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Dzwon
Ksiądz
Jerzy

Dla dzieci i młodzieży

W pierwszą rocznicę odsłonięcia w Rumi
Dzwonu „Ksiądz Jerzy”
oraz w 5. rocznicę beatyfikacji bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, odbyła się
uroczystość.
Str. 6

Władze Rumi pozyskały milion złotych dotacji na budowę boiska z oświetleniem przy
ul. Bukowej. Inwestycja będzie kolejnym etapem budowy obiektów sportowych.
- Cieszymy się z dofinansowania i podejmujemy dalsze starania o kolejne środki zewnętrzne - zaznacza burmistrz Michał Pasieczny.
Str. 5

Milion zł
na boisko
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Brzechwa patronem

Śpiewali i grali
na chwałę Bożą
Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi nosi imię Jana Brzechwy - jednego
z najlepszych dziecięcych poetów. Uroczystość nadania imienia odbyła
się 26 maja br.
Str. 9

Paliły się domy

Dwa
jubileusze

W sobotę 6 czerwca w części budynków szeregowych przy ul. DąbrowskiePodobnie jak w innych
go, nieopodal Ronda 25-lecia NSZZ So- miastach i gminach,
lidarności, wybuchł pożar.
w
Rumi
świętowa-

Piękny i wzruszający koncert odbył się na miejskim stadionie w Rumi
w święto Bożego Ciała.
Str. 15

W jednym z budynków zapaliło się poszycie
dachu, a chwilę później
ogień objął dwa kolejne
segmenty. Akcja strażaków trwała ponad trzy
godziny. Była trudna, bo
lokale były zamknięte
i nie było do nich dostępu. Trudno było zlokalizować źródło ognia.
Akcję utrudniał także
brak wody. Strażacy mu-

sieli ściągać więc posiłki.
Do gaszenia pożaru wezwano łącznie aż dwanaście zastępów straży
pożarnej.
Część mieszkań została zalana w trakcie
akcji gaśniczej. Budynki wymagają osuszenia
i remontu oraz wymiany
poszycia dachu. Najważniejsze, że w zdarzeniu
nikt nie ucierpiał.

no 25-lecie samorządu
w Polsce. W hali MOSiR odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej
z udziałem wielu gości.
Wkrótce odbędą się
w Rumi kolejne uroczystości, tym razem z okazji 35-lecie powstania
„Solidarności”. Rumskie
obchody jubileuszu zaplanowano 27 czerwca br.
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WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Po wyborach

Prezydent Elekt na Jasnej Górze i na Wawelu

Jak głosowali
mieszkańcy Rumi
24 maja br. w drugiej turze wyborów prezydenckich
w Rumi Prezydent Elekt Andrzej Duda uzyskał 39,40 procent głosów, natomiast 60,60 procent wyborców głosowało
na Bronisława Komorowskiego. Nasze miasto może pochwalić się najwyższą frekwencją w powiecie wejherowskim, wynoszącą 62,24 procent.
W całym powiecie wejherowskim Andrzej Duda
uzyskał 42,98 proc. głosów wyborców (37 920 głosów), natomiast Bronisław
Komorowski - 57,02 proc.
(50 317 głosów). W dwóch
gminach powiatu Andrzej
Duda zdobył większość głosów wyborców: w Luzinie
55,52 proc. (3445 głosów)
oraz w Lini 59,36 proc.
(1531 głosów).
Średnia
frekwencja
w drugiej turze wyborów
prezydenckich w powiecie
wejherowskim
wynosiła
58,34 proc. Jedynie w Rumi
do lokali wyborczych poszło
ponad 60 procent uprawnionych mieszkańców. W większości miast i gmin powia-

tu frekwencja była ponad
55-procentowa, a najniższą
odnotowano w Gniewinie
i Choczewie, gdzie na prezydenta głosowało zaledwie

ok. 46 procent wyborców.
Poniżej podajemy dokładne wyniki głosowania w Małym Trójmieście Kaszubskim.

Wejherowo
Andrzej Duda - 40,64 proc. (8 711 głosów)
Bronisław Komorowski - 59,36 proc. (12 724 głosów)
Frekwencja: 58,17 proc.
Rumia
Andrzej Duda - 39,40 proc. (8718 głosów)
Bronisław Komorowski - 60,60 proc. (13411 głosów)
Frekwencja: 62,24 proc.
Reda
Andrzej Duda - 46,09 proc. (4397 głosów)
Bronisław Komorowski - 53,91 proc. (5143 głosów)
Frekwencja: 57,12 proc.

Od nas zależy przyszłość
Druga i ostatnia tura wyborów Prezydenta RP już za nami. Frekwencja była lepsza niż w pierwszej turze. Jest to małe światełko
w tunelu. Cieszę się, że większa część Polaków stwierdziła, że nic
o nas bez nas. Takiego zdania jest też większośc mieszkańców
Rumi. O liczny udział w wyborach apelowała m.in. „Gazeta Rumska“, bo na tym polega demokracja.
Mamy nowego Prezydenta
Elekta. Został nim Andrzej Duda,
który przystąpił do swojej kampanii wyborczej z hasłem „Przyszłość ma na imię Polska“, mocno
akcentując, „że Polska przetrwa
tylko wtedy, kiedy będziemy
o nią wspólnie dbać. Będzie się
rozwijać tylko wtedy, kiedy młodzi ludzie będą z nią wiązać swoją
przyszłość. To w waszych rękach
leży dzisiaj przyszłość naszego
kraju. To od was zależy, w jakiej
rzeczywistości będą żyć wasze
dzieci. Razem możemy zmienić
przyszłość Polski.“
Dla mnie, katolika i osoby
głęboko wierzącej niezmiernie
ważną chwilą po wyborach,
była obecność nowego Prezydenta na Jasnej Górze i jego
słowa „wszystko się udało
dzięki wsparciu właśnie takiemu (Matki Boskiej Częstochowskiej - dop.autora), za co
jestem ogromnie zobowiązany
i stąd moja obecność tutaj“.
Prezydent był też przy grobie
ś.p. pary Prezydenckiej Marii
i Lecha Kaczyńskich, gdzie pa-

dły słowa: „Jestem na Wawelu
dlatego, że tu jest nasza narodowa katedra, tutaj spoczywa
pan Prezydent prof. Lech Kaczyński, dzięki któremu jestem
tutaj dzisiaj i jestem tym, kim
jestem. To przy nim uczyłem
sie etosu prezydenta, przy nim
poznawałem rolę, jaką ma do
odegrania, zyskiwałem świadomość, kogo reprezentuję, nabrałem poczucia godności, godności państwa polskiego, dumy
narodowej. To właśnie pan prezydent prof. Lech Kaczyński
mnie uczył, dlatego moja obecność tutaj jest czymś zupełnie
naturalnym. To był mąż stanu,
wielki człowiek, który właściwie całe swoje dorosłe życie poświęcił służbie dla swoich rodaków. W tej służbie oddał życie.“
Słowa te świadczą o wierze nowego Pana Prezydenta
i ogromnym szacunku dla
Jego poprzednika – Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Wszyscy
przegrani
w
tych wyborach zapomnieli
i odeszli od wiary naszych

Co może, a czego nie może Prezydent RP?
24 maja br. naród zdecydował, kto będzie piastował najwyższy urząd w kraju. Prezydent RP jest zwierzchnikiem sił
zbrojnych, strażnikiem konstytucji, ale bywa również określany jako strażnik żyrandola, który niewiele może. Moim
zdaniem to nieprawda. Prezydent jest wybierany z imienia
i nazwiska, tj. wybieramy konkretną osobę na konkretne
stanowisko. To naród decyduje o tym, kto będzie piastował
najwyższy Urząd w Państwie - nie partia, nie Sejm, nie Senat, a właśnie Naród.
W wyborach prezydenckich spełniamy jeden z najważniejszych przywilejów
demokratycznych państw.
Choćby z tego powodu prezydent ma mocną pozycję,
w porównaniu na przykład
do Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, którego, jakby nie patrzeć, nie
wybieramy.
System polityczny RP
jest swoistą mieszanką
systemu
parlamentarno-gabinetowego (taki system
panuje w Republice Federalnej Niemiec) i systemu
prezydenckiego. Co tak
naprawdę Prezydent może
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w obecnych czasach? Konstytucja daje prezydentowi parę prerogatyw, które
skutecznie mogą mu pomóc
w osiągnięciu zamierzonych celów.
Po pierwsze inicjatywę
ustawodawczą. Taką inicjatywę posiada: grupa 15
posłów, Senat, Rada Ministrów, grupa 100 tys obywateli i właśnie Prezydent.
Sytuacja polityczna daje
Prezydentowi - Elektowi
A. Dudzie szansę złożenia
projektów ustaw jeszcze za
tej kadencji Sejmu, co skutkować może ich rychłym
przyjęciem,
gdyż
wraz

z końcem kadencji Sejmu
wszystkie
nieuchwalone
ustawy lądują w koszu.
Gdyby np. przedłożył ustawę podnoszącą kwotę wolną od podatku, to posłowie
moim zdaniem nie odważą
się jej odrzucić przed jesiennymi wyborami, żeby nie
narażać się wyborcom.
Prezydent
może
zarządzić referendum. Jak
szybko jest to możliwe,
to byliśmy świadkami po
pierwszej turze wyborów,
kiedy to już ustępujący
Prezydent w 1 weekend był
w stanie zrobić więcej w
sprawie JOW-ów niż przez

całe 5 lat kadencji (pomijając fakt ignorowania
głosów obywateli wnoszących swoje inicjatywy w tej
sprawie).
Chęć zarządzenia referendum w danej sprawie
skutecznie może zmobilizować rząd do podjęcia działań, których nie podjąłby
bez nacisków Prezydenta.
Prezydent może również zawetować ustawę, czyli spowodować, że ustawa nigdy
nie wejdzie w życie.
Prezydent może skierować ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego,
który
w większości ma spore
zastrzeżenia do ustaw
uchwalanych przez Sejm.
Ma istotny wpływ na
wymiar sprawiedliwości,
gdyż powołuje prezesów
Sądu Najwyższego oraz
wiceprezesów Naczelnego
Sądu Administracyjnego
- to ci sędziowie odpowiadają w dużej mierze za linię orzecznictwa sądów w
Polsce na zasadzie precedensów de facto, uchwalania Uchwał o mocy zasad

prawnych itp. Prezydent
również powołuje członków
KRRiT, Rady Polityki Pieniężnej itd.
Widać więc, że Prezydent RP jest „graczem“ na
scenie politycznej, z którego zdaniem należy się
liczyć. Prezydent RP jest
wybierany z woli Narodu,
jest strażnikiem Konstytucji, a także ostatnim
buforem bezpieczeństwa
przed niebezpiecznymi dla
obywateli zapędami rządu.
Życzę
Prezydentowi
Elektowi Andrzejowi Dudzie wytrwałości w sprawowaniu tego zaszczytnego
urzędu oraz tego, żeby nie
bał się krytycznych głosów,
które jak mantrę będą powtarzać, że jako Prezydent
nic nie może, do niczego nie
jest uprawniony. Jestem
przekonany, że Prezydent
Elekt doskonale zdaje sobie
sprawę ze swoich uprawnień i możliwości wynikających z piastowania urzędu
Prezydenta RP.
Michał Kowalik

Ojców. To dla nich pozwolę
sobie przytoczyć pewne ważne informacje. Otóż 24 maja
w święto Zesłania Ducha
Świętego, Duch Święty odmienił oblicze tej ziemi - natychmiast! Moim zdaniem
dostaliśmy to, czego chcieliśmy! Jest to jednak dopiero
początek pracy, nie koniec!
Ci, którzy przegrali wybory, raczej nie znają kalendarza
liturgicznego i historycznego.
Przypomnę zatem, że uroczyste zaprzysiężenie Prezydenta
Elekta nastąpi w dniu wymarszu Kadrówki i w dniu Przemienienia Pańskiego.
Mam nadzieję, że te
wszystkie dowody pozwolą na
szczerą przemianę w naszych
sercach, z których wyrzucimy nienawiść, brak szacunku dla głosujących inaczej, że
będziemy dążyli wszyscy razem do zjednoczenia naszych
rodzin i wszystkich Polaków.
Tego życzę sobie i wszystkim Państwu.
Mirosław Słowikowski
OGŁOSZENIE

POŻYCZKI

GOTÓWKOWE

do

25.000
zł

Raty miesięczne
Telefon:

728 637 947
ARCHIWALNE WYDANIA
I BIEŻĄCE MATERIAŁY
ZAMIESZCZANE
W „GAZECIE RUMSKIEJ”
ZNAJDZIESZ NA
NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ:
WWW.GAZETARUMSKA.PL

BUŁGARIA
SŁONECZNY
B
DZIEŃ
DOBRY
DZIEŃ
DOBRY
KUPUJ OFERTĘ TUI W BIURZE PODRÓŻY W GALERII RUMIA
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25 lat samorządu terytorialnego

