Rumi odbyła się uroczystość
miejska. Samorządowcy i mieszkańcy
oddali hołd bohaterom wojny.

OGŁOSZENIE

REKLAMA

033770354

Przedstawiciele
władz
miasta,
kombatanci
i
mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów w miejscach
pamięci w Rumi. Kwiaty i
zapalone znicze postawiono
na grobach żołnierskich na
starym cmentarzu oraz na
mogile wójta Hipolita Roszczynialskiego.
Oddano hołd bohaterom
przy obelisku na ul. Chełmińskiej oraz przy pomniku
Żołnierzy Armii Krajowej.
W kościele pw. św. Jana z
Kęt w Janowie odprawiona
została również uroczysta
msza św. w intencji Ojczyzny. Uroczystość odbyła się
z udziałem pocztów sztandarowych.
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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.

ZAPROSZENIE
Zapraszamy mieszkańców Rumi, na spotkanie z burmistrzem
Michałem Pasiecznym i
przedstawicielami Rady
Miejskiej, które odbędzie
się we wtorek 9.06.2015 r
o godz. 17.00 w siedzibie
rumskiego Caritasu przy
ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a.
Tematem spotkania
będzie poprawa warunków funkcjonowania i
infrastruktura na osiedlu
Ks. Gierosa.

- 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.

Pielgrzymi na Kalwarii Wejherowskiej
Corocznie w maju na wejherowskie
wzgórza kalwaryjskie przychodzą pielgrzymki z miejscowości kaszubskich.
W ostatni weekend, 16-17 maja w Wejherowie odbył się
Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, a już w dniach 3031 maja ojcowie Franciszkanie zapraszają na Kalwarię
Wejherowską na Odpust Trójcy Świętej.
30 maja o godz. 14.00 rozpoczną się Obchody Kalwaryjskie z kazaniami, a o godz. 17.30 ks. prof. dr. hab. Jan
Perszon przewodniczyć będzie mszy św.
W niedzielę 31 maja o godz. 8.00 wyruszy droga krzyżowa, a o godz. 10.00 odbędzie się suma odpustowa.

W uroczystościach religijnych na Kalwarii Wejherowskiej uczestniczą
mieszkañcy tego miasta
oraz pielgrzymi z całych
Kaszub.
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AKTUALNOŚCI

30 maja akcja w Rumi

Krew darem życia
W sobotę 30 maja od godziny 9.00 w
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej
„Panaceum” (ul. Katowicka 16) odbędzie się akcja oddawania krwi „Krew
darem życia”.
Organizatorzy zapraszają wszystkich krwiodawców
z Rumi, tych doświadczonych i zupełnie nowych do
oddawania krwi. Wiadomo,
ze ten cenny dar może uratować życie osobom chorym

lub poszkodowanym w wypadkach.
Akcję organizuje: Urząd
Miasta Rumia oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Gdańsku, NZOZ Panaceum

STRAŻ MIEJSKA
Martwa sarna

Przy ul. Harcerskiej znaleziono martwą sarnę,
która utkwiła w ogrodzeniu posesji. Strażnicy
powiadomili pracowników ochrony środowiska,
którzy usunęli martwe zwierzę.

Odpady na ulicy

Na ul. Kolejowej odkryto porzucone worki z
nieczystościami ze szpitala w Gdyni. Powiadomiono
UM i szpital. Dyrekcja szpitala zobowiązała się do
natychmiastowego zabrania śmieci.

Dziecko uwolnione

Na ul. Wrocławskiej w budynku wielorodzinnym
w mieszkaniu zatrzasnęło się dziecko. Wezwano
Straż Pożarną, która oswobodziła przestraszone
dziecko.

Słupki w rzece

Na mostku na ul. Hallera zostały wyrwane
słupki, a jakiś dowcipniś wrzucił je do rzeki. Powiadomiono o tym Wydział Inżynierii Urzędu Miasta.

Niewybuch

Na ul. Kossaka pracownicy budujący ogrodzenie
wykopali niewybuch granatu moździerzowego.
Nakazano przerwanie prac. Wezwano policję,
która powiadomiła saperów. Strażnicy miejscy
zabezpieczyli teren i we współpracy z policjantami
dozorowali niewybuch aż do dnia następnego.

Goło i wesoło

Strażnicy otrzymali zgłoszenie, że ul. Kościuszki
chodził …nagi mężczyzna. Strażnicy zatrzymali
mężczyznę, który po zwróceniu mu uwagi założył
ubranie.

Bezdomni, nietrzeźwi

Strażnicy wyprowadzili z autobusu ZKM bezdomnego, który próbował się z nimi awanturować.
Tego samego dnia usunięto z autobusu ZKM również nietrzeźwego mężczyznę. Strażnicy miejscy
dwukrotnie odwozili do domów pijanych mężczyzn
z ul. Żwirki i Wigury i Mickiewicza.

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

mgr inż. Małgorzata Neubauer
Dietetyk Naturhouse Rumia
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Patriotyczna uroczystość i zabawa

3 Maja miasto Rumia było po raz pierwszy w historii gospodarzem wojewódzkich obchodów 224. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgię w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego sprawował ks. dziekan Włodzimierz Kozłowski w asyście innych kapłanów, w tym
ks. Waldemara Łachuta, proboszcza i gospodarza tej najstarszej rumskiej parafii. Nie zabrakło parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców miasta oraz delegacji
i pocztów sztandarowych szkół, organizacji i instytucji.
Po mszy św. goście wzięli udział w apelu oraz złożyli
kwiaty pod pomnikiem Bohaterów walk z faszyzmem niemieckim. Wszystko odbyło się w bardzo uroczystej oprawie, z udziałem wojska, z salwą honorową, przemarszem,
któremu towarzyszyła orkiestra, a nawet z symbolicznym
uwolnieniem białych gołębi przez gospodarzy obchodów
święta. W uroczystościach oprócz władz miasta Rumi, burmistrza wraz z jego zastępcami oraz radnych miasta wzięli udział m.in.: wojewoda pomorski Ryszard Stachurski
(współorganizator uroczystości), główny doradca Prezesa
Rady Ministrów Łukasz Zaręba, przedstawiciele władz
powiatowych i samorządów Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz sąsiednich samorządów, pomorscy posłowie Krystyna Kłosin, Tadeusz Aziewicz, Jerzy Budnik
a także przedstawiciele służb mundurowych, jak również
licznie przybyli mieszkańcy Rumi.
Goście oraz mieszkańcy wzięli udział w pikniku zorganizowanym przez władze miasta we współpracy z przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na stadionie MOSiR każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był pokaz
dronów, występy zespołów muzycznych, mecz piłki nożnej
reprezentacji Małego Trójmiasta Kaszubskiego z oldbojami
i dziennikarzami Trójmiasta, konkurencje samorządowców
w sztafecie na hulajnogach i w toczeniu piłki, występ znanego rumskiego zespołu SPINKI. Czynna była również wystawa „Rumskie lotnisko” oraz kiermasz handlowy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz samorządowców z olbojami, który wygrała drużyna MTK 4-2.
Zagrali m.in. znani byli piłkarze zarówno Lechii Gdańsk
(np. A. Marchel - strzelec 2 bramek) jak i Orkana Rumia
(bracia Łukasz i Dariusz Hebel - strzelec 3 bramek), a także samorządowcy Andrzej Kowalczys i Wojciech Stybor
- radni Gdańska, czy rumscy radni Ariel Sinicki, Marek
Chodnicki czy strzelec ostatniej bramki dla MTK - burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
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35 lat „Solidarności”

Andrzej Kołodziej
w rumskim liceum
W tym roku przypada 35. rocznica powstania NSZZ. „Solidarność”. Okrągłe
rocznice powstania „Solidarności” w Rumi obchodzono bardzo uroczyście. Podobnie będzie w tym roku, a obchody zaplanowano już w czerwcu. W kwietniu
natomiast z młodzieżą II LO w Rumi spotkał się Andrzej Kołodziej, przywódca
strajku w gdyńskiej stoczni w sierpniu 1980 roku.
Każdy rok oddala nas
od tamtych wydarzeń, od
strajków, które ogarnęły
całą Polskę, doprowadziły
do powstania niezależnego związku zawodowego,
jednak pamięć o Sierpniu
1980 roku jest wciąż żywa.
Wiodącą rolę w tamtych
ważnych wydarzeniach odgrywali pracownicy zakładów z naszego województwa - obu stoczni gdańskiej
i gdyńskiej, portów i wielu
zakładów pracy, w tym
także pracownicy przedsiębiorstw Rumi.
W poprzednich latach,
kolejne okrągłe rocznice
powstania „Solidarności”
w Rumi obchodzono bardzo
uroczyście. Podobnie będzie w tym roku. W lutym
powstał Społeczny Komitet Obchodów 35 rocznicy
Powstania NSZZ „Solidarność” w Rumi, a jego
przewodniczącym jest Jan
Klawiter, były burmistrz
miasta. Zastępcami są:
przewodniczący Rady Miasta Rumi Ariel Sinicki
oraz radna Karolina Rydzewska, a sekretarzem
Komitetu - Ryszard Hinc.
W skład Komitetu wchodzą
rumscy radni oraz działacze związkowi „Solidarności”. Spotkania odbywają
się w Urzędzie Miasta, zawsze z udziałem burmistrza Rumi - Michała Pasiecznego.
Komitet ustalił program
obchodów, które odbędą
się już w czerwcu, dokładnie w sobotę 27 czerwca
br. Po uroczystej mszy św.
w kościele Podwyższenia
Krzyża Św., nastąpi prze-

Sylwetki radnych

Florian Mosa
Florian Mosa, radny
Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Rumi. Radny pracuje
również w Komisji Po l it yk i Gospodarczej i
Planowania Przestrzennego oraz w Komisji Samorządowej.
Florian Mosa został wybrany do miejskiego samorządu po raz czwarty i tak
jak w poprzednich trzech
kadencjach, będzie zajmował się przede wszystkim
inwestycjami w mieście, a
także miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
- Tematyka inwestycyjna oraz planowania przestrzennego jest mi najbardziej bliska, bo mam w tej
dziedzinie spore doświadczenie - mówi radny Mosa,
który zawodowo zajmuje
się projektowaniem. Z wy-

kształcenia jest inżynierem
budownictwa.
W wolnych chwilach radny czyta książki historyczne,
bo historia to dziedzina, którą najbardziej się interesuje.
Florian Mosa jest rodowitym rumianinem. Urodził się w naszym mieście i
od dzieciństwa mieszka na
rumskim Zagórzu.

