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Zmiany w liceum Na rowerze
i biegiem

Rowerowa Rumia i Bieg Pokoju dwie duże imprezy rekreacyjne odbędą
się w Rumi w najbliższy weekend. Można wziąć w nich udział.
W sobotę 19 września zaplanowano Piknik „Rowerowa Rumia”, którego uczestnicy wyjadą na 10-kilometrową trasę: Rumia - Dębogórze - Kazimierz - Rumia. Po
drodze przewiduje się konkursy z nagrodami oraz poczęstunek; harcerską grochówkę, pieczone kiełbaski i swojski
smalec. Start o godz. 13.40 z parkingu przy SP nr nr 9 na
ul. Stoczniowców
W niedzielę odbędzie się XXXI Bieg Pokoju ulicami
Mickiewicza, Kusocińskiego, Rodziewiczówny, Jaworskiego. Start i meta na Stadionie Miejskim.
Szczegóły na plakatach na naszej stronie: www.gazetarumska.pl lub na stronie Urzędu Miasta.

Czytaj nasze
wiadomości
w internecie!
Zachęcamy Państwa do
codziennego odwiedzania
naszej informacyjnej strony
internetowej pod adresem:

www.gazetarumska.pl
Codziennie zamieszczamy na jej łamach świeże
informacje z miasta i okolic.
Znajdziecie tam wydarzenia sportowe, kulturalne,
informator gospodarczy i
polityczny oraz inne ciekawostki z różnych dziedzin.
W chwili obecnej, w ciągu miesiąca zagląda do nas
ponad 6,5 tys. czytelników
miesięcznie! ZAPRASZAMY!

Powrót na Kresy
1 września podczas uroczystości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi nastąpiło przekazanie obowiązków dyrektora szkoły
Lucynie Penkowskiej przez odchodzącego na emeryturę dyrektora Janusza
Wolańskiego (oboje na zdjęciu). Pełniącego tę funkcję przez 15 lat dyrektora
Wolańskiego żegnano kwiatami i podziękowaniami, a także długimi brawami.
Tego dnia w I LO w Rumi odbyła się uroczystość powiatowej inauguracji roku
szkolnego z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystów oraz wielu innych gości.

Str. 6

Sportowcy na podium
Damian Klawikowski
oraz jego trener, a jednocześnie zawodnik, Grzegorz Grinholc stanęli na
podium III Międzynarodowych Zawodów w Chodzie
Sportowym w Katowicach.

Obaj sportowcy reprezentowali Rumię.
D. Klawikowski zwyciężył
w zawodach juniorów, a G.
Grinholc zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Polski
Masters na dystansie 10 km.

Z kolei Paweł Reszke, reprezentujący rumski
klub Tri Team, zwyciężył
na Mistrzostwach Polski w
Bydgoszczy w triathlonie
na dystansie długim. Gratulujemy!
Str. 8-9

Dom Adama Mickiewicza w Nowogródku i mieszczące się tam muzeum to jedno z wielu ciekawych miejsc, odwiedzanych przez mieszkańca Rumi na Białorusi. Interesującą
relację z tej podróży publikujemy na stronach 18-19.

Gazeta Rumska, nr 9 (99), wrzesień 2015

FAKTY I KOMENTARZE

Referendum w liczbach

MOIM ZDANIEM

Rumianie
nagrodzeni

Niska frekwencja, Idea demokracji
ale w Rumi wyższa bezpośredniej upadła
Udział Polaków w referendum 6 września był rekordowo niski w porównaniu z
frekwencją podczas różnego szczebla wyborów. Frekwencja w Polsce wyniosła 7,80
proc. Najwyższą frekwencję w kraju odnotowano na Pomorzu, a jedną z najwyższych
w województwie pomorskim i najwyższą w
powiecie wejherowskim - w Rumi.
W referendum udział wzięło 8,39 proc. uprawnionych mieszkańców Pomorza (na drugim miejscu plasuje
się Podkarpacie 8,36 proc., a na trzecim Mazowsze 8,31
proc.). W powiecie wejherowskim najliczniej w referendum
uczestniczyli mieszkańcy Rumi, gdzie frekwencja wyniosła 10,58 procent.
Większość mieszkańców Pomorza opowiedziała się za
wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
oraz za rozstrzyganiem wątpliwości dotyczących przepisów podatkowych na korzyść podatnika. Ze względu na
zbyt niską frekwencję wyniki nie są wiążące.

W powiecie wejherowskim frekwencja wynosiła:
Rumia 10,58 proc. Reda 10,22 proc., miasto Wejherowo
9,05 proc., gmina Wejherowo 7,76 proc., gmina Gniewino
7,14 proc., gmina Luzino 7,15 proc., gmina Szemud 7,02
proc., gmina Choczewo 6,95 proc., gmina Łęczyce 5,90
proc., gmina Linia 5,05 proc.

Trzeźwy
umysł

Referendum zarządzone przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego okazało się kompromitacją wartą 100
Rumia po raz piętmln złotych. Co za te pieniądze można by było zrobić, zbudo- nasty
wzięła udział w
wać, dofinansować nie ma sensu mówić, chociażby dlatego, Kampanii
Profilaktyczno-Edukacyjnej
że tych pieniędzy tak naprawdę nie mamy.
Dług publiczny Polski
to 60,7%, ukryty dług publiczny wynosi 174,7% w
stosunku do PKB (dane
www.dlugpubliczny.org.pl) i
twierdzenie, że te 100 mln to
środki, które posiadaliśmy,
to jest „delikatnie mówiąc”
iluzja. Przez pychę, egoizm
i strach Bronisława Komorowskiego przed utratą
kolejnego, trwającego 5 lat
okresu sielanki, nasze Państwo straciło 100 milionów
(które zapewne pożyczyliśmy w ramach kredytów).
Nikt (zarówno były Prezydent, jak i Senat) nie poniesie odpowiedzialności za
przeprowadzenie tych godnych pożałowania igrzysk.
Igrzysk, które od samego

początku miały postawione
za swój cel podbicie pkt. %
poparcia dla B. Komorowskiego. Warto zastanowić
się nad ideą, która przyświecała Wyskokiej Izbie
Senatu, kiedy zgodziła się
na referendum Komorowskiego, a odrzuciła propozycję referendum prezydenta
A. Dudy.
Referendum zaproponowane przez A. Dudę miało
ten plus, że przeprowadzone miało być w dniu wyborów parlamentarnych, co
mogłoby skutkować zarówno mniejszymi kosztami
przeprowadzenia samego
referendum, jak i większą
frekwencją, bo przy okazji
wyborów naród mógłby wy-

powiedzieć się w sprawie
pytań referendalnych.
Pytania A. Dudy były
bardziej konkretne aniżeli
pytania Komorowskiego.
W tym miejscu przypomnijmy sobie także słowa
B. Komorowskiego wypowiedziane
po propozycji
dopisania pytań do tego referendum (może dzięki temu
byłaby większa frekwencja):
„dopisać to można się do
wycieczki szkolnej...“.
Skorzystajmy z tej mądrości ludowej i dopiszmy
do wycieczki szkolnej w jedną stronę tych senatorów i
polityków rządzącej koalicji, którzy zafundowali nam
stratę tych 100 mln PLN.
Michał Kowalik

