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Z Rumi do Redy
nową trasą
Nowa droga z Rumi do Redy została uroczyście otwarta 17
lipca, chociaż kierowcy testowali ją od dwóch tygodni. Można już przejechać nową ul. Morską w Redzie, połączoną z
ul. Kosynierów w Rumi, ułatwiając sobie znacznie podróż z
pominięciem najbardziej zakorkowanego odcinka krajowej
„szóstki”. 								
str. 4

Kaszubskie święto
Na granicy Rumi i Redy spotkali się gospodarze obu miast: burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński i burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Obaj, z udziałem radnych
i gości, oficjalnie otworzyli nową drogę.

Pielgrzymka
W sobotę 25 lipca na Jasną Górę rusza najdłuższa
pielgrzymka w Polsce,
licząca 640 km Piesza
Pielgrzymka Kaszubska.
Można do niej dołączyć
na każdym etapie drogi.
Szczegóły na str. 12

Pożar
myjni
W piątek wieczorem w
myjni automatycznej na
przeciw Dworca PKP w Rumi
wybuchł pożar. Wewnątrz
spłonął samochód osobowy
Infiniti.
Str. 4

Kilka tysięcy Kaszubów spotkało się 4 lipca w Redzie, która była gospodarzem XVII Światowego Zjazdu Kaszubów.
Święto Kaszubów obchodzono uroczyście i zgodnie z tradycją. Spotkanie, na którym nie zabrakło mieszkańców Rumi,
było okazją do integracji oraz manifestowania przynależności do społeczności kaszubskiej. 		
Str. 7

Marcin Gortat
gościł w Rumi
Rumia była pierwszym gospodarzem tegorocznej edycji
akcji Marcin Gortat Camp. Słynny koszykarz, jedyny polski zawodnik w amerykańskiej NBA, przywiózł do Rumi
kilku kolegów. Razem prowadzili treningi dla dzieci oraz
młodzieży w hali MOSiR.
Str. 9
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BIURO PODRÓŻY AL TOUR GALERIA RUMIA

Rumia, ul. Sobieskiego 14 A

tel. 58 733 07 78 / 79

kom. 793 510 415

biurorumia@altour.com.pl

www.facebook.com/bpgaleriarumia

POLECAMY UPALNĄ BUŁGARIĘ Z NAJPIĘKNIEJSZYMI PLAŻAMI

Polecamy również wycieczki objazdowe
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Nie zdawaliśmy sobie sprawy, na co się porywamy - powiedział Andrzej Kołodziej

Obchody 35. rocznicy Solidarności w Rumi
27 czerwca w Rumi świętowano nadchodzącą (sierpniową)
rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, który utworzono w 1980 roku
dla obrony praw pracowniczych. Kilka miesięcy później do
NSZZ „Solidarność” należało 10 milionów Polaków.
Rumskie obchody rocznicy rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w
kościele
Podwyższenia
Krzyża Świętego w Starej
Rumi. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Sławomir Decowski, Kapelan regionu gdańskiego
„Solidarności”. Po mszy
posadzony został na placu przykościelnym dąb,
upamiętniający rocznicę.
We mszy św., jak i podczas całych uroczystości,
uczestniczyły liczne poczty sztandarowe zakładów
pracy, organizacji, stowarzyszeń i rumskich szkół
- wśród nich poczet NSZZ
„Solidarność”
Stoczni
Gdańskiej.

Uczestnicy przemaszerowali ulicą Kościelną
pod pomnik Jana Pawła
II, gdzie zostały złożone
wiązanki kwiatów. Ciąg
dalszy uroczystości odbywał się na hali MOSIR-u,
gdzie program przewidywał wystąpienia gości,
występy artystyczne i
wręczenie nagród laureatom konkursu. Wystąpił
zespół „ETTA”, uczniowie II LO i inni, wykonując m.in. „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Szef
„Solidarności”
regionu
gdańskiego,
Krzysztof
Dośla, podkreślił, że w
Rumi nastąpiła inauguracja tegorocznych obchodów 35. rocznicy i podzię-

kował wszystkim, którzy
w 1980 roku ponieśli
sztandar Solidarności, a
których wielu już nie ma
wśród nas.
Burmistrz Rumi, Michał Pasieczny, przypomniał o udziale pracowników rumskich zakładów
w tamtych wydarzeniach.
Andrzej Kołodziej - legenda Solidarności, sygnatariusz
Porozumień
Sierpniowych, wspominając
tamte dni, powiedział:
- Nie zdawaliśmy sobie sprawy, na co się porywamy, ale warto było
cząstkę swego życia poświęcić ideałom Solidarności. Dzisiaj szczególnie
młodzi mogą czerpać z
dorobku Solidarności wolności, niepodległości,
demokracji. Jednak daje
się także zauważyć brak
solidaryzmu społecznego,
zróżnicowanie społeczeństwa, a wielu zapomina,
że swoje dzisiejsze sukcesy zawdzięczają sukcesowi
tamtych ludzi.
Wśród gości byli posłowie Janusz Śniadek
i Jerzy Budnik. Na zakończenie
uroczystości
wręczono nagrody laureatom konkursu, którego
tematem była „Solidarność”. Konkurs spotkał
się z szerokim odzewem i
podziękowania należą się
wszystkim
uczestnikom

OGŁOSZENIE

i ich opiekunom. Uroczystościom towarzyszyła wystawa poświęcona historii
Solidarności, a piękny,
stosowny wystrój hali to
zasługa pracowników MOSIR-u.
Ryszard Hinc
Fot. Wojtek Hintzke

Kamienica Gdyńska
Rumia, ul. Gdyńska

OSTATNIE DWA MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU
www.tambud.pl
info@tambud.pl

tel.: (58) 679 59 21
kom.: 501 263 547
kom.: 502 115 439
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Kolejny sposób na zakorkowaną „szóstkę”

Płonęła myjnia i samochód

Z Rumi do Redy nową trasą Groźny pożar
Nowa trasa Rumia - Reda została uroczyście otwarta w piątkowe przedpołudnie, 17 lipca, chociaż kierowcy testowali ją od dwóch tygodni. Można powiedzieć: nareszcie, bo starania o rozpoczęcie budowy trwały 7 lat. Najważniejsze,
że można już przejechać nową ul. Morską w Redzie, połączoną z ul. Kosynierów
w Rumi, ułatwiając sobie znacznie podróż do Wejherowa, Pucka i nad morze z
pominięciem najbardziej zakorkowanego odcinka krajowej „szóstki”.
Inwestorem budowy nowej drogi było miasto Reda
(przedłużenie ul. Kosynierów
w stronę na terenie Rumi
zostało zbudowane kilka lat
wcześniej), a główny ciężar
finansowy spoczął na barkach firmy Auchan. Nie ma
w tym nic dziwnego, bo Auchan zobowiązało się do zbudowania drogi do Redy na
etapie budowy centrum handlowego, jednak przez kilka
lat z tej umowy się nie wywiązywało. Dla marketów,
usytuowanych w obrębie lub
w sąsiedztwie handlowego
Portu Rumia, nowa droga
jest bardzo korzystna. Będą
nią przyjeżdżać od strony
Redy kolejni klienci.
Podczas otwarcia nowej
drogi z udziałem posłów,
samorządowców, przedstawicieli Auchan oraz wykonawcy, burmistrz Redy
Krzysztof
Krzemiński
podziękował
wszystkim,
którzy przyczynili się do
zrealizowania inwestycji,
prowadzonej w trudnych
warunkach.
- Teren, na którym powstała droga to torfowe łąki

Strażacy walcząc z płomieniami z ziemi i z dachu nie
dopuścili do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległą
stację, dystrybutory oraz zbiorniki z paliwem. Zagrożenie
było bardzo realne. Akcja była bardzo trudna i niebezpieczna. Specjaliści teraz zbadają, czy przyczyny pożaru
leżą po stronie myjni, czy samochodu.
Najwięcej atrakcji mieli gapie (dorośli, dzieci, matki z
dziećmi), którzy otoczyli teren przylegający do stacji paliw,
aby patrzeć na wydobywające się płomienie. Niestety, nikt
nie pomyślał o niebezpieczeństwie…
D.K.

- powiedział burmistrz Redy.
- Trzeba było wymienić grunt
i wykonać ogromne roboty
ziemne, zanim można było
zbudować nawierzchnię o
długości około 800 m i szerokości 10 m.
Jak podkreślił K. Krzemiński, trudne też były
negocjacje z firmą Auchan,
która ostatecznie przekaza-

ła ponad 7 mln zł, przy łącznych kosztach niespełna 9
mln zł. Pomocna była współpraca z władzami Rumi.
Burmistrz Rumi, Michał
Pasieczny, również podkreślał dobre, przyjacielskie
relacje między sąsiadującymi ze sobą miastami.
- Cieszymy się z otwarcia
trzeciej nitki, łączącej oba

miasta i ułatwiającej dojazd do innych miejscowości
- powiedział M. Pasieczny.
Obaj
burmistrzowie
zgodnie twierdzą, że wzdłuż
nowej drogi powstał atrakcyjny teren inwestycyjny i z
pewnością zostanie w najbliższych latach zagospodarowany i zabudowany.
Anna Kuczmarska

Fot.: Anna Kuczmarska
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W piątek 17 lipca przed godz. 19 w
myjni automatycznej przy stacji paliw
Lotos przy Dworcu Głównym PKP w
Rumi wybuchł pożar. Ogień strawił całkowicie pomieszczenie, w którym spłonął samochód osobowy Infiniti. W akcji
brało udział kilka zastępów strażaków,
Straż Miejska, Policja i inne służby ratownicze.

OGŁ
REKLAMA

OSZENIE
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Mieszkańcy podpowiadają, a władze miasta opracują kompleksowy plan

Program „Rowerowa Rumia”
W Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu „Rowerowa Rumia”. Mieszkańcy dowiedzieli się od zastępcy burmistrza, Stanisława Pogorzelskiego, co władze miasta już zrobiły i co zamierzają zrobić dla rozwoju tras rowerowych w Rumi i towarzyszącej im infrastruktury.
Program ma być platformą spotkań i dyskusji rowerzystów, a mieszkańcy pomogą burmistrzowi
opracować kompleksowy plan w tej dziedzinie. Chodzi m.in. o popularyzowanie roweru jako środka
transportu, a nie tylko rekreacji.
- Rowerowa Rumia to
spotkania,
konsultacje,
burze mózgów, które pozwolą zebrać pomysły i
ocenić możliwości finansowe miasta - tymi słowami
rozpoczął spotkanie Stanisław Pogorzelski.

POLITYKA
ROWEROWA

Zastępca burmistrza
podkreślił, że to spotkanie jest pierwszym
krokiem do opracowania „polityki rowerowej”,
która nie będzie skupiać się wyłącznie na
ścieżkach rowerowych,
ale stanie się szerokim,
kompleksowym, długoletnim,
strategicznym
planem.
- To jest istotne, by
na rower nie patrzeć już
wyłącznie jak na środek
rekreacji. To ma być też
szybki, wygodny, ekologiczny,
bezproblemowy
środek transportu, odciążający sieć transportową
miasta - S. Pogorzelski
wymieniał liczne zalety
rowerów, przekonując, jak
ważny jest rozwój rumskiej polityki rowerowej.

NIE TYLKO REKREACJA

Głównym celem dla
władz miasta jest popularyzowanie roweru jako
środka transportu, a co

za tym idzie, stworzenie
bezpiecznych warunków
dla rowerzystów, m.in.
poprzez
zainstalowanie
większej ilości stojaków
rowerowych w mieście,
zadbanie o lepszą ochronę
rowerów czy rozpowszechnianie egzaminów na kartę rowerową wśród dzieci.

Absolutorium
dla burmistrza
Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Rumi absolutorium za wykonanie
budżetu w 2014
roku Rada miejska podjęła jednogłośnie.
Uchwała
absolutoryjna
była najważniejszą
podczas czerwcowej sesji miejskiego samorządu.
Zanim udzielono absolutorium, radni wysłuchali
szczegółowego sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok, jak również
pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Wniosek
o udzielenie absolutorium
burmistrzowi Miasta wraz
z projektem uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek
Grzeszczyk.

BĘDĄ MIEJSKIE
ROWERY?

Ponadto,
władze
Rumi chciałyby utworzyć system rowerów
miejskich, który miałby
być powiązany z całym
trójmiejskim systemem,
który funkcjonuje głównie na sopockich drogach. Polega na tym, że
każdy może wypożyczyć
rower stojący w określonych punktach na terenie miasta, przejechać
nim dowolny dystans
i zwrócić w kolejnym
punkcie, nawet w innym mieście.
Rumia chciałaby włączyć się w duże imprezy
rowerowe, takie jak np.
zawody triathlonowe Herbalife IRONMAN.
Popularyzowanie rowerów wśród dzieci i
młodzieży może też odbywać się poprzez szerzenie rywalizacji i organizowanie konkurencji
sportowych.

Samorząd

NAJWIĘCEJ
NA OŚWIATĘ

POMYSŁY
MIESZKAŃCÓW

Podczas drugiej części
spotkania, każdy rumianin
mógł zaprezentować swoje

własne pomysły dotyczące
miejskiej polityki rowerowej.
Obecny na zebraniu
przedstawiciel rumskiego
środowiska rowerowego,
prezes
Stowarzyszenia
„Sama Rama”, Roman
Łuczak, zwrócił uwagę
przede wszystkim na bezpieczeństwo rowerzystów.
R. Łuczak zaproponował
organizację akcji zachęcających do regularnych
przeglądów technicznych
rowerów oraz do noszenia
kasków i odblasków.
Radny Michał Kryża
przedstawił pomysł wyprodukowania i rozdawania rowerzystom kamizelek odblaskowych z logiem
Rumi. Mieszkańcy proponowali także stworzenie
mapy rumskich ścieżek rowerowych wraz z opisami.

JAK ZAPOBIEC
KRADZIEŻOM?