Michał Kryża
Radny Prawa i Sprawiedliwości
przewodniczący Komisji Kultury
Rady Miejskiej, członek
Komisji Bezpieczeństwa
i Komisji Rewizyjnej.

Ryszard Hinc, Andrzej Kołodziej i radna Karolina Rydzewska w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rumi Janowie.

marsz uczestników pod
pomnik Św. Jana Pawła
II i dalsze uroczystości na
hali MOSIR (szczegółowy
program zamieścimy w
następnym numerze gazety). Tegoroczne obchody
rocznicy powstania „Solidarności” mają przybliżyć
tamte wydarzenia m.in.
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
w Rumi. Dla chętnych zostaną przeprowadzone testy, nawiązujące tematyką

nawiązujące do tamtych
dni, konkursy literackie
i plastyczne, oczywiście z
nagrodami.
W ramach „warsztatów
historycznych”, które prowadzi od dawna w szkołach, w kwietniu przybył do
Rumi Andrzej Kołodziej,
legendarny
przy wódca
strajku w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni w sierpniu 1980r.
A. Kołodziej był także wiceprzewodniczącym
mię-

REKLAMA

Kompleksowa obsługa w zakresie
BHP, P. POŻ., KADRY, HACCP
Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie
www.bhppomorskie.pl

tel.: 600 022 026

dzyzakładowego Komitetu
Strajkowego, jego podpis
widnieje na dokumencie
„Porozumienie z Komisją Rządową”, kończącym
strajki w dniu 31 sierpnia
1980 r.
Spotkanie
Andrzeja
Kołodzieja z młodzieżą II
LO odbyło się 29 kwietnia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Młodzież z
zainteresowaniem wysłuchała ciekawych wspomnień A. Kołodzieja i na
pewno poszerzyła swoją
wiedzę o wydarzeniach z
1980 roku. Ważnych elementem tego spotkania
była tematyczna wystawa,
przygotowana przez pana
A. Kołodzieja, dotycząca
„Solidarności” oraz roli i
znaczenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
w strajkach sierpniowych i
powstaniu „Solidarności”.

Michał Kryża po raz
pierwszy zasiada w Radzie
Miejskiej, chociaż w wyborach samorządowych startował po raz czwarty.
- Interesują mnie sprawy
związane z równomiernym
rozwojem miasta, przede
wszystkim
kontynuacja
budowy dróg, osiedlowych
placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także tworzenie
klubów osiedlowych skupiających młodzież - mówi
Michał Kryża.- Stawiam na
rozwój przedsiębiorczości w
mieście i związane z tym
tworzenie nowych miejsc
pracy dla szukających pracy. Powinniśmy oferować
szeroką pomoc inwestorom,
ponieważ nowy inwestor w
Rumi to skarb.
Radnego interesują też
tematy związane z szeroko
pojętym bezpieczeństwem
mieszkańców.
M. Kryża ma wykształcenie średnie techniczne,
jest absolwentem technikum hodowli roślin i nasiennictwa, ale również
handlowcem z tytułem
mistrza Cechu Rzemiosł,

spawaczem, elektrykiem i
kierowcą. Obecnie pracuje
jako specjalista do spraw
spedycji i nadzoru w dziale technicznym rumskiej
firmy.
Radny jest szczęśliwym
małżonkiem (od 28 lat)
Elżbiety i ojcem dwóch dorosłych synów, Łukasza
i Piotra.
- Wolny czas spędzam
z rodziną oraz znajomymi,
lubię wycieczki rowerowe,
gram w piłkę siatkową
- mówi radny. - Interesuję
się nowinkami technicznymi z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Lubię
muzykę, grywam na gitarze akustycznej w gronie
przyjaciół .
Michał Kryża to Kaszub
z krwi i kości, mieszkaniec
Rumi od urodzenia.
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Informacje z Urzędu Miasta w Rumi
PEWIK zainwestuje w Rumi

Będą tereny
dla inwestorów

Nowe logo miasta

Każde poprawnie skonstruowane logo jest nowoczesnym elementem graficznym, bez którego właściwa promocja byłaby znacznie utrudniona. Dlatego też prócz herbów i oficjalnej symboliki wizualnej wiele nowoczesnych
samorządów może poszczycić się własnym logo. Tak jest
w Rumi, która ostateczną wersję logo wyłoniła w formie
Pozyskiwanie nowych inwestorów w Rumi i budowa kolej- konkursowej.
nych zakładów i firm to nie tylko wpływ do budżetu miasta
Laureatką
konkursu
z tytułu podatków, ale także szansa na tworzenie nowych
na
opracowanie
projektu
miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta. Z takiego zagraficznego logo Gminy
łożenia wychodzą władze miasta, które od początku bieżą- Miejskiej Rumia została
cej kadencji czynią starania, aby w mieście Rumia powyż- Ewa Gillner z Poznania.
Konkurs ogłoszono z iniszej tezie stało się zadość.
Dużym sukcesem można
nazwać deklarację spółki
PEWIK, która po ustaleniach z burmistrzem Michałem Pasiecznym, za
kilka milionów złotych
wygospodarowanych przez
spółkę, planuje sfinansować budowę brakującej infrastruktury- wodociągów
i kanalizacji sanitarnej w
obrębie ul. I Dywizji Wojska Polskiego (na odcinku
między ul. Partyzantów
a granicą miasta).
Po stronie miasta leży
jednak zapewnienie warunków do realizacji tej
inwestycji,
takich
jak
zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta, dokończenie projektowania
Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Partyzantów” oraz przystąpienie do

zmiany zapisów planu odnośnie terenów rolniczych.
Ponadto po stronie miasta
istnieje konieczność wykonania dokumentacji technicznej.
- Uzbrojenie tak dużego terenu pod możliwości
funkcjonowania tutaj przyszłych potencjalnych inwestorów jest istotne nie tylko dla firm mogących tam
powstać czy rozwijać się w
przypadku już istniejących
podmiotów, ale także dla
miasta (bo to jego dochód)
i mieszkańców, ponieważ
to ich potencjalne miejsca
pracy i zamieszkania - podkreśla burmistrz Michał
Pasieczny.
Obecnie miasto czyni
starania, aby zapewnić
warunki do realizacji tak
dużej inwestycji, co wymaga pozyskania terenów pod

budowę sieci, opracowania
niezbędnej
dokumentacji
i na tej kanwie uzyskania
pozwolenia na budowę. Po
spotkaniu z władzami miasta powołano też społeczny
komitet ds. realizacji sieci
wodno- kanalizacyjnej.
- Wspólnie z mieszkańcami już od wielu miesięcy
robimy wszystko, aby doprowadzić tę inwestycję do
realizacji. Deklaracja prezesa Zarządu PEWIK- Henryka Tomaszewskiego o
możliwości sfinansowania
tego zadania przez spółkę,
dodatkowo mobilizuje nas,
aby na bieżąco podejmować
działania urzędnicze, które
doprowadzą do przekazania
odpowiedniej dokumentacji
spółce PEWIK, by ta zainwestowała w Rumi - zaznacza sekretarz miasta Ryszard Grychtoł.

Burmistrz Michał Pasieczny i sekretarz Ryszard Grychtoł.
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cjatywy burmistrza Rumi
Michała Pasiecznego w
kwietniu br. Ciekawy, kolorowy projekt odnoszący się
w sposób niestandardowy
do wielorakiej symboliki,
zdobył największe uznanie
Komisji Konkursowej. Na
otwarty konkurs wpłynęło kilkadziesiąt projektów,
nadesłanych przez autorów z całej Polski. Wybór
był więc trudny, ale w końcu udało się wyłonić zwycięską pracę.

- Rumia stawia na nowy
wizerunek, związany z
ekologią i technologiami
innowacyjnymi, stąd też
spodobała nam się obecność odniesień do takich
elementów, jak morze, las
czy nasza Zagórska Struga – mówi Stanisław Pogorzelski, zastępca burmistrza Rumi. – Chcemy
również pamiętać o naszej
kaszubskiej tożsamości –

czego obrazem są użyte tradycyjne, kaszubskie kolory.
Nowe logo będzie oficjalną identyfikacją graficzną miasta i będzie
przeznaczone do celów
popularyzatorskich,
reklamowych,
korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych. W oficjalnej
urzędowej korespondencji
stosowany będzie tradycyjny herb.

Rumia najlepszą załogą
regat Trójcup 2015
Wielkim sukcesem Rumi zakończyły się Regaty TRÓJCUP
2015, które odbyły się na wodach Zatoki Gdańskiej w poprzedni weekend (9-10 maja). Załoga reprezentująca Rumię
zameldowała się pierwsza na mecie dwudniowych zawodów.
W regatach brały udział
załogi siedmiu samorządów:
Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, Ustki, Jastarni i Helu.
Już po raz drugi rywalizacja
obejmowała trzy wyścigi.
- Było fantastycznie,
choć pogoda zaprezentowała się w kratkę - od flauty, przez słońce i chmury,
po silny wiatr w szkwały
o sile ponad 30 węzłów i
lekki deszcz, to po prostu
było rewelacyjnie - stwierdziła Beata Szadziul,
wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gdyni, tegoroczny
gospodarz regat i kapitanka załogi „Gdyni”.
W ostatecznej rozgrywce to trzyosobowa załoga

Rumi, w składzie: Wojciech Opajdowski oraz
Małgorzata i Sławomir
Drozdowscy,
dotarła
pierwsza na metę w basenie Jachtowym im. M. Zaruskiego w Gdyni, przybijając do kei na terenie
Ośrodka Szkolenia Marynarki Wojennej. Tam, w
klubie „Kotwica”, odbyło
się uroczyste zakończenie
Regat TRÓJCUP 2015.
- Ciężko było, nie powiem, pogoda sprawiała
psikusy, ale jeszcze mniejsze załogi i w gorszych warunkach, opływają świat
– powiedział z dumą Wojciech Opajdowski, kapitan
rumskiej załogi.