Rumia to nasza wspólna sprawa
Z okazji 25-lecia samorządu, powołanego w Polsce w 1990 roku, w hali MOSiR w Rumi odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej z udziałem wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. W sesji uczestniczyli rumscy radni z przewodniczącym RM, Arielem Sinickiem na czele,
a także radni poprzednich kadencji oraz inni samorządowcy z Rumi. Były też m.in. rumskie siatkarki.
Po roku 1989 powszechne
było dążenie do wprowadzenia zmian ustrojowych. Jedną z najważniejszych decyzji
była Ustawa o samorządzie
terytorialnym w Polsce z 8
marca 1990 r. Podobne rozwiązania nie były niczym
nowym w demokratycznym
świecie - a nasza ustawa,
historycznie patrząc, w dużej mierze wzorowała się na
prawie pruskim.
Władza
samorządowa
jest wyrazem autonomii,
przywrócono kompetencje
mieszkańcom, a wybrani
przez nich radni decydują
o warunkach rozwoju miasta. Władza jest blisko obywatela, to w samorządach
załatwia się najwięcej spraw.
W Rumi uroczystą sesję
z okazji 25-lecia samorządu
otworzył
przewodniczący
Rady Miasta - Ariel Sinicki. Wojewoda Ryszard
Stachurski i inni szacowni goście złożyli życzenia,
a listy gratulacyjne przesłali marszałek pomorski
Mieczysław Struk oraz posłanka Krystyna Kłosin.
Profesor Wojciech Lamentowicz mówił o histo-

rii samorządu w Europie
i pracach nad ustawą samorządową, w których brał
udział. W prezentacji multimedialnej przypomniano zebranym burmistrzów, członków zarządu oraz radnych
wszystkich kadencji, łącznie
z obecną - VII już kadencją.
W tym czasie Rumia
zmieniła się, rozbudowały
się dzielnice, drogi, szkoły,
place zabaw. Czy zrobiono
już wszystko, co było możliwe? Czy wykorzystano
wszystkie szanse? Przy
okazji święta nie było mowy
o niezrealizowanych obietnicach w latach poprzednich czy o niespełnionych
oczekiwaniach mieszkańców.
Przed
burmistrzem
miasta Michałem Pasiecznym i Radą Miasta duże
wyzwania: szukanie i pozyskiwanie środków, nowe
inwestycje. Chciałbym, aby
po czterech latach zarówno
władza, jak i mieszkańcy,
mogli powiedzieć: tak, udało się, zrobiliśmy dużo, bo
Rumia to nasza wspólna
sprawa.
Ryszard Hinc

Na górnych zdjęciach
obecni i byli samorządowcy podczas uroczystej sesji w hali MOSiR w Rumi.

Obok: gratulacje i nagrody od władz miasta
odbierały mistrzynie Polski - młodziczki Akademii
Piłki Siatkowej Rumia.
Burmistrz Pasieczny
otrzymał od nich złoty
medal jako podziękowanie za wsparcie siatkarek
przez rumski samorząd.
Fot. Wojtek Hintzke

Więcej zdjęć na www.gazetarumska.pl

Rumscy sportowcy z medalami
Zawodnicy Rumskiego Klubu Sportowego zdobyli 5
medali na Mistrzostwach Juniorów
i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce. Złoto i srebro
na 800 m juniorów
młodszych zdobyły Daria Kohnke
i Kamila Hinc.

Srebrne medale wywalczyli Damian Klawikowski (chód 10 km) i Konrad
Piotrowski (bieg 400 m), a
brązowy - Joanna Walas
(bieg na 100 m).
Trenerem tej znakomitej
ekipy lekkoatletów jest Tadeusz Pepliński, współautor sukcesów wielu rumskich sportowców.
Gratulujemy!
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Dla dzieci i młodzieży

Milion złotych
na budowę boiska

Ofiarni rumianie

Prawie 20 litrów krwi

Prawie 19,5 litrów krwi udało się zebrać podczas Akcji
Honorowego Oddawania Krwi, która odbyła się 31 maja br.
w Przychodni „Panaceum” w Janowie. Jak zwykle mieszRumski samorząd odniósł sukces. Ministerstwo Sportu kańcy naszego miasta nie zawiedli.
i Turystyki przyznało Rumi milion złotych dotacji na budowę boiska sportowego z oświetleniem przy ul. Bukowej.
Zarejestrowało się 48
Inwestycja będzie kolejnym etapem budowy w tym rejo- osób, a po badaniach okazało
się, że 43 osoby mogą oddać
nie miasta obiektów sportowych. Korzysta z nich przede krew. Tradycyjnie, wszyscy
wszystkim SALOS, czyli Salezjańska Organizacja Sporto- którzy oddali krew otrzymali upominki ufundowane
wa, organizująca rozgrywki piłkarskie dla dzieci i mło- przez rumskich sponsorów.
Jako jeden z pierwszych,
dzieży.
Dofinansowanie,
które otrzymaliśmy jest
kolejnym etapem rozbudowy boiska SALOS RUMIA - wyjaśnia burmistrz
Rumi, Michał Pasieczny. - Wcześniej w Starej
Rumi zbudowano boisko
w ramach programu „Orlik”, ale od jakiegoś czasu przygotowujemy się
do kolejnych etapów rozbudowy tego obiektu. Po
otrzymaniu tak pokaźne-

go dofinansowania, przystąpimy do budowy boiska
piłkarskiego z niezbędnym wyposażeniem, czyli
profesjonalną nawierzchnią syntetyczną, mini trybunami, piłkochwytami,
ogrodzeniem, wiatami dla
zawodników itp.
Kosztorys
inwestorski zakłada realizację
tej inwestycji w kwocie
1,7 mln zł. Oprócz dofinansowania w wysokości

1 mln zł, potrzebne będą
środki z budżetu miejskiego.
- Kwota, którą będziemy
mieli dołożyć, zapewne po
przetargu będzie niższa
i wówczas poznamy rzeczywistą wartość inwestycji
- dodaje burmistrz Pasieczny. - Cieszymy się z dofinansowania i podejmujemy
starania w celu pozyskiwania kolejnych środków
zewnętrznych.

pojawił się Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. Krew oddaje
honorowo już od kilku lat
i jest obecny na każdej Akcji Honorowego Oddawania
Krwi, organizowanej przez
burmistrza Rumi.
- Jeżeli można pomóc w
taki sposób, dlaczego tego
nie zrobić? - twierdzi Ariel
Sinicki. - W bankach ciągle
krwi brakuje. Przed nami
wakacyjne wyjazdy, podczas
których niestety zdarzają się

Ariel Sinicki był jednym z 43 krwiodawców, którzy przekazali cenny dar chorym i poszkodowanym w wypadkach.

wypadki. Ulegają nim m.in.
dzieci, a krew ratuje im życie.
Warto wziąć udział w akcji.
Akcja Honorowego Oddawania Krwi była już
dwudziestą szóstą akcją organizowaną przez Burmistrza Miasta Rumi.

Akcję obsługiwał personel z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.
Zebrana krew trafiła
do gdańskiego banku krwi
przy RCKiK.

Mieszkańcy Zagórza poznają się i integrują

Dzień sąsiada po raz piąty
Małym jubileuszem mogą poszczycić się mieszkańcy Zagórza, którzy po raz piąty zorganizowali spotkanie integracyjne
pod nazwą „Dzień Sąsiada”. Dumni są z tego, że mają swój dzień, w którym mogą spotkać się nie tylko przy zwyczajnym
„dzień dobry”, ale także usiąść, porozmawiać, pochwalić się swoimi wyrobami czy wypiekami.
Idea zorganizowania takiego spotkania powstała pięć
lat temu wśród nowych mieszkańców ulicy Kapitańskiej.
Z założenia chcieli poznać nie tylko najbliższych sąsiadów
zza płotu, ale także dalszych, mieszkających dwie, trzy czy
cztery ulice dalej. Na pierwszym spotkaniu było ok. trzydziestu osób, głównie z ulicy Kapitańskiej, Admiralskiej,
płk. Dąbka i Towarowej.
Przez następne lata liczba uczestników spotkań wzrastała, gdyż mieszkańcy kolejnych ulic zgłaszali chęć udziału w tej formie integracji.
Charakter spotkań co roku ulegał zmianie. Pierwsze
było na sportowo - z przeciąganiem liny panów, ale także
i pań, rodzinnymi biegami w workach itp. Następny rok to
sąsiedzka strefa kibica związana z rozgrywanymi w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.
Przez kolejne dwa lata - wspólne śpiewanie biesiadne
przy ognisku, gdzie nie mogło zabraknąć pieczonych kiełbasek. Jubileuszowe - piąte spotkanie na Zagórzu odbyło
się w scenerii lasu, przy dobrej muzyce, tańcach, smakowitościach pieczonych na grillu.
W Dniu Sąsiada uczestniczył burmistrz miasta Michał
Pasieczny wraz z rodziną oraz radni-organizatorzy, bez
których impreza nie odbyłaby się: Beata Ławrukajtis,
Tomasz Urbaniak-Dzienisz oraz Marcin Kaczmarek.
Z okazji pięciolecia przedstawiono prezentację multimedialną, dotyczącą historii spotkań sąsiedzkich na Zagórzu.
Na zakończenie wspólnej zabawy wszyscy uczestnicy
solidarnie zapowiedzieli swoje przybycie na kolejną doroczną sąsiedzką imprezę.
Gratulujemy inicjatywy mieszkańcom oraz radnym.
Robert Ławrukajtis
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W rocznicę beatyfikacji bł. ks. Jerzego

Dzwon zabrzmiał
po raz drugi
W pierwszą rocznicę odsłonięcia w Rumi Dzwonu „Ksiądz
Jerzy” oraz w 5 rocznicę beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Fundację „Słowo”. Dzwon, jak co roku, zabił dźwięcznie dla mieszkańców miasta, ku czci księdza Jerzego.
W kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego odprawiona
została msza św., a po Eucharystii, przed Dzwonem Ksiądz
Jerzy na Skwerze Jana Pawła
II, odbył się koncert.
Jak zwykle pięknie zaśpiewał zespół Etta z Zespołu
Szkół Salezjańskich w Rumi,
w składzie: Klaudia Groth,
Klaudia Kornacka i Monika Białogłowy. Zespół prowadzi Anna Bronowicka.
Uroczystość prowadził
K azimierz K law iter,

jeden z inicjatorów odlania i zawieszenia w Rumi
dzwonu Ksiądz Jerzy,
a wśród uczestników znaleźli się: prezes Fundacji „Słowo” w Rumi, Jan
Klawiter i wicestarosta wejherowski, Witold
Reclaf.
Ks. Waldemar Łachut,
proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odprawił mszę św. oraz wziął
udział w uroczystości przy
Dzwonie Ksiądz Jerzy.

Kalendarium

Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki rozpoczął się w 1997 r. w Warszawie.
19 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI wydał
Dekret stwierdzający męczeństwo ks. Popiełuszki,
a w lutym 2010 r. wyznaczył datę Jego beatyfikacji.
6 czerwca 2010 r. beatyfikacja ks. J. Popiełuszki
na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
20 września 2014 r. rozpoczął się proces kanonizacyjny w Crēteil we Francji.

O d l a ny w p ra cowni Felczyńskich
w Przemyślu w 2010
roku dzwon “Ksiądz
Jerzy” ufundowało
społeczeństwo naszego miasta w roku
2010, w XXX rocznicę
upamiętnienia Sierpnia’80, a także dla
upamiętnienia jednej
z najpiękniejszych
postaci “Solidarności”,
kapelana ks. Jerzego
Popiełuszki.
Dzwon o masie
190 kilogramów został zawieszony w
2014 roku dzwonnicy nieopodal pomnika świętego Jana
Pawła II.

IX Spotkanie Młodych w Lednicy

Rumianie wśród 100 tysięcy uczestników
6 czerwca na Polach Lednickich odbyło się XIX Spotkanie Młodych, na które
zapraszał o. Jan Góra. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 tysięcy uczestników
z całej Polski, a wśród nich młodzież z Rumi.
To największe na świecie
spotkanie młodych (z wyjątkiem spotkań z papieżem), co
podkreślał sam o. Jan Góra
podczas konferencji prasowej.
Spotkanie
podzielono
na kilka części, w oparciu
o cztery symbole Ducha
Świętego (ziemia, woda,
ogień i wiatr), które stanowiły ramy programu.
Warto podkreślić, że już
od rana na Polach Lednic-
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kich odbywała się spowiedź
- w warunkach nietypowych,
bo nie w konfesjonałach, ale
na polu, na trawie, księża
krążyli po całym terenie.
O godzinie 17.00 wystrzał
armatni oficjalnie rozpoczął
spotkanie. Po kolei odbywały się zaplanowane części. Młodzież wysłuchała
także przesłania Ojca Św.
Franciszka, a w przerwach
między kolejnymi punktami

programu radośnie wielbiła
Boga tańcem i śpiewem.
Głównym punktem dnia
była msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa
Kowalczyka i koncelebrowana przez wszystkich
obecnych w Lednicy kapłanów, których było ok. tysiąc.
Spotkanie zakończyło się
adoracją Najświętszego Sakramentu i przejściem przez Bramę Rybę o północy. Co roku na

Lednicy obowiązuje inne hasło
przewodnie. Tym razem były
to słowa z Dzienniczka św.
siostry Faustyny Kowalskiej
„Miłość Cię znajdzie”.
W tym roku, w XIX Spotkaniu Młodych, wzięli też udział
rumianie – zorganizowano kilka wyjazdów autokarowych,
m.in. z parafii NMP Wspomożenia Wiernych, z opieką duchowną ks. Dawida Błażkowa.
Alicja Partyka

Grupa młodzieży z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
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35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Już w czerwcu uroczystości w Rumi
W połowie sierpnia 1980 roku wybuchła fala protestów robotniczych.
Zaczęło się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, ale dzień później do strajku
okupacyjnego przystąpiła Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a potem kolejne zakłady pracy na Pomorzu i w całej Polsce. Strajkowały także
przedsiębiorstwa w Rumi, m.in. największy zakład - Fabryka Urządzeń
Okrętowych i kilka innych. Pod koniec sierpnia protestowało ok. 700 zakładów w całej Polsce, w strajku brało udział ok. 700 tysięcy osób.
Siła i wytrwałość protestujących ludzi doprowadziła do podpisania Porozumień Sierpniowych w Sali BHP w gdańskiej stoczni 31 sierpnia 1980
roku. Pierwszym, najważniejszym skutkiem tego wydarzenia (zgodnie z
pierwszym postulatem Miedzyzakładowego Komitetu Strajkowego) było
utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, do którego w kolejnych miesiącach zapisało się 10 milionów
Polaków. W tym roku obchodzimy 35-lecie powstania „Solidarności”. Rumskie obchody jubileuszu NSZZ „Solidarność” odbędą się już w czerwcu, a
dokładnie 27 czerwca br.
Obok zamieszczamy program tego wydarzenia, a poniżej artykuł uczestnika Sierpnia’80, rumianina Ryszarda Hinca, który jest członkiem Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 35-lecia „Solidarności” w Rumi.