„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Wśród autorów tysiąca
nagrodzonych prac konkursowych znaleźli się reprezentanci Rumi: Emil
Seroczyński i Karolina
Danowska z SP nr 6 oraz
Sandra Dąbrowska i
Anna Zwara z Miejskiego
Domu Kultury w Rumi (temat „Warto Pomagać”), a
także Zuzanna Ryduchowska z MDK (temat „Zdrowe
Zagranie”).
Młodzieżą z SP nr 6 opiekuje się Beata Płomska-Formella, natomiast zajęcia w
MDK prowadzi Beata Went.

REKLAMA

PRZEDŁUŻ WAKACJE WE WRZEŚNIU, NAJLEPSZE LASTY • • • ZAPRASZAMY DO BIURA PODRÓZY W GALERII RUMIA

BIURO PODRÓŻY

AL TOUR
GALERIA RUMIA
Rumia, ul. Sobieskiego 14 A
tel.: 58 733 07 78 / 79
kom.: 793 510 415
biurorumia@altour.com.pl
www.facebook.com/bpgaleriarumia
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INWESTYCJE

Mieszkańcy i miasto wspólnie budują ulicę Mściwoja II

Zamiast piachu lub błota
będzie asfaltowa nawierzchnia
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców,
możliwy stał się remont ulicy Mściwoja
II w Starej Rumi. Nowa droga powstanie w ramach inicjatywy społecznej.
Wykonywane
prace
to stworzenie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 150 metrów
wraz z kanalizacją deszczową. Mieszkańcy zaangażowali ze swoich środków 15%
łącznej wartości inwestycji.
- Mieszkańcy Rumi chętnie angażują się w takie
inicjatywy – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz miasta. – Dzięki ich aktywności
możliwe będzie wybudowanie
nowej ulicy dojazdowej, która
z pewnością przysłuży się nie
tylko kierowcom, lecz także
rowerzystom i pieszym.
Projekty tego typu mają
pierwszeństwo realizacji,
więc nowa droga pojawi się

na mapie Rumi już wkrótce. Przewidywany termin
zakończenia prac to koniec
września.
Prace
wykończeniowe trwają także na ulicy
Działkowców. Mimo wstępnych założeń zakończenia
inwestycji w 2016, wszystko wskazuje na to, że ulica
zostanie oddana do użytku
już w tym roku.
Remontu doczeka się
również ulica Żeglarzy.
Inwestycja będzie obejmowała położenie ponad stu
metrów nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami,
a także budowę kanalizacji
burzowej i montaż oświetlenia.

Zakończenie
inwestycji
lada dzień

Główna
ulica
Dobiega końca
trwający od 6 lipca
remont powiatowej ulicy Dąbrowskiego,
głównej
arterii w tej części miasta, czyli w
centrum Rumi.

Na razie, zależnie od pogody, mieszkańcy ul. Mściwoja brną po piachu lub w błocie. Do
końca tego roku doczekają się wreszcie asfaltowej nawierzchni i kanalizacji burzowej.

Przede wszystkim wymieniono zniszczoną nawierzchnię ulic od skrzyżowania z ul. Starowiejską
do ul. Bydgoskiej, z wyłączeniem skrzyżowania z ul.
Piłsudskiego.
W ramach realizowanego
projektu wykonano wiele dodatkowych prac, takich jak
modernizacja przystanków,
wymiana złuszczonych fragmentów kostki na parkingach
czy reperacje chodników.

11 października w kościele św. Józefa i Judy Tadeusza

Najpiękniejsze melodie świata
Miejski Dom Kultury w Rumi oraz parafia św. Józefa i Judy Tadeusza zapraszają w niedzielę 11 października 2015 roku na kolejną edycję wydarzenia z cyklu Rumskie Spotkania Muzyczne. Koncert zatytułowany
„Najpiękniejsze melodie świata” odbędzie się w ramach obchodów 61. rocznicy nadania praw miejskich Rumia. Muzycy i soliści scen operowych wystąpią w kościele św. Józefa i Judy Tadeusza o godzinie 19.00.
Dyrektor artystyczny i
pomysłodawca Rumskich
Spotkań
Muzycznych
Marek Gerwatowski,
rumianin, obecnie artysta Opery Krakowskiej,
zaprasza publiczność na
koncert
„Najpiękniejsze melodie świata”. Zabrzmią arie i duety z
największych scen operowych.
W programie znajdą się utwory m.in. z
„Cyrulika Sewilskiego”
G. Rossiniego, „Verbum
Nobile” S. Moniuszki,
„Zemsty Nietoperza” J.
Straussa, „Księżniczki
Czardasz” I. Kalmana
czy „West side story” L.
Bernsteina.
- W ten niedzielny
wieczór na publiczność

będzie czekać wiele muzycznych niespodzianek,
usłyszmy perełki muzyki
operowej, operetkowej i
musicalowej - mówi dyrektor artystyczny Marek Gerwatowski. - Zapraszam mieszkańców
Rumi na to wyjątkowe
muzyczne wydarzenie.
W koncercie wystąpią:
Anna Fabrello - sopran,
Bartłomiej
Misiuda
- baryton, zespół kameralny w składzie: Paulina Leda - fortepian,
Joanna Trojanowska
- I skrzypce, Emilia
Małecka - II skrzypce,
Maksymilian
Krzak
- altówka, Agnieszka
Kaszuba - wiolonczela i
Szymon Laskiewicz klarnet.