W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła Rumia, drugie – Reda,
a trzecie – Wejherowo.
Naszej załodze, piękny
Puchar przechodni Regat
TRÓJCUP 2015, wręczyła
przedstawicielka
gospodarzy - Beata Szadziul.
Zgodnie ze zwyczajem,
w przyszłym roku – gospodarzem Regat TRÓJCUP
będzie więc zwycięska Rumia.
Organizatorami
zawodów
byli:
Ośrodek
Szkolenia
Żeglarskiego Marynarki Wojennej
w Gdyni, Stowarzyszenie
Małe Trójmiasto Kaszubskie oraz Miasto Gdynia.
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Mieszkańcy Starej Rumi opowiadali o swoich bolączkach

Najbardziej zaniedbana dzielnica
Stara Rumia jest najbardziej zaniedbaną dzielnicą Rumi,
chociaż to tutaj są korzenie miasta. Tak twierdzą mieszkańcy Starej Rumi, którzy wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem Michałem Pasiecznym i radnymi miejskimi 13 maja
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej.
Przedstawiciele
władz
miasta wysłuchali bolączek
mieszkańców
dzielnicy,
w której mieszkają również
niektórzy radni. Uczestnicy spotkania mówili m.in.
o nieutwardzonych ulicach,
na których przechodnie
brną w piachu lub błocie,
zależnie od pogody, a także
o braku chodników.

ZAPOMNIANA
DĘBOGÓRSKA

Mieszkaniec ulicy Dębogórskiej
przypomniał,
że północna strona tej drogi stanowi nieutwardzony trakt, na który spływa
woda z bocznych ulic, wyłożonych płatami jomb. Na
tym odcinku ulicy mieszkają głównie starsi ludzie,
którzy od wielu lat marzą
o normalnych chodnikach
i jezdni. Dodatkową uciążliwością, zwłaszcza w godzinach nocnych, są hałasujące samochody ciężarowe,
jeżdżące ulicą Dębogórską.
O problemach, wynikających z braku utwardzonej nawierzchni mówili też

mieszkańcy ulicy Subisława,
Świętopełka i kilku innych.

ZA MAŁO AUTOBUSÓW

Gorąca dyskusja dotyczyła niedostatecznej komunikacji
autobusowej
w tym rejonie Rumi.
- Wiele ulic jest oddalonych od przystanków autobusowych, które kursują
zdecydowanie za rzadko.
Chcielibyśmy, żeby autobusy
jeździły z większa częstotliwością, obejmując swą trasą
takie ulice jak Kazimierska,
Akacjowa, Rajska - mówiła
mieszkanka Starej Rumi.
- Autobus linii 86 kursuje co
40 minut, autobus J co godzinę lub pół godziny, a często zdarza się, że jadą jeden
za drugim, a potem następuje długa przerwa.
Tym tematem obiecała
zając się radna Beata Ławrukajtis, która już prowadzi
rozmowy z przedstawicielami gdyńskiego ZKM.
- Rozszerzenie trasy,
utworzenie nowych przystanków czy zwiększenie
częstotliwości kursów wiąże się z dodatkowymi wydatkami z budżetu miasta,

więc na razie nie stać nas na
usprawnienie komunikacji
miejskiej - tłumaczyła radna Ławrukajtis. - Nie mniej
już teraz składamy wnioski
i przedstawiamy przewoźnikowi koncepcję nowych
połączeń, żeby uwzględnić
zmiany w przyszłym roku.

POWSTANIE PLAC ZABAW

Inne uczestniczki spotkania zwróciły uwagę radnych na brak placu zabaw
dla dzieci w Starej Rumi,
ale radna Teresa Jałocha
zapewniła, że taki obiekt
wkrótce powstanie.
- Przy ul. Topolowej niedługo zostanie urządzony
plac zabaw, a także boisko
oraz miejsce do grillowania
- poinformowała radna Jałocha, która włączy się również
w starania o zwiększenie częstotliwości kursów autobusowych i rozbudowanie linii.

ZA MAŁA SZKOŁA

Teresa
Kopaczewska,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, w której odbywało
się spotkanie, przypomnia-

Na pytania mieszkańców odpowiadał m.in. burmistrz Michał Pasieczny.

ła burmistrzowi i radnym
o konieczności dalszej rozbudowy placówki, ponieważ z roku na rok przybywa
w niej uczniów. Z planowanych 4 etapów inwestycji,
zrealizowano tylko jeden,
a w szkole brakuje przede
wszystkim sal lekcyjnych
i większej świetlicy, która
„pęka w szwach”.

RUMIA BĘDZIE CZYSTA

Tak twierdzi burmistrz
Michał Pasieczny, który za
jeden z celów stawia sobie
uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie ulic oraz terenów wokół nich. Służyć
temu ma m.in. akcja wielkiego sprzątania, zaplanowana na 13 czerwca. Będą
też inne działania, które
mają pomóc utrzymać porządek w mieście.
- Rumia musi być jednym z najczystszych miast
w Polsce - powiedział Michał Pasieczny, otrzymując
za tę deklarację oklaski.

O sprawach oświatowych mówiła radna Maria Bochniak (powyżej), a o autobusach miejskich na ulicach
Rumi -radna Beata Ławrukajtis (poniżej).

INNE SPRAWY

Mieszkańcy Starej Rumi oraz uczestnicy spotkania z innych części miasta poruszali
wiele problemów z różnych dziedzin życia.

Na spotkaniu w SP nr 1
rozmawiano także o ścieżkach rowerowych, o złym
oznakowaniu dróg, niebezpiecznym skrzyżowaniu ul.
Grunwaldzkiej z ulicami
Ceynowy i Zbychowską,
o przedszkolach oraz dużych wydatkach miasta na
oświatę i wychowanie.
AK.
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Powiatowy Dzień Strażaka w Wejherowie

Rumscy strażacy wśród wyróżnionych
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w powiecie wejherowskim świętowali Dzień Strażaka. Uroczystość odbyła się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, do której zaproszono
wielu gości. Na uroczysty Dzień Strażaka przybyli przedstawiciele samorządu powiatowego, miast Wejherowa i Redy
oraz wszystkich gmin na terenie powiatu.
Gospodarzem uroczystości był mł. bryg. mgr Andrzej Papke, komendant
powiatowy PSP, który m.in.
dziękował samorządom za
pomoc w zakupach nowoczesnego sprzętu ratowniczego,
samochodów i innych urządzeń, niezbędnych w akcjach
ratowniczo-gaśniczych.
Komendant A. Papke
podziękował za finansowe
wsparcie m.in. władzom
Rumi i burmistrzowi Michałowi
Pasiecznemu,
niestety nieobecnemu na
tej uroczystości. Nie zabrakło natomiast rumskich
strażaków
z
Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
nr
2 w Rumi. Niektórzy z
nich znaleźli się wśród
odznaczonych i wyróżnionych tego dnia strażaków,
natomiast dowódca JRG

w Rumi, kpt. Waldemar
Lewandowski,
pełnił
funkcję prowadzącego, czyli
dowódcy uroczystości.
Na Dzień Strażaka przybyli m.in.: starosta wejherowski Gabriela Lisius
wraz z zastępcą Witoldem
Reclafem i członkami Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
zastępca prezydenta Wejherowa Beatą Rutkiewicz,
wójtowie wszystkich gmin
powiatu.
Wszyscy samorządowcy
i inni goście długo dziękowali strażakom za ich
ofiarność, odwagę, trudną
pracę, a przede wszystkim
ratowanie poszkodowanych
w wypadkach, pożarach
i innych niebezpiecznych
zdarzeniach. Goście życzyli

strażakom, aby jak najrzadziej wyjeżdżali na akcje
i korzystali z nowoczesnego
sprzętu, którym dysponują.
Podczas powiatowych obchodów uroczystości „Dnia
Strażaka” nastąpiła m.in.
uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów służbowych strażakom
zawodowym oraz strażakom ochotnikom z jednostek OSP z całego powiatu.
Przypomnijmy, że Dzień
Strażaka wiąże się ze świętem patrona strażaków, św.
Floriana, przypadającym
4 maja. Św. Florian był żołnierzem rzymskim, który
ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co 4 maja 304
roku poniósł śmierć męczeńską.
AK.

Posłanki PiS w Rumi

Służba Ojczyźnie
W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyło się spotkanie z poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk
oraz poseł prof. Krystyną
Pawłowicz. Temat spotka-

nia - „Działalność publiczna
jako służba Ojczyźnie”, zainteresował nie tylko członków i sympatyków PiS, ale
i również innych mieszkańców miasta.

Asp. Sztab. Jarosław Dargacz, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 w Rumi (pierwszy z lewej) otrzymał Złoty Medal oraz nagrodę finansową.

ODZNACZENIA I AWANSE
asp. sztab. Jarosław Dargacz otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz nagrodę
finansową za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie
st. kpt. Waldemar Lewandowski otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
mł. asp. Krzysztof Chmura odebrał awans na aspiranta
mł. ogniomistrze Marian Karsznia i Karol Szymański zostali awansowani na stopień ogniomistrza
mł. sekc. Dariusz Lesner awansował na stanowisko sekcyjnego
sekcyjni Adam Dettlaff i Łukasz Ryta awansowali na stanowisko ratownika
sekcyjni Edmund Koszałka i Paweł Miotk na stanowisko ratownika-kierowcy.
W JRG w Rumi pracuje 35 strażaków. Wielu z nich to jednocześnie członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rumi, której komendantem jest Jarosław Szreder.

Po zakończeniu prezentacji i dyskusji, posłanki
oraz uczestnicy spotkania stanęli do wspólnego
zdjęcia.

Pierwszy z lewej - kpt. Waldemar Lewandowski, dowódca JRG w Rumi, pierwszy
z prawej - Andrzej Papke - komendant powiatowy PSP w Wejherowie.
W głębi przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego.
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I OGŁOSZENIA
Jak maj, to matura KOMUNIKATY
ZE STAROSTWA
POWIATOWEGO
W WEJHEROWIE

OGŁOSZENIE
STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do
4 maja w szkołach ponadgimnazjalnych rozpo-czął się egzaminacyjny
maraton. Wszystkim maturzystom w Rumi życzymy,
aby dobiegli do mety z dobrymi ocenami.
Nasze zdjęcia zostały
wykonane 15 maja w I Liceum
Ogólnokształcącym
w Rumi, tuż przed rozpoczęciem matury pisemnej z chemii w wersji rozszerzonej.
W tej szkole maturę zdaje
120 tegorocznych absolwentów liceum oraz ok. 30 osób
z poprzednich lat, które chcą
podwyższyć wyniki, aby dostać się na wyższe uczelnie.