Strajk w Stoczni Gdynia trwał 17 dni

Solidarność i walka w sierpniu 1980
Strajk okupacyjny w Stoczni Gdynia rozpoczął się w piątek 15 sierpnia 1980 r. Andrzej Kołodziej, który zatrudnił się w
niej dzień wcześniej i nie znał tam prawie nikogo, miał ogromny dar przekonywania i spowodował, że stoczniowcy przerwali pracę i zgromadzili się na placu przy głównej bramie stoczni. Trwali tam ponad dwa tygodnie, mając w pamięci
poprzednie tego typu protesty – brutalnie i krwawo tłumione.
Był to także gest solidarności ze strajkującymi
w Stoczni Gdańskiej, którzy w swoich postulatach
żądali powrotu do pracy Anny Walentynowicz,
uwolnienia więźniów politycznych, powstania niezależnych związków zawodowych, budowy Pomnika
Ofiar Grudnia 1970.

DRUKARNIA
I RADIOWĘZEŁ

W
Stoczni
Gdynia
powstał Komitet Strajkowy, zajęto drukarnie
i codziennie z maszyn
schodziły tysiące druków,
które rozchodziły się po
całym Trójmieście. Strajkujący mieli w swoich
rękach radiowęzeł stoczniowy, działała służba
zdrowia, stołówki przygotowywały wyżywienie, a
ogromny teren stoczni był
strzeżony całą dobę.
W sobotę 16 sierpnia
Komitet Strajkowy Stocz-

ni Gdańskiej podpisał
porozumienie z dyrekcją
i zakończył strajk. Stoczniowcy gdyńscy i strajkujący w innych zakładach
pracy czuli się oszukani.
Jednak trwali, zawiązany został Gdyński Miejski
Komitet Strajkowy.

kowy, a strajkujących
zakładów przybywało –
stały się siłą, z którą rządzący zaczęli się liczyć. 31
sierpnia 1980 r. nastąpiło
podpisanie porozumienia
przez Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy z Komisją Rządową.

MSZA W STOCZNI

NIEBEZPIECZNIE

W niedzielę 17 sierpnia
odprawiono Mszę Św. w
Stoczni Gdynia. Odważnym księdzem, który nie
odmówił
strajkującym,
był ksiądz prałat Hilary
Jastak, proboszcz parafii
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni. Homilia
wygłoszona przez ks. Jastaka dodała otuchy i wiary strajkującym.
Z
tego wydarzenia
mam cenną dla mnie pamiątkę - obrazek z podpisem ks. Jastaka.
Ostatecznie w Stoczni
Gdańskiej strajk kontynuowano, powstał Międzyzakładowy Komitet Straj-

Cieszy mnie bardzo,
że pan Andrzej Kołodziej
poprzez swoją działalność stara się dać Stoczni Gdynia oraz wszystkim, którzy strajkowali
w gdyńskich i okolicznych
zakładach, należne im
miejsce w historii. Stocznię Gdynia każdego dnia
po zmierzchu otaczało
wojsko, było bardzo niebezpiecznie, szczególnie
w pierwszym tygodniu,
kiedy wszystko mogło się
zdarzyć, łącznie z użyciem
siły – tak jak to miało
się stać już niedługo, po
wprowadzeniu stanu wojennego.

21 POSTULATÓW

Większość z 21 postulatów sformułowano w
Gdyni, strajkujący tam
nie załamali się i dumnie
po południu 31 sierpnia
opuszczali zakład. Rumskie zakłady przyłączyły się do strajków, każdy
miał swój wkład w ostateczne zwycięstwo.

RADOŚĆ
TRWAŁA KRÓTKO

Jednak festiwal solidarności nie trwał długo - 13 grudnia 1981
r. wprowadzony został
stan wojenny – zdelegalizowano wówczas „Solidarność”. Dopiero rok
1989 przyniósł zmiany
i nowe nadzieje.
Ryszard Hinc
Pamiątka ze strajku w Stoczni Gdynia - obrazek z podpisem ks. Hilarego Jastaka,
bardzo zasłużonego kapłana, wspierającego protestujących robotników. Pomnik
ks. Jastaka stanął na ul. Władysława IV w Gdyni, a jego grób znajduje się przy pobliskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada

Spotkanie
na Szmelcie

Nie tylko burmistrz Michał Pasieczny
odpowiadał na pytania mieszkańców
Szmelty i Zagórza, przybyłych na spotkanie do Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego. Z inicjatywy radnych Jarosława
Muszyńskiego i Floriana Mosy odbyła
się tam kolejna rozmowa przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami.
Mieszkańcy
pytali
m.in. o szansę na budowę nieutwardzonych ulic
na Szmelcie oraz remont
zniszczonych nawierzchni
w tej i sąsiedniej dzielnicy.
Jedna z uczestniczek spotkania przypomniała, że
na budowę drogi czekają od
wielu lat m.in. mieszkańcy
ul. Szancera.
Burmistrz, sekretarz
miasta oraz radni wyjaśniali, że budowa dróg
w Rumi jest jednym z
ważnych zadań, ale trzeba jeszcze uzbroić się w
cierpliwość.
Inwestycje
drogowe na razie prowadzone są w niewielkim
zakresie, ponieważ brakuje środków w budżecie
miasta. Władze miasta
starają się pozyskiwać
inwestorów i zapełniać
miejską kasę tak, aby wystarczyło pieniędzy m.in.
na budowę ulic.

Obecne na spotkaniu
panie zwracały uwagę na
konieczność urządzenia na
Szmelcie placu zabaw, a Michał Pasieczny, który jest
mieszkańcem tej dzielnicy
i ojcem kilkuletniego synka, przyznał rację uczestniczkom zebrania. Plac zabaw na pewno na Szmelcie
powstanie, prawdopodobnie
w rejonie ulic Zielarskiej
i Batorego.
Mieszkańcy apelowali do
przedstawicieli władz Rumi
o jak najszybszy remont
chodników, m.in. na ulicy
Batorego i Sabata, gdzie
trudno się chodzi, zwłaszcza starszym osobom, inwalidom, matkom z wózkami.
Poruszono problem braku dostępu do Zagórskiej
Strugi z powodu zagradzania terenów nad rzeką
przez właścicieli niektórych
posesji (np. na ul. Młyńskiej), a sekretarz Ryszard

Grychtoł potwierdził, że
taki proceder jest niezgodny z przepisami.
Najwięcej
mówiono
podczas
spotkania
o komunikacji miejskiej.
Mieszkańcy skarżyli się,
że autobusy jeżdżą zbyt
rzadko i nie są zsynchronizowane z innymi
liniami. Najbardziej doskwiera
mieszkańcom
Szmelty brak połączenia
autobusowego (linia 85)
z przychodnią przy ul.
Derdowskiego. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne muszą przesiadać się
na ul. Starowiejskiej, aby
dotrzeć do lekarza.
- Autobusy powinny jeździć tak, jak my chcemy, a
nie, jak dyktuje nam gdyński ZKM - mówili mieszkańcy. - Zwłaszcza, że z
budżetu miejskiego dofinansowujemy komunikację
miejską w Rumi.

W siedzibie Caritas w centrum Rumi odbyło się również spotkanie władz miasta z mieszkańcami, zainicjowane przez radnego Michała Kryżę. W spotkaniu wziął udział
burmistrz Michał Pasieczny, sekretarz miasta Ryszard Grychtoł oraz kilkoro radnych. Poruszono tam wiele tematów, intrygujących mieszkańców. Burmistrz, sekretarz
miasta i radni odpowiadali na pytania uczestników dyskusji.

8

Gazeta Rumska, nr 6 (96), czerwiec 2015

AKTUALNOŚCI

Lucyna Penkowska dyrektorem I LO

Doświadczenie
i nowe pomysły
Nowym dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im.
Książąt Pomorskich w Rumi, w wyniku konkursu, została
Lucyna Penkowska, dotychczasowa wicedyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rumi Janowie, odpowiedzialna za funkcjonowanie II LO w Rumi.
Lucyna
Penkowska
pokonała w konkursie pięcioro innych kandydatów
na stanowisko dyrektora
I LO, zyskując uznanie komisji za prezentację własnej koncepcji na rozwój
szkoły. Przewiduje ona
kontynuację wysokiego poziomu nauczania, a także
podniesienie jakości i efektów kształcenia młodzieży
pod kątem ich możliwości
i szans dostania się na wybrane studia.
- Bardzo się cieszę z werdyktu komisji konkursowej,
której dziękuję za zaufanie
- powiedziała nam w rozmowie telefonicznej Lucyna
Penkowska. - Mam duże
doświadczenie, a więc sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły ponadgimnazjalnej nie są mi obce.
Jestem pod wrażeniem bazy
szkoły przy ul. Starowiejskiej, wyremontowanej przez
obecnego dyrektora Janusza
Wolańskiego. Mam zamiar
wspierać zajęcia sportowe, z
których znane jest rumskie
liceum, a także organizować
inne dodatkowe zajęcia dla
uczniów, m.in. takie, które
ułatwią nauczanie i uczenie
się różnych przedmiotów, w
szczególności przedmiotów
ścisłych.
Nowa pani dyrektor zapowiada współpracę z Radą
Rodziców,
Samorządem
Uczniowskim i organem
prowadzącym (Starostwo
w Wejherowie), a także z
wyższymi uczelniami. Zamierza też wspierać kadrę
pedagogiczną w każdym

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

Nosi imię Brzechwy
Bezimienna dotąd Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi nosi
imię Jana Brzechwy - jednego z najlepszych dziecięcych poetów. Imię to wybrali sami uczniowie, rodzice oraz nauczyciele podczas szkolnego głosowania. Uroczystość nadania
imienia odbyła się 26 maja br.

zakresie. Mile widziane są
nowe pomysły, inicjatywy,
ale także kontynuacja dotychczasowych
przedsięwzięć na terenie szkoły. Podejmowane będą starania
o pozyskiwanie środków
zewnętrznych z funduszy
unijnych na realizację projektów edukacyjnych i innych działań wspierających
proces edukacji.
Lucyna Penkowska chciałaby rozwinąć współpracę
miedzy rumskimi liceami,
co byłoby możliwe choćby poprzez wspólne realizowanie
ciekawych projektów. Można
również organizować międzyszkolne konkursy i inne
wydarzenia, które posłużą
integracji młodzieży z naszego miasta i nie tylko.

- Zależy mi, aby do rumskiego liceum uczęszczali
również uczniowie z innych
miejscowości powiatu wejherowskiego i puckiego albo
z pobliskiej Gdyni - mówi L.
Penkowska. - Chciałabym
też podjąć działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego młodzieży.
W tym celu planuję utworzyć w szkole ośrodek kariery zawodowej, który pomoże licealistom zaplanować
swoją przyszłość.
Dodajmy, że dotychczasowy długoletni dyrektor I
LO, Janusz Wolański, zdecydował się odejść na emeryturę. Lucyna Penkowska
przejmie jego obowiązki od
1 września 2015 roku.
AK.

Wybór Jana Brzechwy
na patrona Szkoły Podstawowej Nr 10 jest wyrazem
uznania dla wartości literackich,
wychowawczych
i estetyczno-językowych
jego twórczości adresowanej
do dzieci. Nadanie imienia
zatwierdziła Rada Miejska
Rumi stosowną uchwałą,
podjętą w październiku
ub. roku, dlatego przewodniczący RM Ariel Sinicki
odczytał teść uchwały podczas uroczystości w szkole.

Szkoła otrzymała nie tylko imię, ale także sztandar,
na który uczniowie ślubowali, że będą dbać o dobre imię
szkoły, szanować nauczycieli i pracowników, wypełniać
obowiązki ucznia.
Dyrektor SP nr 10 Mirosława Grzymkowska długo odbierała gratulacje, kwiaty i upominki od gości. Byli
wśród nich przedstawiciele
władz miasta z burmistrzem
Michałem Pasiecznym na
czele, a także starosta wej-

herowski Gabriela Lisius i
wicestarosta Witold Reclaf.
Uczestnicy uroczystości
obejrzeli zainspirowane twórczością patrona przedstawienie „Na straganie Pana
Jana”, w którym występowali uczniowie oraz chór szkolny. Były też inne prezentacje
artystyczne. Po raz pierwszy
odśpiewano hymn szkoły. Autorem słów jest uczeń Marek
Muchewicz, a muzyki - nauczycielka Krystyna Baranowska.