Solistka Anna Fabrello sopran, wystąpi 11 października w Rumi, podczas
koncertu z okazji 61. rocznicy powstania miasta.

Bartłomiej Misiuda - baryton zaśpiewa arie dla mieszkańców Rumi w kościele
św. Józefa i Judy Tadeusza
przy ul. Podgórnej.

Rumianin Marek Gerwatowski jest pomysłodawcą
i dyrektorem artystycznym Rumskich Spotkań
Muzycznych.

Pianistka Paulina Leda
11 października w Rumi
zagra na fortepianie, a
towarzyszyć jej będą inni
muzycy.
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WYDARZENIA

Kampania PiS w powiecie wejherowskim rozpoczęta

Troje kandydatów do Sejmu RP
4 września Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało kampanię parlamentarną w powiecie wejherowskim. Na placu
Jakuba Wejhera w Wejherowie, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk przedstawiła hasło kampanii PiS, które brzmi:
„Damy radę”.

Na zdjęciu powyżej w środku od lewej: Witold Reclaf,
szef struktur powiatowych PiS, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Wojciech Rybakowski i Łucja Słowikowska.

Awans zawodowy

Poseł D. Arciszewska-Mielewczyk podkreśliła,
iż należy przekonywać Polaków, aby dokonali dobrej
zmiany w dniu 25 października.
Jednocześnie
zbierano podpisy na listę
poparcia dla kandydatów
do Sejmu i Senatu.
Kandydatami PiS do
Sejmu z powiatu wejherowskiego będą: Łucja Słowikowska z Rumi - radna
Rady Powiatu, szefowa Komisji Zdrowia samorządu
powiatowego oraz pełnomocnik PiS w Rumi, Edyta
Witka-Jeżewska mieszkanka Redy, Violetta Sasiak-Mackiewicz z Redy,
szefowa Klubu „Gazety
Polskiej” w powiecie, Wojciech Rybakowski, etatowy członek Zarządu Powiatu, znany animator kultury

w Wejherowie, szef grupy
Misterników Kaszubskich.
Z listy PiS startuje również
Jan Klawiter z Rumi, były
burmistrz tego miasta, były
radny Sejmiku Pomorskiego oraz Rady Powiatu Wejherowskiego.

Nauczyciele mianowani

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października 2015 roku,
decyzją byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zgodnie z
Konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż
na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
Data wyborów wyznaczana jest na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji
obu izb parlamentu.

Koncert

Śpiewajmy
razem

Zanim rozpoczął się rok szkolny, w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość ślubowania naKoncert
piouczycieli mianowanych, czyli pedagogów, którzy po spełnieniu wielu warunków i zdaniu egzaminów, senki turystyczuzyskali awans zawodowy.
nej, zatytułowany
„Śpiewajmy
Mogą na to liczyć wyłącznie doświadczeni nauczyRazem”
odbędzie
ciele, mający niemal 5-letni staż pracy. Poza tym
należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe
się w sobotę 19
oraz zdać egzamin przed komisją.
września br. w
Ślubowanie odbyło się w obecności zastępcy burRumi.
mistrza Rumi, Stanisława Pogorzelskiego, który
złożył mianowanym nauczycielom gratulacje.
Ślubowanie uświetnił występ p. Agnieszki Skawińskiej, aktorki, wokalistki, absolwentki Studium
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w
Gdyni.

Nowi nauczyciele mianowani to:
Beata Bielaszewska-Kaleta i Marta Brzozowska ze Szkoły
Podstawowej nr 1;
Marta Boryca, Karolina Ott, Władysława Ryta, Karina
Staencel, Marzena Zarach ze Szkoły Podstawowej nr 6;
Aleksandra Andrachiewicz, Grażyna Kossakowska oraz
Monika Rumian z Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Katarzyna Jungiewicz i Anna Okrój z Gimnazjum nr 1.
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Wszystkich zainteresowanych słuchaniem
i chętnych do śpiewania, organizatorzy zapraszają do hali widowiskowo-sportowej
MOSIR przy ul. Mickiewicza.
Koncert zaplanowano
w godz. 15.00-17.30.
Impreza odbywa się
pod patronatem burmistrza Rumi, rektora
Politechniki Gdańskiej
oraz komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.
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ROZMAITOŚCI

LISTA KANDYDATÓW DO SEJMU RP
Z OKRĘGU NR 26 GDYNIA
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
2015 ROKU:

Uwaga! Nadwaga!

Nadwaga to coraz częściej spotykany problem. Statystyki
z roku na rok pokazują, że waga przeciętnego Polaka ciągle
wzrasta – i nie chodzi tylko o dorosłych, lecz również dzieci
i młodzież. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą. Zbyt dużą masę ciała ma również
już 52 % Polaków powyżej 18 roku życia

JAN KLAWITER - RUMIA
ŁUCJA SŁOWIKOWSKA - RUMIA
EDYTA WITKA-JEŻEWSKA - REDA
WOJCIECH RYBAKOWSKI - WEJHEROWO
VIOLETTA SASIAK-MACKIEWICZ - WEJHEROWO
JANUSZ ŚNIADEK - GDYNIA
DOROTA ARCISZEWSKA - GDYNIA
MARCIN HORAŁA - GDYNIA
ROMAN DAMBEK - GDYNIA
KATARZYNA STANULEWICZ - GDYNIA
MARIAN WASILEWSKI - GDYNIA
JAN KŁOSEK - GDYNIA
MARTA CIUPKA - GDYNIA

Nie tylko nadwaga

Nadmierna masa ciała to niestety nie tylko problem estetyczny, ale
również spore zagrożenie dla zdrowia - stanowi ona prostą drogę do otyłości, uznanej za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Otyłość to poważny
problem medyczny, ponieważ jest przyczyną wielu chorób, które znacznie obniżają jakość życia, ale również mogą prowadzić do przedwczesnej
śmierci. Zbyt wysoka masa ciała znacznie zwiększa ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu II, nadciśnienie tętnicze, prowadzi do rozwoju miażdżycy. Wzrasta również ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zawału mięśnia
sercowego. U kobiet otyłość niejednokrotnie jest przyczyną zaburzeń
hormonalnych i np. problemów z zajściem w ciążę, zaburzeń miesiączkowania, problemów z nadmiernym owłosieniem itp.

Jak sobie pomóc?