Fot.: Wojtek Hintzke

Ważnym problemem
jest też kwestia kradzie-

ży rowerów. Padła propozycja zainstalowania
monitoringu przy stojakach na rowery, czy
nawet utworzenia specjalnego parkingu dla
rowerów.
Oczywiście, nie obyło
się bez skarg i krytycznych uwag - mieszkańcy
zwrócili uwagę na złe
oznakowania ścieżek rowerowych, znaki pozbawione sensu czy zły stan
wielu dróg. Skarżyli się
m.in. na brak trasy rowerowej z Janowa do
Gdyni.
Na koniec, zastępca
burmistrza
Stanisław
Pogorzelski podziękował
wszystkim za spotkanie i zaprosił na kolejne, obiecując, że władze
Rumi zapoznają się dokładniej ze wszystkimi
pomysłami, a polityka
rowerowa miasta będzie
się rozwijać.
Alicja Partyka

Oprócz zadań drogowych, infrastrukturalnych
czy też w zakresie bezpieczeństwa
publicznego,
środki z budżetu miasta
przeznaczono również na
oświatę (na poziomie przedszkolnym,
podstawowym
oraz gimnazjalnym), która
każdego roku stanowi największą pozycję budżetu po
stronie wydatków.
Wydatki budżetowe objęły także realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej, ochrony środowiska,
sportu, kultury i wielu
innych dziedzin życia społecznego.

KONIEC
SPORÓW

- W imieniu wszystkich
pracowników urzędu oraz
swoim dziękuję i deklaruję w dalszym ciągu dynamiczną pracę na rzecz rozwoju miasta i zadowolenia
mieszkańców - powiedział
podczas sesji Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
- Cieszę się, że jedno z naszych haseł wyborczych
„koniec sporów w rumskim
samorządzie” stało się faktem, za co bardzo dziękuję
wszystkim radnym.
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Z Rumi na zjazd do Olpucha

Kaszubskie korzenie
rodziny Szalewskich
Do Olpucha na Kaszubach na uroczysty II Zjazd Rodziny Szalewskich, obok
członków tego rodu, 11 lipca br. przyjechali m.in. ksiądz arcybiskup senior
Tadeusz Gocłowski, ksiądz infułat Albin Potracki, ksiądz prof. Dariusz Sztuk,
proboszczowie i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w
Jerozolimie. Obecny był minister Kazimierz Plocke z żoną oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. W uroczystościach i plenerowej biesiadzie wzięli też
udział mieszkańcy Olpucha i okolic.
Gdy Augustyn Szalewski z Jastrzębia w 1888
roku poślubił Anastazję
Kozłowską z Olpucha, nie
przewidział, że w XXI wieku Szalewskich będzie tak
wielu, a na drugi zjazd rodziny przybędzie kilkuset
gości z różnych zakątków
Polski i świata.
Organizatorem zjazdu
był Grzegorz Szalewski, rumianin, były starosta wejherowski, który
na rodzinnej ziemi w Olpuchu wybudował dom i
tam właśnie zaprosił swoich krewnych oraz przyjaciół z Rumi. Gospodarz
witał ich wraz ze swoją
rodziną, m.in. żoną Ewą
i tatą, Bronisławem Szalewskim, jednym z najstarszych przedstawicieli
uczestniczącej w zjeździe
rodziny. Wiadomo, że pan
Bronisław z żoną i dziećmi
wiele lat temu zamieszkał w Rumi, gdzie rodzina
Szalewskich żyje do dzisiaj. Chętnie jednak wraca

do swoich korzeni, m.in.
na kościerską ziemię, do
Olpucha.
Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w parafialnym kościele,
po czym uczestnicy zjazdu
przemaszerowali przed zabudowania siedliska, aby
przed bramą uczestniczyć
w poświęceniu dębowego
krzyża, który po wielu latach wrócił na swoje historyczne miejsce. Krzyż był
miejscem kultu Kaszubów
mieszkających na tych ziemiach. Zniszczyli go hitlerowcy, a obecnie góruje
na drogą, wznosząc się na
wysokość ponad 11 metrów.
Opatrzono go pamiątkową
tablicą, informującą m.in.
o II Zjeździe Rodziny Szalewskich. Krzyż został poświęcony przez arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego
(zdjęcie obok).
Po uroczystościach, na
terenie siedliska rozpoczęła
się biesiada dla wszystkich
gości i mieszkańców Olpu-

cha. Przygotowano różnorodny poczęstunek, a dla
najmłodszych
dmuchany
zamek. Zagrała też kapela,
Harcerska Orkiestra Dęta
z Tczewa (wcześniej towarzysząca
uroczystościom
religijnym), oraz młodzi wokaliści - laureaci Kaszubskiego Idola. Na wielkiej
scenie pojawiła się Weronika Korthals z zespołem, a
późnym wieczorem koncertowały „Czerwone Gitary”,
przypominając m.in. słynne
przeboje sprzed lat. Muzyka, zabawa i tańce trwały
aż do późnej nocy.
Drugi dzień zjazdu rodu
Szalewskich po mszy św. w
intencji członków rodziny,
był zamkniętą, prywatną uroczystością. Podczas
prezentacji multimedialnej
przypomniano drzewo genealogiczne rodu, opowiadano zdarzenia z historii,
a na zakończenie wykonano
wspólne zdjęcie uczestników zjazdu rodzinnego w
Olpuchu.

W trakcie rodzinnego
spotkania zbierano datki
na wykonanie korony i sukienki dla Matki Boskiej
Wielewskiej z pobliskiego
Sanktuarium w Wielu, z
której to parafii wywodzi
się rodzina.
AK.

Fot.: Anna Kuczmarska

6

Gazeta Rumska, nr 7 (97), lipiec 2015

WYDARZENIA

Światowy Zjazd Kaszubów w Redzie

Regionalne święto
Gospodarzem tegorocznego XVII Światowego Zjazdu Kaszubów była Reda. W sobotę 4 lipca do Redy licznie przybyli
Kaszubi z całego Pomorza, od Gdańska po Szczecin, a także
z Niemiec i Kanady. Zjazd, obchodzony jak co roku uroczyście i zgodnie z tradycją, był okazją do integracji Kaszubów
oraz manifestowania przynależności do społeczności kaszubskiej.
Na pięknie odnowiony
dworzec PKP w Redzie
Kaszubów przywiózł pociąg Transcassubia, który wyruszył z Chojnic.
Uczestnicy
spotkania
przybyli także pociągiem
z Helu, autokarami i
samochodami. Barwny
pochód z flagami, sztandarami, herbami miejscowości i transparentami
przeszedł ulicami miasta pod budynek Urzędu
Miasta, gdzie odsłonięto
tablicę pamiątkową XVII
Zjazdu.
Następnie pochód skierował się w stronę kościoła
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiona została uroczysta msza
święta z liturgią po kaszubsku pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Szlachetki. Uroczyste
otwarcie zjazdu odbyło się
na stadionie miejskim,
gdzie na scenie do późnego wieczoru występowały
kaszubskie zespoły folklorystyczne,
Weronika
Korthals, Maciej Miecznikowski, Mrozu.

Na licznych stoiskach
prezentowana była kaszubska twórczość ludowa, literatura regionalna
i oczywiście tradycyjne
potrawy kaszubskie. Stoiska gastronomiczne w
ten upalny dzień cieszyły
się ogromnym powodzeniem, nie zapomniano
też o najmłodszych, którzy mogli się bawić np.
w dmuchanym zamku.
Ten wielobarwny zjazd
to promocja kaszubszczyzny, integracja Kaszubów, okazja do spotkań,
rozmów i zabawy.

Dla Redy ta udana impreza miała ogromny wymiar
promocyjny. Należy Redzie
i burmistrzowi miasta, a
także prezesowi oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pogratulować odważnej decyzji o organizacji
tej imprezy oraz jej wzorowego przeprowadzenia.
Dodajmy, że na XVII
Światowym
ZjeŸdzie
Kaszubów nie zabrakło
mieszkańców Rumi, zarówno w ramach delegacji
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jak i poza nią.
Ryszard Hinc

Kiedy zjazd w Rumi?
Pierwszy pociąg Transcassubia, jeszcze wtedy z parową lokomotywą, wyruszył z Gdyni do Chojnic, gdzie
w 1999 roku odbył się pierwszy zjazd Kaszubów. Drugi
zjazd był w Helu w 2000 roku, a trzeci w Wejherowie.
Te pierwsze trzy zjazdy organizowali rumianie, członkowie ZK-P, Grzegorz Szalewski i Kazimierz Klawiter.
Były też plany organizacji jednego z kolejnych zjazdów
w Rumi, ale niestety, do dziś pozostały niezrealizowane.
Tymczasem zjazdy odbyły się już we wszystkich kaszubskich miastach, oprócz Rumi. Jak widać wszystko zależy
od odważnych, zdecydowanych i pracowitych działaczy.

Fot.: Wojtek Hintzke
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Na cześć Świętego Jana Bosko

Rodzinna zabawa
w parafii
W parafii NMP Wspomożenia Wiernych 20 czerwca br. odbył się parafialny festyn rodzinny ku czci św. Jana Bosko,
którego dwusetne urodziny świętujemy w tym roku. W zabawie plenerowej wzięły udział dzieci i młodzież, a także
całe rodziny oraz księża.
Licznie przybyli mieszkańcy mogli obejrzeć radosne tańce młodzieży
salezjańskiej, a najwięcej
atrakcji czekało na dzieci.
Mogły poskakać na trampolinie, wziąć udział w różnych zabawach i konkursach, a także przypatrzeć
się ciekawym doświadczeniom chemicznym przeprowadzanym przez animatorów z Oratorium im. św.
Dominika Savio. Wszyscy z
wielkim zainteresowaniem
przyglądali się, jak wywołać samozapłon oraz jak
powstaje „pasta dla słonia”.
Każda wspólnota przygotowała własne stoisko,
na którym proponowała

najmłodszym różnorodne
ciekawe zajęcia. Młodzież
z Ruchu Światło - Życie
(Oaza) przygotowała dla
dzieci np. zgadywankę
„Jaki to smak?” czy konkurencję polegającą na ułożeniu piosenki z podanych
słów. W zabawę włączył się
również ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki.
Grupa
Salezjanów
Współpracowników (świeccy Salezjanie) natomiast
zorganizowała dla dzieci
quizy, a także przybliżała
im pewne fakty dotyczące religii, np. sylwetkę bł.
Laury Vicuna.
Na festynie można też
było spotkać reprezentację

innych grup kościelnych,
między innymi ADMY czy
Żywego Różańca. Na każdego czekał również poczęstunek – ciasta, owoce oraz
przysmaki z grilla.
W przygotowanie atrakcji dla dzieci włączyła się
także rumska Straż Pożarna oraz policja - najmłodsi
mogli m.in. wsiąść do wozu
policyjnego oraz zobaczyć z
bliska sprzęt strażacki.
W ramach festynu rozegrano też turniej piłkarski.
Radosne zabawy zakończyły się uroczystą Eucharystią dziękczynną o godzinie 18, na którą zaproszono
wszystkich
dobrodziejów
parafii.
Alicja Partyka

Fot.: Alicja Partyka

Dobroczynny festyn w Janowie
W niedzielę 21 czerwca obok kościoła św. Jana z Kęt odbył się festyn, podczas którego parafialny Caritas prowadził
zbiórkę pieniędzy na zakończenie roku szkolnego. Zebrane
pieniądze przeznaczono na wypoczynek dla dzieci.

Podczas festynu przygotowano wiele atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.
Organizatorów wspierał
ks. proboszcz Kazimierz
Chudzicki (na zdjęciu
powyżej), który włączył
się do zabawy. Na koniec
odprawił uroczystą mszę
świętą.
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SPORT I REKREACJA

Marcin Gortat Camp w Rumi

Trening z mistrzem
Treningi naszego jedynaka w NBA z dziećmi w przedziale
wiekowym 9-13 lat oraz młodzieżą, klasy Junior NBA (14 –
17 lat) zgromadziły w hali MOSiR w Rumi tłumy fanów koszykarza i koszykówki.

Rumia była miastem,
które jako pierwsze wyszło
z inicjatywą przeprowadzenia tej imprezy w nowej edycji. Już same eliminacje do Marcin Gortat
Camp przyciągnęły rzesze
uczniów, którzy bawili się i
rywalizowali z wielkim zaangażowaniem.

W młodszej grupie wiekowej głównym motywem
była zabawa w koszykówkę
połączona z rywalizacją.
Bardziej
zaawansowana
młodzież wzięła udział w
profesjonalnym treningu,
identycznym jak na zapleczu najlepszej ligi świata.
Młodzi sportowcy z całego kraju trenowali z ogromnym zaangażowaniem i
przy fantastycznym dopingu
publiczności. Marcinowi
Gortatowi
towarzyszyły
gwiazdy NBA i reprezentacji Polski, w tym Otto Porter, klubowy kolega Gortata z Washington Wizzards,
oraz trener Pat Sullivan,
który wcześniej sięgał już

po mistrzostwo NBA z drużyną Detroit Pistons.
Do Rumi przyjechali
polscy koszykarze: Przemysław Karnowski z
Gonzaga Bulldogs, Marcin
Stefański z Trefla Sopot
i grający w lidze hiszpańskiej Adam Waczyński.
Trening z Marcinem
Gortatem był fenomenalnym przeżyciem nie tylko
dla młodych zawodników,
ale również dla turystów i
mieszkańców miasta.
Pierwszy Marcin Gortat
Camp odbył się w 2008 r.
w Łodzi. Marcin Gortat od
lat skutecznie przyciąga do
koszykówki coraz większe
rzesze młodych adeptów.

Marcin Gortat podczas treningu w rumskiej hali MOSiR.