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Ratownicy z Rumi
na drugim miejscu

Oddział Rejonowy PCK w Wejherowie zorganizował kolejne,
już XXIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. 16 maja
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie stawiło się szesnaście drużyn z Wejherowa, Rumi, Redy, Lini i Gniewina, reprezentujące gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W ramach konkurencji
członkowie drużyn ratowniczych wykonywali różne
zadania, były to improwizowane scenki, związane
z prowadzeniem ratownictwa specjalistycznego wobec poszkodowanych ludzi.
Opatrywali rannych, zabezpieczali miejsce wypadku,
wzywali pogotowie i policję.
W kategorii gimnazjów
drugie miejsce zajęli ratownicy z Gimnazjum nr 1
w Rumi. Uplasowali się za
Gimnazjum w Bolszewie
(zwycięzca), a przed Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zmianami) w związku z § 9
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)
§1
Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wygasającą kadencją Rady.
§2
Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie powiatu wejherowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia
jednego kandydata.
§3
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 19 czerwca 2015r.,
na adres Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty Wejherowskiego
z dnia 12 maja 2015 r.,
od 1 czerwca 2015 r. ustala się następujące godziny
przyjmowania interesantów
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:
1. Wydział Komunikacji:
- poniedziałek-czwartek 6.45-18.00
- piątek 6.45-16.30
2. Pozostałe Wydziały:
- poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
we wtorki i czwartki w godz. 9:00-15:00
oraz w środy w godz. 9:00-12:00

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
Wejherowo
Biuro Obsługi Interesantów
572-95-50; fax 572-95-55
Centrala
572-94-11 do 13
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SALEZJANIE

W rumskim Sanktuarium

Orędzie Pokoju
z Medjugorje
W rumskim Sanktuarium poświęconym Maryi Wspomożycielce Wiernych
gościł franciszkanin, o. Antho z Medjugorje, który podróżuje od 19 kwietnia
po Polsce, głosząc orędzie pokoju.

Jubileusz 200-lecia urodzin św. Jana Bosko

Wszyscy jesteśmy
księdza Bosko
Rok 2015 dla Rodziny Salezjańskiej jest wielkim świętem. Salezjanie, salezjanki, młodzież oraz wszyscy, którzy tworzą tę wielką Rodzinę radują się jubileuszem 200-lecia urodzin św. Jana Bosko, który jest jej założycielem oraz Ojcem
i Nauczycielem młodzieży, jak powiedział o nim św. Jan Paweł II.
Salezjanie księdza Bosko,
siostry Córki Maryi Wspomożycielki (salezjanki), Salezjanie Współpracownicy
oraz młodzież przy sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi również
wychodzą z inicjatywami
świętowania i uczczenia
wielkiego świętego z Turynu. Chcemy w radości przeżywać ten czas wdzięczności
za dar naszego świętego Patrona i Orędownika.
Jak wiadomo, 16 sierpnia
2015 ksiądz Bosko skończy
200 lat. Cały świat salezjański od roku trwa w radosnym
świętowaniu tego jubileuszu.
Uroczyste obchody rozpoczęliśmy 25 kwietnia
spotkaniem Rady Inspektorialnej i Lokalnej Salezjanów Współpracowników.
Przed nami jeszcze cała
masa atrakcji: turniej piłki
nożnej, spotkanie integra-
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Maryja Królowa Pokoju
25 dnia każdego miesiąca objawia się w Medjugorje, przynosząc światu orędzie pokoju. Zaprasza ludzi słabych
i grzesznych do zachowania
pokoju z dobrym i miłosiernym Bogiem. Orędzie pokoju
głosi w Polsce franciszkanin
z Medjugorje, o. Antho.
Na spotkanie z nim
przybyły do Rumi rzesze
wiernych z całego Pomorza. Podczas mszy świętej,
której przewodniczył ks.
proboszcz Kazimierz Chudzicki, Słowo Boże wygłosił
o. Antho. Podkreślał rolę
i moc, jaką ma modlitwa
różańcowa. Na koniec Eucharystii wręczono o. Antho
pięknie ozdobioną kronikę

wspólnoty Królowej Pokoju.
Po mszy św. Gość wygłosił
konferencję na temat adoracji Pana Jezusa. Wraz
z wiernymi powierzał dobremu Bogu dzieci, młodzież,
rodziny i osoby starsze.
Uczestnicy uroczystości,
a były ich tysiące, modlili
się za chorych, cierpiących,
konających, niewierzących,
ale też za kapłanów, zakonników i misjonarzy. Powierzono także Jezusowi Polskę i wszystkich Polaków.
Następnie wielu kapłanów błogosławiło indywidualnie każdego wiernego.
Podczas spotkania grał zespół muzyczny z Polskiego
Centrum Medjugorje.
Damian Okroj sdb

Pożegnania

Ks. Stanisław Wontka

cyjne dla młodzieży, gra
terenowa, oratoryjne święto Dominika Savio, przedstawienie teatralne i wiele,
wieleinnych. Obchody za-

kończy festyn "Festa di
Don Bosco" 20 czerwca.
2 maja dzieci oraz młodzież naszej parafii i nie
tylko, a było nas 46 osób,

bawiliśmy się w gdyńskim
Jump City – Parku Trampolin. Na koniec, jak zawsze zrobiliśmy wspólną
fotografię z hasłem naszych
obchodów: WSZYSCY JESTEŚMY KSIĘDZA BOSKO!!!
W najbliższą sobotę zapraszamy chłopców szkół
podstawowych klas 4 – 6
do udziału w turnieju piłki
nożnej przy naszej parafii.
Zapraszamy do włączenia
się w to święto i śledzenia
wydarzenia na Facebooku
200lecie urodzin ks. Bosko w
Rumi. Bo przecież wszyscy
jesteśmy księdza Bosko! :)
Damian Okroj sdb
Małgorzata Bożek
W następnym wydaniu gazety przybliżymy
Czytelnikom
sylwetkę
św. Jana Bosko.

8 maja odbył się uroczysty pogrzeb ks.
Stanisława Wontki, salezjanina ze Wspólnoty pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Rumi, w której spędził 24 lata.

Ks. Stanisław Wontka przyjął święcenia kapłańskie
w 1972 roku. Był duszpasterzem i katechetą w Kwakowie
i Różańsku, a od 1991 w Rumi, w parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego 1991-2015 . Zmarł 5 maja br.
Z archiwalnej rozmowy z ks. Stanisławem Wontką
SDB, przeprowadzonej wiosną 2011 roku, zamieszczonej
na stronie internetowej parafii Św. Krzyża, możemy dowiedzieć się, że ksiądz w dzieciństwie mieszkał w Rumi,
przy ul. Abrahama i jako ministrant chodził do Kapliczki
NMP Wspomożenia Wiernych. W parafii Wspomożycielki
przyjął I Komunię Św. i bierzmowanie. Spędzał dużo czasu w salezjańskim Oratorium i w kościele. W końcu sam
został salezjaninem, aby w 1991 roku wrócić do rodzinnej
Rumi. Tutaj też spoczął na wieki.
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AKTUALNOŚCI

XII Diecezjalny Konkurs Biblijny

Uczniowie znają Pismo Święte
Finał Konkursu Biblijnego na etapie diecezjalnym odbył się jak zwykle
w Rumi. Po konkursowych zmaganiach
nastąpiła chwila najprzyjemniejsza
- w kościele Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych wręczono nagrody uczniom, którzy o Biblii wiedzą
najwięcej.
Przypomnijmy, że Konkurs Biblijny to jeden
z największych konkursów w Polsce, w którym na
wszystkich etapach rywalizacji uczestniczy 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 była Księga Rodzaju.
Konkurs Biblijny im. Sł.
Bożego Kard. Augusta Hlon-

da organizowany jest przez
Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej oraz oddziały parafialne, przy współudziale
katechetów. Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja ”SŁOWO”.
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.

Czytanie Biblii na gdyńskiej plaży
25 kwietnia br. na
plaży
miejskiej
w
Gdyni miało miejsce
wydarzenie
„Słowo
na plaży”, zorganizowane m.in. przez Fundację „Słowo” z Rumi,
pod patronatem „Gazety Rumskiej”.
Na scenie, ustawionej
na gdyńskiej plaży, Pismo
Święte czytali honorowi goście, a także młodzież z Liceum Katolickiego w Gdyni. Był koncert i zabawy dla
całej rodziny, a także kiermasz wydawnictw katolickich. W słoneczny ciepły
dzień wiele osób spędzało
tam czas.
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L jak Leasing Mobilny

Rozwijamy się, żeby sprostać oczekiwaniom
naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy do
naszej oferty nowość na rynku usług leasingowych
- leasing mobilny, dzięki któremu nie przejmujesz
się bieżącymi kosztami serwisu czy ubezpieczenia
Twojego firmowego samochodu. W możliwie
najniższej racie leasingowej są zawarte stałe koszty
przeglądów technicznych oraz niezbędnych napraw
mechanicznych, które są realizowane w autoryzowa - nych stacjach obłsugi.

Dąbrowskiego 17/3, Rumia
513 501 501, kontakt@allleasing.pl
www.allleasing.pl

Zajmiemy się wszystkim, Tobie zostawimy
przyjemność prowadzenia samochodu

ZAPRASZAMY

• leasing samochodowy • leasing maszyn rolniczych • leasing maszyn budowlanych • leasing sprzętu medycznego • leasing pozostałych maszyn i urządzeń
• inne formy finansowania •

KORZYŚCI LEASINGU MOBILNEGO:

NOWOCZESNE FINANSOWANIE - ZACHODNIE TRENDY W LEASINGU
Korzystanie z samochodu powinno iść w parze z wygodą. Leasing mobilny to doskonała
alternatywa dla tradycyjnego Leasingu! Jeżeli nie chcesz angażować środków własnych
w zakup pojazdów (zerowa opłata wstępna!), dodatkowo otrzymać od firmy leasingowej
min. Serwis samochodu, opony zimowe, ubezpieczenie czy samochód zastępczy i sprawną
likwidację szkód w cenie finansowania- Leasing mobilny jest ofertą dla Ciebie.

• Płatność jedynie za rzeczywiste zużycie pojazdu,
• Wykup pojazdu jest jedynie opcją, z której klient może skorzystać,
• Cena odkupu jest z góry ustalona i zawarta w umowie,
• Pełne odliczenie VAT od raty serwisowej wraz z ubezpieczeniem,
• Dzięki wysokiej wartości końcowej pojazdu klient zyskuje niższe raty finansowe
przez okres leasingu.
Informacje przekazali nam Doradcy All Leasing, nowego Centrum Leasingowego w Rumi.
Więcej informacji możecie Państwo z naleźć w Centrum Leasingowy All Leasing w Rumi.