Według WHO, głównym czynnikiem odpowiedzialnym za występowanie nadwagi i otyłości jest
niezdrowy tryb życia, czyli nieodpowiednie nawyki
żywieniowe oraz mała aktywność fizyczna. Dietetycy powtarzają - jedyną skuteczną metodą walki
ze zbędnymi kilogramami jest trwała zmiana
nawyków żywieniowych – i mają rację! Jeśli Twój
dotychczasowy sposób odżywiania powoduje
przyrost masy ciała, to nawet gdy z sukcesem przejdziesz dietę, ale później powrócisz do dawnych
nawyków, kilogramy znów zaczną się gromadzić.
By tego uniknąć, należy wprowadzić do swojego
jadłospisu prawidłowe nawyki żywieniowe, w których wyrobieniu może pomóc Ci dietetyk.

WIESŁAWA BUNIOWSKA - PUCK

LISTA KANDYDATÓW DO SENATU RP
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH
2015 ROKU:
OKRĘG NR 62 - ROBERT KUJAWSKI
OKRĘG NR 63 - WALDEMAR BONKOWSKI
OKRĘG NR 64 - JERZY PIOTR MIOTKE
REKLAMA

Kamienica Gdyńska
Rumia, ul. Gdyńska

Jak zacząć?

Doskonałą okazją do spotkania z dietetykiem jest trwająca od 14 września do 30 listopada kampania Uwaga
Nadwaga organizowana przez Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach akcji możesz skorzystać z bezpłatnej
konsultacji z dietetykiem we wszystkich placówkach Naturhouse w całej Polsce (ponad 270 Centrów!). Specjalista
po wykonaniu niezbędnych badań i przeprowadzeniu wywiadu pozna przyczynę Twoich problemów z wagą i zaproponuje skuteczne i trwałe ich rozwiązanie.
Oprócz darmowych konsultacji można również zaprosić dietetyka na spotkanie informacyjne z rodzicami oraz
pogadanki dla uczniów. Istnieje także możliwość przeprowadzenia konsultacji lub warsztatów dietetycznych w
zakładach pracy. Podczas prelekcji specjalista ds. żywienia opowie o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz wskaże, jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny.
Akcja Uwaga Nadwaga ma na celu uświadomienie Polakom, jak istotne dla naszego zdrowia są prawidłowe nawyki żywieniowe. Kampania organizowana jest od 2012 roku każdej jesieni w Centrach Dietetycznych Naturhouse
w całej Polsce.
Nie zwlekaj! Już dziś zadbaj o swoje zdrowie i szczupłą sylwetkę. Umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem lub zaproś specjalistę do swojej szkoły i miejsca pracy!

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

Przyłącz się do akcji!
Więcej informacji:
www.uwaganadwaga.com

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Dąbrowskiego 27
84-230 Rumia
Tel. 509 926 440
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 12:00 - 20:00
Czwartek: 11:00 – 19:00
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Powiatowa inauguracja roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi

Sztandary, goście i podziękowania
Parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego, dyrektorzy szkół, duchowni i przedstawiciele innych środowisk gościli na powiatowej
inauguracji roku szkolnego, która odbyła się 1 września w Rumi. Uroczystość z
udziałem pocztów sztandarowych oraz
młodzieży i nauczycieli tej szkoły, miała
miejsce w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich.
Zanim starosta Gabriela Lisius ogłosiła rok szkolny
za otwarty, podkreśliła, że czas nauki to również czas poszukiwań, ciekawych doświadczeń, a w przypadku licealistów - czas wyboru dziedziny nauki, z którą zwiążą swoją
przyszłość oraz planowania kariery zawodowej.
- To państwo jesteście przewodnikami młodzieży. Dzięki
wam nauka może być inspirująca i ciekawa - zwróciła się
starosta do nauczycieli, wyrażając nadzieję, że w powiecie
wejherowskim będą radośni i mądrzy uczniowie, którzy
lubią swoje szkoły.
Podczas uroczystości członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, wręczył awanse zawodowe nauczycielom mianowanym, którzy złożyli ślubowanie.
Ważny i wzruszający był moment przekazania obowiązków dyrektora szkoły Lucynie Penkowskiej przez odchodzącego na emeryturę dyrektora Janusza Wolańskiego,
pełniącego tę funkcję przez ostatnie 15 lat. Dyrektor Wolański żegnany był nie tylko kwiatami i podziękowaniami,
ale także długimi brawami na stojąco. Nic dziwnego, skoro
szkoła pod jego kierownictwem zmieniła się w nowoczesną
placówkę, a uczniowie odnoszą sukcesy.
W powiatowej inauguracji roku wzięli udział m.in.
Gabriela Lisius - starosta wejherowski, senator RP - Edmund Wittbrodt, posłowie RP - Krystyna Kłosin i Janusz Śniadek, Witold Reclaf - wicestarosta, Ryszard
Czarnecki - przewodniczący Rady Powiatu, członkowie
Zarządu Powiatu oraz radni powiatowi i miejscy. Obecny
był ks. dziekan Włodzimierz Kozłowski oraz ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki. Nie zabrakło przedstawicieli władz Rumi: Marcina Kurkowskiego - zastępcy
burmistrza i Ariela Sinickiego - przewodniczącego Rady
Miejskiej Rumi. Z Wejherowa przybyli Piotr Bochiński
- wiceprezydent Wejherowa i Bogdan Tokłowicz - przewodniczący Rady Miasta.
Uroczystość uświetnił chór szkolny pod kierunkiem Joanny Klein-Szalkowskiej i zespół muzyczny absolwentów I LO.
A.K.

Janusz Wolański przyjmował gratulacje i podziękowania m.in. od starosty Gabrieli Lisius.