Fot:. Wojtek Hintzke

Po raz jedenasty w Rumi: 1-2 sierpnia

Turniej Gimnastyki
Artystycznej

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi - są organizatorami
XI Międzynarodowego Turnieju Gimnastyki Artystycznej
w układach zbiorowych i indywidualnych BALTIC RHYTHMIC GYMNASTICS CUP. Turniej odbędzie się w dniach
1-2 sierpnia 2015 br. pod patronatem Gazety Rumskiej.
Turniej Gimnastyki Artystycznej w Rumi co roku
jest nie tylko ważnym wydarzeniem
sportowym,
miejscem rywalizacji i wielkich emocji, ale także kolorowym pokazem urody i
wdzięku. Gimnastyczki zachwycają nie tylko umiejętnościami, ale również wyglądem, gracją i lekkością,
z jaką się poruszają.
Do udziału w zawodach
zgłosiły się mistrzowskie
zespoły i solistki z Azerbejdżanu, Chin, Finlandii, Izraela, Słowacji,
Słowenii, Rosji, Polski.
Polskę
reprezentować
będą gimnastyczki wyszkolone w Ośrodku Szkolenia
Polskiego Związku Gimnastycznego w Rumi.
Turniej, który odbędzie się
po raz jedenasty w hali wido-

wiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, zawsze cieszył
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Małego
Trójmiasta
Kaszubskiego,
Gdyni, Sopotu i Gdańska.
BALTIC
RHYTHMIC
GYMNASTICS CUP to jedyny w Polsce turniej gimnastyki artystycznej, na
którym podziwiać można
mistrzynie tej dyscypliny
sportu.
Zawodom patronować
będą: Marszałek Województwa
Pomorskiego,
rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Starosta
Wejherowski, Prezydent
Miasta Gdyni, Prezydent
Miasta Wejherowa, Burmistrz Rumi, Burmistrz
Redy.

Triathlon
w Rumi

Fot.: Anna Kuczmarska

W dniach 7-9 sierpnia
przez Rumię przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego podczas
legendarnych zawodów
triathlonowych Herbalife
IRONMAN 70.3 Gdynia.
W Rumi zostanie zorganizowana strefa regeneracji dla zawodników
oraz dwie strefy kibica, w
których przy muzyce będzie można obserwować
zmagania elity sportowej,
a także wziąć udział w
konkursach przeznaczonych dla najbardziej zagorzałych kibiców.
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Strażacy z powiatu najlepsi w województwie

Sprawni i skuteczni

Zdaniem Czytelników

Rowerowa Rumia
- czas na pierwszy krok

Mieszkaniec Rumi, uczestnik niedawnego
spotkania w Urzędzie Miasta (piszemy o nim
Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherona str. 5) przekazał redakcji garść refleksji na
wie pod kierownictwem mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego oraz w składzie: asp.
temat programu Rowerowa Rumia. PrezentuPiotr Kwiatkowski, mł. asp. Damian Wenta, mł. asp. Karol Wojciechowski, mł. ogn. jemy je poniżej.
Łukasz Kaczmarek, st. sekc. Wojciech Brzeski, sekc. Sebastian Staroszczyk, sekc.
Muszę przyznać, że pozytywnie byłem zaskoczony dwoma
Robert Żółtowski, sekc. Marcin Grochowski, sekc. Adam Dettlaff, st.str. Patryk
rzeczami. Pierwsza rzecz to goście, którzy przyszli na spotkanie.
Proń zwyciężyła w IX Mistrzostwach woj. Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.
Pomimo niezbyt oszałamiającej frekwencji, przybyli ludzie poWidowiskowe jak zwykle zawody rozegrano na
obiektach sportowych w
Kościerzynie i Malborku.
Rywalizacja odbywała się
w czterech konkurencjach:
wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, pożarniczy tor
przeszkód, sztafeta 4x100 m
z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rywalizacja
była bardzo zacięta, co gwarantowało wspaniałe widowisko dla obserwatorów,
rodzin strażaków i kibiców.
Po wielu latach starań, ćwiczeń i rywalizacji po raz
pierwszy reprezentacja KP
PSP w Wejherowie w generalnej klasyfikacji zajęła

pierwsze miejsce i została
mistrzami województwa pomorskiego w sporcie pożarniczym. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy
Miejskiej w Słupsku, a na
najniższym stopniu podium
stanęła reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w
Kościerzynie.
Po powrocie z mistrzostw
wejherowskim strażakom
dziękował i gratulował komendant powiatowy PSP
mł. bryg. Andrzej Papke
i jego zastępcy - st. bryg.
Piotr Ściebura i bryg. Jacek Nowak, a także przedstawiciele władz powiatu.
Fot. Materiały KP PSP

Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Gdzie szukać pomocy?
W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Policja apeluje, aby nie kupować i nie zażywać takich
substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim
zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można
szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana
do wszystkich resortów,
urzędów
wojewódzkich
oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych
skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach
leczenia. Infolinia jest także
przeznaczona dla rodziców,
którzy mają wątpliwości, czy
ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można
przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi
substancjami.
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116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Służy on młodzieży i
dzieciom potrzebującym
wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania
trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych
oraz kontaktu w trudnych
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci
Niczyje.
Linia jest dostępna codziennie w godz. 12.0020.00, pomoc online dostępna na www.116111.
pl/napisz/. Tylko w 2014
roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon
dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
To bezpłatna i anoni-

mowa pomoc telefoniczna
i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji
w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom
przeżywającym
kłopoty
i trudności wynikające
z problemów i zachowań
ryzykownych, takich jak:
agresja i przemoc w szkole,
cyberprzemoc i zagrożenia
związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z
substancjami
psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze,
zaburzenia odżywiania.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia
dostępna od poniedziałku
do piątku w godz. 12.0018.00, pomoc online dostępna pod adresem: pomoc@800100100.pl.
W 2014 roku 61 rozmów
dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka.
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na
temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu
zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy
dzieci.
Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w
godz. 8.15-20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może
przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego
dnia.
112 – Jednolity numer
alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.

cząwszy od młodzieży, która jeździ po lasach, poprzez zwykłych
użytkowników ścieżek rowerowych, na działaczach z różnych
stowarzyszeń (np. „Sama Rama” w osobie pana Romana Łuczaka) skończywszy. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, uwag,
pomysłów odbyła się w sposób przyjazny oraz twórczy do
wspólnego działania, na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej w naszym mieście.
Następną pozytywną rzeczą jest program Rowerowa Rumia
przygotowany przez Urząd Miasta Rumi. Co jest takiego w tym
programie, co wzbudza moje pozytywne emocje, otóż jest tam
parę fajnych rzeczy, które jak „wypalą”, to postawią Rumię
wśród najlepiej „urowerowionych” miast w Polsce.
Po pierwsze - rower miejski, czyli tanie wypożyczanie pojazdu i swobodne przemieszczenie w dowolne miejsce w mieście,
w połączeniu z dużymi ośrodkami miejskimi jak Gdańsk czy
Gdynia jednym operatorem systemu daje duże możliwości
rekreacji czy turystyki.
Po drugie - poprawa istniejącej infrastruktury oraz budowa
nowych tras rowerowych i ich oznaczenie. Tu nie potrzeba się
rozpisywać, każdy, kto korzysta z roweru to wie jak to wszystko
wygląda. Ciekawą propozycję dała młodzież, budowy trasy MTB
na terenach leśnych na wzór Sopotu, gdzie taką trasę zrobiono.
No i stojaki na rowery.
Po trzecie - publikacje tras rowerowych w formie map czy
aplikacji na smartfon, jest jeszcze geomapa na stronie Urzędu
Miasta gdzie można trasy umieścić.
Po czwarte - edukacja dzieci, jak i dorosłych, stworzenie
Miasteczka Rowerowego do nauki ruchu drogowego, propagowanie Bądź Widoczny Na Drodze przez noszenie odblasków
czy kamizelki.
Po piąte - masowe znakowanie rowerów przez Policję,
czy Straż Miejską. Nareszcie miasto podjęło dialog z całym
środowiskiem rowerowym, i to na poziomie partnerów, jeden
wspólny projekt Rowerowa Rumia znakomicie wpisuje się w
wizję Ekologicznego Miasta. Wiadomo, że nie będziemy drugą
Kopenhagą, czy Amsterdamem, ale zrobimy pierwszy duży krok
ku Rowerowej Rumi.
Robert Ławrukajtis

Zwierzęta męczą się
podczas upałów
Towarzystwo Obrony Zwierząt RP apeluje o właściwą
opiekę nad zwierzętami w czasie letnich upałów. Trzeba
pamiętać o stałym dostępie zwierząt do wody w pomieszczeniu wentylowanym, o zapewnieniu zacienionych miejsc.
Najlepiej udostępnić psom i kotom pomieszczenia, w
których jest zimna podłoga (np. łazienki z posadzką), nie
zostawiamy zwierzaka na balkonach, w nagrzanych pomieszczeniach, zamkniętych samochodach.
Pies reguluje temperaturę poprzez ziajanie (dyszenie)
więc nie zakładamy kagańca, jeżeli nie ma takiej potrzeby!
Pamiętajmy o wolnobytujących kotach, zostawmy im
wodę w ogrodzie.
Ptaki również muszą pić, więc nie wstydźmy się wystawiać miski z wodą w okolicach drzew lub na parapetach
mieszkań. Pomóżmy im przetrwać upał, który jest męczący i niebezpieczny nie tylko dla ludzi.
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BEZPIECZEŃSTWO

Straż Miejska

Paralizatory przeciw agresji
Straż Miejska w Rumi otrzymała
nowe narzędzie - paralizatory TASER
XP–26, aby skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
Paralizatory TASER
xp-26 to specyficzna broń,
która jest w stanie wystrzeliwać elektrody na odległość nawet do 7 m. Prąd
elektryczny o wysokim napięciu (i niskim natężeniu)
wywołuje u agresywnego
napastnika chwilowy bezwład mięśni, pozwalając
tym samym na odpowiednią reakcję funkcjonariuszom.
Do rumskiej komendy
Straży Miejskiej paralizatory trafiły w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Będą
używane w sytuacjach, kie-

dy najbardziej agresywne
osoby zagrażają mieszkańcom lub funkcjonariuszom.
Jak podkreśla burmistrz
Rumi Michał Pasieczny,
służby odpowiedzialne za
porządek publiczny i bezpieczeństwo miasta, muszą
wykazać się nie tylko profesjonalizmem i odpowiednimi umiejętnościami, ale
także skutecznością i nowoczesnym sprzętem.
- Dlatego decyzję o zakupie paralizatorów uważam
za właściwą i podnoszącą
poziom bezpieczeństwa w
Rumi - stwierdził M. Pasieczny.

Uprawnienia
umożliwiające stosowanie paralizatorów przez strażników
miejskich przewidział ustawodawca, po czym wiele
spośród komend Straży
Miejskich zabiegało o tego

typu broń. Tak było np. w
Sopocie.
- W rumskiej Straży
Miejskiej sprzęt użytkowany będzie od lipca - informuje komendant Straży
Miejskiej Roman Świrski.

Udają wnuczka lub policjanta

Nie jeżdżę
po alkoholu

Oszuści nadal oszukują starszych mieszkańców powiatu wejherowskiego, trafiając m.in. do seniorów z Rumi. Wyłudzają
pieniądze od babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków, udając członków rodziny. Bywa, ze podają się też za policjantów.

Policja prowadzi akcję
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Wielkoformatowe
murale promujące trzeźwość za kierownicą i przypominające o odpowiedzialności, jaka spoczywa
na osobach kierujących
pojazdami, pojawiły się
już w największych miastach w Polsce.
Ponad 400 m kw. zajmują murale zaprojektowane
i wykonane przez Europejską Fundację Kultury
Miejskiej w ramach kolejnej odsłony kampanii.
Kampania
wystartowała w sezonie letnim,
czyli w okresie szczególnie
trudnym dla użytkowników dróg ze względu na
większe niż zazwyczaj natężenie ruchu związane z
wakacyjnymi wyjazdami.
Ma zwrócić uwagę szerokiej grupy odbiorców na
niezwykle istotną kwestię, jaką jest bezpieczeństwo na drodze i nierozerwalnie z nim związane
zachowanie trzeźwości za
kółkiem.
W ramach akcji organizatorzy zachęcają do
umieszczenia
naklejki
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie samochodu.

Jak się ustrzec oszustów
Osoby te mogą prosić o
pieniądze, które mają im
pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu, podając
się najczęściej za wnuka
lub jego kolegę. Oszuści
niedawno
zmodyfikowali metodę swojego działania. Tak jak na początku
dzwoniąc na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą,
podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po
chwili jednak przerywają
połączenie. Bardzo szybko
telefon ponownie dzwoni,
ale tym razem przestępca
podaje się za policjanta,
funkcjonariusza CBŚ lub
CBA. Oszust przekonuje
starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę
przestępczą i prosi, aby mu
w tym pomóc. Pomoc ma
polegać na przekazaniu gotówki, dzięki której będzie
można zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących na tzw. „wnuczka”.
W rzeczywistości są przestępcami. Oszuści informują starsze osoby, aby udając
się do banku w celu wypłaty pieniędzy, nie mówili ka-

sjerom i obsłudze placówek
bankowych, w jakim celu to
robią. Przekonują, że pracownicy banków należą do
grupy przestępczej.

Oszuści
wykorzystują ufność oraz dobre serce
osób, które nie potrafią odmówić pomocy.

Policja apeluje o ostrożność
Policja apeluje do starszych osób,
aby zachowały ostrożność i nie dały się oszukać.
Należy pamiętać, że:
- jeżeli rozmówca proponuje ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod
numerem 112 - zanim zadzwonisz pod ten telefon,
sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę,
- policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach
nie prosi o przekazanie pieniędzy
- nie działaj pochopnie pod presją czasu
- po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na
znany ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu
– nie może być ono tajemnicą,
- jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim
zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 997.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest
to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz,
prosimy o natychmiastowe powiadomienie policji.