REKLAMA

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

tel.: 600 022 026

Więcej zdjęć na www.gazetarumska.pl
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PARAFIE

Tablice dla wiernych i turystów

Informacja o
Sanktuarium

Uroczystości odpustowe

Ku czci Wspomożycielki

Z inicjatywy księdza Kazimierza Chudzickiego, proboszcza parafii NMP WW w Rumi, oraz radnego miejskiego, Michała Kryży z PiS na drogach wjazdowych do naszego miasta staną tablice informujące o tym, że w Rumi znajduje się
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Rozpoczęła się już skomplikowana procedura administracyjna uzyskania pozwoleń od właścicieli dróg.
24 maja tego roku przypada druga rocznica ustanowienia
Sanktuarium
przy ul. Dąbrowskiego
w Rumi, ustanowionego
w 2013 roku.
- Przejeżdżający przez
Rumię turyści, zwłaszcza
osoby wierzące, powinny
się dowiedzieć o naszym
Sanktuarium - mówi radny
Michał Kryża. - Może ktoś
zechce wjechać do miasta,
odwiedzić kościół ojców
Salezjanów i pomodlić się
przed wizerunkiem NMP
Wspomożycielki.
Zresztą
chodzi nie tylko o turystów,
ale też o mieszkańców Trójmiasta i innych miejscowości na Pomorzu. Nie wszyscy wiedzą, że w Rumi
istnieje
Sanktuarium.
Warto się tym pochwalić i
zachęcić wiernych do odwiedzania tego pięknego
kościoła.
Jak informuje M. Kryża, przygotowano już koncepcje wyglądu tablic z
wizerunkiem NMP Wspomożycielki oraz kościoła zwanego „okrąglakiem”. Projekty przejrzał i wybrał ks.
K. Chudzicki, proboszcz, a
zarazem kustosz rumskiego Sanktuarium NMP.
Najtrudniejszą sprawą
jest jednak załatwienie

pozwoleń na ustawienie
tablic informacyjnych na
drogach wjazdowych do
Rumi ze wszystkich stron.
Drogi mają różnych właścicieli - gminę, powiat, władze wojewódzkie, a także
- w przypadku drogi krajowej nr 6 (ul. Sobieskiego i
Grunwaldzka) - Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad.
- Władze miasta są przychylne tej inicjatywie. Jeśli
chodzi o drogi powiatowe,
mamy wsparcie wicestarosty
wejherowskiego Witolda Reclafa, mieszkańca Rumi - mówi

Michał Kryża. - Jednak załatwianie formalności, związanych z drogą wojewódzką
i krajową potrwa na pewno
dłużej. Trzeba się uzbroić
w cierpliwość i działać.
Inicjatorzy starają się,
aby tablice stanęły w pięciu punktach na obrzeżach
miasta, m.in. na ul. I Dywizji WP oraz na ul. Kamiennej, od strony Łężyc. Poza
tym informacja powinna
pojawić się na styku ul.
Hutniczej i Dąbrowskiego, na ul. Sobieskiego i ul.
Grunwaldzkiej.
AK.

24 maja w salezjańskiej parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych
odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Wspomożycielki. Po odprawionych tego
dnia mszach św. i nabożeństwach, wieczorem ulicami parafii przeszła procesja
z figurą Matki Bożej.

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Festyn Św. Jana Bosko

Tak mogą wyglądać tablice informacyjne, dotyczące
rumskiego Sanktuarium.

Festyn Rodzinny od 14.00
oraz Turniej Piłki Nożnej
odbędzie się w sobotę, 20 czerwca br.
w parafii NMP Wspomożenia Wiernych
(obok kościoła) z okazji obchodów

200-lecia Urodzin Św. Jana Bosko
10

Na boisku Orlik przy ul. Świętopełka odbył się Festyn Św. Jana Bosko, zorganizowany w ramach obchodów 200-lecia urodzin tego świętego. Były konkurencje
sportowe, turniej rugby, turniej piłki nożnej, a także rodzinny konkurs rysunkowy,
karaoke i wiele innych atrakcji. Dla uczestników festynu zagrał i zaśpiewał zespół
„Efekt”, a na koniec odbył się mecz między członkami zarządów dwóch klubów
sportowych: Rugby Arka Gdynia i SL SALOS Rumia.
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200 lat temu urodził się duchowy ojciec Rodziny Salezjańskiej

Wszyscy jesteśmy ks. Bosko!
Wielkimi krokami zbliżamy się do obchodów dwusetlecia urodzin ks. Jana Bosko, które będą miały miejsce 16 sierpnia 2015 r. Ten duchowy ojciec całej Rodziny Salezjańskiej, którego śmiało można nazwać dzisiejszym super bohaterem,
przybliżył do swojego serca rzeszę młodych ludzi. Co spowodowało, że charyzmat salezjański rozpowszechnił się na całym świecie? Odpowiedź znajduje się
w życiorysie samego ks. Bosko.
Przenieśmy się do Becchi, niewielkiej miejscowości nieopodal Turynu.
Otaczają nas góry, pola
uprawne i łąki, na których
pasą się zwierzęta. Letni,
ciepły wiatr delikatnie otula twarze i tylko ptaki zakłócają wszechobecny spokój. W takich warunkach
16 sierpnia 1815 roku urodził się Jan Melchior Bosko,
trzeci syn Franciszka Bosko i Małgorzaty Occhieny.
Nikt wtedy nawet nie
przypuszczał, jak wielki
plan ma Bóg wobec tego
małego chłopca.

OBOWIĄZKI I WIARA

Janek miał dwóch braci: Józefa i Antoniego. Niespełna dwa lata później ich
ojciec zmarł, a cały ciężar
wychowania trójki dzieci
spoczął na ramionach młodej matki. W domu rodziny
Bosko każdy miał swoje
obowiązki, przykładano też
ogromną wagę do wiary.
Mama Małgorzata uczyła synów modlitwy oraz pokazywała, jak przekazywać
ludziom dobro. Jan Bosko w
swojej późniejszej działalności wykorzystywał metody wychowawcze swojej
matki.

PRZEPOWIEDNIA

W wieku dziewięciu lat,
zaczął uczęszczać do szkoły,
a latem pomagał w pracy
na polu. Tego samego roku
Janek miał sen, który zaważył na całym jego życiu.
Była to swego rodzaju przepowiednia, jaką dostał od
Boga, której jeszcze wtedy
nie rozumiał. Sen symbolizował przyszłą formę jego
pracy i tylko mama Małgorzata
zinterpretowała
go poprawnie - Jan Bosko
wkrótce miał zostać księdzem.

PIERWSZE ORATORIUM

W wieku 10 lat Janek
organizował pierwsze oratorium. Na targu przyglądał się występom kuglarzy,
by potem naśladować ich
sztuczki podczas niedzielnych spotkań, na które zapraszał dzieci z sąsiedztwa.

Popularnością cieszyły się
opowiadania Janka oraz kazania, które zapamiętywał z
mszy świętej. Nad tą działalnością czuwała mama
Małgorzata, a Jan uczył się,
jak być dla innych.
Doświadczenia, jakie
wtedy zdobył, pomagały
mu podczas życiowych niebezpiecznych zakrętów.

PODRÓŻ DO CELU

W podróż powołania
Janek wyruszył razem z
Jezusem, którego po raz
pierwszy przyjął, mając jedenaście lat.
Aby kontynuować edukację, zamieszkał u ks. Calosso, którego traktował
jak ojca. W tym miejscu
rozpoczyna się wędrówka
Jana Bosko do celu.
Kiedy ks. Calosso odszedł
do Boga, Janek zamieszkał
u pewnego krawca w Castelnuovo i kontynuował naukę
w szkole. Jeszcze kilka razy
zmieniał miejsce zamieszkania, a po ukończeniu
szkoły w 1835 roku wstąpił
do seminarium duchownego.
Tak rozpoczęły się dla
Jana przygotowania do misji, do której powołał go Bóg.

ŻYĆ DLA LUDZI

W Chieri, z jego inicjatywy, powstało Towarzystwo
Wesołości, które gromadziło
chłopców, chcących żyć jak
dobrzy chrześcijanie. Jan
postanowił, że jeżeli tylko
zostanie księdzem, będzie
starał się żyć dla ludzi i z
nimi. To właśnie w okresie
duchowego przygotowania
do święceń w głowie ks.
Bosko powstały pierwsze
pomysły, dotyczące sposobu
wychowania młodych.

DAJ MI DUSZE...

Święcenia
kapłańskie
otrzymał z rąk ks. arcybiskupa Fransoniego. Jako
hasło swoich święceń wybrał: „Daj mi dusze, resztę
zabierz”. Z czasem stało się
ono hasłem rozpoznawczym
wszystkich salezjanów. Od
tego momentu rozpoczęło się niezwykłe dzieło ks.
Jana Bosko, które przycią-

gnęło i zaangażowało wielu
ludzi na całym świecie.

UBODZY CHŁOPCY

Ks. Bosko miał wiele
propozycji posługi kapłańskiej, nie skorzystał jednak
z żadnej z ofert. Wstąpił do
Konwiktu Kościelnego w
Turynie, gdzie miał do czynienia z ubogimi mieszkańcami. Młody kapłan spotkał
m.in. ubogich chłopców z
przedmieścia i postanowił stworzyć warunki, w
których mogliby przygotować się do dorosłego życia.
Chciał zgromadzić ich w
jednym miejscu, w którym
czuliby się jak w domu oraz
gdzie mogliby się uczyć i
kreatywnie spędzać wolny
czas.

WĘDROWNE
ORATORIUM

Data 8 grudnia 1841
roku powszechnie uważana
jest za powstanie Oratorium. W tym dniu ks. Bosko stanął w obronie bitego
chłopca, Bartłomieja Garelli. Zaprosił go do swojego
domu i zachęcił do przyprowadzenia swoich przyjaciół.
Początkowo ks. Bosko pracował z dwoma chłopcami,
z czasem jednak ich liczba
powiększyła się.
Wychowawca
musiał
znaleźć miejsce, w którym
mógłby się spotykać ze swoimi młodymi przyjaciółmi.
Początkowo spotkania odbywały się w krużgankach
i na podwórka Konwiktu
Kościelnego, w którym zamieszkiwał. Tak rozpoczęło
się „wędrowne Oratorium”,
które przez jeszcze długi
okres nie mogło znaleźć
stałej siedziby.

ŻYCIOWY WYBÓR

Po ukończeniu nauki,
księdza Bosko przyjęła
hrabina Barolo, u której
posługiwał jako kapelan,
w stworzonym przez nią
sierocińcu dla dziewcząt.
Szczęście nie trwało jednak
długo. Wkrótce ks. Bosko
otrzymał nakaz opuszczenia budynku, w którym
znajdowało się oratorium.
Musiał podjąć decyzję, czy

zatrzymać pracę, ale opuścić chłopców, czy też porzucić pracę, ale zostać razem
ze swoimi wychowankami.
Idąc za wolą Bożą wybrał
młodych przyjaciół i od tej
pory błąkał się z nimi, grał
w piłkę, spowiadał ich i rozmawiał z nimi. Sytuacja
ta trwała prawie cztery i
pół roku. Wreszcie w 1846
roku księdzu Bosko udało
się znaleźć miejsce na Oratorium w budynku, który
nazwano szopą Pinardiego.
Mimo że wymagał on wielu
remontów, był spełnieniem
marzeń kapłana.

NAUKA ZAWODU

Życie Jana Bosko wiązało się z nieustającą pracą wynikającą z troski o
życie doczesne i przyszłe
swoich chłopców. Nadmiar
obowiązków
doprowadził
go w 1846 roku do choroby,
która prawie zakończyła
się śmiercią. Po powrocie
do zdrowia, Jan Bosko zaprosił do Oratorium swoją
matkę, która z chęcią zaczęła mu pomagać w trwającym dziele.
Z czasem ks. Bosko dostrzegł, że młodzież potrzebuje miejsca nie tylko do
nauki czytania i pisania,
lecz też do nauki zawodu.
Założył pracownię krawiecką i szewską, następnie
stolarnię, introligatornię i
nowoczesną drukarnię.

DUCHOWA POMOC

Ks. Bosko pomagał młodzieży nie tylko materialnie, ale również duchowo.
Uczył ich modlitwy i zachęcał do częstego przystępowania do sakramentów
spowiedzi i Komunii św.
Przekazywał zasady postępowania oparte na Bożych
przykazaniach i Ewangelii.
Oprócz pracy w Oratorium ks. Bosko nadal poświęcał się pozostałej części społeczeństwa. Głosił
rekolekcje dla młodzieży,
spotykał się z więźniami,
pomagał tym, którzy z powodu ubóstwa mogli zejść
na złą drogę i odrzucić
chrześcijańskie zasady moralne.

Z dnia na dzień przybywało coraz więcej młodych,
którzy pragnęli spędzić z
ks. Bosko choć chwilę. Ks.
Bosko potrzebował współpracowników, którzy pomagaliby mu w wychowaniu
młodzieży, a po jego śmierci kontynuowaliby dzieło,
jakie powierzył mu Bóg.
Współbratem ks. Bosko w
1854 roku został jego wychowanek – Michał Rua,
pierwszy salezjanin, a później przełożony generalny
Zgromadzenia
Salezjańskiego. W 1859 roku powołał do życia Towarzystwo
św. Franciszka Salezego,
zgromadzenie zakonne potocznie nazywane Salezjanami Księdza Bosko.