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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KULTURA

Wystawa i koncert

Wprost ze sceny wraca do rumskiego MDK

Fotografie w dworku Ambitne plany

Agnieszki Skawińskiej

Agnieszka Skawińska kilka lat temu błyszczała na rumskiej scenie - tańczyła, śpiewała, grała w spektaklach podczas przedstawień w Miejkim Domu Kultury i plenerowych
festynów. Potem zabłysnęła na scenach teatralnych w Trójmieście i w Szczecinie, a także za granicą. Nadal na poważnie zajmuje się teatrem, ale wróciła do Rumi, aby podzielić
się swoimi doświadczeniami z młodymi bywalcami MDK.

W Miejskim Domu Kultury w Rumi można oglądać wystawę fotograficzną pt. „4 Vision”. Jej autorami są Katarzyna Różańska, Katarzyna Jędrzejewska, Radosław
Czaja i Mariusz Maruszewski.
Wernisaż, który odbył się 14 maja, był połączony z koncertem w wykonaniu Karoliny
Arczewskiej (wokal) i Adama Pietrzaka (pianino).
28 maja o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 zaplanowano
kolejny wernisaż, tym razem zaprezentowane zostaną prace dzieci, uczęszczających na
zajęcia Sekcji Plastycznej MDK.

Ogólnopolska „Noc Bibliotek” w Stacji Kultura w Rumi

„Biblioteczna gorączka
sobotniej nocy”!
W sobotę 30 maja 2015 r., od godz. 19.00 do świtu odbędzie
się pierwsza ogólnopolska Noc Bibliotek - pełna atrakcji,
wieczorno-nocna impreza promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. W akcję włączyła
się również Stacja Kultura - siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Dla bibliotek to okazja do
atrakcyjnego, niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów i oferty
edukacyjno-kulturalnej
oraz poszerzenia grona czytelników. Akcja rozpocznie
się oficjalnie o godz.19.00
wspólnym czytaniem „Lokomotywy” Tuwima.
Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci
i dorosłych, takie jak spoglądanie w gwiazdy z Heweliuszem,
przejażdżka
„Orient Expressem”, podróż
w krainę smaków, czyli
„Rozsmakuj się w Bibliotece”, akcja tworzenie plakatu „Wybieram Stację Kultura”, bitewne gry planszowe,
pranie poezji, herbatka
z Jane Austin i wiele in-

Pani Agnieszka została nowym pracownikiem
Miejskiego Domu Kultury
w Rumi, w którym kiedyś
jako nastolatka z Rumi
rozpoczynała zabawę z teatrem i sceną.
- Wiele lat temu uczęszczałam na zajęcia w Teatrze
Eksces, prowadzone przez
Adę Malinowską i Adama
Pieńkowskiego - wspomina Agnieszka Skawińska.
- Niemal jednocześnie rozpoczęłam treningi w zespole SPIN prowadzonym
przez panią Renatę Siwiec.
Zawsze bardzo lubiłam taniec, muzykę, ruch. Stopniowo uczyłam się także
śpiewać, chociaż na początku krępowała mnie trema.
Agnieszka
Skawińska
mieszkała w Rumi (choć
pierwsze lata życia spędziła
w rodzinnym Helu), gdzie
była uczennicą SP nr 8 i Gimnazjum nr 1. Potem uczyła się
w liceum w Gdyni Chyloni.
Dorosła już Agnieszka
uczyła się m.in. w Studium
Wokalno-Aktorskim
im
D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, równolegle studiując
zaocznie
dziennikarstwo
i komunikację społeczną.
Wkrótce zaczęła grać nie
tylko na gdyńskiej scenie
muzycznej, ale także w Teatrze Polskim w Szczecinie,
Teatrze Kameralnym w
Szczecinie, Teatrze Czwarte Miasto w Gdyni oraz Te-

Z archiwum A. Skawińskiej, Fot. Marta Uszko

atrze Rozmaitości w Gdańsku. Poza granicami Polski
aktorka występowała dla
publiczności polonijnej m.in
w Kanadzie, Szwecji, Niemczech, Rumunii. W czerwcu
tego roku na ponowne zaproszenie Ambasady Polskiej w Bukareszcie wystąpi ze swoim programem dla
rodaków na obczyźnie.
Mimo to przyjęła propozycję pracy w Miejskim
Domu Kultury, bo to dla
pani Agnieszki nowe wyzwanie.

Festiwal Pieśni Maryjnych
24 maja (niedziela) w Rumi odbędzie
się VII Festiwal Pieśni Maryjnych, zorganizowany przez Miejski Dom Kultury we
współpracy z Chórem Św. Cecylii w Rumi.
nych. Wieczór w przyjaznej atmosferze, z książką
u boku, latarką w ręku,
dobrym humorem oraz w
towarzystwie znakomitych
gości to elementy nierozerwalne podczas „Nocy Bi-

bliotek” w Rumi. Biblioteka
otwarta będzie tak długo,
aż nie pożegna się z nią
ostatni gość. Wstęp wolny.
Więcej informacji: http://
www.bibliotekarumia.pl

O godz. 14.30 rozpocznie się uroczystość przy pomniku
Jana Pawła II, następnie uczestnicy przejdą do kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Kościelnej, gdzie
o godz. 15. 00 zostanie odprawiona msza św. Po mszy,
o godz. 16.00 zaplanowano koncert chórów.
31 maja o godz. 19.45 Chór św. Cecylii zaprasza też na
koncert dziękczynny za dar Ojca Świętego Jana Pawła II.

- Planuję już w lipcu
zorganizować
wakacyjne
zajęcia teatralne, taneczne
i sportowe, a także kino dla
dzieci i młodzieży - informuje A. Skawinska. - Od września powstaną nowe sekcje
artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych prowadzone przeze mnie. Powstanie
także Pomorski Teatr Nobilis, który na jesieni zaprezentuje dwie premiery.
Życzymy realizacji ambitnych planów.
Anna Kuczmarska

Biesiada
W niedzielę 24 maja w
parku przy ul. Filtrowej w
Rumi Janowie odbędzie
się „Biesiada kabaretowo- dęta”.
Wystąpią: Janowska
Orkiestra Promenadowa,
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz,
Majestic-regge, ska.
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WYDARZENIA

„Dziewiątka” w Rumi z nowym tytułem:

Szkoła równego
traktowania
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi przystąpiła do programu pod nazwą „Szkoła
równego traktowania” i znalazła się wśród 60 placówek, wybranych spośród 230
szkół w całej Polsce. Różne inicjatywy i zadania, realizowane w ramach projektu, w „Dziewiątce” zatytułowano: „Wszyscy równi, chociaż różni”.
- Dzieci powinny wiedzieć, jakie prawa im przysługują i oczekiwać, że
będą one egzekwowane.
Wśród nich prawo do nauki
i pełni życia mimo fizycznej
czy intelektualnej niepełnosprawności - mówi Anna
Dąbrowska, która razem
z Teresą Brunath realizowały projekt w rumskiej
szkole. - Ważne jest nie
tylko to, by dziecko miało świadomość, jakie ma
prawa, lecz również by rozumiało, że kończą się one
tam, gdzie zaczynają się
prawa drugiego człowieka.
To na dorosłych spoczywa
obowiązek, by tę wiedzę,
postawy i umiejętności
w sposób przystępny im
przekazywać. Przygotować
dziecko do tego mają szkoła
i rodzina.
Na terenie szkoły odbyły
się lekcje wychowawcze we
wszystkich klasach, dzieci przygotowywały plakaty i rysunki, a uczniowie
klas IV-VI wzięli udział
w warsztatach.
Zorganizowano
także
edukacyjną grę terenową
i kampanię społeczną, pod-
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Ośmiu Wspaniałych

Nagrodzona
wolontariuszka
Daria Szenbek z Gimnazjum nr 1
w Rumi została laureatką głównej nagrody w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Rumi.
Gala lokalnego etapu konkursu odbyła
się w Domu Kultury SM „Janowo”.
czas której m.in. uczniowie wcielali się w rolę
osób niepełnosprawnych.
Były też inne inicjatywy,
a dzięki realizacji programu nauczyciele otrzymają
certyfikaty
ukończenia
kursu szkoleniowego, natomiast szkoła otrzyma
odznakę „Szkoły równego

traktowania”.
Zostanie
ona uroczyście wręczona
w Sejmie RP 22 maja br.,
czyli w dniu ukazania się
naszej gazety.
Zakończenie projektu
i wręczenie nagród uczniom
biorącym udział w konkursach odbyło się w Domu
Kultury SM „Janowo”,

gdzie wyjątkowy gość prof.
dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła prelekcję nt. tolerancji
i antydyskryminacji.
Były dwie okazje dla tak
wyjątkowego spotkania.
Oprócz zakończenia wspomnianego programu, podsumowano również kolejną
edycję Konkursu „Ośmiu
Wspaniałych”
(piszemy
o nim obok). Nagrodzonoosoby, które altruizm i pomoc
innym mają w sercu. Uczniowie przez udział w rozlicznych akcjach charytatywnych dowiedli, że nie jest im
obca tolerancja, że niesienie
pomocy innym daje satysfakcję i rozwija horyzonty.
Program tego spotkania
w DK SM „Janowo” uświetniły występy uczniów przygotowanych przez p. Janka Skałbanię z piosenką
S. Sojki „Tolerancja”, grupy oddziału przedszkolnego z piosenką M. Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”
i „Wszystkie dzieci nasze
są” przygotowanej przez
p. E. Wodniczak oraz musical „Mały Książę” w wykonaniu uczniów pod kierunkiem p. Moniki Pranczke.
O oprawę plastyczną zadbała p. Wioletta Udalska.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań,
działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie
młodzieżowego wolontariatu. Konkurs przeprowadzany
jest na dwóch etapach: I etap – na szczeblu lokalnym oraz
II etap - na szczeblu ogólnopolskim; w dwóch kategoriach:
10-13 lat – tzw. „Ósemeczka” i 14-19 lat - tzw. „Ósemka”.
Spośród zgłoszeń w edycji lokalnej z kategorii „Ósemka”
jury nominuje reprezentanta – laureata do edycji ogólnopolskiej. Reprezentantem Rumi w Warszawie będzie Daria Szenbek, uczennica Gimnazjum nr 1 w Rumi, znanego z aktywnej działalności charytatywnej.
- Działam w szkolnym kole „Caritas”, włączam się działania na rzecz innych, potrzebujących mieszkańców miasta
- mówi Daria. - Lubię pracę społeczną, m.in. przy organizowaniu imprez sportowych dla koleżanek i kolegów.
Zdaniem laureatki, aktywność i działalność wolontariacka bardzo wciąga i staje się pasją, m.in. wielu młodych
ludzi. - Praca wolontariusza daje wiele radości i satysfakcji - twierdzi Daria. - To dla nas najlepsza nagroda.
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Gimnazjaliści poznawali historię