Z POLICJI
Trzy zarzuty
Praca kryminalnych z Rumi zakończyła się zatrzymaniem
27-letniego mężczyzny, który odpowiada za kilka kradzieży.
Policjanci ustalili, że z zaplecza jednego ze sklepów sprawca
ukradł kontenery z butelkami po piwie oraz z piwem. Spowodował tym straty w wysokości powyżej 500 zł.
Mundurowi ustalili też, że pod koniec 2014 r. sprawca
ukradł 52 m blachy miedzianej, powodując straty w wysokości około 6000 zł. W ostatnim czasie także ukradł blachę
miedzianą o wartości około 700 zł. Mężczyzna ten sprzedawał kradzione rzeczy w punktach skupu złomu. Za kradzież
grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Kierowca z narkotykami
Policjanci prewencji z Komisariatu w Rumi zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę seata. Podczas legitymowania
kontrolowany mężczyzna był wyraźnie podenerwowany.
Po chwili okazało się, że miał przy sobie 4 woreczki z białym
proszkiem. Badanie przeprowadzone narko-testem wykazało, że była to amfetamina. Narkotyk został zabezpieczony, a
mężczyzna zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie.
Po przesłuchaniu usłyszał zarzuty. Za posiadanie narkotyków
grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Usiłowanie rozboju
28-latek napadł na pracownicę jednego z kantorów w
Redzie. Podczas rozboju mężczyzna używał atrapy broni.
Kradzież nie powiodła się. Kobieta w trakcie napadu uruchomiła alarm anty-napadowy. Mężczyzna spłoszył się i wybiegł
na zewnątrz i zaczął uciekać. Wezwani na miejsce policjanci
szybko ustalili okoliczności zdarzenia oraz rysopis sprawcy.
Natychmiast zaczęli sprawdzać pobliski teren. W rejonie dworca zauważyli poszukiwanego mężczyznę. W
ciągu niespełna 10 minut od zdarzenia napastnik został
zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli atrapę broni,
którą posługiwał się podczas rozboju. Policjanci wystąpią
do prokuratury by został złożony wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Za popełnione przestępstwo grozi
kara pozbawienia wolności do 12 lat.
Piesi na drodze
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przeprowadzili akcję „Pieszy”.
W trakcie tej akcji funkcjonariusze przede wszystkim kładli
nacisk na bezpieczeństwo pieszych, którzy czasem są sprawcami wypadków drogowych.
Policjanci ukarali 55 osób, w tym 18 pieszych. Głównymi
przewinieniami pieszych było przechodzenie w miejscach
niedozwolonych lub przechodzenie przez jezdnię na świetle
czerwonym oraz nieużywanie obowiązkowych elementów
odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.
Przy okazji akcji policjanci zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych kierowcom pojazdów z uwagi na zły stan techniczny
samochodów. Działania prewencyjne „Pieszy” będą realizowane cyklicznie przez mundurowych.

WAŻNE TELEFONY
Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00
Pogotowie Ratunkowe
58 677 61 02, 58 677 61 03
KOMISARIAT POLICJI W RUMI
58 679 67 22, wew. 299 22
STRAŻ POŻARNA W RUMI
586 79 4712
STRAŻ MIEJSKA W RUMI
58 671 94 73, 58 679 35 55, 58 679 65 73
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Najdłuższa pielgrzymka w Polsce

Od 25 lipca z Helu
na Jasną Górę
W najbliższą sobotę 25 lipca z Helu wyruszy na ponad
600-kilometrową trasę Piesza Pielgrzymka Kaszubska. Co
roku tysiące pielgrzymów, m.in. mieszkańców Rumi i powiatu wejherowskiego, pokonując tę daleką drogę z modlitwą i śpiewem na ustach. Czas spędzony na pielgrzymce to
rekolekcje w drodze.
Na stronie internetowej
www.1040.pl czytamy:
„Jeśli szukasz Chrystusa i
jesteś człowiekiem czynu wybierz się na trudny, ale
piękny szlak najdłuższej w
Polsce - Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na
Jasną Górę. Nie lękaj się,
dasz radę”.
Pielgrzymka Kaszubska
jest najdłuższą pielgrzymką w Polsce. Pątnicy z całego kraju podążają na Hel,
aby uczestniczyć w tej elitarnej wspólnocie. Kaszubska pielgrzymka to takie
polskie Camino. Przez 19
dni, od 25 lipca do 12 sierpnia, pokonują trasę 640 km.
- Kaszubi są najliczniejszą grupą etniczną w Polsce. Mają specyficzny charakter duchowy i swoistą
pobożność. Istotną rolę w
atrakcyjności „kaszubskiej”
odgrywa fakt, że stawia ona
uczestnikom wysokie wymagania: dyscyplina, zmęczenie długim marszem,
spora porcja ćwiczeń duchowych i nabożeństw - twierdzi ks. Jan Perszon, główny kierownik pielgrzymki,
profesor i dziekan WT UMK
w Toruniu.
34.Piesza Pielgrzymka
Kaszubska z Helu na Jasną
Górę wyrusza 25 lipca (sobota) o godz. 6.00 z kościoła

Zdjęcie i informacje pochodzą ze strony: www.1040.pl
w Helu. Aby tam dojechać,
uczestnicy mogą skorzystać
z dwóch specjalnych autokarów. Pierwszy wyruszy
o godz. 4.20 sprzed dworca
głównego w Gdyni, o godz.
4.50 jest w Rumi przy dworcu PKP, a o godz. 5.00 w Redzie przy Polo Markecie.
Drugi autokar wyrusza
o godz. 4.00 sprzed dworca PKP w Luzinie, aby o
godz. 4.30 wyjechać na Hel
sprzed dworca w Wejherowie.
Tego dnia pielgrzymi o
godz. 17.45 dotrą do sanktuarium w Swarzewie. W
niedzielę 26 lipca o godz.
17.50 pojawią się w Wejherowie w kościele Trójcy
Świętej, a 27 lipca wyruszą
w dalszą drogę, do Sianowa,

Wystarczy jeden plecak

Wszystkie rzeczy najlepiej mieć spakowane do jednego plecaka. Nie warto mieć kilku pakunków, ponieważ
przy wydawaniu bagaży niepotrzebnie możemy czekać
na brakujące jego części. Pakuj wszystko do reklamówek
i worków foliowych. Twój bagaż uniknie wilgoci. Zabierz
odpowiednią ilość ubrań na zmianę wedle potrzeb, najważniejsze z ubrań są skarpety 19 par (na każdy dzień
po jednej), odświętne ubranie na wejście na Jasną Górę,
sweter lub polar na chłodniejsze dni, kosmetyczka z
zawartością (przybory toaletowe), latarka, różaniec,
kubek, nóż, łyżka, otwieracz do konserw, coś do picia
w nietłukącym pojemniku, płaszcz przeciwdeszczowy
lub kurtka, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne,
dokumenty i pieniądze na drobne wydatki.
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Szymbarka, i dalej przez
Kaszuby i na południe, aby
w środę 12 sierpnia o godz.
15.00 stanąć u bram Jasnej
Góry.

MOŻNA DOŁĄCZYĆ
NA TRASIE

Noclegi są, nie jest potrzebny namiot, ewentualnie do dźwigania jako pokuta. Podobnie z posiłkami:
do Torunia prawie zawsze
są u parafian, w rodzinach.
Potem różnie, ale generalnie zwykle jest problem ze
zjedzeniem wszystkiego, by
komuś nie zrobić przykrości.
Całkowity koszt, który w
tym roku wynosi 170 zł (rodzeństwo i rodzice z dziećmi
50%), obejmuje transport,
lekarstwa, materiały duszpasterskie i organizację.
Warto zabrać jakieś pieniądze ze sobą na trasę
(choćby na zakup biletu kolejowego z Częstochowy czy
jedzenia, gdyż w miejscowościach koło Częstochowy
z jedzeniem jest już gorzej).
Na pielgrzymkę można
się zapisać na samej trasie,
nie trzeba wcześniej, wystarczy się stawić 25 lipca
na Helu, albo na trasie pielgrzymki - podczas postojów.

Prawie 20-letni kościół coraz piękniejszy

30 lat temu odprawiono
pierwszą mszę świętą
W parafii św. Józefa i Judy Tadeusza obchodzono niedawno 30 rocznicę pierwszej mszy św. odprawionej w tej
parafii, która miała miejsce 30 czerwca 1985 roku. Od tego
dnia do dnia 30 czerwca 2015 roku, najpierw w tymczasowej
kaplicy, a potem w pięknym kościele przy ul. Podgórnej 1,
odprawiono ponad 33 tysiące mszy świętych.
Pierwszą mszę świętą
ks. proboszcz Tadeusz Gut
odprawił na świeżym powietrzu przy polowym ołtarzu, bo dopiero w lipcu 1985
rozpoczęto budowę kaplicy i
domu parafialnego. Ks. Bp.
Marian Przykucki poświęcił je 12 października
1986 r.
W 1989 roku rozpoczęto
budowę kościoła pw. Św. Józefa i św. Judy Tadeusza, a
konsekracja nowej świątyni
miała miejsce 7 października 1995 roku, a więc prawie
20 lat temu. Wkrótce parafianie będą świętować ten
jubileusz powstania kościoła, który ciągle pięknieje
i zmienia się.
W kolejnych latach powstały i zostały poświęcone stacje Drogi Krzyżowej
oraz piękna Grota Matki
Boskiej Fatimskiej. W 1998
ks. Abp. Tadeusz Gocłowski – poświęcił 3 dzwony.
Kościół był stopniowo wyposażany w kolejne elementy, m.in. boczne ołtarze i organy. Ważnym momentem
było otwarcie w października 2002 roku Kaplicy Bożego Miłosierdzia w dolnej
części kościoła.

W 2007 roku poświęcono
kopię figury Matki Boskiej
Królowej Brazylii z Aparecida, a na uroczystości gościł ks. E. Zielski, biskup
diecezji Campo Maior w
Brazylii.
W kolejnych latach zbudowano granitowe schody,
ocieplono mury i wykonano nową elewację kościoła
i wieży.
W 2015 roku, roku 20-lecia tej świątyni - kościół św.
Józefa i św. Judy Tadeusza
został pomalowany (pojawiły się niebieskie motywy

dekoracyjne w prezbiuterium), zmieniono oświetlenie na ledowe oraz aranżację chrzcielnicy.
Otoczenie
świątyni
zawsze było i jest równie
piękne. Staraniem ks. proboszcza T. Guta, wokół kościoła rosną krzewy, drzewa
i kwiaty, tworzące ogród.
Informacje ze strony
internetowej parafii:
http://parafiarumiazagorze.pl/historia
opracowała
Anna Kuczmarska

Fot.: Anna Kuczmarska
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SAMORZĄD

Sylwetki rumskich radnych
Marcin Kaczmarek Krzysztof Woźniak Tomasz Urbaniak-Dzienisz
Radny Marcin Kaczmarek po raz pierwszy zasiada
w Radzie Miejskiej Rumi, w
której pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Sportu Rekreacji i Promocji. Jest też członkiem Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego.
Marcin Kaczmarek jest
członkiem Platformy Obywatelskiej.
Pana Marcina najbardziej
interesują problemy związane z pracą z trudną młodzieżą, rozwój sportu w naszym
mieście, pomoc mieszkańcom w ich licznych problemach i niedogodnościach
oraz wygląd miasta.
- Pragnę, aby Rumia była
przyjaznym miastem, przestronnym, z dużą ilością zieleni, małych parków, ścieżek
spacerowych i rowerowych,
placów zabaw oraz boisk
dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia radny M. Kaczmarek.
M. Kaczmarek prowadzi
działalność gospodar-

Radny Krzysztof Woźniak jest przewodniczącym
Komisji Bezpieczeństwa
oraz członkiem Komisji
Sportu, Rekreacji i Promocji.
Jest radnym pierwszą
kadencję, należy do klubu
radnych Platformy Obywatelskiej.

czą, handlowo-usługową,
„Świat Komórek", związaną
z telefonią. Jego zainteresowania to sport w sposób
czynny oraz bierny, a wolny
czas, którego ciągle mu
brakuje, stara się poświęcić
rodzinie.
Wspólnie z żoną Wiolettą
wychowuje córkę Natalię.
Radny z Rumią związany
jest od 1988 r. Przeprowadził się tutaj z rodzicami, na osiedle SM Janowo,
w momencie powstawania now ych budynków
od strony centrum Rumi.

Krzysztof Woźniak interesuje się sprawami bezpieczeństwa i będzie zabiegać
o jego poprawę.
- Będę działał m.in. na rzecz
poprawy funkcjonowania monitoringu w Rumi oraz rozbudowy systemu kamer - mówi
Krzysztof Woźniak. - Jednym
z ważnych tematów jest także
poprawa bezpieczeństwa na
drogach, a więc poprawa infrastruktury drogowej.
Zdaniem radnego Woźniaka, bardzo ważne jest
organizowanie zajęć i imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w takich
dyscyplinach jak piłka nożna
i siatkówka.

Wnioski tylko do 24 lipca

- Bardzo bym chciał doprowadzić wspólnie z innymi
radnymi do zagospodarowania terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi - dodaje K.
Woźniak. - Od wielu lat mówi
się o stworzeniu tam trasy
spacerowej, ale do tej pory
niczego w tym zakresie nie
udało się zrobić. Mam nadzieję, że wreszcie się uda.
Jestem zwolennikiem rozwoju
turystyki pieszej i rowerowej w
Rumi, która dysponuje doskonałymi terenami.
Radny K. Woźniak jest
emerytem, byłym komendantem policji w Pucku. W
wolnym czasie najbardziej
lubi wycieczki rowerowe i
wyprawy do lasu. Od 35 lat
jest żonaty i ma dwoje dzieci.
W Rumi mieszka od urodzenia, obecnie na terenie
Starej Rumi.
Od 8 lat jest prezesem
klubu Orkan Rumia, jest też
członkiem Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz prezesem Koła Myśliwskiego „Bażant” w Rumi.

Radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz z Platformy
Obywatelskiej jest przewodnicząc ym Komisji
Sportu Rekreacji i Promocji oraz członkiem Komisji
Bezpieczeństwa. Pierwszą
kadencję pełni funkcję
radnego Rady Miejskiej
w Rumi.
- Wartości, jakie kształtuje w człowieku uprawianie
sportu należy krzewić od
najmłodszych lat. Dlatego
utworzenie nowych miejsc
treningowych, zarówno dla
dzieci, jak i dla młodzieży
jest jednym z moich priorytetów - mówi Tomasz Urbaniak-Dzienisz. - Ważne jest
też stworzenie alternatywy
dla osób dorosłych oraz
seniorów, aby na każdym
etapie życia sport mógł nam
towarzyszyć i przyczynić się
do poprawy zdrowia oraz
jakości życia mieszkańców.