PATRON MŁODYCH

Św. Jan Bosko odszedł
do Boga w wieku 73 lat, 31
stycznia 1888 roku. W 1929
roku został beatyfikowany,
a pięć lat później Pius XI
ogłosił go świętym i od tego
momentu stał się patronem
młodych.
Ostatnia
wskazówka,
jaką Ksiądz Bosko dał
swoim współbraciom, była
kwintesencją jego życia:
„Waszej trosce polecam
wszystkie dzieła, jakie
Bóg zechciał mi powierzyć (...); jednakże w sposób szczególny polecam
wam troskę o młodzież
biedną i opuszczoną,
która zawsze stanowiła
najdroższą cząstkę mego
serca na ziemi (...)”.

NAJWAŻNIEJSZA
JEST MIŁOŚĆ

Ksiądz Bosko w swojej
działalności dążył do tego,
aby przyszłe zgromadzenia
salezjańskie kształtowały
się na wzorze modelu rodziny, według którego prowadził Oratorium w Valdocco.
Chłopcy różnych wyznań
i kultur uczyli się tam,
mieszkali i bawili. Mimo
wielu różnic łączyła ich miłość ks. Bosko. To właśnie
miłość jest sednem salezjańskiego
charyzmatu.
Bycie z ludźmi i dla ludzi,
poświęcanie się im, przebywanie z nimi. Bycie nie
tylko w kościele, ale w życiu
codziennym, na ulicach, w
pracy czy w szkole. Organizowanie czasu wolnego poprzez zabawy i wycieczki.
Pokazywanie, że wiara to
nie nuda, a radość.
To wszystko sprawia, że
rodzina salezjańska stale
się powiększa, a młodzież
coraz chętniej dołącza do
różnych grup wspólnotowych. Więc nieważne czy
jesteś mały, duży, stary czy
młody, czy umiesz pisać i
czytać, pamiętaj, że Ksiądz
Bosko razem ze swoimi
duchowymi braćmi – salezjanami czeka na Ciebie z
otwartymi ramionami.
Bo przecież WSZYSCY
JESTEŚMY KSIĘDZA
BOSKO!
Larysa Wróbel
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Sylwetki rumskich radnych
Magdalena Mrowicka Karolina Rydzewska

Leszek Grzeszczyk

Radna Magdalena
Mrowicka należy do
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Jest przewodniczącą
Komisji Finansowo-Budżetowej i członkiem
Komisji Rewizyjnej.

Leszek
Andrzej
Grzeszczyk jest radnym Rady Miejskiej
po raz pierwszy. Jest
Pr zewo dnic z ąc y m
Komisji Rewizyjnej,
członkiem Komisji Sportu, Rekreacji
i Promocji oraz Komisji
ds. Rodziny, Zdrowia
i Opieki Społecznej.

Jest radną pierwszej kadencji Rady Miasta, a pełniąc tę funkcję, chciałaby
pomagać
mieszkańcom
Rumi w sprawach finansowych, a także w pozyskiwaniu dotacji unijnych.
Zawodowo M. Mrowicka
jest specjalistą ds. finansowo-księgowych (księgowa),
i pracuje w Rodzinnym Biurze Rachunkowym „Magda”
w centrum Rumi, od 2001
roku. Biuro to prowadzi
m.in. darmowe porady dla
mieszkańców Rumi, w sprawach finansowych, doradztwie i uzyskiwaniu dotacji
unijnych. Radnej zależy na
tworzeniu nowych miejsc
pracy, rozwoju komunikacji
miejskiej i bazy oświatowej.
Chciałaby, aby w Rumi powstały budynki komunalne
dla osób, które oczekują na

Karolina Rydzewska jest członkiem
Platformy
Obywatelskiej. Jest radną
pierwszej kadencji,
przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, członkiem
Komisji Rewizyjnej.

tego rodzaju mieszkanie, a
także nowy, reprezentacyjny Urząd Miasta.
Radną Magdalenę Mrowicką interesuje sport,
kultura, sztuka. Jest zainteresowana astronomią, a z
racji wykonywanego zawodu również finansami. Jest
jeszcze panną.
Radna mieszka w Rumi
od 19 lat. W naszym mieście
ukończyła Szkołę Podstawową nr 4 (obecne Gimnazjum nr 2) oraz Liceum
Ogólnokształcące nr 2 w
Rumi. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie
skończyła dwa kierunki:
ekonomię oraz zarządzanie
i rachunkowość.

- Najbardziej interesują
mnie sprawy ludzkie. Człowiek jest najważniejszy i z
takim hasłem kandydowałam na radną miasta Rumia,
wobec tego wszystkie sprawy, problemy i dylematy
poruszane przez naszych
mieszkańców są dla mnie
najważniejsze - wyjaśnia
radna. - Z powodu natłoku
obowiązków, zupełnie zapomniałam o swoich zainteresowaniach.
Uwielbiam czytać książki,
szczególnie w samotności,
mam nawet miejsce w swoim ogródku, gdzie stworzyłam do tego idealne warunki
- dodaje radna Rydzewska.
- Interesuje mnie literatura
polska, historia polska, psychologia i archeologia.

Zawodowo kieruje działem obsługi klienta w firmie
Iglotex SA z siedzibą w Gdyni. Ponadto jest członkiem
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność oraz
przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
Radna ma dwie córki.
Starsza, Wiktoria, ma 10 lat.
Jak zapewnia mama, jest
bardzo dobrą uczennicą
i odnosi sukcesy w tańcu towarzyskim. Młodsza córka
Natalia, jest 15-miesięczną
księżniczką.
- Dzieci są dla mnie największą radością i szczęściem - mówi radna Karolina
Rydzewska, która w Rumi
mieszka od 8 lat.

Archiwalne wydania „Gazety Rumskiej”
oraz bieżące informacje
można znaleźć na stronie: www.gazetarumska.pl

Jego
zainteresowania
związane są z promocją
i rozwojem miasta we
wszystkich
dziedzinach
związanych z Rumią. W Rumi
najważniejsi są mieszkańcy
i wszystkie działania powinny
przede wszystkim im służyć.
Od początku kariery zawodowej w różny sposób związany jest z motoryzacją, m.in.
pracował w serwisie niemieckiego koncernu samochodowego. Aktualnie prowadzi
usługi doradcze w zakresie
działalności serwisu, opieki i
obsługi klienta serwisu.
Wolny czas, jeżeli go ma,
to przede wszystkim sport.
- Piłka nożna w miarę możliwości jeszcze amatorsko,

jak czas pozwala – wyjaśnia
radny. - Dodatkowo interesuję się historią, od starożytności aż po czasy historii najnowszej, wliczając w
to fascynację paleontologią. Chyba można określić
mnie mianem humanisty
bo zajmuje mnie człowiek
i wszystko, co z nim związane: psychologia, ale również
antropologia i pokrewne.
Radny jest kawalerem.
Ma ojca, siostrę oraz przeuroczą, kochaną Majkę
– najlepszą chrześniaczkę
na świecie, po prostu cudowne dziecko !
Radny mieszka od urodzenia w Rumi, w dzielnicy
Lotnisko.

Spotkanie w SP nr 1
W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” pisaliśmy
m.in. o spotkaniu radnych i burmistrza Rumi z mieszkańcami
w Starej Rumi. Przepraszam Czytelników i dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, Irenę Kopaczewską, za pomyłkę, dotyczącą imienia oraz numeru szkoły.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

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

pragnę serdecznie podziękować
za udział w wyborach prezydenckich.
Szczególnie dziękuję za głosy
oddane na Prezydenta Elekta Andrzeja Dudę.
Osobom, które przyczyniły się
do odpowiedzialnej pracy jako mężowie zaufania
- serdeczne „Bóg zapłać”.
Przewodnicząca koła PiS w Rumi
Łucja Słowikowska
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Informacje Starostwa
Rumianka na podium
Powiatowego
w Wejherowie
Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Arkadiusz Rosiak z Woli Adamowej okazał się najlepszym
zawodnikiem Carvingowych Mistrzostw Polski Juniorów,
które odbyły się 13 czerwca w Wejherowie. Drugie miejsce
zajął Krystian Dolecki z Płocka, a trzecie - Ida Popis z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. W rywalizacji wzięło udział 26 uczestników zawodów z całej Polski.

Uczestnicy mistrzostw
wyczarowali z warzyw
i owoców prawdziwe dzieła
sztuki. Najpierw przez kilka godzin cierpliwie rzeźbili w burakach, arbuzach,
kalarepach, rzodkiewkach,
a wieczorem odbierali dyplomy, nagrody, puchary.
Wręczali je organizatorzy
oraz przedstawiciele władz
miasta i powiatu.
Oprócz rywalizacji, której przyglądali się zainteresowani widzowie, odbyło się
wiele imprez towarzyszących, m.in. pokaz carvingu
w wykonaniu doświadczonych przedstawicieli tej
sztuki.
Odbyło się wspólne gotowanie z szefami kuchni ze
Stowarzyszenia Kucharzy
Polskich, a także pokazy
baristyczne, czyli sztuki
parzenia kawy. Mistrzowie sztuki barmańskiej
pokazali, jak w efektowny
sposób zrobić mistrzowskie
drinki.
Zorganizowano warsztaty
edukacyjne
dla
najmłodszych - zabawy
z owocami i warzywami,
koncerty zespołów muzycz-

nych i tanecznych, pokazy
fitness i zumby, a także
pokaz tańca z ogniem oraz
fajerwerków.
Wszystkie te atrakcje
przyciągnęły mieszkańców
miasta i gości z Polski, którzy nie tylko oglądali rzeźby z owoców i warzyw, ale
także dobrze się bawili.

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:
Wydział Komunikacji:
poniedziałek-czwartek 7.00-17.30
piątek 7.00-16.00

Wśród zawodników Carvingowych Mistrzostw była
jeszcze jedna reprezentantka ZSP nr 2 w Rumi, Karolina Popko (z lewej).

Pozostałe Wydziały:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:
że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu
29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni
wykaz nr II/2015, dotyczący nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych: w Gminie Choczewo obr.
Jackowo działka nr 4/6 i obr. Kierzkowo
działka 1/5, przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym. Przedmiotem
dzierżawy są części w/w działek stanowiących plażę.
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Akcja „Czysta Rumia” 2015

Wielkie sprzątanie
13 czerwca br. w Rumi odbyła się akcja sprzątania miasta
„Czysta Rumia”, zorganizowana przez Urząd Miasta Rumi
z burmistrzem, Michałem Pasiecznym, na czele.
Porządki trwały prawie
cały dzień, od godz. 10 do
16. W 17 miejscach na terenie Rumi stały kontenery
na śmieci, do których można było wrzucać zebrane
odpady. Każdy mógł otrzymać specjalnie oznaczone
worki na śmieci oraz rękawice, rozprowadzane przez
koordynatorów akcji.
- Dobrze, że taka akcja jest,
bo to okazja, żeby już od najmłodszych lat wdrażać dzieci
w proces dbania o własną
okolicę, o czystość i porządek –
tak wypowiadali się dziadkowie i rodzice, którzy wraz ze
swoimi pociechami włączyli
się w akcję „Czysta Rumia”.
Wszyscy rumianie zapytani o pomysł zorganizo-

wania akcji, wypowiadali
się z wielkim entuzjazmem
- uważają, że to dobra idea,
bo każdy poprzez uprzątnięcie swojej okolicy może
przyczynić się do stworzenia czystego miasta.
W sprzątanie Rumi zaangażowało się również
wiele grup - szkoły, stowarzyszenia itp.
- Cieszymy się, że miasto organizuje takie akcje.
Sprzątamy, żebyśmy mogli
żyć w czystej i ładnej okolicy - mówiły dzieci i młodzież z rumskiej drużyny
rugby, którzy sprzątali tereny Starej Rumi.
Nie brakowało skarg na
duży stopień zaśmiecenia
miasta - zniesmaczeni ru-

mianie narzekali, że ludzie
wyrzucają na ulicę wszystko: butelki, gazety, a także
zużyte środki higieniczne.
Akcja zakończyła się
wspólną zabawą, ponieważ
po południu odbył się festyn w janowskim Parku
Żelewskiego. Sponsorami
licznych atrakcji dla dzieci
była firma „Ostatnia Posługa”, NZOZ 1 oraz firma
prywatna Vega - producent
mebli ogrodowych i lamp
ozdobnych. Podczas imprezy mieszkańcy mogli wspólnie się bawić przy ognisku
oraz dobrej muzyce, a dzieci
korzystały z darmowych
dmuchanych zjeżdżalni
i trampolin.
Alicja Partyka

Młodzież z rumskiej drużyny rugby podczas akcji „Czysta Rumia”.

PODZIĘKOWANIA
OD BURMISTRZA
MICHAŁA PASIECZNEGO
Serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom Rumi,
którzy w różnoraki sposób włączyli się w akcję CZYSTA RUMIA.
Wspólnie zebraliśmy ponad
8 ton śmieci, a zabawa podczas
pikniku na koniec wydarzenia
była przednia.
Warto zaznaczyć, iż festyn
nie generował praktycznie
żadnych kosztów dla miasta,
nie obciążał naszego budżetu,
ponieważ został w głównej
mierze sfinansowany przez
lokalnych przedsiębiorców. Za
takie wsparcie i zrozumienie
społecznych inicjatyw składam
naszym firmom serdeczne podziękowanie.

Przy ognisku z kiełbaskami spotkali się harcerze.