Sąd nad czarownicą
Uczniowie klasy I m Gimnazjum nr 2 w Rumi skorzystali
z zaproszenia, które otrzymali z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Okazją do spotkania z historią na terenie sądu była 70.
rocznica powstania tej instytucji.
Najpierw
gimnazjaliści wzięli udział w ciekawej grze fabularnej. Rozwiązując kolejne zadania,
zwiedzali zakamarki sądu.
Jednocześnie, niczym Sherlock Holmes, prowadzili
śledztwo,
by wykryć kto
i z jakiego powodu popełnił
morderstwo. Nad przebiegiem zabawy czuwali rekonstruktorzy w strojach
z epoki, czyli z XVIII wieku. To były bardzo bliskie
i emocjonujące spotkania
z historią, m.in. kryminalną.
Po trudach śledztwa
uczniowie udali się na salę
rozpraw. Tam obserwowali przebieg rozprawy nad

kobietą oskarżoną o czary.
Wysłuchali zeznań świadków oraz wyroku wydanego
przez sędziego. Mieli wyjątkową okazję, by przysłuchiwać się, jakie wówczas
zarzuty stawiano rzekomej

Szkolny wernisaż

Piękne fotografie
Nasze otoczenie, z pozoru szare i nieinteresujące, może
stać się ciekawym miejscem, jeżeli nauczymy się patrzeć
na nie przez filtr naszej wyobraźni. Tego właśnie uczyli się
gimnazjaliści z rumskiej „Dwójki” pod okiem fotografika
Krzysztofa Radwańskiego.
Uczniowie mieli zajęcia co dwa tygodnie i pod
okiem fachowca poznawali świat fotografii cyfrowej. Nauczyli się tworzyć
piękne obrazy, korzystając
z nowoczesnego sprzętu.
Być może właśnie w tej
grupie znalazł się przyszły
mistrz aparatu fotograficznego, o którego zdjęcia zabiegać będą najlepsze magazyny.
Zgodnie ze szkolną tradycją,
kilkumiesięczny
kurs zakończył się wernisażem. Dotychczas uczniowie
prezentowali swoje prace
w Miejskim Domu Kultury.
W tym roku młodzi
fotograficy z klas I b i I d
zaprosili swoich rodziców
i nauczycieli na małą salę
gimnastyczną Gimnazjum
nr 2. Tam wszyscy mogli
podziwiać doskonałej jakości zdjęcia o różnej tematyce. Spotkanie uświetnił
występ chóru szkolnego,
prowadzony przez Ewę
Szmidt. Był też słodki poczęstunek.
Dorota Kuchta

czarownicy.
Dowodami
świadczącymi na niekorzyść biedaczki było posiadanie czarnego kota i znajomość sztuki zielarskiej.
Inscenizacja okraszona
została sporą dawką humo-

ru, a wszyscy świadkowie,
strażnicy i sędzia byli w kostiumach historycznych.
Szkoda, że kolejna taka
lekcja historii odbędzie się
za kolejne 70 lat.
Dorota Kuchta

Rumianie na trzecim miejscu

Piąty konkurs
„Ratuj moje życie”
W siedzibie Gminnej Instytucji Kultury w Strzebielinie odbył się V Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy
„Ratuj Moje Życie” dla uczniów szkół
gimnazjalnych. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Lini,
ale na trzecim miejscu uplasowało się
Gimnazjum nr 1 w Rumi.
W konkursie - teoretycznym i praktycznym - brało
udział 13 pięcioosobowych zespołów. Poza wykazaniem się
wiedzą, drużyny musiały zachować „zimną krew” i udzielać pomocy m.in. podczas pożaru w piwnicy, bójki kibiców,
w hangarze ekipy budowlanej.
Zespoły ratowały małe dziecko, które zakrztusiło się
jedzeniem, nauczyciela, który zemdlał w trakcie lekcji,
konserwatora, na którego przewrócił się regał i swoich rówieśników, którzy spowodowali wypadek wracając z dyskoteki. Młodzi ratownicy doskonale poradzili sobie zarówno w praktyce jak i teorii.
Ponieważ był to jubileuszowy, piąty konkurs organizatorzy przyznali pięć nagród. Oprócz dyplomów i podziękowań otrzymali profesjonalne torby, plecaki medyczne
i aparaty do mierzenia ciśnienia. Sprzęt ten będzie można
wykorzystać w codziennych działaniach na terenie szkół.
Wszyscy uczniowie i instruktorzy otrzymali podręczne
apteczki pierwszej pomocy.
Klasyfikacja zespołowa:

Uczennice i uczniowie zaprosili swoich rodziców oraz nauczycieli na małą salę
gimnastyczną Gimnazjum nr 2, aby zaprezentować piękne fotografie.

I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lini (207 pkt.)
II miejsce - Gimnazjum w Bolszewie
oraz Gimnazjum w Łebie (183 pkt.)
III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Rumi (182 pkt.)
IV miejsce - Gimnazjum w Łęczycach (181 pkt.)
V miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lęborku (176 pkt).
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Pierwsza Komunia Święta
W maju w niektórych parafiach odbywają się uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W ostatnią sobotę i niedzielę tę ważną uroczystość przeżywały dzieci i ich rodziny
w dwóch parafiach salezjańskich: parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi (na naszych zdjęciach) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego.
Więcej zdjęć na stronie: www.gazetarumska.pl

Wojewódzki konkurs ekologiczny

Wiosna kwiatami pachnąca
W Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi odbył się Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pod nazwą „Wiosna kwiatami pachnąca”.
W konkursie wzięło udział
8 zespołów ze szkół podstawowych w Bolszewie, w Bożympolu Wielkim, nr 1, nr 6, nr 9
i nr 10 w Rumi, nr 3 we Władysławowie, Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego w Wejherowie.
Uczniowie wzięli udział
w różnych konkurencjach. Musieli m.in. rozwiązywać łamigłówki, rozpoznawać najpopularniejsze rośliny wiosenne i
określać, która z nich jest pod
ochroną, segregować odpady
oraz zaprezentować krótką
inscenizację. Uczestnicy wykonywali też prace plastyczne.
W konkursie zwyciężyła
drużyna gospodarzy, czyli
Szkoły Podstawowej nr 10
w Rumi, drugie miejsce zajęli uczniowie z Bolszewa,
a trzecie - z Władysławowa.
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HISTORIA

Dawne nazwy wsi i jej okolic

Z archiwum GR

Najpierw była Rumina
W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” z żalem informowaliśmy Czytelników o śmierci wybitnego językoznawcy, pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego - prof. Jerzego Tredera, rumianina z pochodzenia. Dzisiaj przypominamy wywiad, przeprowadzony ze śp. Profesorem
osiem lat temu. O nazwach dzielnic Rumi z prof. Jerzym Trederem rozmawiała
Anna Kuczmarska.
- Dawna wieś Rumia
nazywała się kiedyś inaczej. No właśnie, jak? W
źródłach
historycznych
pojawiają się różne nazwy.
- Wieś do XVI w. nazywała się zawsze tak samo, choć
znanych jest wiele różnych
zapisów samej nazwy, pochodzących z licznych źródeł
i kolejnych okresów historycznych. Podobnie jak wiele
jest nazw innych obiektów
geograficznych w rejonie
dawnej wsi, a nazewnictwo
to stanowi efekt ciągłego
rozwoju osadnictwa na tych
ziemiach od zamierzchłych
czasów. Na przykład przywilej księcia Mściwoja II z 1283
r., potwierdzony przezeń
w 1295 r., a potem przez mistrza krzyżackiego Ludolfa
Königa w 1343 r., wyznacza
przebieg granic wsi. Mowa
w nim o rzekach Rada
i Rumna, czyli dziś Reda
i Rumia, o rzece Cissova
i wsi Sagorz, a porównaj dzielnicę Gdyni Cisowa i obecną
dzielnicę Zagórze. Występuje
w nim także zapis strumienia
Crampa (czytaj: Krępa), od
którego pochodzi późniejsze
określenie Krępiec dla obszaru dzisiejszego Janowa.
- Jaki zapis nazwy pojawia się w źródłach historycznych najwcześniej?

- Jeden z najstarszych zapisów nazwy brzmi Rumina
(czytaj: Ruminia), powtórzony w dokumencie Świętopełka II z 1220 r., potwierdzającym nadanie wsi cystersom
oliwskim. Inne poświadczenia tej samej stale nazwy
to m.in. Rumnam, Rumpna
i Rumna, pochodzące ze źródeł trzynastowiecznych, Romele z 1399 r., Romla i Romlia z 1582 r., czy Rameln lub
Rahmel z XVIII w. Dopiero
w dokumentach z XVI w.
pojawia się dzisiejsza forma
(skrócona) nazwy, tj. Rumia.
- Jakie jest jej pochodzenie?
- Jest ona ponowieniem
na osadę wcześniejszej nazwy rzeki Rumia, pierwotnie brzmiącej Ruminia,
później uproszczonej w
Rumnia, Rumna lub Rumia.
Potem rzekę tę nazywano –
już od nazw osad – Rumską
Strugą, dzisiaj Zagórską
Strugą lub Zagórzanką. Należy zauważyć, że w okolicy
jest więcej nazw miejscowości pochodzących od nazwy
wodnej, jak np. Chylonia,
Cisowa, Gdynia i Reda.
Pierwotna nazwa Rum(i)
nia ma znaczenie topograficzne i zawiera starogermański rzeczownik rum, któremu
odpowiada dziś niemieckie