Od prawej: nowe panie wicedyrektor, Monika Pranczke i Joanna Partyka.
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Dyrektor Lucyna Penkowska przyjmuje gratulacje od
posła Janusza Śniadka.
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Mamy w szkole ogromny potencjał
Z Lucyną Penkowską, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- 1 września w I LO
w Rumi odbyła powiatowa inauguracja roku
szkolnego,
z nową,
debiutującą w tej roli
panią dyrektor. Jakie
są Pani wrażenia z tej
uroczystości?
- Dla mnie to było
pierwsze duże zadanie
w nowej roli, ponieważ
razem z odchodzącym
dyrektorem
Wolańskim
byłam współgospodarzem
uroczystości.
Oczywiście był duży
stres, ale też zadowolenie
i ogromna satysfakcja, bo
wszystko wypadło dobrze.
To był wyjątkowy moment
w moim życiu, czułam się
bardzo wyróżniona, zaszczycona i wdzięczna za
wszystkie życzenia, gratulacje, prezenty od znakomitych gości.
- A teraz jest intensywna praca…
- Oczywiście, ale ta praca zaczęła się dużo wcześniej, podczas wakacji,
kiedy przychodziłam do
szkoły i zapoznawałam się
z nowymi obowiązkami.
Razem z dotychczasowym
dyrektorem
planowali-

śmy nowy rok szkolny. Te
wspólne działania dały
mi dużą wiedzę na temat
stosowanych w szkole rozwiązań, dotyczących planowania pracy dydaktyczno-opiekuńczej. Mam już
sporą wiedzę, ale ciągle dowiaduję się czegoś nowego.
- A zatem miała Pani
pracowite wakacje.
- Tak, ale spodziewałam się tego. Cieszę się, że
spotkałam się z przychylnością dyrektora Wolańskiego i jego współpracowników, bo chciałam mieć
wpływ na organizację
nowego roku szkolnego i
inne zamierzenia, a także
poznać oczekiwania nauczycieli.
- Jak Pani ocenia
możliwości kadry pedagogicznej i młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi?
- Mamy tu ogromny potencjał, który trzeba odpowiednio zdiagnozować
i wykorzystać. Są znakomici nauczyciele i zdolna
młodzież, więc aż chce się
pracować. Przede wszystkim będziemy się starali
zmotywować i zaaktywi-

zować naszą młodzież,
żeby jak najlepiej rozwijała swoje talenty i zainteresowania, z pożytkiem dla
siebie i dla szkoły.
- Jak się pani czuje w
nowej roli?
- Mam bardzo pozytywne odczucia i dużo
energii, m.in. dzięki życzliwemu przyjęciu przez
pracowników szkoły, a
także odczuwalnemu już
od pierwszych dni wsparciu ze strony Starostwa w
Wejherowie. Mam zamiar
współpracować zarówno
z organem prowadzącym,
jak i Radą Rodziców oraz
Samorządem
Uczniowskim.
- Jakie są Pani plany, związane z rumską
szkołą?
- Chciałabym podjąć
współpracę z wyższymi
uczelniami. Będę także
starała się pozyskiwać
środki z funduszy zewnętrznych na realizację
projektów edukacyjnych i
innych działań wspierających proces edukacji.
Mam zamiar wspierać
zajęcia sportowe, z których znane jest rumskie

liceum, a także organizować inne dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Mam nadzieję, że uda
się rozwinąć współpracę
miedzy rumskimi liceami
poprzez wspólne realizowanie ciekawych projektów. Można również organizować międzyszkolne
konkursy i inne wydarzenia, które posłużą integracji młodzieży z naszego
miasta i nie tylko.
- We wcześniejszych
wypowiedziach deklarowała pani zamiar
pozyskiwania
m.in.
uczniów spoza Rumi.
- Owszem, w rumskim
liceum oprócz mieszkańców naszego miasta, mogłaby się uczyć również
młodzież z innych miejscowości powiatu wejherowskiego i puckiego albo
z Gdyni.
Chciałabym też podjąć
działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego młodzieży. W
tym celu planuję utworzyć
w szkole ośrodek kariery
zawodowej, który pomoże
licealistom
zaplanować
swoją przyszłość.

Przypomnijmy, że Lucyna Penkowska w konkursie
na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Rumi pokonała
pięcioro innych kandydatów. Sprawy, związane z
funkcjonowaniem szkoły ponadgimnazjalnej nie są
jej obce, ponieważ przez wiele lat L. Penkowska była
wicedyrektorem II LO w Rumi.

Lubię nowe wyzwania
Rozmowa z Joanną Partyką, wicedyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
- Gratulujemy nowej
funkcji w szkole. Od ilu
lat pracuje Pani w I LO
w Rumi?
- W I LO pracuję już dwunasty rok. W tym czasie udało mi się poznać specyfikę
szkoły, nauczycieli i innych
pracowników, ich ogromne
zaangażowanie w pracę.
- Czym będzie się Pani
głównie zajmowała jako
wicedyrektor liceum?
- Będę odpowiedzialna
za pracę zespołów przedmiotowych matematyków,
fizyków, informatyków oraz
nauczycieli
przedmiotów
przyrodniczych, a także tzw.
Zespołu Kształtowania Postaw, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog,
katecheci oraz nauczyciele

przedsiębiorczości i wychowania do życia w rodzinie.
Pozostałe obowiązki będę
dzieliła z drugą wicedyrektor, panią Moniką Pranczke.
- Jest Pani wieloletnim nauczycielem w I
LO, zna Pani dobrze tę
szkołę, pedagogów i innych pracowników. Co
Pani zdaniem powinno
się w szkole zmienić, poprawić?
- Nadal będziemy pracować
nad
podwyższaniem jakości pracy szkoły,
aby wciąż podnosić efekty
kształcenia. Zadbamy o promocję naszego liceum w środowisku lokalnym, chcemy
pokazywać gimnazjalistom
z Rumi i okolicznych miejscowości osiągnięcia I LO,

bo pragniemy widzieć ich w
przyszłości wśród naszych
uczniów. Widząc problemy
współczesnej młodzieży i
liczne zagrożenia, położymy
duży nacisk na sprawy wychowawcze i kształtowanie
postaw młodych ludzi.
- Czy ma Pani więcej
pozytywnych odczuć co
do nowych obowiązków,
czy może więcej obaw?
Co będzie dla Pani największym wyzwaniem?
- Od lat zajmuję się dydaktyką matematyki i
myślę, że to jest moja pasja. Praca z młodzieżą jest
trudna, ale zawsze dawała
mi ogromną satysfakcję.
Uczestniczenie w zarządzaniu szkołą to coś zupełnie innego. Lubię nowe

wyzwania, a praca na stanowisku
wicedyrektora
przynosi ich wiele każdego
dnia. Cały czas uczę się ,
jak im sprostać i jestem
pełna optymizmu.
- Czy jest Pani absolwentką tej szkoły?
- Niestety, nie jestem
absolwentką tej szkoły, co
nie znaczy, że jestem z nią
mniej związana. Podobnie
jak innym nauczycielom,
bardzo zależy mi na dobrym wizerunku I LO, a
przede wszystkim na tym,
by nasi uczniowie znajdywali w szkole podatny
grunt dla własnego rozwoju
i w przyszłości odnosili życiowe sukcesy.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Joanna Partyka
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Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym

Rumianie na podium
Grzegorz Grinholc i jego podopieczny Damian Klawikowski odnieśli sukcesy na międzynarodowych zawodach.