Sobótka w Janowie

Powitanie lata

Tradycyjnie, jak co roku w parku w Janowie odbędzie się „Strażacki festyn z pompą”. W sobotę 20
czerwca od godz. 16.00 do 23.00 trwać będzie zabawa
dla mieszkańców, którzy zechcą razem powitać lato.
Wprawdzie Noc Świętojańską będziemy w Rumi
świętować nieco wcześniej, ale nie data jest najważniejsza, ale udana zabawa.
Przygotowano atrakcje dla dorosłych, młodzieży i dla
najmłodszych mieszkańców miasta. Zespół NO TO CO wystąpi z koncertem „Pożar w Kwaśniewicach”. Zespół CAFEySON CAFE umili piknik w parku muzyką meksykańską, a na koniec zabawy wystąpi grupa Remedium, przy
muzyce które będzie można potańczyć w plenerze.
Głównymi bohaterami imprezy będą strażacy, którzy
zaprezentują swoje pojazdy i sprzęt gaśniczo-ratowniczy.
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Parafialny
festyn

Biesiadowanie podczas festynu.
REKLAMA

Zabawa
i pomoc
W najbliższą niedzielę
21 czerwca po mszach świętych w kościele św. Jana
z Kęt odbędzie się festyn
i zbiórka na zakończenie
roku szkolnego.
Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wypoczynek
dla dzieci z parafii w Janowie.

Zakład Instalacyjno-Ślusarski
tel./fax: 58 671 11 32
tel. kom.: 601 658 248
e-mail: zarwalskil@wp.pl

Leszek Zarwalski
84-230 Rumia
ul. Kościuszki 15
NIP 586-021-62-80

Gazeta Rumska, nr 6 (96), czerwiec 2015

KULTURA

Śpiewali na chwałę Bożą

Muzyka i radość
Wspaniały, wzruszający
koncert odbył się w święto
Bożego Ciała na stadionie
MOSiR w Rumi. Chór pod
dyrekcją Weroniki Korthals, soliści i zespół muzyczny zapewnili widzom
wrażenia artystyczne na
wysokim poziomie.
Ks. Jan Kaczkowski
wzruszał i rozśmieszał
zarazem, mówiąc wiele
mądrych słów o swojej
chorobie, o kapłaństwie
i Bożej woli, której się całkowicie poddaje. W Boże
Ciało na rumski stadion
przybyło wielu mieszkańców, w tym całe rodziny.
Koncert zatytułowany
„Bogu Chwała” patronatem objął burmistrz Rumi.
REKLAMA

15

Gazeta Rumska, nr 6 (96), czerwiec 2015

EDUKACJA I REKREACJA

Filozofia bez tajemnic

Święto w rumskiej „Czwórce”

Urodziny Karola Dla życia się uczymy
W dniu urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II,
swoje święto obchodziło Gimnazjum nr 4 w Rumi, którego
patronem jest nasz święty papież Polak.
Jan Paweł II dbał o
wszechstronny
rozwój
i maksymalnie wykorzystywał różne talenty. Organizatorzy Dnia Patrona
w rumskiej „Czwórce” zadbali także o różnorodność
działań, aby podczas tej
uroczystości było coś dla
ciała i ducha.
Ten wyjątkowy dzień
rozpoczął się od mszy świętej w kościele św. Józefa
i Judy Tadeusza w Zagórzu (odprawił ją katecheta
ks. Wojciech), na której
polecano Bogu wszystkie
problemy i radości wspólnoty szkolnej.
Druga część świętowania odbyła się w klubie parafialnym. Była
to międzyklasowa rywalizacja o papieskie kremówki. Młodzież prezentowała reklamy swojej
szkoły, w których miała
być uwypuklona postać
patrona, oraz wykonywała piosenkę o Janie Pawle II.

Wszystko odbywało się w
radosnej atmosferze (w stylu Karola Wojtyły, który był
znany z poczucia humoru).
Rywalizację wygrała klasa II c i to oni w tym roku
zajadali się pysznymi kremówkami. W trzeciej części wystąpił szkolny teatr,
prowadzony przez Jakuba
Kornackiego. Był to spek-

takl cieni do piosenki „O
karle” autorstwa pana Jakuba. To przedstawienie mobilizowało widzów do refleksji
i przemyśleń dotyczących życiowych wyborów, poruszało do głębi. Na zakończenie
uczestnicy dostali zakładki
z myślami Karola Wojtyły.
Oby stały się one wskazówkami na kolejne dni.

Gimnazjum nr 2 stało się areną zmagań filozoficznych.
Rumscy gimnazjaliści udowadniali, że filozofia nie jest dyscypliną naukową tylko dla wybranych.
Wszystko zaczęło się
kilka lat temu, kiedy nauczycielka j. polskiego
i etyki Monika Polak-Bojan
przeprowadziła

szkolny konkurs filozoficzny. Pomysł spodobał się
uczniom i nauczycielom
oceniającym wiedzę z zakresu filozofii. Tegoroczna

Wiosenna wyprawa komandosa
Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów działający przy Hufcu ZHP Rumia zorganizował dla harcerzy z 21 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. Cichociemnych w Redzie Wiosenną Wyprawę Komandosa. Uczestnicy mieli do pokonania kilkukilometrową trasę, pełną przeszkód do pokonania. Emocji nie brakowało.

Więcej zdjęć na www.gazetarumska.pl
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edycja zyskała rangę konkursu miejskiego i nazwę
Debaty Filozoficznej.
Patronem imprezy został burmistrz Rumi, zaś
w komisji zasiadł m. in.
Marek Chodnicki, wykładowca
Politechniki
Gdańskiej oraz członek
Rady Miasta Rumi. Gimnazjaliści przystąpili do
zmagań
filozoficznych,
wykonując
różnorodne
zadania, m. in. rozwiązywali zagadki logiczne,
wygłaszali oracje. Uczniowie wykazali się ogromną
wiedzą dotyczącą historii
starożytnej Grecji, historii filozofii oraz sylwetek
największych myślicieli,
od filozofów przyrody, poprzez Sokratesa, Platona
i Arystotelesa, aż po wybitne postaci czasów nowożytnych i współczesności:
Kartezjusza, Galileusza
i Einsteina.
Po podliczeniu punktów
ostatniej konkurencji komisja uroczyście ogłosiła,
że zwycięzcami Debaty Filozoficznej została drużyna
Gimnazjum nr 1. Gospodarze zajęli miejsce drugie.
Wszyscy uczestnicy debaty udowodnili, że „Nie
dla szkoły, lecz dla życia
się uczymy”.
Dorota Kuchta
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Przedszkole „Mądry Maluch”

Odyseja Umysłu

Młodzi rumianie Rozwijamy
mistrzami świata! z wyobraźnią
W przedszkolu „Mądry Maluch” w Rumi dbamy o indywidualny
rozwój zainteresowań dzieci. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
Zajęcia językowe, artystyczne, rytmiczne, ruchowe, kreatywnego myślenia, teatralne, przyrodnicze, a nawet kulinarne oraz
realizowane programy - Mały Odkrywca i Akademia Zdrowego
Przedszkolaka - stanowią bogatą ofertę i dają możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

Dwie drużyny z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi wywalczyły złoty medal na 36. Światowych Finałach Odysei Umysłu,
które odbyły się Michigan State University w USA w dniach 20
– 23 maja 2015 roku. Odysejowi mistrzowie świata z Rumi pokonali reprezentacje kilkudziesięciu innych krajów! Rumianie po
raz kolejny udowodnili, że w twórczym rozwiązywaniu problemów nie mają sobie równych na całym świecie!
Odyseja Umysłu powstała w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych jako
ogólnoświatowy program
edukacyjno-rozwojowy, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia,
umiejętności
współpracy
w grupie, aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, a także wychodzenia
poza utarte schematy.
Siedmioosobowa drużyna przygotowuje wybrane
przez siebie zadanie długoterminowe w ciągu kilku
miesięcy, a rozwiązanie
problemu przedstawia na
konkursie w formie inscenizacji. Dzieci i młodzież
samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują
muzykę, czy też projektują
i wykonują nowatorskie
urządzenia techniczne.
Zespół trenuje również
tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym
sprawdzianem
zdolności
intelektualnych dzieci oraz
ich umiejętności współpracy w grupie. Każdego roku
zwycięskie zespoły uzysku-

ją prawo reprezentowania
swojego kraju na Światowych Finałach w USA. Patronem zadań technicznych
jest Agencja Kosmiczna
NASA, która zwycięzców
zaprasza do swoich ośrodków badawczych.
Na tegorocznej Ceremonii Zakończenia młodzi rumianie z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, z I
i II grupy wiekowej, zostali
nagrodzeni złotymi medalami i przepięknymi pucharami za najlepsze wykonanie zadań konkursowych
w ramach Problemu 2.
- Jesteśmy niezmiernie
dumni z sukcesów naszych
uczniów, którzy kolejny raz
sięgnęli po dwa najwyższe
trofea na świecie. Sukces ten

jest efektem ogromnej pracy
i zaangażowania uczniów,
trenerów oraz rodziców stwierdziła dyrektor Ekologicznej Szkoły Społecznej w
Rumi Grażyna Jasiecka.
W gronie zwycięzców
znalazła się także rumianka - studentka Uniwersytetu Gdańskiego, która wraz
z kolegami z trójmiejskich
uczelni wywalczyła najwyższe trofeum w Problemie 3
- Gra z Puszką Pandory.
- Rumscy uczniowie po
raz kolejny udowodnili, że
wiedza uzyskana w naszych
szkołach pozwala rywalizować z najlepszymi na świecie. Przy okazji znakomicie
promują Rumię. Gratulacje!
- podsumował burmistrz
miasta Michał Pasieczny.

Wizyty znakomitych teatrów: Klapa czyli Koperek
i Kminek oraz Qfer uwrażliwiają najmłodszych na sztukę. Mądre spektakle z morałem uczą dzieci pozytywnych
zachowań już od małego.
Każdy z niecierpliwością wyczekuje tych wizyt.
Zajęcia artystyczne dają
możliwość poznania różnych technik plastycznych
oraz
wyrażania
swojej
ekspresji. Nasze maluchy
zawsze chętnie sięgają po
klej, nożyczki i papier, by
tworzyć to, co podpowiada
im wyobraźnia.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
z cyklu „Mały Odkrywca”.
Poznajemy tu tajniki przyrody, budowę człowieka,
uczymy się o właściwościach wody, sami robimy
mydełka.
W ramach tego cyklu
dbaliśmy również o nasz
ogród - każdy poznał pracę
ogrodnika i sam mógł zasadzić kwiaty w Ogródku
Przedszkolaka. W ostatnim czasie poznawaliśmy
również inne zawody. Odwiedziliśmy Straż Pożarną

w Rumi, by jak najwięcej dowiedzieć się o pracy
strażaków. Byliśmy także
w rumskiej Komendzie Policji.
Od tej chwili chłopcy marzą
o tym, by w przyszłości zostać
strażakiem lub policjantem.
Za kilka dni czeka nas
kolejny niesamowity dzień
w przedszkolu - poznamy
zawód pszczelarza. Podczas
zajęć pt. „Miodowa kraina”
będziemy obserwować życie pszczół w ulu, zrobimy
świeczkę z wosku pszczelego i skosztujemy pysznego miodu z pasieki „Boża
Iskierka”.
Uczestnicząc w Bałtyckim Festiwalu Nauki sporo
dowiedzieliśmy się również
o podróżnikach odwiedzających wyspy w różnych
zakątkach świata. Interesuje nas wszystko, co ma
związek z otaczającą nas
przyrodą – właśnie dzieci
z grupy Pomarańczowej hodują motyle.
Niecodziennym wydarzeniem w Przedszkolu „Mądry
Maluch” był Dzień Rodziny.
13.06.2015 w Domu Kultury w Rumi Janowie odbyło
się nietypowe spotkanie.

Najpierw wystąpiły przed
rodzicami
nasze przedszkolaki. Zaprezentowały
urzekające scenki z życia
rodziców obrazujące ich pobyt w przedszkolu, szkole,
na studiach oraz moment
ślubu. Wszyscy wzruszyli się do łez. Po wręczeniu
przepięknych
prezentów
wykonanych
własnoręcznie przez dzieci był pyszny
poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Zwieńczeniem dnia był
występ rodziców. Dorośli ćwiczyli niestrudzenie
przez ostatnie tygodnie,
uczyli się swoich ról,
śpiewu i tańca. Radość
i uśmiech na twarzach
dzieci były nagrodą za
trud i poświęcenie włożone w przygotowanie
spektaklu pt. „Królewna
Śnieżka”. Za rok kolejne
przedstawienie, chętnych
rodziców z pewnością nie
zabraknie.
Przed nami wakacje
– w Przedszkolu „Mądry
Maluch” na pewno nie będzie nudno! Serdecznie zapraszamy do placówki przy
ul. Piłsudskiego!

Nazwiska zwycięzców reprezentujących Rumię na Odysei
Umysłu 2015:
Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi: Kuba
Wachowski, Kamil Jakubowski, Franek Kowalczyk, Agnieszka Ligier, Agnieszka Topolewska.
Gimnazjum: Lena Sikorska, Julianna Jakubowska, Jan
Jurkiewicz, Łukasz Bury, Michał Orzołek, Marta Wachowska,
Marta Mierzejewska.
Opiekunki: Mariola Jurkiewicz i Monika Kosicka.
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LUDZIE I ICH PASJE

Czas zatrzymał się w Kazimierzu

Muzeum pod Dębową Górą
Przedwojenne maselnice, żelazka z duszą, przyrządy do leczenia prądem i wiele innych ciekawych eksponatów można obejrzeć w Muzeum pod Dębową Górą
w Kazimierzu, oddalonym zaledwie kilka kilometrów od Rumi.
- Żona mówi, że jestem
zbieraczem już od kołyski
- mówi Franciszek Dzięgielewski, właściciel Muzeum pod Dębową Górą w
Kazimierzu. To właśnie
pasja kolekcjonerska przyczyniła się do powstania tej
placówki, w której znajdują
się prywatne zbiory, a więc
wszystko to, co pan Franciszek wyniósł z domu rodzinnego oraz to, co udało mu się
zebrać przez całe życie.