Jako były zawodnik Rugby Club Arka Rumia i członek
stowarzyszenia kibiców Arki
Gdynia, pasjonuje się sportem oraz promocją zdrowego trybu życia.
- Wolny czas staram się spędzać aktywnie w taki sposób, aby
mogła mi towarzyszyć 12-letnia
córka Laura, z której jestem bardzo dumny - dodaje radny.
Tomasz Urbaniak-Dzienisz, związany z Rumią od
urodzenia, jest żonaty. Na
co dzień prowadzi firmę, zajmującą się kompleksowym
serwisem klimatyzacji.

REKLAMA

Budżet Obywatelski
Od 1 lipca br. trwa kolejna edycja rumskiego Budżetu
Obywatelskiego. Na ten cel władze Rumi przeznaczyły 1,5
mln zł. Wartość pojedynczego projektu, zgłoszonego przez
mieszkańców, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Projekty
Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy czy prospołeczny.
Budowa boiska lub placu zabaw, remont ulicy,
zorganizowanie
imprezy
rekreacyjnej - takie i inne
pomysły mogą zgłaszać
mieszkańcy Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WNIOSKI TYLKO
DO 24 LIPCA

Wnioski do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
można składać tylko do 24
lipca br.
Może go złożyć każdy
mieszkaniec Rumi, który
w dniu 1 lipca ukończy

13 lat i zebrał minimum
15 podpisów mieszkańców
miasta Rumi. Zgłoszone
projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję ds.
Budżetu Obywatelskiego.
Te z projektów, które spełniają wszystkie niezbędne
kryteria zostaną poddane
pod głosowanie mieszkańców.

LISTA DO
21 WRZEŚNIA

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych,
zostanie opublikowana 21
września br.

GŁOSOWANIE
9 PAŹDZIERNIKA

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

Głosowanie nad wyborem najlepszych projektów
odbędzie się od 23 września
do 9 października br.
W głosowaniu mogą
uczestniczyć
mieszkańcy
miasta powyżej 13 lat.

WYNIKI
15 PAŹDZIERNIKA

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone na pierwszej Rumskiej Gali Budżetu
Obywatelskiego, 15 października 2015 r.
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POWIAT

Golec uOrkiestra na żywo w Wejherowie

Festyn w parku z atrakcjami
W niedzielę 26 lipca, podczas wakacyjnego festynu w Parku Miejskim
im. A. Majkowskiego w Wejherowie można będzie usłyszeć i zobaczyć popularny zespół Golec uOrkiestra. Gwiazda wieczoru wystąpi dopiero o godz. 20.45,
a wcześniej organizatorzy przygotowali inne atrakcje.
Zaplanowano zabawy dla
dzieci (od godz. 16.45) takie jak
konkurs „Ptasie radio” (recytacja wierszyka lub zaśpiewanie
piosenki przed widownią) oraz
program rozrywkowy „Domisie”.
OGŁOSZENIE

O godz. 18 rozpoczną się
atrakcje dla panów, a dokładnie pokazy strong manów (podnoszenie ciężarów).
O godz. 18.30 wystąpi
zespół G.A.S.P, a o godz.

19.45 rozpocznie się program satyryczny w wykonaniu Tadeusza Drozdy.
Reszta wieczoru będzie
należała do znakomitej
kapeli z beskidzkiej Mi-

lówki, z jej liderami, braćmi Pawłem i Łukaszem
Golec.
Wejherowskie
Centrum Kultury zaprasza
do parku.

Bieg charytatywny

Biegnij
i pomóż
Dokładnie za miesiąc, 23 sierpnia, na
terenie Leśnictwa Kąpino koło Wejherowo wystartuje bieg charytatywny
„Dla Oliwki”. Impreza biegowa rozpocznie się o godz. 12.00, a pobiec można będzie na dystansie 5 i 10 km. Zapisy
prowadzone będą w dniu zawodów od
godz. 10.00.
Mała Oliwia urodziła się w 23. tygodniu ciąży z wagą 550 gram. W marcu skończyła 2 latka, ale
jeszcze nie siedzi i nie chodzi, ma za sobą 6 operacji (a kolejne przed nią) i dwukrotne zakażenie sepsą.
Lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie. Oliwia
jednak żyje i potrzebna jest codzienna bardzo kosztowna
rehabilitacja. Ciężka praca z terapeutami daje jej szansę, że
w przyszłości będzie w miarę samodzielnie funkcjonować.
- Walczymy o zdrowie naszej córeczki wszystkimi znanymi
nam sposobami, ale nasze finanse są ograniczone, wyczerpaliśmy już wszystkie nasze możliwości - mówią rodzice
dziewczynki. - Stąd pomysł na zorganizowanie takiej imprezy.
Aby Oliwka mogła być leczona, rodzice rocznie potrzebują kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najtańszy cykl dwutygodniowej rehabilitacji kosztuje 3000 zł, godzina domowej rehabilitacji z masażem to wydatek 100 zł.

Jubileusz prozy i poezji

Powiew Weny
Rusza kolejna edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew
Weny”. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza dziesiątą
edycję tego konkursu. Temat brzmi:
„Niech ten jubileusz milowym będzie
kamieniem…”
Konkurs ma charakter
otwarty i skierowany jest
do poetów i prozaików z
województwa pomorskiego.
Rozgrywany jest w dwóch
grupach wiekowych: „A” od 16 do l9 lat oraz „B” - powyżej 20 lat.
W grupie „A” można
zaprezentować utwory poetyckie lub prozatorskie. W
grupie „B” są dwie kategorie: proza i poezja. W prozie
do wyboru są dwa gatunki:
opowiadanie – 10 stron maszynopisu i słuchowisko –
do 15 minut (maksymalnie
1500 wyrazów).
W poezji trzeba przedstawić 3 utwory poetyckie.
Szczególnie
nagradzane
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będą nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie.
Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy
dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz
dodatkowo na płycie CD lub
przesłać na adres: Miejska
Biblioteka
Publiczna,
84-200 Wejherowo ul.
Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ” do 16 października 2015
roku. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi
4 listopada 2015 roku.
Wszystkie
szczegóły
można znaleźć na stronie:
www.biblioteka.wejherowo.pl
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13 kilometrów za ponad 14 milionów

Drogi powiatowe będą
wygodniejsze i bezpieczniejsze
Ulica Dąbrowskiego w Rumi jest jedną z wielu dróg powiatowych, które w tym roku doczekają się nowej nawierzchni
lub utwardzenia. Inwestycje drogowe realizowane lub dofinansowywane przez samorząd powiatowy obejmą w sumie
13 kilometrów dróg w całym powiecie wejherowskim. Szacunkowy koszt inwestycji drogowych, realizowanych przez
powiat, wyniesie 14,5 mln zł. Dokładna kwota będzie znana
po rozstrzygnięciu pozostałych przetargów i dokończeniu
wszystkich zadań. A zrobiono już wiele.
Jak informuje Witold
Reclaf, wicestarosta wejherowski, większość zaplanowanych na wiosnę i lato
zadań już zakończono. Kilka innych inwestycji jest
jeszcze w trakcie realizacji.
I tak, z wykorzystaniem
dotacji z tzw. schetynówek
(Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych) oraz
przy finansowym udziale
gminy, wykonano w ostatnich miesiącach nawierzchnię drogi z Gniewowa do
Wejherowa w gminie Wejherowo (600 m), z Mierzyna
do Tadzina w gminie Gniewino (2,1 km), z Rozłazina do Dzięcielca w gminie
Łęczyce (1,7 km), z Sasina do Ciekocina w gminie
Choczewo (900 m) oraz z
Lini do Niepoczołowic (1,8
km). Poza tym w ramach
programu „schetynówek”
zbudowano dwie zatoki autobusowe z wiatami oraz
chodnikami w Barłominie
w gminie Luzino.

Rozpoczęła się natomiast
budowa
900-metrowego
odcinka drogi w Łężycach
(gmina
Wejherowo),
od
wjazdu do zakładu Eko Dolina do skrzyżowania z ul.
Marszewską w Gdyni. Trwa
również przebudowa ulicy
w Kielnie (gmina Szemud),
gdzie na 650-metrowym odcinku zostanie wykonana
nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie, a także
kanalizacja deszczowa.
Zakończenie inwestycji
zaplanowano na koniec października br., ale wszystko
wskazuje na to, że prace
drogowe zostaną wykonane
do końca września.
Wspólnie z gminą Choczewo, powiat wejherowski buduje wjazd do tej miejscowości od strony Wejherowa. Na
odcinku 500 metrów droga
uzyska nową nawierzchnię,
chodniki i kanalizację deszczową.
Realizowana jest też wspólnie z gminą Luzino

- budowa drogi z Zelewa do
Zamostnego.
W Rumi władze miasta
rozpoczęły remont bardzo
ważnej, bo przebiegającej
przez centrum, ulicy Dąbrowskiego.
Inwestycja,
która niedawno się rozpoczęła pracami drogowymi
w rejonie ul. Grudziądzkiej,
prowadzona jest z udziałem
finansowym powiatu. Starostwo przeznaczyło na to
zadanie 500 tys. zł.
W
Wejherowie miasto i powiat budować będą
wspólnie ulicę Odrębną na
Śmiechowie (270 m). Inwestycja rozpocznie się lada
dzień.
W sierpniu br. zostanie
rozstrzygnięty przetarg na
realizację budowy drogi z
Linii do Zakrzewa, na odcinku o długości 1,7 km.
Poza wymienionymi, powiat prowadzić będzie kilka
mniejszych inwestycji drogowych, a także utwardzanie nawierzchni dróg płyta-

Remont ul. Dąbrowskiego w Rumi obejmie dwa odcinki tej drogi powiatowej - od
skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (bez samych
skrzyżowań) oraz od Piłsudskiego do ul. Grudziądzkiej, w pobliżu Ronda 25-lecia
„Solidarności”.

mi yomb. Take płyty trafią
na 500-metrowej długości
drogę Gniewowo-Zbychowo.
Latem budowane będą
chodniki na kilku powiatowych ulicach Wejherowa,
zwłaszcza na ul. Strzeleckiej, od 3 Maja do szkoły
tzw. Elektryka, gdzie nową
nawierzchnię otrzyma również parking.
Na terenach wiejskich od
wczesnej wiosny prowadzone są prace na poboczach
dróg, polegające na ich
oczyszczaniu i wycinaniu
gałęzi oraz krzewów drzew.
- Cieszę się, że mogliśmy
zaplanować i realizować
tak wiele zadań drogowych,
które są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców
- mówi wicestarosta wejherowski Witold Reclaf. - Ambitny program budowy dróg
został opracowany wspólnie
z prezydentem, burmistrzami i wójtami gmin. Ogólne
nakłady na inwestycje drogowe w powiecie przekro-

czą 14 milionów złotych,
a na tę kwotę składają się
dotacje, wydatki z budżetu
powiatu oraz udział finansowy poszczególnych gmin.
Staramy się przeznaczyć
na inwestycje drogowe jak
najwięcej pieniędzy, o czym
świadczy choćby skierowanie prawie 5 milionów
złotych z nadwyżki budżetowej na budowę i remonty
dróg. Mówiąc inaczej, większość środków inwestycyjnych powiatu przeznaczono
w tym roku na drogi.
Jak podkreśla W. Reclaf, równie ważne są duże i
kosztowne przedsięwzięcia,
jak i pozornie mniej istotne.
- Dużą wagę przywią-

zujemy m.in. do wyrównywania i oczyszczania
z nadmiaru roślinności
poboczy dróg na terenach
wiejskich - informuje wicestarosta. - Służy to nie tylko wygodzie poruszających
się poboczami ludzi, ale
przede wszystkim poprawie
bezpieczeństwa. Wycinka
krzewów i gałęzi zwiększa
bezpieczeństwo pieszych i
rowerzystów.
Inną pilna potrzebą jest
oczyszczenie i udrożnienie rowów odwadniających
przy drogach, czym również samorząd powiatowy
zamierza się zająć.
Anna Kuczmarska

Koszt inwestycji i remontów

Ile kosztują inwestycje i remonty dróg powiatowych
w ostatnich latach? Oto zostawienie:
2013 r. - łączny koszt 4 mln zł
2014 r. - łączny koszt 12 mln zł
2015 r. - szacunkowy koszt 14,5 mln zł

REKLAMA

Kompleksowa obsługa w zakresie
BHP, P. POŻ., KADRY, HACCP
Fot.: Anna Kuczmarska
Poprawi się stan nawierzchni drogi z Łężyc (od wjazdu do Eko Doliny) do skrzyżowania z ul. Marszewską na przedmieściach Gdyni.

Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie
www.bhppomorskie.pl

tel.: 600 022 026
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Prawo do spokojnego wypoczynku

Letni wyjazd bez
stresu i rozczarowania

Zajęcia dla uczniów

Sportowe lato

Podczas wakacji w Rumi dla dzieci
i młodzieży przygotowano m.in. popołudniowe zajęcia sportowo-ruchowe w
Organizując letni wypoczynek często korzystamy z pomocy profesjonalnego obiektach Zespołu Szkół przy ul. Grunbiura podróży. Co jednak zrobić, gdy wymarzony urlop nie był do końca zgodny waldzkiej. Zajęcia będą trwały od 27 lipz ofertą zaprezentowaną nam przez organizatora wycieczki? Jakie prawa i obo- ca do 14 sierpnia w godzinach 16.00-20.00
wiązki spoczywają na kliencie, a jakie na organizatorze? Jak zabezpieczyć się
Będzie okazja do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę
przed nieuczciwymi organizatorami wakacyjnych wyjazdów? O tym wszystkim nożną, a także do żonglowania piłką.
Przy deszczowej pogodzie przewidziano zajęcia w sali
piszemy poniżej.
szkolnej takie jak: grę w tenisa stołowego, skakankę, uni
Ważne jest, które biura podróży
wybierzemy.
Pierwszym istotnym obowiązkiem
klienta
jest
sprawdzenie
legalności
działania takiej firmy. Informacje o tym, czy biuro
turystyczne działa legalnie
(czy posiada wpis do rejestru) możemy uzyskać w
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
na stronie www.turystyka.
gov.pl, a także w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki lub
w Urzędzie Marszałkowskim.