Raum, znaczące: przestrzeń,
obszar. Podobne znaczenie
miał ten zapożyczony wyraz
w dawnej polszczyźnie: wolne miejsce, przejście, wolna
droga – jak też znane do dziś
kaszubskie rum: przestrzeń,
miejsce, np. Tu ni ma dlô cebie rëmu. Zakończenie ‑inia
obocznie –ynia typowe jest
dla nazw rzek, np. Gdynia
i Swelinia (dawna nazwy
rzeki między Gdynią i Sopotem). Podkreślić można, że
zniemczony zapis Rameln, zachowujący –n-, lepiej oddaje
wyjściową strukturę nazwy
Ruminia obok Rumina.
- W sasiedztwie wsi Rumia znajdowała się wieś
Zagórze, której nazwę
nosi obecnie dzielnica
miasta? W średniowieczu
malownicze Zagórze nazywało się zapewne inaczej?
- W źródłach znajdujemy
informacje o wsi nazywanej
zawsze Zagórze, ale różnie
zapisywanej: Zagorz (1283
r. i 1664 r.), Sagorz (1342
r.), Sagors (1413 r.), Zagorze
(1570 r.), Sagorze (1772 r.).
To też jest nazwa topograficzna, pochodząca od wyrażenia za górą czy za górami
z zakończeniem -e, podobnie
zbudowana jak np. Pogórze,
Przymorze. Dawna wieś
istotnie leżała za górami,

W „Gazecie Rumskiej”, ukazującej się - z przerwami - od
dziesięciu lat, ukazało się wiele interesujących artykułów,
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 zatem do lektury naszego cyklu„Z archiwum
GR”. Dzisiaj wywiad z profesorem Jerzym Trederem, opublikowany w „Gazecie Rumskiej” w lipcu 2007 roku.

w dolinie rzeki Rum(i)nia.
Od nazwy tej wsi utworzono
nową nazwę tej rzeki Zagórska Struga, a także nową
osadę nad nią położoną: Zagórska Piła; człon piła jest
kaszubskim określeniem
tartaku. Z kolei topograficzna nazwa Biała, zwana też
Białą Strugą, tzn. zanikłego
dopływu rzeki Rumia, przeszła również na oznaczenie
wsi Biała Rzeka. Dzieliła się
ona na rumską i zagórską:
rumska Biała Rzeka była
określana po niemiecku
Louisenhof lub Ludwigshof,
stąd powstały przedwojenne
polskie nazwy Ludwichowo lub Ludwikowo. Prawdopodobnie tę część zwano
wcześniej Kanibudy (1880 r.)
i Kanie Budy (1921 r.). Jest
to nazwa kulturowa (humorystyczna) od wyrazu kania
(ptak) i buda.
- Podobno w dawnej
Rumi była też Kurza
Grzęda?
- Owszem, w źródłach
z 1923 r. występuje taka
żartobliwa nazwa dla bliżej
nie zlokalizowanych zabudowań. Pochodzi ona od wyrażenia kurza grzęda, określającego kurnik. Chodziło
tu zapewne o kurne chaty
i o grzędy, czyli zagony ziemi dla komorników.

Profesor Jerzy Treder kilka lat temu.

- Nikt nie ma wątpliwości co do pochodzenia
nazwy dzielnicy Lotnisko, bowiem w latach
trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku
w tym rejonie rzeczywiście startowały i lądowały
samoloty. Skąd się wzięła
natomiast Szmelta?
- Przyległa do Zagórza
osada zwana Szmelta (od
1923 r.), wcześniej Szmelca
(1627 r.) i Szmelc (1796 r.),
a najpierw Hamer i Ruda
(1565 r.) – pochodzi od niemieckiego schmeltz(en), tj.
topić, np. sadło, kruszce
i rudę (por. wyrazy smalec,
szmalc). W tej osadzie znajdował się zakład topiący
rudę (darniową i nie tylko),
nazywany też ruda „kopalnia rudy” czy z niemiecka
Hammer „kuźnica, kuźnia”.
- A skoro już o dzielnicach
mowa, pozostaje wyjaśnić
pochodzenie nazwy Janowa.
- Janowo nosiło wcześniej,

od 1342 r., nawet aż do 1923
r. topograficzną nazwę Krępiec, utworzoną od zanikłej
z czasem nazwy rzeki Krępa, wymienianej w dawnych
opisach granic Rumi. Nowa
nazwa osady i dóbr jest
dzierżawcza Janowo (niem.
Johannisdorf) pochodzi oczywiście od imienia Jan (niem.
Johann); niestety, ów dzierżawca nie jest bliżej znany.
Nazwa Szmelta dla pięknej dzielnicy Rumi pochodzi z niemieckiego słowa
schmeltz(en), tj. topić, np.
sadło, kruszce i rudę.
- Pozostaje wyjaśnić pochodzenie nazwy Janowa.
- Janowo nosiło do 1923
r. topograficzną nazwę
Krępiec, utworzoną od nazwy rzeki Krępa. Nowa
nazwa
osady
pochodzi
oczywiście od imienia Jan
(niem. Johann); niestety,
ów dzierżawca nie jest bliżej znany.
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TURYSTYKA I REKREACJA

Zdrowie
i dobra kondycja
Jedno i drugie mają mieszkańcy Rumi, którzy
biegają w licznych imprezach rekreacyjnych albo jeżdżą na rowerze. Miejski Dom Kultury zaprasza na
wspólne wycieczki rowerowe. Ostania taka wyprawa
odbyła się 16 maja. Jej uczestnicy przejechali trasę
z Rumi do Kosakowa, a potem przez Pierwoszyno
i Mechelinki do Rewy.
REKLAMA

KUPUJ OFERTĘ TUI W BIURZE PODRÓŻY W GALERII RUMIA
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

LAST MINUTE

EGIPT
SHARM EL SHEIKH
26.05 - wyloty z Gdańska, Katowic, Poznania,
Warszawy i Wrocławia

Falcon Hills
Sharm 3*

1 tydz.
Ceny od

2 tyg.
Ceny od

1359

1869

1599
2069

2359
3329

All inclusive

Park Inn 4*
All inclusive

Royal Albatros
Moderna 4*
All inclusive

OFERTA DNIA
WAŻNA TYLKO 18.05.15

Grecja-Karpathos
Samolotem
Grecja-Karpathos
1297zł
OFERTA DNIA
WAŻNA TYLKO 18.05.15

Termin: 27.05.15
Samolotem
śniadania
Wylot z Warszawy Pokój 2-osobowy
Termin: 27.05.15
Wylot z Warszawy

Alex***+

śniadania
Pokój 2-osobowy
Alex***+

Maroko
Samolotem
Maroko
Samolotem

Termin: 22.05.15 All inclusive
Wylot z Warszawy Pokój 2-osobowy

1297zł
os. / 7dni
os. / 7dni

1597zł
1597zł

Caribbean Village Agador***
Termin: 22.05.15 All inclusive
Wylot z Warszawy Pokój 2-osobowy
Caribbean Village Agador***
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LUDZIE I ICH PASJE

Rodzinna kolekcja

Stare motocykle znów lśnią dawną urodą
Zabytkowe motocykle wypełniły duży garaż i sporą piwnicę
w domu państwa Hartel na rumskim Zagórzu. Każdą chwilę
poświęca im Tadeusz Hartel, który swoją pasją zaraził dwóch
synów - Tadeusza i Arkadiusza. Razem zgromadzili kolekcję
około 50 maszyn z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX
wieku. Niektóre zostały wyremontowane i błyszczą urodą jak
za dawnych lat. Inne czekają jeszcze na odnowienie i uzupełnienie brakujących części, a to wymaga dużo czasu i wysiłku.
Junak, Osa, Gazela, Trophy i inne modele motorów,
które już zostały wykończone, przyciągają wzrok
lśniącym lakierem, lampami, skórzanymi siodełkami, oryginalnymi emblematami. Co ważne, można
na nich jeździć. Większość
motocykli została zarejestrowana i można poruszać
się nimi po ulicach. Jeden
z jednośladów, WFM M06
ma specjalna żółtą tablicę
rejestracyjną i status pojazdu zabytkowego.

MOTOCYKLOWE ZLOTY

Panowie Hartel jeżdżą
na zloty zabytkowych motocykli m.in. na odbywający się co roku w lipcu zjazd
w Starogardzie Gdańskim.
Na tej oraz innych tego rodzaju imprezach spotykają
pasjonatów starych pojazdów. Jest ich coraz więcej,
m.in. w Rumi.
- Do niedawna na takich
spotkaniach mogliśmy zaprezentować trzy motory,
teraz czasami na czwartym
motocyklu jedzie z nami
moja wnuczka Paulina mówi pan Tadeusz. Pan Arkadiusz śmieje się, że jego
mały synek Aleksander też
już interesuje się motorami.
Cóż, czym skorupka za młodu nasiąknie…

SENTYMENT Z DZIECIŃSTWA

- Wszystkie motocykle
powstały w naszym warsztacie, składane ze zdobywanych stopniowo części,
remontowane, czyszczone
i własnoręcznie malowane - mówi Tadeusz Hartel.
– Do Rumi przeprowadziliśmy się z Gdyni kilkanaście lat temu i dopiero tutaj
mogłem zrealizować swoje
zainteresowania i marzenia. Wcześniej nie miałem do tego odpowiednich
warunków. Po skończeniu budowy domu zająłem
się motorami. Od początku pomagali mi synowie.
Pan Tadeusz zawsze lubił jazdę na motorze. Jako
chłopiec jeździł na WSK
z własnym tatą, a jako
dorosły mężczyzna docie-

rał na motorze do pracy
w gdyńskiej stoczni. Potem
przesiadł się do samochodu,
ale o motorach nie zapomniał. Swoją pasją zaraził
synów. Pan Arek z okazji
Pierwszej Komunii Św. dostał motorynkę, którą ma
do dzisiaj. Powoli też staje
się zabytkowa.

TRUDNE KOMPLETOWANIE

Aby skompletować pierwsze stare motory, rumianie szukali części u znajomych, w warsztatach,
na złomowiskach. Czasem dla jednego niezbędnego elementu kupowali
cały zniszczony motocykl.
- Bywało, że dla dwóch
osłon, potrzebnych do odrestaurowanego
właśnie
motoru kupowaliśmy dwie
inne niekompletne maszyny - mówi Tadeusz Hartel. - Obecnie łatwiej jest
zdobyć potrzebne części, ponieważ producenci mają też
w swojej ofercie elementy
do zabytkowych motocykli.
Najtrudniej jest z częściami elektrycznymi, zapłonami, regulatorami napięcia,
prądnicami i iskrownikami.
Pomocnym źródłem zdobywania części karoserii,
silnika, lamp, lusterek i
innych elementów wyposażenia jest internet, poprzez
który kontaktują się również miłośnicy starych motocykli.