DUŻO EKSPONATÓW,
MAŁO MIEJSCA

Jednak pan Dzięgielewski nie zakończył swojej pasji - nadal stara się powiększać zbiory, głównie poprzez
przyjmowanie
różnych
przedmiotów od wielu ludzi,
którzy sami zgłaszają się do
niego ze „starociami”. Darczyńcy często chcą pozbyć
się ich z domów, ale szkoda im je wyrzucać - wolą
przekazać je panu Dzięgielewskiemu, dzięki któremu
takie zabytki przetrwają, a
kolejne pokolenia dowiedzą
się, jak dawniej wyglądało
codzienne życie.
Problemem jednak jest
brak miejsca. Na wystawienie czeka m.in. cały warsztat

tkacki, gręplarnia, kołowrotki, cierlice, międlice,
przedmioty służące do
obróbki lnu i konopi. Dlatego pan Dzięgielewski
chciałby stworzyć jeszcze
jakieś miejsce, żeby móc
pokazać wszystkie eksponaty - myśli o postawieniu
dodatkowej hali czy wiaty.

NA GOŚCI CZEKA CHLEB
ZE SMALCEM

Jakie były początki
działalności? W 2008
roku państwo Dzięgielewscy postanowili przerobić
starą stodołę na budynek muzealny. Muzeum
otwarto w 2010 r. Warto
zaznaczyć, że zwiedzanie
miejsca odbywa się całkowicie za darmo, a właściciele nie pobierają żadnych opłat.
Pan Dzięgielewski tworząc to miejsce nie przypuszczał, że będzie aż
tylu chętnych do odwiedzenia go. Jednakże czas
pokazał, że zainteresowanych jest bardzo wielu.
Do muzeum w Kazimierzu zaczęły przyjeżdżać
wycieczki - rowerowe (np.
grupy zrzeszonych w Klubie Turystyki Rowerowej

„Sama Rama”), przedszkolne (np. z rumskiego Przedszkola pod Topolą), a także
szkolne.
Dlatego właściciel postanowił wydzielić specjalne
miejsce na ognisko, postawić ławki i stoliki, gdzie na
gości czeka zawsze pyszny
chleb ze smalcem robionym
własnoręcznie przez panią
Irenę Dzięgielewską.

MŁODZIEŻ Z RUMI
W MUZEUM

12 czerwca br. muzeum odwiedziła grupa
uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr
2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi wraz
z wychowawczynią panią
Sylwią Pojawą. Wszyscy
świetnie się bawili, młodzież była zachwycona
wspaniałą atmosferą. Najpierw zwiedzili muzeum,
gdzie z zainteresowaniem
przyglądali się wszystkim
eksponatom.
Zapytani
o wrażenia, odpowiadali,
że wystawa bardzo im się
spodobała.
Uczniów zdziwiła szczególnie bielizna z okresu połowy XX wieku, która była
diametralnie różna od tej

współczesnej. Zwiedzający
zwrócili też uwagę na starą maselnicę, która od razu
skojarzyła się wszystkim
z teledyskiem do piosenki
„My Słowianie”. Uczniowie zauważyli także, że
mimo iż dawne przyrządy,
jak np. żelazka, były dużo
trudniejsze w użyciu niż
obecne, to jednak wszystko
było bardziej trwałe i wytrzymałe, niż przedmioty
produkowane dzisiaj.
Młodzież była także zauroczona pięknymi widokami rozciągającymi się
z 66-metrowej Dębowej
Góry. Po zwiedzaniu i muzealnej lekcji historii, młodzież
oddała się beztroskim zabawom w rozległym ogrodzie.

MŁYNKI, PRALKI,
ŻELAZKA, FOREMKI

W Muzeum pod Dębową
Górą znajdują się przedmioty z okresu od końca wieku
XIX, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, aż do
lat 50. XX wieku. Na parterze są dwa pomieszczenia:
kuchnia oraz pokój, gdzie
odbywają się różne spotkania, np. kolędowe. Można
tam znaleźć wspomnianą
maselnicę, foremki do masła, młynki, a także nietypowy stół z wysuwanym
blatem, na którym znajdują
się duże otwory na miednice do zmywania.
W łazience, urządzonej
również w stylu lat 40./50.
XX wieku można zobaczyć
m.in. przyrządy do ablucji,
utrzymania czystości, do
kręcenia włosów, a także
nietypowe
(niespotykane
już dzisiaj) pralki.
W dalszej części muzeum można przypatrzeć się
m.in. maszynie drukarskiej
z czasów II wojny światowej, starej lodówce, kolekcji
dawnych aparatów fotograficznych, licznym żelazkom
na węgiel, na dusze, a także
wczesnym elektrycznym żelazkom.

Pan Dzięgielewski w muzealnej kuchni.

KAMIEŃ NICZYM KRZYŻ

Właściciel muzeum posiada wiele skamieniałości,
pochodzących z pobliskiej
Dębowej Góry. Ciekawy jest
Przyrządy do leczenia prądem z połowy XX wieku.
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Czas zatrzymał się
w Kazimierzu
dokończenie ze str. 18
także kamień w kształcie
krzyża, znaleziony przed
laty w Kazimierzu, który
z pewnością nie został stworzony przez naturę. Warto
także zwrócić uwagę na
liczne wagi, wśród których
znaleźć można też ponad
stuletnie tzw. bezmiany.
Wśród innych ciekawych
obiektów na uwagę zasługują szewskie narzędzia,
a także stolarskie. Przed
wojną w Kazimierzu funkcjonował bowiem warsztat stolarski, który został
w całości przekazany do muzeum, wraz ze wszystkimi
narzędziami, dokumentami
i prospektami przedwojennymi. Polecam także spojrzeć
na przyrząd do wyrąbywania przerębli pochodzący
z Mechelinek, a także na
„kącik
paramedyczny”,
w którym można znaleźć wiele
ciekawych, działających jeszcze, przyrządów do leczenia
prądem, wykorzystywanych w
latach 30. i 40. XX wieku.

RELIGIA, TRADYCJA,
HISTORIA

Oczywiście w takim
muzeum nie mogło zabraknąć starych telewizorów
(m.in. alg), gramofonów,
pocztówek dźwiękowych.
Muzeum jest także w posiadaniu pierwszego polskiego przenośnego lampowego
radioodbiornika
– radia „Szarotka”. Do
zbiorów należy bielizna,
obrusy, makatki, serwetki
- wszystkie ręcznie szyte
i haftowane.
Muzeum to nie tylko
wystawa eksponatów, ale
też inne, szeroko zakrojone
działania. Właściciele m.in.
prowadzą nabożeństwa majowe przy pobliskiej kapliczce, organizują spotkania
kolędowe, tworzą ręcznie
malowane ozdoby świąteczne, a także kilkukrotnie
prowadzili prelekcje historyczne, np. w rumskim
MDK.
Alicja Partyka

KULTURA

W Stacji Kultura w Rumi

Noc pełna atrakcji
„Biblioteczna
gorączka
sobotniej
nocy” - takie było hasło przewodnie
Nocy Bibliotek w Stacji Kultura 30 maja.
Pierwsza ogólnopolska Noc Bibliotek
odbyła się m.in. w Rumi z udziałem wielu młodych i starszych czytelników.
Wieczorno-nocna impreza promowała czytelnictwo
i bibliotekę jako miejsce,
w którym warto bywać.
Najpierw było wspólne
czytanie
„Lokomotywy”
Tuwima, a potem m.in.
spoglądanie w gwiazdy
z Heweliuszem, przejażdżka „Orient Expressem”,

podróż w krainę smaków,
bitewne gry planszowe,
pranie poezji oraz herbatka z Jane Austin. Ta noc
była pełna niespodzianek
(np. morderstwo i śledztwo,
prowadzone m.in. przez
uczestników zabawy), pełna
humoru oraz wypełniona
ciepłą przyjazną atmosferą.

Jazz w Stacji Kultura
Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rumi przed Muzeum pod Dębową Górą.

Muzeum pod Dębową Górą
Irena i Franciszek Dzięgielewscy
ul. Majowa 10
84-230 Kazimierz k/ Rumi
tel.: 605 035 915
www.facebook.com/MuzeumPodDebowaGora

muzeum.pod.debowa.gora@gmail.com

Zwiedzanie muzeum
po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym.

Dwie niezwykłe osobowości muzyczne spotkają się na scenie Stacji Kultura
w Rumi -kontrabasista Jacek Mazurkiewicz oraz perkusista Paweł Osicki.
Kolejna odsłona Stacji Jazz odbędzie
się 25 czerwca o godzinie 19.00.
W ramach Stacji Jazz na scenie Biblioteki Rumia
spotykają się co kwartał największe osobistości trójmiejskiej sceny muzycznej. Tym razem usłyszymy
kontrabasistę Jacka Mazurkiewicza, określanego
mianem „dźwiękowego chuligana” oraz Pawła Osickiego, czyli jednego z najbardziej kreatywnych i najciekawszych perkusistów w kraju, znanego między
innymi z grupy Pogodno. Muzycy spotykali się już na
płycie „Tren żałobny”, poświęconej pamięci nieżyjącego już wybitnego trębacza Andrzeja Przybielskiego,
a także w projekcie PUSZ, który powstał właśnie
z inicjatywy Pawła Osickiego. Do nagrania jego debiutanckiej płyty zaproszony został też Stanisław Soyka,
Jacek „Budyń” Szymkiewicz czy Antoni „Ziut” Gralak.
W Rumi usłyszymy muzyków w swobodnej improwizacji, można więc być pewnym, że w Stacji Kultura
czeka nas kolejny niezwykły wieczór. Wstęp wolny.
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Zabytkowe samochody w Rumi

Niezwykłe, niepowtarzalne zabytkowe samochody, które
uczestniczyły w III Rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych zajechały m.in. do Rumi. Przystanek w rajdzie miał miejsce na parkingu Firmy „VEGA” przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego.
Podczas tej ciekawej imprezy samochody pojawiły się
m.in. na rynku w Pucku oraz w Wejherowie. Wszędzie
wzbudzały duże zainteresowanie mieszkańców. Nic dziwnego - wystarczy spojrzeć na nasze zdjęcia.

Więcej zdjęć na www.gazetarumska.pl
REKLAMA
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Z ARCHIWUM GR

Zygmunt Milczewski (1905-2001)

Pierwszy Honorowy Obywatel Rumi
Zygmunt Milczewski był przedstawicielem władz Rumi
w okresie międzywojennym. Przed II wojną światową, po
studiach ekonomicznych podjął pracę jako sekretarz gminy
Rumia-Zagórze. U boku wójta Hipolita Roszczynialskiego
współtworzył znakomite warunki dla rozwoju miasta, które
niestety przerwała wojna. W roku 1995 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Rumi.
Z. Milczewski urodził
się 1 października 1905
r. w Strzepczu w powiecie
wejherowskim, jako dziewiąty z trzynastu dzieci
organisty z miejscowej parafii. Po ukończeniu szkoły
powszechnej i gimnazjum,
studiował w Warszawie na
kierunku ekonomicznym.
Pracując później jako sekretarz gminy Rumia-Zagórze, współtworzył znakomite warunki dla rozwoju
miasta, które niestety przerwała wojna.

ŻOŁNIERZ AK

W czasie wojny Milczewski przebywał w Krakowie, od początku działając
w ruchu oporu. Od 1942
roku jako ppor „Wąsowicz”
został przydzielony do Komendy Okręgu AK Kraków-Miasto. Za działalność
w czasie wojny został odznaczony czterokrotnie (w
Londynie) przez Ministerstwo Obrony Narodowej
Rządu RP na Obczyźnie
Medalem Wojska, a przez
kapitułę Armii Krajowej Krzyżem AK.
Awans na porucznika
otrzymał dopiero w III Rzeczypospolitej.

WIĘZIEŃ POLITYCZNY

Po wojnie wrócił do Wejherowa i zajął się badaniami dziejów okupacji i ruchu
oporu na Pomorzu. Z tego
okresu pochodzą jego liczne publikacje na ten temat
zamieszczane na łamach
prasy pomorskiej i ogólnopolskiej. Swoją działalność
publiczną przypłacił więzieniem, w którym przebywał
jako więzień polityczny w
latach 1949-1952.
Zygmunt
Milczewski
był członkiem światowego
Związku AK, Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
od jego założenia w 1956
roku, honorowym członkiem Związku Inwalidów
Wojennych, członkiem komitetu Opieki nad Mogiłami Piaśnicy.