DOKŁADNIE
SPRAWDŹ OFERTĘ

Kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z ofertą wycieczki. Dobrze jest
przeanalizować całkowitą
cenę usługi, dokładne miejsce pobytu, rodzaj (klasa,
kategoria lub charakterystyka) środka transportu,
położenia, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania (np. hotelu), warunki
wyżywania (FB - pełne wyżywienie, HB - częściowe,
BB - tylko śniadania) oraz
ewentualny program zwiedzania itp.
Wszystkie ustalenia powinny być uwzględnione w
pisemnej umowie pomiędzy
biurem podróży a klientem.
W umowie powinny być
również zawarte takie informacje, jak dane organizatora, czas trwania wycieczki, termin powiadomienia
o ewentualnym odwołaniu
imprezy, informacja o ubezpieczeniu, wymagania zdrowotne do udziału w imprezie
oraz informacja o sposobie
składania reklamacji.

JAK ZŁOŻYĆ
REKLAMACJĘ

O ile większość fragmentów umowy nie stanowi problemu, to sposób
składania reklamacji jest
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Fot.: Wojtek Hintzke
tym elementem, na który
warto zwrócić szczególną
uwagę. To właśnie te zapisy
w przyszłości mogą pomóc
nam odzyskać zainwestowane w wypoczynek środki (jeżeli oczywiście będzie
taka potrzeba).
Jako konsument (klient)
na złożenie reklamacji generalnie mamy 30 dni od
zakończenia
wycieczki,
a wszystkie zastrzeżenia
powinniśmy zgłaszać niezwłocznie organizatorowi
wycieczki w sposób określony w umowie.
W określeniu roszczeń
wobec biura podróży z
tytułu niezgodności wycieczki z umową może
nam pomóc Tabela Frankfurcka. Jest to dokument
określający, jakie bonifikaty należą się za poszczególne niedopełnione
części umowy. Dokument
ten co prawda nie ma obowiązującej mocy prawnej,
lecz przyjęta praktyka
uznawania
rozwiązań
przedstawionych w tej ta-

beli przez sądy krajowe
np. w Niemczech i część
biur podróży w Polsce,
może pomóc nam określić,

czego możemy domagać
się w przypadku niewypełnienia
konkretnych
ustaleń zawartych w umowie przez organizatora.
Pamiętać należy też o
3 przypadkach, w których
organizator nie odpowiada za niewykonanie lub
nienależyte
wykonanie
umowy: działanie klienta,
siła wyższa, działanie osób
trzecich, jeżeli tych działań
nie można było przewidzieć
ani uniknąć. Tylko w tych
sytuacjach organizator nie
odpowiada za niedotrzymanie umowy.
W pozostałych przypadkach mamy pełne prawo do
domagania się rekompensaty w przypadku stwierdzenia przez nas uchybień
dotyczących wykonania
umowy.
Z taką wiedzą śmiało
można planować wakacyjny
wypoczynek.
Pozostaje życzyć Państwu wspaniałej pogody
i niezapomnianych chwil
(pozytywnych rzecz jasna)
podczas urlopu.
Michał Kowalik

Pamiętajmy, że:
Należy dokładnie zapoznać się z ofertą, informacjami
w katalogach i na stronie internetowej organizatora, jak
również podwykonawców (np. sprawdzić hotel).
Każda wątpliwość bądź nieścisłość powinna zostać
wyjaśniona.
Konsument ma zawsze prawo do jasnej i zrozumiałej
informacji, np. podanej w folderze wakacyjnym lub na
stronie internetowej.
Na żądanie konsumenta powinna zostać przedstawiona kalkulacja kosztów, położenie hotelu (nie przy ruchliwej autostradzie, dyskotece, budowie), wyżywienie, umeblowanie pokoju, odległość od atrakcji turystycznych.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany na miejscu, to
konsument powinien postarać się o dowody (rachunki,
zdjęcia, pisemne potwierdzenia rezydenta), aby następnie ubiegać się o odszkodowanie.
Po powrocie należy złożyć niezwłocznie reklamację
na piśmie i zachować potwierdzenie jej złożenia (do 30
dni od zakończenia imprezy).

hokej, ringo, siatkówka, przeciąganie liny, tor przeszkód,
sztafety, koszykówka, kometka.
W trakcie zajęć organizowane będą mini-turnieje w
konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Rodzaj
prowadzonych zajęć zależeć będzie od ilości i wieku uczestników.
TURNIEJE REKREACYJNE
Poza tym na terenie Rumi organizowane są
turnieje rekreacyjne:
Gry i zabawy:
Osiedle Janowo – boisko „ORLIK” ul. Stoczniowców 6
27 lipca oraz 3,10,17,24 sierpnia, godz. 17.00-19.00
Turniej Piątek Piłkarskich:
Boisko „ORLIK” ul. Świętopełka 24
3-6 sierpnia oraz 10-13 sierpnia, godz. 16.00-19.00
Wakacje z tenisem ziemnym:
Korty TKKF Orzeł ul . Mickiewicza 43
24-28 sierpnia, godz. 9.00-14.00
Letnia Szkółka Pływania:
Pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8
II turnus - 3-8 i 10-14 sierpnia, godz. 8.00-12.30
III turnus - 17-21 i 24-28 sierpnia, godz. 8.00-12.30
Gry i Zabawy: Boisko ul. Sabata
13 - 17 lipca godz. 16.00-19.00
20 - 24 lipca godz. 16.00-19.00
STOŁY TENISOWE
Organizatorzy zapraszają także do korzystania
bezpłatnego ze stołów tenisowych na Hali Widowiskowo
-Sportowej MOSiR przy ul. Mickiewicza 49,
czynne w godz. 10.00-12.00 oraz godz. 16.00-18.00
OTWARTE BOISKO
Godziny otwarte na ORLIKU 2012
Boisko „ORLIK” ul. Świętopełka 24:
27-31 lipca godz. 10.00-12.00
3-7, 10-14, 17-21 sierpnia godz. 10.00-12.00

Fot.: Wojtek Hintzke
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KULTURA I REKREACJA

Jarmark Kaszubski w środku wakacji

Nie tylko organy

Folklor nie tylko Letnie koncerty
we Wspomożycielce
na scenie
Co roku w samym środku wakacji w Rumi odbywa się JarOd początku lipca wzorem ubiegłych lat w Sanktuarium
mark Kaszubski. Ta impreza regionalna odbędzie się w nie- Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi
dzielę 2 sierpnia w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej.
odbywają się koncerty organowe.
Od godz. 14.00 do
22.00 na letniej scenie w
parku przy ul. Starowiejskiej występować będą
zespoły kaszubskie: „Sierakowice”, „Rumianie”
oraz zespół z Chwaszczyna. Gwiazdą wieczoru będzie grupa „Patryk
Kumór z zespołem”
W parku będzie można
oglądać i kupować wyroby twórców ludowych i
produkty regionalne.
Zaplanowano atrakcje
dla dzieci, czyli konkursy i zabawy rodzinne.
Miłośników plenerowych zabaw informujemy, że kolejny festyn
w Rumi odbędzie się 5
września br. Będzie to
tradycyjna już „Janowska Biesiada” zorganizowano przez Dom Kultury SM „Janowo”, jak
zawsze w parku przy ul.
Filtrowej.

W lipcu odbędzie się
jeszcze jeden taki koncert,
jak zwykle w środę, 29 lipca
o godz. 19.00.
Usłyszymy muzykę organową w wykonaniu Jakuba Jastrzębskiego,
ale również saksofon, na
którym zagra Julia Mielcarek.
W sierpniu Miejski Dom
Kultury, Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” oraz parafia NMP
Wspomożenia Wiernych
zapraszają na dwa koncerty. 12 sierpnia w Rumi wystąpi Simon Harden z Irlandii, a 19 sierpnia Karol
Hilla (Polska).

Ogłoszenie
Fot.: Wojtek Hintzke
Z folklorem kaszubskim można było się spotkać
niedawno na Zjeździe Kaszubów w Redzie. Wkrótce
kaszubskie zespoły pojawią się również w Rumi, na
corocznym jarmarku.

Przez Piekiełko do Marchowa

Wycieczka Rowerowa
Co tydzień na wyprawy rowerowe po pięknych okolicach
miasta wyruszają miłośnicy dwóch kółek z Rumi, łącząc
ruch i rekreację z poznawaniem regionu.
W najbliższą sobotę,
25 lipca, zaplanowano
kolejną wycieczkę rowerową, która wystartuje
jak zwykle sprzed Miejskiego Domu Kultury
przy ul. Mickiewicza 19.
Trasa tym razem wiedzie przez Szmeltę do
Starej Piły i dalej przez
Piekiełko,
Koleczkowo
Młyn i Marchowo.    
Organizatorzy zapraszają 25.07 o godz. 10.00
pod MDK.

Fot.: Anna Kuczmarska

Fot.: Wojtek Hintzke

Burmistrza Miasta Rumi
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w
związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z p.z.) zawiadamiam o:
podjęciu przez Radę Miejską Rumi uchwały Nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy
i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym
przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
(Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice
planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej
www.bip.rumia.pl)
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta
Rumi na adres:
Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
bia@um.rumia.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.
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LUDZIE I ICH PASJE

Inwestują pieniądze, czas i siły

Rumscy hodowcy gołębi
spotykają się od 10 lat

Konkurs fotograficzny

Słoneczne miasto

Spore doświadczenia i wiedzę dotyczącą ptaków mają członkowie Rumskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych oraz Drobiu Ozdobnego, działającego
od 10 lat. Można ich spotkać w niedzielne poranki obok Miejskiego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza, gdzie przede wszystkim prezentowane są gołębie
i ozdobne kurki.
- Do hodowli gołębi trzeba po prostu złapać bakcyla
- mówi jeden z rumskich
hodowców gołębi ozdobnych. Wszyscy hodowcy zaznaczają także, że ich hobby
jest dość kosztowne i trzeba
w nie sporo zainwestować,
nie tylko pieniędzy, ale
także czasu oraz sił. Mimo
że tego rodzaju zajęcie nie
daje korzyści finansowych,
hodowcy uważają, że to
doskonały sposób na tworzenie nowych znajomości
oraz na spędzanie wolnego
czasu. Poza tym po prostu
lubią gołębie i inne ptactwo,
którym się zajmują.
- Przeszedłem na emeryturę, miałem dużo wolnego
czasu i wtedy to się zaczęło mówi Franciszek Dzienisz,
rumski hodowca i właściciel
80 gołębi, uczestnik licznych
wystaw ptactwa ozdobnego.
Dzięki swojemu hobby poznał
wiele ciekawych osób. Pan
Franciszek podkreśla, że jest
dumny ze swoich gołębi, podziwianych nie tylko podczas
wystaw (m.in. w Rusocinie,
Kobylnicy, Gdańsku), ale i
przez mieszkańców Rumi,
spotykających jego gołębie
podczas spacerów.

Zrób zdjęcie Rumi i pochwal się nim!
Promuj swoje miasto przez piękno letniej, słonecznej, radosnej fotografii! tak zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Urząd Miasta na
swojej stronie internetowej.

Fot. Alicja Partyka
W Rumi, przed Miejskim
Domem Kultury, w każdą
niedzielę rano odbywa się
giełda gołębi rasowych. Hodowcy przyznają, że zainteresowanie rumian nie jest
zbyt duże, ale też obecność

mieszkańców na giełdzie
zależy od pogody.
Warto dodać, że w rumskim związku hodowców
gołębi, istniejącym od prawie 10 lat, panuje bardzo
przyjazna i sympatyczna

atmosfera. Dlatego też jest
to doskonały sposób na wykorzystanie swojego czasu
wolnego, zwłaszcza dla osób
lubiących zwierzęta.
Alicja Partyka
REKLAMA
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Konkurs „Rumia – słoneczne miasto” skierowany jest
do wszystkich mieszkańców miasta, którzy podczas wakacji chcieliby na fotografii zaprezentować walory turystyczne Rumi, ukazując jej wyjątkowe położenie, specyfikę,
piękną przyrodę, wakacyjny optymizm, pozytywną energię mieszkańców.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą
elektroniczną zdjęcie w formacie JPG/ TIFF o wymiarach
min. 1200×1600 pikseli na adres konkurs.foto@um.rumia.
pl. Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem
oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora po podkreśleniu np. Rumia_Zbigniew_Kowalski.jpg.
Do zdjęcia konkursowego należy dołączyć oświadczenia,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
Regulaminu konkursu, który znajduje się na stronie Urzędu Miasta.
Konkursowe zdjęcia mozna nadsyłać do końca wakacji,
czyli do 31 sierpnia 2015 roku.
Szczegółowych informacji należy szukać na stronie
www.rumia.eu lub w Referacie Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Rumi w pok. 210 oraz telefonicznie pod nr tel.
58 679 65 46.
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W rocznicę pierwszego połączenia z Warszawą

Plenerowa wystawa
o rumskim lotnisku
Fot.: Anna Kuczmarska
Na plenerowej wystawie przy ul. Sobieskiego (obok
fontanny), na planszach umieszczono ciekawe czarno-białe fotografie, ukazujące historię rumskiego lotniska. Piszemy o nim również na str. 20-21
REKLAMA

CENNIK WAKACYJNY:

Jednorazowe wejście na zajęcia 20 zł

OFERTA PROMOCYJNA:
Teraz karnet Open VIP
w cenie dowolnego karnetu Open

(nieograniczona liczba wejść na zajęcia taneczne i fitness)
179 zł 150 zł

Karnet 4 wejść 70 zł

+ jedno wejście gratis dla stałych klientów

dla nowych klientów - 20 % zniżki na zakup pierwszego karnetu

Karnet 8 wejść 120 zł

+ jedno wejście gratis dla stałych klientów

dla nowych klientów - 20 % zniżki na zakup pierwszego karnetu
* Sprzedaż promocyjnych karnetów od 1.07 do 14.08

Każdy nowy klient, który przyjdzie do nas z Gazetą Rumską,
będzie mógł wziąć udział w pierwszych zajęciach za darmo!
tel.: 503 193 875
tel.: 730 55 97 97

www.creativedance.pl
Rumia, ul. Gdyńska 47
biuro@creativedance.pl

Lotnisko w Rumi. 80 lat historii - taki
tytuł nosi wystawa, którą można oglądać na skwerze przed Urzędem Miasta
w Rumi. Ciekawe archiwalne zdjęcia
opatrzone informacjami opowiadają
historię lotniska, które funkcjonowało
w Rumi w latach międzywojennych.
Na czarno-białych zdjęciach możemy zobaczyć
wydarzenia, ludzi i samoloty, m.in. aeroklubu,
który działał na rumskim
lotnisku, zanim jeszcze
stało się ono międzynarodowym portem lotniczym
dla Gdyni. Na początku
maja 1935 roku, a więc
80 lat temu, uruchomiono
pierwsze połączenie lotnicze Rumi z Warszawą.
Właśnie w rocznicę tego
wydarzenia na ul. Sobieskiego, nieopodal fontanny, pojawiła się ciekawa
wystawa
historyczna.
Szkoda, że plansze stanęły w bardzo mało uczęszczanym miejscu, ale my
zachęcamy przechodniów
i rowerzystów, aby się tam
zatrzymali.
O historii rumskiego
portu lotniczego piszemy
na kolejnych stronach (2021), przypominając artykuł z archiwum „Gazety
Rumskiej”. To jeden z wielu
ciekawych tematów dotyczących historii naszego
miasta, w tym wypadku
związanej z historią Gdyni.