Po wakacjach ładniej i wygodniej

Odnowione szkoły
Kiedy rumscy uczniowie odpoczywali podczas wakacji, w kilku placówkach
szkolnych trwały remonty. Zakres zrealizowanych prac był szeroki - obejmował
nie tylko odnawianie wnętrz, lecz także wyposażanie sal lekcyjnych.
pierwszego piętra w segmencie C, które adaptowano na potrzeby oddziałów
przedszkolnych.
Latem wyremontowano
podłogi w Przedszkolu nr
1, pomalowano salę gimnastyczną w Gimnazjum
nr 4 oraz naprawiono dach
w Szkole Podstawowej nr 1.
Ruszyły też prace nad
dwoma nowymi, wielofunkcyjnymi boiskami szkolnymi przy Gimnazjum nr 1
oraz Szkole Podstawowej nr
10. Termin realizacji tych
projektów, finansowanych
w ramach budżetu obywatelskiego, planowany jest
na koniec października br.

Warsztaty
dietetyczne
Stacja Kultura w Rumi zaprasza na cykl wykładów
dietetycznych „Żyj świadomie z My Gym”. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu (wtorek), o godz. 18.00
w Stacji Kultura, ul. Starowiejska 2, Rumia dworzec
PKP. Najbliższe spotkanie już 22 września.
Wstęp na warsztaty oraz konsultacje z dietetykiem jest bezpłatny. Oto terminy i tematy najbliższych spotkań w Stacji Kultura:
22.09, godz. 18.00 - Zdrowa dieta dla kobiet w
ciąży
20.10, godz. 18.00 - Dieta dzieci pod lupą. 1000
pierwszych dni
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Trwają jeszcze
zapisy do szkoły
Jeszcze przez cały wrzesień trwa rekrutacja
do nowej placówki szkoły dla dorosłych EDUKATOR w Rumi. Szkoła jest całkowicie bezpłatna
dla słuchaczy, a zajęcia prowadzone są w trybie
zaocznym, w soboty i niedziele. Inaugurację
zaplanowano 26 września

5 września Katowice stały się miejscem zmagań sportowych najlepszych chodziarzy z kraju i z zagranicy, podczas
III Międzynarodowych Zawodów w chodzie sportowym.
Na dystansie 5 km w kategorii Juniorów pierwsze
zwycięstwo w karierze, w tej konkurencji lekkoatletyki,
odniósł Damian Klawikowski, zawodnik trenera Grzegorza Grinholca. W ramach zawodów odbyły się także
Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 10 km, w których Grzegorz Grinholc wywalczył tytuł wicemistrza Polski. W tej kategorii zwyciężył Gwatemalczyk, Erick Barrondo (wicemistrz olimpijski z Londynu).

Uczniowie Gimnazjum
nr 2 nowy rok szkolny rozpoczęli w dwóch nowych
salach
multimedialnych.
Pomieszczenia zostały wyposażone w nowoczesny
sprzęt, przeznaczony do
nauki języka angielskiego i
przedmiotów humanistycznych.
Generalny remont instalacji elektrycznej, wodnej i
sanitarnej przeprowadzono w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Stoczniowców 6. Uczniowie
po powrocie z wakacji z
pewnością zauważyli odnowione toalety, odmalowane sale oraz nowe oblicze

Bezpłatna szkoła dla dorosłych w Rumi

Jest to jeden z ponad dwudziestu oddziałów EDUKATORA
w Polsce w skład którego wchodzi Liceum ogólnokształcące dla
Dorosłych oraz Policealna Szkoła Zawodowa, która kształci w 10
różnych kierunkach.
W obecnym semestrze wiodące kierunki w Szkole Zawodowej
to: opiekun medyczny, technik administracji oraz technik BHP.
Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym, czyli w wybrane
soboty i niedziele, przeważnie co dwa tygodnie. To tylko 4 dni
miesięcznie, które należy poświęcić na uczestnictwo w zajęciach.
Taki tryb kształcenia daje sporo możliwości osobom, które na co
dzień są zajęte pracą i obowiązkami domowymi.
Program nauki jest ułożony w sposób dostosowany dla osób,
które przerwały edukację w przeszłości i zamierzają ją kontynuować
po przerwie. W EUKATORZE nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
Czas nauki w liceum to 3 lata, po których otrzymuje się wykształcenie
średnie oraz istnieje możliwość przystąpienia do matury, natomiast
w szkole policealnej uzależniony jest od wybranego kierunki i trwa
od 2 do 4 semestrów. Nie trzeba kupować żadnych podręczników,
materiały do zajęć są przygotowywane przez nauczycieli.
Placówka powstała z myślą o mieszkańcach Rumi, Redy i
Wejherowa, którzy chcą uzupełnić dotychczasowe lub zdobyć
nowe wykształcenie, a którym czas dotarcia do podobnych szkół
w aglomeracji trójmiejskiej nie zawsze pozwala pogodzić naukę z
obowiązkami domowymi.
Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i
posiada uprawnienia szkoły publicznej, co w praktyce oznacza, iż
osoba, która ukończy edukację w Edukatorze, otrzymuje zaświadczenie o zawodzie.
EDUKATOR mieści się na ulicy Świętojańskiej 11 w budynku
Gimnazjum nr 2, to zaledwie 5 minut od stacji SKM Rumia Janowo
oraz 5 minut od przystanków autobusowych takich linii jak: R, J, 87.
Pierwsze zajęcie zaczynają się 25 września, ale jeżeli ktoś
będzie chciał się zapisać do szkoły po tym terminie również będzie
to możliwe.
W tym celu, należy przynieść do sekretariatu szkoły ostatnie
świadectwo szkolne, 2 fotografie legitymacyjne oraz wypełnić
formularz dostępny na miejscu.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.rumia.ckedukator.pl lub poprzez adres mailowy: rumia@
ckedukator.plorazpodnumeramitelefonów:733883883i585008733.