AUTOR KSIĄŻKI

Jest autorem książki
„Wejherowo i powiat morski
wrzesień 1939 - maj 1945”,
którą zadedykował poległym, zamordowanym i zaginionym oraz tym którzy
walczyli o wyzwolenie ziemi
wejherowskiej i puckiej w
latach 1939-1945. Książka
przywołuje pamięć o czasach okupacji hitlerowskiej,
o czasach okrutnych.
Jest ona zbiorowym portretem Pomorzan - Kaszubów, ich postaw, charakterów, cierpienia i ofiary
złożonej ojczyźnie. Ten dokument to kronika zdarzeń
rejestrująca fakty zebrane
w archiwach, zawarte w literaturze naukowej oraz w
relacjach naocznych świadków i ich rodzin. Powstrzymując się od jakichkolwiek
komentarzy, autor w sposób
chronologiczny przedstawia
życie rodzinne w Wejherowie i w powiecie morskim w
okresie okupacji.
Pisze o zbrodniach niemieckich i prześladowaniu
miejscowej ludności, o cierpieniu i tworzeniu ruchu
oporu wśród miejscowej
ludności. Przedstawia organizacje podziemne i ich
struktury, a szczególnie
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Dzięki pracy poznajemy wiele
szczegółów z działalności
ruchu oporu, nazwiska dowódców i członków, liczebność oddziałów w poszczególnych
miejscowościach
i ich walkę z niemieckim
okupantem.

ZACHOWAĆ W PAMIĘCI

Szczególne miejsce w
książce zajmuje rozpoczęta 21 października 1939
roku wywózka miejscowej
ludności do Piaśnicy, gdzie
dokonano na niej mordu.
Są tutaj relacje naocznych
świadków masowych egzekucji, ale także raporty
policji i żandarmerii. Znakomitym
uzupełnieniem
książki są liczne aneksy,
w których autor zamieścił

m.in. nazwiska ofiar Piaśnicy z powiatu morskiego,
ofiar Stuthoffu, wykaz eksterminowanych
duchownych i nauczycieli, spisy
zbrodniarzy wojennych z
Piaśnicy oraz liczne dokumenty pokazujące działalność Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski”.
Praca Zygmunta Milczewskiego była pod wieloma względami pionierska,
dość powiedzieć, że dzięki
niej na Pomorzu tylko Wejherowo z dawnym powiatem
morskim posiada w miarę
pełną kronikę dokumentującą okupację hitlerowską
oraz walki frontowe w 1939
i 1945 roku. Książka, która pierwotnie ukazała się
w 1991 roku, doczekała się
drugiego wydania pod koniec 1996 roku w rumskim
wydawnictwie „Rumina”.
Promocja drugiego wydania książki miała miejsce w
Rumi w marcu 1997 roku z
udziałem autora.

ZWIĄZKI Z RUMIĄ

Znałem pana Zygmunta
od 1989 roku, a nasze częste spotkania w Wejherowie, Rumi i Pucku stały się
okazją do poznania historii
jego życia.
Zygmunt Milczewski był
świadkiem i uczestnikiem
wielu ważnych wydarzeń
historycznych. Jego życie
obfitowało w chwile trudne i tragiczne. Ciekawe dla
mnie były szczególnie jego
związki z Rumią, szczególnie te z okresu przedwojennego. Słuchając opowieści o
tamtej Rumi, o działaniach
u boku wójta Roszczynialskiego na rzecz rozwoju wsi,
o planach na przyszłość, doszedłem do przekonania, że
on jak nikt zasługuje na to,
aby otrzymać pierwszy tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Rumi.

HONOROWY OBYWATEL

Początki nie były łatwe,
jednak dzięki poparciu Kazimierza Klawitera, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-

Autor tekstu - Ryszard Hinc w towarzystwie Zygmunta Milczewskiego - w dniu 90
urodzin - 1.10.1995 rok

-Pomorskiego w Rumi, ta
organizacja wystąpiła do
Rady Miasta o nadanie tytułu Zygmuntowi Milczewskiemu.
Uroczystość miała miejsce 28 grudnia 1995 roku
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Niezwykle wzruszony Zygmunt
Milczewski odbierając dyplom „Honorowy Obywatel
Miasta Rumi” powiedział,
że bardzo sobie ceni to wyróżnienie, uważa je za najważniejsze z wszystkich jakie otrzymał w życiu i jest
dumny z faktu, iż może być
członkiem rumskiej społeczności.

AKTYWNY I ŻYCZLIWY

Pomimo trudów życia,
Zygmunt Milczewski był
człowiekiem
aktywnym,
eleganckim i życzliwym
dla drugiego człowieka.
Na zawsze zapamiętamy
go jako człowieka zawsze
uśmiechniętego, pełnego
humoru i pogody ducha
niemal do ostatniej chwili życia. Zmarł 2 czerwca
2001 roku, przeżywszy
ponad 95 lat. Pochowany został w Wejherowie
na cmentarzu przy ulicy

księdza E. Roszczynialskiego w asyście pocztów
sztandarowych, w obecności delegacji starostwa powiatowego, urzędów miast
i gmin oraz wielu ludzi,
także tych, którzy Z. Milczewskiego nigdy nie znali.
W dniu 1 października
2005 r, minęła setna rocznica urodzin pana Zygmunta - pierwszego Honorowego
Obywatela Miasta Rumi.
Z tej okazji działające w
Rumi „Bractwo Mestwina”
pragnęło uczcić rocznicę
stosowną tablicą. Działa-

nia nie znalazły jednak
zrozumienia u władz Rumi
(ówczesnych władz w 2005
roku - dop. red.). Mimo
trudnej do zrozumienia
nieprzychylności włodarzy
Rumi, warto jednak pamiętać o osobach zasłużonych
dla naszego miasta. Dlatego tą drogą zwracamy się
do wszystkich mieszkańców
Rumi, a szczególnie do radnych o poparcie inicjatywy
nadania jednej z rumskich
ulic imienia Zygmunta Milczewskiego.
Ryszard Hinc

Z archiwum GR
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 przypominamy postać przedwojennego
sekretarza miasta, Zygmunta Milczewskiego pierwszego Honorowego Obywatela Rumi.
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TURYSTYKA

Wycieczka ponad stuletnią drogą z Rumi do Kamienia

Przyroda i historia
na leśnej trasie

Za kilka dni rozpocznie się kalendarzowe lato. Przed nami urlopy, wyjazdy,
wycieczki. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby wybrać się na atrakcyjną wędrówkę albo wycieczkę rowerową. W okolicy Rumi jest wiele ciekawych tras i miejsc.
Dzisiaj przedstawiamy drogę z Rumi do Kamienia, na której znajduje się wiele
historycznych i przyrodniczych ciekawostek. Taką trasę poleca Daniel Dempc
z Rumi, którego artykuł publikujemy poniżej.
PRZEPUSTY

Droga Rumia – Kamień
to jedyna droga tej długości
(ponad 10 km) w okolicy, zbudowana ponad 100 lat temu
i zachowana w niezmienionej
formie do tej pory.
Ma początek obok pętli
autobusowej przy ulicy Kamiennej w Rumi. Biegnie
doliną Zagórskiej Strugi,
potem przez Piekiełko, krzyżuje się z drogą Wejherowo
- Gdańsk Oliwa i dalej lasami Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego
do
drogi Szemud - Chwaszczyno
w Kamieniu.

KOCIE ŁBY

Na całej długości ma nawierzchnię z tzw. kocich łbów
i właściwie oprócz Piekiełka, cały czas biegnie lasem.
Jej odcinek jest fragmentem czarnego i czerwonego
szlaku turystycznego oraz
ścieżki rowerowej Wejherowo - Gdynia. Nie można jej
przejechać samochodem, na
kilku odcinkach jest bardzo zniszczona, a poza tym
w dwóch miejscach obowiązuje zakaz wjazdu.

OD ZIELENI
DO CZERWIENI

Droga ma bardzo ciekawe
walory krajobrazowe. Szczególnie widać to na początku
maja, gdy liście mają świeży,
zielony kolor, a w Piekiełku
masowo kwitną mniszki.
Drugim polecenia godnym
okresem jest środek października, kiedy można podziwiać wielobarwne liście
- żółte, brązowe i czerwone,
podobnie jak w każdym lesie.

RZEKA I GŁAZ

Najciekawszy odcinek zaczyna się przy leśnym parkingu, będącym częstym
celem wycieczek. Od tego
miejsca droga biegnie blisko Zagórskiej Strugi, która
wije się kilka metrów niżej,
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Na trasie można zobaczyć kamień z napisem 1902.

Najciekawsze są przepusty pod drogą.

podnosząc walory krajobrazowe. Tam też droga
jest najbardziej zniszczona. Teren jest podmokły,
sporo strumyków przecina
drogę, szczególnie po deszczu. Próba dojścia do rzeki
jest ryzykowna – zalega
tam mnóstwo błota, nawet
w czasie suszy.
Od strony Kamienia
droga przechodzi obok
jeziora Okuniewo, gdzie
można podziwiać piękne widoki z jednej strony
i głaz narzutowy będący pomnikiem przyrody
-z drugiej.
W pobliżu skrzyżowania z drogą Wejherowo
- Oliwa jest dziwne miejsce: na podmokłym terenie
usychają drzewa. Widocznie
jest tam mokro od niedawna, a usychają gatunki, które nie rosną na bagnach.

1902 ROK

Moje zainteresowanie
tą drogą nie miało jednak
związku z krajobrazem.
Dwa lata temu niedaleko Piekiełka zauważyłem
nietypowy kamień z napisem 1902. W przewodnikach i mapach nie było

żadnej wzmianki na jego
temat. W internecie tylko
jakieś domysły. Pisano, że
to może kamień graniczny
lub pamiątkowy.
Zacząłem przyglądać się
tej drodze od strony historii. Dzięki temu, że trakt
nie był remontowany ani
modernizowany, zachowało
się wzdłuż niej wiele ciekawych obiektów.

Najciekawsze są chyba
przepusty pod drogą. Niektóre wykonane z kamieni
służą do dziś. Dwa z nich są
datowane: 1897 i 1898. Że
też chciało się ówczesnym
budowniczym wykuwać
daty w kamieniu pod drogą
na pustkowiu.
Wracając do tajemniczego kamienia z napisem
1902, wszystko wskazuje
na to, że postawiono go przy
okazji ukończenia budowy jakiegoś odcinka drogi
Rumia - Kamień. Na niemieckich mapach z końca
XIX wieku owa droga jest
tylko częściowo utwardzona. Daty na przepustach
potwierdzałyby czas jej budowy.
Ze względu na długość
i nawierzchnię drogi najlepiej poruszać się resorowanym rowerem z dobrze dokręconymi śrubami.
Daniel Dempc

Obelisk upamiętniający cmentarz żołnierzy radzieckich.

BEZIMIENNA MOGIŁA

Zaraz za granicą Rumi
znajduje się obelisk upam iętn iający
n iew ielk i
cmentarz żołnierzy radzieckich. Cmentarz zlikwidowano, zwłoki przeniesiono
do Łężyc, obelisk pozostał.
Trochę dalej widać bezimienną mogiłę.
Kamienne drogowskazy
z około połowy XIX wieku
na nowo odmalowane dalej
spełniają swoją rolę, a jeden
z nich służy jako oznaczenie szlaku turystycznego.
Mimo swojego wieku trzymają się dobrze.
W wielu miejscach, gdzie
droga wznosi się nad terenem pozostały kamienne
słupki stanowiące rodzaj
barierek.

Jesienią leśna trasa jest szczególnie piękna.
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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. 17.45. 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

WWW.SERWUSIK.PL

POŻYCZKA

FOTOGRAFIA
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WYDARZENIA

Marcin Gortat Camp

Dzień Dziecka w Rumi

NBA w Rumi Atrakcje dla
Rumia będzie pierwszym gospodarzem
tegorocznej edycji Marcin Gortat Camp.
9 lipca (czwartek) kilkuset młodych
sportowców z całej Polski trenować będzie pod okiem naszego najbardziej utytułowanego koszykarza, Marcina Gortata. Towarzyszyć będą mu inne gwiazdy
NBA i reprezentacji Polski.
Marcin Gortat Camp to
cykl corocznych treningów
koszykarza z dziećmi w przedziale wiekowym 9-13 lat.
Pierwszy Camp odbył się w
roku 2008 w Łodzi, a tegoroczna 8. edycja Marcin Gortat Camp to cztery imprezy i
Rumia będzie gospodarzem
pierwszego spotkania.
Trening prowadzony jest
w dwóch grupach wiekowych:
młodszej (9-13), gdzie głównym
motywem jest zabawa w koszykówkę połączona z rywalizacją.
Z ponad stu dzieci wyłoniona
zostanie dwójka najlepszych
(chłopiec i dziewczynka), która pojedzie na finał i walczyć
będzie o zaproszenie na mecz

najmłodszych

Konkursy, koncerty, zabawy i niespodzianki przygotowano dla dzieci z okazji ich święta. Wszystko to podczas
festynu w Janowie, zorganizowanego przez Dom Kultury SM „Janowo” na Dzień Dziecka. W przeddzień Dnia
Dziecka (w niedzielę 31 maja) w parku przy ul. Filtrowej
w Rumi bawiły się nie tylko dzieci, ale całe rodziny.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się m.in. bezpłatny
dmuchany park rozrywki oraz cukrowa wata.

NBA. Bardziej zaawansowana młodzież (14-17) weźmie
udział w Junior NBA, gdzie
wezmą udział w profesjonalnym treningu, jak na zapleczu
najlepszej ligi świata. Trening
z Marcinem Gortatem to fenomenalne przeżycie nie tylko
dla młodych zawodników, ale
i również dla turystów i mieszkańców Rumi.
- Mamy mistrzynie Polski
w siatkówce więc teraz czas
na koszykówkę – powiedzial
Michał Pasieczny burmistrz Miasta Rumi.
Więcej informacji o rekrutacji, imprezie i Rumi znaleźć można na stronie: www.
mg13.com.pl
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