OD RAMY DO MOTOCYKLA

- Kiedyś zdobyłem ramę
od motocykla SHL M11,
znalezioną w starej szopie
i zacząłem dopasowywać do
ramy kolejne części - wspomina Arkadiusz Hartel.
- Z pomocą ojca i brata, a także starych książek motoryzacyjnych i dawnych instrukcji złożyliśmy cały motor.
- Ja zajmuję się głównie
spawaniem
i
malowaniem, a starszy syn Tadeusz elektryką i mechaniką - wyjaśnia Tadeusz
Hartel. - Młodszy syn pomaga we wszystkim, m.in.
w trudnym lakierowaniu.
Miłośnicy motorów dokładne
malują karoserie poszczegól-

nych motorów, które oprócz
określonej
barwy
mają
charakterystyczne
paski,
a także logo swojej marki.
Wszystkie elementy odrestaurowanej maszyny muszą
wyglądać jak oryginalne.
- Motory składają się nie
tylko z metalowych części,
mają też tapicerkę, czyli
siodełka, które także trzeba odnowić albo uzupełnić
brakujące części- dodaje
pan Tadeusz

JUNAK, OSA, IŻ

Kolejne motocykle w ich
kolekcji często były konsekwencją zwożonych do
domu elementów. - Kiedy jakaś zdobyta część
nie pasowała do motoru,
stawała się zalążkiem do
skompletowania
kolejnej
maszyny - mówi pan Tadeusz. -– Złożyliśmy nie
tylko kilkanaście polskich,
ale również kilka radzieckich i enerdowskich modeli.
I tak w kolekcji jest zarówno czarny motocykl
SHL M04 z 1951 roku
(pierwsze takie motory
wyprodukowano w 1948
r.), jak i wspaniały Junaki
M10. Są motory wsk m64
- w tym pierwszy model z
1964 roku, jest wspomniany SHL M11 oraz czerwony motor WFM M06. Jest
też skuter WMF „Osa”
i pierwszym model motoroweru „Komar” 230”, ze
sztywną ramą (bez teleskopów). W kolekcji nie
brakuje motoroweru „Ryś”.

Tadeusz Hartel (w głębi) oraz Arkadiusz Hartel z synkiem Olkiem pośród motocykli.

Obok polskich maszyn stoi
niemiecki Simson i masywne radzieckie motory: Iż
„Planeta”, który czeka na
odrestaurowanie oraz Iż 49
z ręcznymi biegami.

JAK Z FILMU

Jeszcze niedokończony,
ale już świetnie wyglądający niemiecki MZ ES
250/2 Trophy to jeden z
modeli wykorzystywanych
w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych przez
polską policję. Taki motor
„zagrał” w filmie „Nie lubię
poniedziałku”, w którym
jedną z postaci był policjant
na motorze.
Trophy z 1968 roku sąsiaduje w garażu ze starszą

o rok Gazelą, a stojąca obok
Osa z 1962 roku została
przystosowana do lewostronnego ruchu w Anglii,
przez co niektóre elementy
są usytuowane odwrotnie
niż w polskich czy niemieckich modelach.
Jest jeszcze rzadki Junak B 20 ze skrzynią transportową, należący do Tadeusza Hartela juniora.

SATYSFAKCJA
ZAMIAST PIENIĘDZY

- Do obrazu jednośladów z pierwszej połowy lat
sześćdziesiątych,
jeżdżących po polskich drogach,
brakuje tylko Shl M06T,
a poza tym brakuje motocy-

kli przedwojennych - mówi
Tadeusz Hartel senior.
- Mamy natomiast motocykl, który nigdy nie istniał, to znaczy nie był produkowany w żadnej fabryce.
Z różnych części złożyliśmy
własny motor, pomalowany
czarnym i złotym lakierem,
opatrzony naszymi inicjałami. Nazwaliśmy go „Sam”.
I chociaż co jakiś czas
pojawiają się propozycje
kupna motocykli, ich właściciele nie mają zamiaru
sprzedawać żadnego. Zabytkowe motory sprawiają
im dużo radości i satysfakcji, której nie zastąpią pieniądze.
Anna Kuczmarska
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Młodzi pływacy z Rumi

23 medale

23 medale przywieźli z Ogólnopolskich
Zawodów Pływackich Norda Swim we
Władysławowie podopieczni trenera
Marcina Malińskiego, zawodnicy Sekcji
Pływackiej UKS Tri Team Rumia.

Akademia Piłki Siatkowej Rumia Mistrzem Polski

Walec z Rumi

Wielkim sukcesem zakończył się udział siatkarek z Rumi w Finale Mistrzostw
Polski Młodziczek. Po raz pierwszy w historii drużyna Akademii Piłki Siatkowej
Rumia okazała się najlepsza w Polsce.
Zespół trafił do szczególnie trudnej grupy, tzw. grupy
śmierci. Wszystkie grające
w niej drużyny (MOS Wola
Warszawa, LTS Legionovia
Legionowo, Energa Gedania
i Akademia Piłki Siatkowej
Rumia) uznawane były za
faworytów turnieju, z aspiracjami do tytułu mistrzowskiego. Zgodnie z oczekiwaniami rozgrywka o awans
do półfinałów była bardzo
zacięta.
REKLAMA
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Mecz z Energą Gedania
Gdańsk rumianki przegrały 0:2 ( 20:25; 22:25),
natomiast pojedynek z
LTS Legionovia Legionowo, Akademia Piłki Siatkowej Rumia wygrała 2:0
(25:20; 25:17), podobnie
jak mecz z UMKS MOS
Wola Warszawa 2:0 (25:13;
25:15).
W półfinale rumianki
pokonały KS Pałac Bydgoszcz 2:1 (25:10; 19:25;

15:10), a w finale - UKS Lider Konstantynów Łódzki
2:1 (18:25; 25:20; 15:12).
Lider
Konstantynów
Łódzki był faworytem turnieju, ale dziewczęta z
Rumi kolejny raz w tym sezonie pokazały, że nie tracą
wiary w najtrudniejszych
sytuacjach. Odniosły upragnione zwycięstwo. Dodajmy, że Paulina Damaske
została najlepszą zawodniczką turnieju.

Skład Mistrzyń Polski
Młodziczek 2015:
Kamila Bryła, Paulina
Damaske, Inez Doering,
Weronika
Konefke,
Agnieszka
Makowska,
Sandra Mazurek, Zofia
Przyradzka, Sandra Reiter, Anna Stolińska, Kamila Żak.
Trener: Robert Sawicki
II trener: Tomasz Kordowski.

Oliwia Steć i Aleks Tomaszewski

Złote medale zdobyli: Dominik Bielawa, Kacper Musiński, Karolina Posańska, Oliwia Steć, Aleks Tomaszewski, Zuzanna Tomczak, Wiktor Trylski, srebro: Maksymilian Kac, Milan Marzec, Amelia Sakwińska, Oliwia
Steć, Aleks Tomaszewski, Zuzanna Tomczak, Wiktor
Trylski, brąz: Mateusz Adamczyk, Konrad Biedrawa, Dominik Bielawa, Milan Marzec, Kacper Musiński.
Puchar Burmistrza Miasta Władysławowo dla najlepszego zawodnika, za zajęcie pierwszego miejsca w indywidualnej klasyfikacji końcowej w kategorii 11 lat otrzymali
Oliwia Steć i Aleks Tomaszewski, a w kategorii 12 lat
zwyciężył Wiktor Trylski.
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Tai Chi dla każdego
Małgorzata Cudziło, dyplomowany instruktor fitness
oferuje nowe zajęcia Tai Ji Quan (Tai Chi), którego uczyła się, mieszkając kilka lat w Chinach. Tam zdobywałam
szlify, trenując każdego dnia ze swoim nauczycielem.
- W Tai Chi zachwyciły mnie pełne gracji ruchy, na pozór prostota, a jednak także wyzwanie - mówi Małgorzata
Cudziło. - Do ćwiczeń nie potrzebujemy maty, sprzętów
innego rodzaju wystarczy wygodne obuwie, sala, a jeszcze lepiej przestrzeń na łonie natury. Wspaniałe ćwiczenia
ogólnorozwojowe może wykonywać każdy.
Zapraszam na moje zajęcia tym bardziej, żebyście mogli
przekonać się na własnej skórze na czym polega Tai Chi.
Tai Chi wywodzi się z Chin, powstało około 3000 r. p.n.e.

Tai- Chi
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

ZAKŁAD USŁUG
ELEKTRYCZNYCH

REKLAMA

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 60 m2 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
www.apartament-rumia.pl

Henryk Syrocki

Rumia,
ul. Matejki 12
www.el-hen.com.pl
el-hen@wp.pl

tel./fax.: 58 679 64 90
tel.: 607 642 012

SKUTECZNA REKL AMA T YLKO

W GAZECIE RUMSKIEJ

ZADZWOŃ: tel. kom.: 693 051 090, tel.: 58 679 30 50
WWW.SERWUSIK.PL

HURTOWNIA
ZNICZY

FOTOGRAFIA REKLAMOWA
FOTOGRAFIA FOTOMODELINGOWA

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

POŻYCZKI

GOTÓWKOWE

do

25.000

Rumia, ul. Towarowa1

STRONY INTERNETOWE

pon.-pt. 8.00-16.00 - sob. 8.00-14.00
www.ogniwo-znicze.pl, tel.: 58 352-29-58

SKLEPY INTERNETOWE

Raty miesięczne

PROJEKTY DO DRUKU

Telefon:

PROMOCJA !!! Rabat -10%
Promocja do 30.05.2015 ważna z tym kuponem - WYTNIJ!

TEL.: 502 178 344

zł

728 637 947
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Andrzej Duda
Andrzej
Duda

www.andrzejduda.pl
www.andrzejduda.pl

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przyszłość ma
Przyszłość
ma
na
imię
Polska
na imię Polska

Polska przetrwa tylko wtedy,
kiedy będziemy o nią wspólnie dbać.
Będzie
się rozwijać
tylko wtedy, kiedy młodzi
Polska
przetrwa
tylko wtedy,
będą zo nią
swoją
przyszłość.
kiedyludzie
będziemy
niąwiązać
wspólnie
dbać.
To w waszych rękach leży dzisiaj przyszłość
Będzie
się rozwijać tylko wtedy, kiedy młodzi
naszego kraju. To od was zależy, w jakiej
ludzie będą z nią wiązać swoją przyszłość.
rzeczywistości będą żyć wasze dzieci.
To w waszych rękach leży dzisiaj przyszłość
Razem możemy zmienić przyszłość Polski.

naszego kraju. To od was zależy, w jakiej
Andrzej Duda
rzeczywistości będą żyć wasze dzieci.
Razem możemy zmienić przyszłość Polski.
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