REKLAMA

Zapraszamy wszystkich pragnących:
Rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem
Podnieść poziom swoich umiejętności
Oferujemy usługi:
Nauka jazdy konnej – Indywidualnie lub w małych grupach, kameralnej atmosferze
Doskonalenie umiejętności:
ujeżdżanie, skoki, przejażdżka oraz nauka jazdy konnej
Zapraszamy na naszą stronę: Facebook.com/stajniacarlos
Rumia, ul. Północna 11, boczna od ul. Kazimierskiej

tel: 797 087 222 JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA JAZDĘ
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Mistrz Polski w triathlonie z rumskiego klubu

Człowiek z żelaza

Wielki, w dodatku podwójny sportowy sukces, odniósł Paweł Reszke, startujący w triathlonie i reprezentujący UKS Tri-Team Rumia. Najpierw w organizowanym po raz pierwszy w Polsce (w Gdyni i Rumi) prestiżowym Herbalife Ironman
70,3 zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, a dwa tygodnie później
w Bydgoszczy wygrał Mistrzostwa Polski na dystansie długim! Nic więc dziwnego, że zawodnik rumskiego klubu za rok wystartuje w Mistrzostwach Świata w
Australii.
Ponieważ triathlon należy do najtrudniejszych
sportowych wyzwań i wymaga niezwykłej kondycji,
zawodnicy nazywani są
„ludźmi z żelaza”. Jednym
z nich jest 30-letni Paweł
Reszke, który trenuje na
co dzień w UKS Tri-Team
Rumia, ale mieszka od
urodzenia w Wejherowie.

NAJPIERW BYŁO BIEGANIE

Pasja do sportu ujawniła się już w dzieciństwie.
Jako młody chłopak, P.
Reszke grał w koszykówkę, próbował innych dyscyplin, ale przede wszystkim biegał.
- Bieganie na długich
dystansach, a więc sport
wytrzymałościowy, to moja
pierwsza i największa pasja, ale dzisiaj kocham
wszystkie trzy dyscypliny
- mówi Paweł Reszke. Pierwszy maraton przebiegłem w wieku osiemnastu
lat, dopiero kilka lat później zainteresowałem się
triathlonem, a więc również pływaniem i jazdą na
rowerze. Dzisiaj droga młodych sportowców wygląda
na ogół inaczej, bo na początku największy nacisk
kładzie się na pływanie.

STYL ŻYCIA

Paweł Reszke ukończył
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdań-

sku. Potem przyszedł czas
na rodzinę, a pan Paweł
został szczęśliwym mężem
i dumnym ojcem. W przyszłym roku doczeka się
drugiego dziecka. Mimo
nowych obowiązków, cały
czas intensywnie trenuje,
a żona kibicuje mu i wspiera. To niełatwe, bo treningów nie można odłożyć czy
zaniechać, trzeba też przestrzegać specjalnej diety,
bogatej w węglowodany.
- Uprawianie sportu to
w moim przypadku nie
tylko pasja, ale też styl życia - mówi pan Paweł.

we zawody Herbalife Ironman 70,3 mili, co oznacza
1,9 km pływania, 90 km
rowerem, 21,1 km biegu
Paweł Reszke wygrał te
międzynarodowe zawody w
kategorii 30-35 lat.
Dwa tygodnie później
był już w Bydgoszczy, gdzie
odbyły się Mistrzostwa Pol-

ski Enea Triathlon Polska
140.6 mili. Rozgrywane w
Bydgoszczy i pobliskim Borównie konkurencje miały
dwa razy dłuższe dystanse,
więc trzeba było przepłynąć
prawie cztery kilometry,
przejechać na rowerze aż
180 km, przebiec cały maraton. Paweł Reszke wyko-

nał to zadanie znakomicie,
wygrał triathlon w kategorii open i zdobył tytuł Mistrza Polski!
Sukces tym większy, że
wejherowianin w Mistrzostwach Polski zadebiutował, a osiągnięty wynik
9:15 minuty jest powodem
do dumy.

DWA ROWERY

Nawet zimą nie może sobie pozwolić na przerwy w
treningach, a jeżdżenie na
rowerze po drogach zastępuje treningami na rowerze stacjonarnym.
- Mam dwa rowery szosowe, treningowy i startowy wyjaśnia triathlonista -Ten
drugi dostałem od klubu.
Od trzech lat Paweł
Reszke trenuje pod okiem
znakomitego
fachowca,
Piotra Nettera, w UKS
Tri-Team Rumia. W tym
rumskim klubie jest też
instruktorem i trenerem
młodych zawodników.

Niemal dokładnie za
rok, 4 września 2016, Paweł Reszke spróbuje swoich
sił na Mistrzostwach Świata w Australii na 70.3 mili.
W sferze marzeń pozostaje
na razie start w triathlonowych prestiżowych zawodach na Hawajach. Aby
znaleźć się w tej rywalizacji, trzeba najpierw zdobyć
„slota” uprawniającego do
startu, m.in. na dystansie
140.6 mili.
Przed panem Pawłem
intensywne przygotowania do Mistrzostw Świata,
ale do treningów nie trzeba go specjalnie motywować. Tygodniowo „zalicza”
16 jednostek treningowych, czyli 20-30 godzin
biegania, pływania, jazdy
na rowerze.

TYSIĄCE KILOMETRÓW

Jak obliczył „człowiek
z żelaza” z Wejherowa,
w ciągu roku przejeżdża
na rowerze 8 000 kilometrów, przebiega 3 000 km
i przepływa około 700 km.
Dla większości osób to
niewiarygodne osiągniecie, a dla Pawła Reszke
niezbędny trening, dzięki
któremu osiąga sukcesy.
Życzymy kolejnych zwycięstw i medali.

PIERWSZY NA MECIE

W sierpniu tego roku
w Gdyni odbyły się po raz
pierwszy w Polsce prestiżo-

ZA ROK AUSTRALIA

Paweł Reszke i trener Piotr Netter na mecie w Bydgoszczy.

Anna Kuczmarska

REKLAMA
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BEZPIECZEŃSTWO

Jedenaście stref ograniczonej prędkości pojazdów

Bezpieczniej dla pieszych,
rowerzystów i kierowców
W Rumi funkcjonuje jedenaście Stref 30, czyli obszarów, w których prędkość
jest ograniczona do 30 km na godzinę. Strefy 30 mają na celu uspokojenie ruchu
w miejscach, w których oprócz samochodów jest też sporo pieszych i rowerzystów. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć różnicę prędkości pomiędzy samochodami a innymi uczestnikami ruchu, aby byli bardziej bezpieczni.
- Wprowadzanie uspokojenia ruchu do 30 km/h
przynosi same korzyści
- mówi Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. - Dzięki
niższej prędkości jazdy na
ulicach zmniejsza się liczba
wypadków i ich dotkliwość.
To poprawia bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów
i kierowców, ale przede
wszystkim dzieci, które poruszają się po osiedlowych
ulicach lub bawią się w ich
pobliżu.