Duma
narodowa
Na wystawie można
przeczytać m.in., że:
„Lotnisko w Rumi - jako
port lotniczy Gdyni stało się także wielką
dumą narodową. Do
Rumi zjeżdżały wycieczki z całego kraju, by obserwować startujące i
lądujące maszyny…”

Lotnisko z lotu ptaka - to jedna z fotografii, prezentowanych na wystawie. W opisie czytamy, że zostało
wykonane w 1935 lub 1936 roku podczas pierwszego
lub drugiego „Zlotu do morza”. Takie imprezy odbywały się na rumskim lotnisku.

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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Prezydent i rumuńska księżniczka wśród tysięcy pasażerów samolotów

Port lotniczy w Rumi
Większość mieszkańców miasta wie, że nazwa rumskiej
dzielnicy Lotnisko jest pamiątką po prawdziwym lotnisku,
funkcjonującym kiedyś na tym terenie. Przypominamy ciekawą historię tego obiektu, który w latach trzydziestych
i czterdziestych zajmował duży obszar i miał niemałe znaczenie. Ten artykuł pochodzi z archiwum „Gazety Rumskiej” i po raz pierwszy ukazał się we wrześniu 2007 roku.
Gdy po pierwszej wojnie
światowej Gdańsk pozostał w rękach niemieckich
i budowała się Gdynia,
koniecznością stało się posiadanie niezależnego polskiego lotniska.
Rumia miała dogodne
połączenia komunikacyjne o międzynarodowym
znaczeniu. Tędy przebiegała linia kolejowa
Gdańsk - Berlin, a koleją
można było także dojechać z Rumi do Pucka i
na Półwysep Helski. Szosa biegnąca przez Rumię
zapewniała równie ważne
jak kolej połączenia. Teren ten zapewniał dobre
podejście do startów i lądowań samolotów.

ręce okolicznych rolników
i pod administrację gminy. Nieco później znaczne
obszary łąk, będące w posiadaniu gminy i w części
wykupione od rolników
przeznaczono pod budowę
lotniska.
Już od sierpnia 1931 r.
Aeroklub Gdański (powstały w 1929 roku), którego członkowie nie mogli
korzystać z lotniska w
Gdańsku Wrzeszczu, rozpoczął w Rumi szkolenia
na samolocie typu PZL-5.
Powołano w tym czasie do
życia sekcję szybowcową,
organizowano kursy pilotażu dla przedpoborowych
i absolwentów kursów szybowcowych.

KURSY PILOTAŻU

START NA TRAWIE

To wszystko sprawiło,
że powołana w tym celu
komisja uznała teren
Rumi za przydatny do budowy lotniska dla potrzeb
szkoleniowych i komunikacyjnych.
W latach 1928-1931 doszło w Rumi do parcelacji
posiadłości dworskiej Dymitra Andault de Langeron, w wyniku czego 280
hektarów ziemi przeszło w

W tamtym początkowym okresie stał na lotnisku drewniany hangar
oraz domki przeznaczone
na warsztat i kancelarie,
a pas startowy był trawiasty. Decyzję o budowie
lotniska komunikacyjnego podjęto w 1932 roku.
Powierzchnia lotniska w
Rumi wynosiła wtedy 79
hektarów z możliwością
rozbudowy.

Teren lotniska
Granice terenu, który zajmowało lotnisko podczas II wojny biegły od obecnego ronda Jana Pawła
II wzdłuż ul. I Dywizji WP do ul. Partyzantów, dalej
ulicą Partyzantów do ul. Żurawiej i stąd w kierunku
południowym, wzdłuż rowu melioracyjnego (za dzisiejszymi ogródkami działkowymi), do ul. Kosynierów.
Stąd można w przybliżeniu przyjąć kierunek do skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury oraz Sienkiewicza, gdzie
stała brama i w kierunku ronda granica przebiegała
po terenie w sąsiedztwie ul. Ceynowy i dalej wracała
w kierunku wschodnim.
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Prace postępowały
bardzo szybko i 1 maja
1935 roku lotnisko udostępniono komunikacji
pasażerskiej, obsługującej linię Rumia – Warszawa. Dworzec lotniczy
przekazano do użytku
w 1936 roku, prowadziła
do niego z dworca kolejowego nowoczesna ulica
Żwirki i Wigury, wzdłuż
której planowano poprowadzić linię kolejową na
lotnisko.
Pobudowano dwa hangary, wykonano drugi
trawiasty pas startowy.
Swoje pomieszczenia na
lotnisku miał posterunek meteorologiczny i
radiostacja. Była także
baza montażowa samolotów pasażerskich. Samoloty Polskich Linii
Lotniczych
przewoziły
rocznie na trasie Rumia
Warszawa ok. 3 tysiące
pasażerów i 70 ton bagażu. Bilet na tej trasie
kosztował 45 zł.

BALE I POKAZY
LOTNICZE

Jak mówił Zygmunt
Milczewski, sekretarz
gminy Rumia w latach
1934-39, dzięki portowi
lotniczemu Rumię odwiedzało mnóstwo ludzi
z okolic i z wielkiego
świata. Miały tu miejsce
wielkie imprezy, przybywały znane osoby, jak na
przykład prezydent RP
prof. Ignacy Mościcki. Gościem honorowym
gminy była też, jak wspominał pan Milczewski,
rumuńska księżniczka
podczas przerwy w drodze do Danii.
Ówczesne władze dbały o promocję gminy, z
okazji święta lotnictwa
odbywały się tu wielkie

Samolot HANRIOT H-28, jeden z samolotów Aeroklubu Gdańskiego na lotnisku w
Rumi.
Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Sadłowskiego

bale, od 1935 roku z okazji
Dni Morza organizowano
z Aeroklubem Gdańskim
„Zloty do morza”. Z okazji
10-lecia Aeroklubu Gdańskiego, 16 lipca 1939 roku
odbył się w Rumi piąty
„Zlot do morza”, w którym
brało udział ok. 170 samolotów, odbył się pokazy lotnicze i spadochronowe.
Uroczystości
uświetnili m.in. gen. Bortnowski i
przedstawiciele Komisariatu
RP w Wolnym Mieście Gdańsku. Do Rumi przybyło w
tym dniu ok. 30 tysięcy osób.

MOŹDZIERZE
OD MIESZKAŃCÓW

W 1939 r. na lotnisku
miała tez miejsce inna uroczystość patriotyczna. W
związku z przygotowaniami do przewidywanej agresji niemieckiej i do obrony
wybrzeża, przekazano wojsku dwa moździerze jako
dar społeczności Rumi.
W uroczystości uczestniczył płk. Stanisław Dąbek
- dowódca obrony lądowej,
władze Rumi, duchowieństwo, mieszkańcy.
Lotnisko w Rumi od 1932
roku pełniło rolę zapasowego lotniska wojskowego dla
Morskiego Dywizjonu Lot-

niczego z Pucka. Był tu
ośrodek przysposobienia
wojskowego i lotniczego
MDLotu. Rumia była też
macierzystym lotniskiem
Plutonu Samolotów Towarzyszących
MDLot,
który składał się zwykle z
trzech, a czasami czterech
samolotów.

ADIUTANT
PREZYDENTA

Pierwszym
dowódcą
ośrodka był por. pilot
Stefan Kryński, który
w latach 1936-1939 był
adiutantem
prezydenta
RP Ignacego Mościckiego.
Instruktorem Aeroklubu
Gdańskiego na lotnisku w
Rumi był też po przejściu
w 1938 roku na emeryturę
Adolf Stempkowski, od
1920 pilot MDLotu w Pucku. Jednak już w sierpniu
1939 roku jako doświadczony pilot został ponownie zmobilizowany i brał
czynny udział w kampanii
wrześniowej.
9 września 1939, gdy
wojska niemieckie zbliżały
się do Rumi, z lotniska wystartowały 3 samoloty, nieuszkodzone w czasie bombardowań i wylądowały na
Kępie Oksywskiej.

Jeden z nich następnie
szczęśliwie doleciał do
Szwecji i tam wylądował.
W latach 1941-1942
Niemcy rozbudowali lotnisko w Rumi i wraz z podobnym obiektem w Pucku stanowiło ono Gdyński
Zespól Lotniskowy.
Oba lotniska pełniły
funkcje pomocnicze i nie
stacjonował tutaj żaden
taktyczny związek Luftwaffe ( jak napisał w „Zarysie dziejów Rumi” A.
Gąsiorowski).
Lotnisko w Rumi stanowiło zaplecze dla tutejszych zakładów lotniczych, a także tych,
rozlokowanych na terenie
Gdyni.

MYŚLIWCE
I BOMBOWCE

Montowano tu samoloty i dokonywano ich próbnych lotów, odbywały się
także szkolenia pilotów i
załóg.
Na lotnisku w Rumi
montowano głównie myśliwce typu Focke-Wulf i
bombowce Heinkel oraz
Junkers. Były tu także
składy paliwa lotniczego.
dokończenie na str. 21
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Port lotniczy w Rumi
dokończenie ze str. 20

AKCJE
PARTYZANTÓW

Na terenie lotniska, jak
i w rumskich zakładach
przemysłu zbrojeniowego
pracowali jeńcy wojenni:
Polacy, Francuzi, Anglicy,
Rosjanie. Pracowała tu
także część mieszkańców
Rumi. W dokumentach z
tamtych lat odnotowano,
że TOW Gryf Pomorski
w 1943 roku dokonała
tu dwóch akcji sabotażowych. Uszkadzano także
silniki lotnicze podczas
ich transportu koleją z
Gdyni do Rumi.
Lotnisko było bombardowane podczas alianckich
nalotów w październiku
1943 roku i kwietniu 1944
roku. Wtedy to podczas nalotu zniszczono hangary oraz
drogę startową. Niemcy,
ewakuując się w marcu 1945
roku, wysadzili budynek
dworca lotniczego, hangary i
zniszczyli pasy startowe. Po
roku 1945 nie podjęto prób
odbudowy lotniska.

DOMY ZAMIAST
SAMOLOTÓW

Bezpośrednio po wojnie
lotnicy Marynarki Wojennej ćwiczyli tu skoki spadochronowe, odbywały się
ćwiczebne strzelania do
drewnianych pociągów i
innych pojazdów.

Na początku lat pięćdziesiątych podjęto decyzję o podziale byłego lotniska na działki budowlane,
wytyczono ulice, a właściciele posesji przystąpili
do budowy domów. Liczba
mieszkańców znacznie
wzrosła i w 1956 roku wynosiła ponad 12 tysięcy.
Pomimo że na lotnisku
powstawały domy, do których budowy (szczególnie
fundamentów i piwnic)
wykorzystywano betonowe elementy nawierzchni
placów oraz byłych budynków, to zabudowa tego
terenu pod koniec lat pięćdziesiątych była rzadka.
Były tam ogromne niezabudowane obszary, gdzie
grano w piłkę nożną, w
palanta, w klipę, dwa
ognie i bawiono się w różne inne ówczesne zabawy.

NA POCZĄTEK
STUDNIE I POMPY

Właściciele
działek,
które miały wielkość od
800 do 1000 metrów kwadratowych, grodzili swoje
posesje, urządzali ogrody
i sady. Jedni zaczynali budowy, inni kończyli, Lotnisko zmieniało się, a dla
wszystkich było oczywiste,
że nowa dzielnica przyjęła
właśnie taką nazwę.
Początki były trudne,
nie od razu była elektrycz-

ność, nie było wodociągów,
bo wodę doprowadzano tam
dopiero w drugiej połowie
lat sześćdziesiątych. Wcześniej mieszkańcy korzystali
ze studni lub pomp ręcznych, zwanych abisynkami.

PIASZCZYSTE ULICE

Gaz doprowadzono tu
na przełomie lat 80. i 90.,
a kanalizacja na Lotnisku pojawiła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Drogi tu
zawsze były piaszczyste,
chodników w dawnych
latach ułożono niewiele,
a te, które były, powstały
dzięki czynom społecznym
mieszkańców.
Lotnisko ma nadal
ogromne potrzeby, oczekiwania mieszkańców są
duże, ale jest i wiara, że
zaniedbana dzielnica doczeka się utwardzonych
ulic, a Lotnisko z pięknymi domami pośród zieleni
będzie jedną z atrakcyjniejszych dzielnic Rumi.

ZNIKAJĄ ŚLADY
LOTNISKA

Dzisiaj śladów po byłym
lotnisku właściwie nie
ma. Uważny obserwator
zauważy resztki nasypu
wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, którym miały biec tory
kolejowe. Na rogu ul. Sę-

Uroczystość na rumskim lotnisku przekazania moździerzy na obronę Wybrzeża. Na
pierwszym planie płk. Stanisław Dąbek.

dzickiego i Żwirki i Wigury stoi dawna wieżyczka
obserwacyjna, która pełni
dziś rolę słupa ogłoszeniowego. Niedaleko stąd
były betonowe, zagłębione
w ziemi zbiorniki wodne
w kształcie odwróconego
ściętego stożka o podstawie kwadratu. Jeden z
nich usytuowany był obok
boiska Szkoły Podstawowej nr 6. Zasypano je w
latach siedemdziesiątych.
Rozbito
betonowy
obiekt,
tzw.
bunkier
przy ul. Tysiąclecia, który według relacji pana
Bogumiła Kustusza był
pierwotnie zamkniętym
przeciwpożarowym zbiornikiem wody.
Na zabudowanych obecnie polach pomiędzy ulicami Saperów i Spadochroniarzy jeszcze w latach
osiemdziesiątych można
było zobaczyć poskręcane
żelbetowe ruiny po byłych
hangarach.
W latach dziewięćdziesiątych zniknął z miejsca
dzisiejszej pętli autobusowej u zbiegu ul. I Dywizji WP i ul. Partyzantów
nasyp ziemny porośnięty
topolami, który był wykonany przez Niemców i służył jako schronienie dla
samolotów.

KĄPIELISKO
I MIRABELKI

Ciekawy dokument z 1937 roku, w sprawie mieszkania dla jednego z pilotów.

Niemcy planowali rozbudowę lotniska od północnej strony na przedłużeniu ul. Partyzantów.
Za dzisiejszymi ogródkami działkowymi, na powierzchni ok. 1 hektara
został wybrany torf, aż do

białego piasku. Po wojnie
część tej niecki zapełniła się wodą z sąsiednich
rowów melioracyjnych i
przez długie lata było to
dzikie kąpielisko z plażowym piaskiem.
Teren ten stopniowo
zarastał, stał się wysypiskiem śmieci, a dzisiaj
...stoją tam domy.
Teren lotniska wzdłuż ul.
I Dywizji Wojska Polskiego
i ul. Partyzantów obsadzony był śliwami mirabelkami. Tworzyły one szczelny,
kłujący żywopłot, który
jesienią żółcił się od ogromu śliwek. Po wojnie drzewa te były systematycznie
wycinane przez właścicieli
przyległych działek. Obecnie gdzieniegdzie można je
jeszcze spotkać.

BRUKOWANA
DROGA

Starą, piękną, przedwojenną, wykonaną z
kostki brukowej ulicę

Żwirki i Wigury prowadzącą z dworca kolejowego
na byłe lotnisko, w 2000
roku pokryto asfaltem.
Na nic się zdały pisma
i apele (które w tamtym
czasie w imieniu Bractwa
Mestwina wysyłałem do
Urzędu Miasta) o zachowanie fragmentu starej
nawierzchni tej ulicy.
Argumenty,
że
nawierzchnia ta ma wysokie
walory estetyczne i świadczy o kunszcie brukarzy
z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, że jest
pamiątką po rumskim porcie lotniczym, bo drogą tą
jeździli najważniejsi dostojnicy II RP, jak choćby prezydent Ignacy Mościcki,
nie przekonały nikogo.
Tymczasem
podobna
droga zbudowana w tym
samym czasie z tego samego surowca w rejonie
Jastrzębiej Góry jest pod
ochrona konserwatorską.
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 historię rumskiego lotniska, zwłaszcza, że niedawno minęło dokładnie
80 lat od uruchomienia pierwszego połączenia
pasażerskiego do Warszawy.
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Nagrody dla gimnazjalistów

Angielski, ortografia, matematyka

Agata najlepsza Julia wygrywa
konkursy wiedzy
na Pomorzu
Najlepszym absolwentem gimnazjum gmin wiejskich
Julia Chmielecka ma 9 lat i jest uczennicą Szkoły Podstai miasteczek województwa pomorskiego została Agata Ma- wowej nr 10 w Rumi. Mimo młodego wieku dziewczynka ma
chula z Gimnazjum nr 4 w Rumi.
tyle osiągnięć, że mógłby pozazdrościć jej niejeden licealista.

W auli Biblioteki Głównej
Uniwersytetu
Gdańskiego
odbyła się gala wręczania
nagród laureatom i uczestnikom konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum
gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015”. Zaszczytny
tytuł zdobyła absolwentka
Gimnazjum nr 4 w Rumi,
Agata Machula.
Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu i
tym razem zostali wybrani
najlepsi z najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych
woj. pomorskiego w różnych
kategoriach, m.in. generalnej, naukowej, społecznej,
artystycznej, sportowej. Nagrodzono 85 absolwentów, w
tym jedną mieszkankę Rumi.
Wychowawczynią Agaty była
Dorota Gadomska.
- Od początku nauki w
gimnazjum matematyka była
moim ulubionym przedmiotem. Nie miałam problemów
z jej zrozumieniem, zadania
na lekcji nie sprawiały mi
większych problemów - mówi
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Agata Machula. - Od drugiej klasy chodziłam na
kółko matematyczne i tam
rozwiązywałam coraz to
trudniejsze zadania.
Właściwie żaden przedmiot nie był dla Agaty
specjalnie trudny. Jak
twierdzi,
jeden lubiła
mniej, inny bardziej.
- Interesowałam się
także historią i chemią,
ale wolałam skupić się
na matematyce - dodaje laureatka. - Egzaminy
gimnazjalne nie były dla
mnie bardzo trudne. Po
tylu latach nauki zostaje
coś głowie, dzięki czemu
można napisać egzaminy
przyzwoicie.
Agata Machula zamierza kontynuować naukę w
I Akademickim Liceum
Ogólnokształcącym w
Gdyni w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym,
z rozszerzonym językiem
angielskim.
Z sentymentem mówi
o swojej dotychczasowej szkole na rumskiej
Szmelcie.

- Zdecydowanie polecam
naukę w Gimnazjum nr 4
w Rumi. Panuje tam wspaniała atmosfera, a lekcje są
ciekawe - twierdzi Agata. Wystarczy trochę chęci i zapału, a można osiągnąć wiele. Każda zdobyta wiedza
procentuje w przyszłości.

Jako pierwszoklasistka,
zajęła pierwsze miejsce w
II Wojewódzkim Konkursie
Ortograficznym „Ortograficzne Asy” oraz drugie z
języka angielskiego i trzecie z nauczania zintegrowanego w Ogólnopolskim
Konkursie „Zuch” zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej.
W drugiej klasie Julia
Chmielecka wzięła udział
w „IX Megaolimpiadzie
Wiedzy”, gdzie zdobyła dwa
tytuły laureata: za znajomość języka angielskiego
oraz w konkursie ortograficznym.
Podczas III Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortograficzne
Asy”, zajęła drugie miejsce
oraz została Mistrzem Ortografii w Ogólnopolskim
Teście Ortograficznym.
W
minionym
roku
szkolnym zajęła I miejsce
w „Konkursie Języka Angielskiego” i zdobyła tytuł
Mistrza Ortografii w X
Mega Olimpiadzie Wiedzy.
W Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej
zdobyła
dwa
pierwsze
miejsca zdobywając tytuły
„ Orła Ortograficznego” i
„Orła
Matematycznego”.
Dziewczynka była najlepsza (I miejsce) na IV

Wojewódzkim Konkursie
„Ortograficzne Asy” oraz
w ogólnopolskim konkursie „Zuch”, gdzie uzyskała
I miejsce z języka angielskiego.
Pierwsze miejsce zdobyła
także na XX Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Małego Trójmiasta
Kaszubskiego.

Dziewczynka jest ceniona przez nauczycieli za talent, pracowitość i skromność. Rówieśnicy lubią ją,
bo nie zadziera nosa, jest
miła, życzliwa i chętnie pomaga innym. Koledzy i koleżanki z klasy powierzyli
funkcję gospodarza klasy
właśnie Julce Chmieleckiej.
Alicja Kreft-Zwara

Julia Chmielecka pierwsza z lewej.

Rumianie wśród zawodników

Powiat wejherowski
bezkonkurencyjny
Lekkoatleci z powiatu wejherowskiego wygrali po raz szósty z rzędu generalną klasyfikację Finału Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski” o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Kolejne miejsca zajęły powiaty: pucki oraz gdański.
W tym roku powiat wejherowski zgromadził 545 punktów, wyprzedzając w sportowej walce 8 innych powiatów.
Celem zawodów, które
odbyły się w Centralnym
Ośrodku Sportu w Cetniewie było wyłonienie

uzdolnionej młodzieży do
szkolenia w systemie kadr
wojewódzkich w kategorii
młodzika oraz propagowanie „królowej sportu”. W
finale VII edycji „Dysku
Pomorskiego” wystartowało około 300 zawodników i

zawodniczek w trzech kategoriach wiekowych.
W skład reprezentacji
powiatu
wejherowskiego wchodzili uczniowie ze
szkół: SP nr 6 z Rumi, SP
nr 4 z Redy, SP nr 5 z Wejherowa, SP nr 11 z Wejhe-

rowa, SP nr 6 z Wejherowa,
SP Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z Wejherowa, SP z Luzina, SP z Orla,
Gimnazjum nr 1 z Rumi,
Gimnazjum nr 1 z Redy
oraz Samorządowego Gimnazjum z Bolszewa.
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Tai Chi dla każdego
Tai Chi nie jest jeszcze tak znane i nie tak modne jak Yoga, Pilates czy inne formy Fitnessu. Rzadko można je spotkać w klubach
Fitness. Myślę, że ktoś kto zechce ćwiczyć Tai Chi musi się nim
zachwycić, może zainteresować się głębszym zdrowotnym aspektem tych ćwiczeń. Osoba ćwicząca może też podjąć wyzwanie ze
względów chęci bycia oryginalnym.
Ja zachwyciłam się na początku samym ruchem. Na pewno
trzeba mieć jakaś motywację, gdyż Tai Chi wymaga od nas uwagi,
cierpliwości i samozaparcia.
Jak już wiecie, jest to pewna choreografia, którą poznajemy
krok za krokiem, połączona w całość tworzy 24 ruchy wykonywane jeden po drugim.
Na moje zajęcia przychodzą ludzie, którzy tak jak ja, zachwycili
się jego ruchem, ludzie którzy wcześniej widzieli te ćwiczenia ale
też tacy, którzy nigdy wcześniej nie ćwiczyli i nie znali Tai Chi.
Zapraszam Was na przygodę z Tai Chi.

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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Biblioteka w Rumi inspiruje na wakacje

Pomysł na rodzinne zabawy
„W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz”. Jak
podają statystyki, lipiec w Polsce jest najbardziej deszczowym
miesiącem. Z sierpniem zresztą także różnie bywa. Oczywiście
nie życzymy nikomu niepogody, ale na tę okoliczność Klub Mamy
i Malucha oraz Galeria Malucha we współpracy ze Stacją Kultura
przygotowały propozycje na dziecięcą nudę latem.
Pakiet gra planszowa +
książki + pomysł na rodzinne zabawy, czyli „Inspiracje na wakacje”, dostępny
będzie przez całe wakacje
w Miejskiej Bibliotece Publiczne w Rumi.

JAK TO DZIAŁA?

Wystarczy
odwiedzić
placówkę biblioteczną (pakiety „Inspiracje na wakacje” dostępne w Stacji
Kultura oraz Filii nr 4),
rozejrzeć się dokładnie,
zajrzeć do torby z „Inspiracjami…” i wybrać zestaw,
który najbardziej się spodoba. Dwie książki, gra od
producenta Trefl oraz opracowany przez Klub Mamy i
Malucha oraz Galerię Malucha scenariusz zabaw dla
dzieci, dopasowany wiekoREKLAMA
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wo, to pakiet, który można
wypożyczyć z Biblioteki na
dwa tygodnie do domu. Jest
jednak jeden warunek - grę
może wypożyczyć osoba dorosła. Czytelnika obowiązuje również taki sam regulamin, jak na wypożyczone
woluminy - pakiet należy
oddać w terminie, skompletowany i nieuszkodzony.

DLACZEGO WARTO?

Kreatywny zestaw „Inspiracje na wakacje” motywuje do tego, by w łatwy
sposób zaproponować dziecku rozrywkę połączoną z
edukacją. Dopasowana do
gry książeczka jest lekturową propozycją czytelniczą,
gra planszowa urozmaica
aktywność. Pozorna zabawa
w rezultacie może stanowić

niekonwencjonalne - podane w przyswajalnej formie
- metody nauki. Ćwiczy pamięć, uczy zasady fair play,
pobudza wyobraźnię, zachęca do twórczego działania rozwinięta „fantazja” może
pozwolić dziecku w przyszłości działać poza schematami, uczy kreatywności i
wpływa na indywidualność.
Jest jednak coś znacznie
ważniejszego od kreatywności i edukacji. „Inspiracje
na wakacje” mają przede
wszystkim zachęcić rodziców do wspólnego spędzania
czasu z dzieckiem! Nie ma
bowiem nic bardziej cennego
niż chwile spędzone razem!
Nie zwlekaj! Zapraszamy do Biblioteki w Rumi
po pakiety „Inspiracje na
wakacje”!

Wystawa

Trochę
mniejsze
miasto
Do końca wakacji
(do 31 sierpnia br.)
w Stacji kultura w
Rumi
(Biblioteka
Miejska w budynku
dworca PKP) można oglądać wystawę ilustracji Katarzyny Drewek oraz
fotografii
Natalii
Szlagi, zatytułowaną „Trochę mniejsze miasto”.
Wystawa
poświęcona
tematyce życia w Małym
Trójmieście Kaszubskim.
Prace w żartobliwy sposób
nawiązują zarówno do elementów przestrzeni, jak i
zwyczajów
mieszkańców
tego obszaru. Ukazane
przez autorki miejsce jest
eklektycznym
światem,
zdominowanym przez znajdującą się w pobliżu aglomerację trójmiejską.