MNIEJ WYPADKÓW

Potwierdzają to dane
chociażby z austriackiego Grazu, gdzie w 1992
roku większość ulic zostało uspokojonych. O jedną

Policjanci w Redzie zatrzymali kierowcę bmw do
kontroli drogowej. Podczas legitymowania 67-latka i
sprawdzania w policyjnych systemach, okazało się, że
mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu cofnięte, dlatego też mundurowi uniemożliwili
kierowcy dalszą jazdę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyzna
popełnił przestępstwo, a czyn ten zagrożony jest karą
pozbawienia wolności do lat 2.
Od połowy maja 2015 r. policjanci w powiecie wejherowskim zatrzymali już 28 kierowców naruszających
w ten sposób przepisy.

Policjanci z wejherowskiej drogówki prowadzili
całodniową akcję „Pieszy”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była minimalizacja zdarzeń drogowych
z udziałem pieszych oraz zwiększenie świadomości
uczestników ruchu drogowego, zarówno rowerzystów,
jak i pieszych, dlaczego tak ważne są odblaski. Piesi i
rowerzyści muszą pamiętać, że za brak elementu odblaskowego poza terenem zabudowanym po zmroku
grozi mandat karny.
Używanie elementów odblaskowych powoduje, że
piesi są znacznie lepiej widoczni w światłach samochodu. Kierowca widząc odblask, reaguje szybciej i dlatego
będzie mógł zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć
pieszego.
Dodatkowo piesi muszą pamiętać o przestrzeganiu
innych przepisów drogowych, m.in. przechodzić przez
jezdnię przez przejścia dla pieszych po upewnieniu się,
że jest to bezpieczne oraz nie przechodzić przez jezdnię
przy czerwonym świetle.

Doprowadzeni

czwartą zmalała tam liczba ciężkich wypadków, a
mieszkańcy przesiedli się
na rowery i do komunikacji
miejskiej.
Wprowadzając Strefy 30
można zrezygnować z wielu
sygnalizatorów i przekształcić
skrzyżowania na równorzędne,
co ma miejsce także w Rumi.

Będzie dwunasta strefa

Do tej pory w Rumi wprowadzono 11 stref: Jeszcze w
tym roku zostanie wprowadzona kolejna Strefa 30 na ul.
Dokerów, Obrońców Westerplatte, Portowej i Kolejowej.

Zasady ruchu w Strefie ograniczonej
prędkości do 30 km/h:
Na całym obszarze strefy obowiązuje ograniczenie
prędkości (skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia);
Wszystkie skrzyżowania na terenie strefy są równorzędne, nie stosuje żadnych znaków określających
pierwszeństwo, nadjeżdżający z prawej strony ma
zawsze pierwszeństwo;
Można bez dodatkowego oznakowania stosować dodatkowe rozwiązania i urządzenia ograniczające prędkość.
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28. kierowca bez uprawnień

Ważne odblaski

MNIEJ SPALIN
I HAŁASU

Jak mówi burmistrz
Rumi, w strefach 30 więcej
osób decyduje się na poruszanie się pieszo czy rowerem. Strefy 30 wprowadzają także zasadę skrzyżowań
równorzędnych na całym
terenie obejmującym strefę. Płynność ruchu poprawia się, bo nie ma mocnego
przyspieszania i nagłego
hamowania, zmniejsza się
też emisja spalin i hałasu.

Z POLICJI

W EUROPIE
PODOBNIE

Duże miasta europejskie
chętnie korzystają z tego rozwiązania. Londyn deklaruje,
że do 2020 roku prędkością
30 km/h obejmie osiedla
mieszkaniowe i ulice handlowe. W Szwecji, gdzie polityka opiera się o wizję zero

Strefy 30 w Rumi:

(zero zabitych w wypadkach),
mówi się wprost: „działania
mające na celu osiągnięcie
wizji zero pozwoliły nam
zrozumieć, że aby piesi i rowerzyści mogli przeżyć wypadek, musi obowiązywać ograniczenie prędkości 30 km/h”.
W Gdańsku prawie połowa ulic jest uspokojona, a ich
liczba jeszcze wzrośnie.

1. Lipowa, Mostowa, Pl. Kaszubski, Kościelna, Świętopełka, Cmentarna, Spółdzielcza, Subisława, Mściwoja II.
2. Mickiewicza, Jaworskiego, Kusocińskiego, Czechowa,
Boh. Kaszubskich, Rodziewiczówny, odcinek Targowej.
3. Pułaskiego, odcinek Piłsudskiego, odcinek Targowej.
4. Słoneczna, Asnyka.
5. Kwiatowa.
6. Chrobrego, odcinek Równej.
7. Matejki z drogą wewnętrzną przy budynku poczty.
8. Świętojańska, Kochanowskiego, Warszawska, Łódzka, Lubelska, Krakowska, Bydgoska, Janowska, Ks. Ormińskiego, 3 Maja, Oliwska, Łużycka, Słupska Kielecka, Wyszeckiego, Radomska, Olsztyńska, Suwalska, Objazdowa.
9. Kujawska, Chylońska, Oksywska, odcinek Katowickiej.
10. odcinek Zielarskiej, Chmielna, Zdrojowa.
11. odcinek Łąkowej.

Policjanci zatrzymali pięć osób, które aby uniknąć
kary, ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości.
Wśród osób poszukiwanych była m.in. 63-letnia kobieta oraz nieletni, który miał nakaz doprowadzenia do
młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trzech
mężczyzn z Wejherowa oraz Rumi. Jeden z nich, 49-letni
wejherowianin został zatrzymany przez kryminalnych
do odbycia 2,5 roku kary pozbawienia wolności, a
dodatkowo jest podejrzewany o dokonanie oszustwa.
Kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę, pomaga
mu w ucieczce, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.

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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POMOC

Pracownicy socjalni i dwa zespoły

Nowa filia MOPS
w Rumi Janowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, od 10 września br. ma nową filię, w budynku przy ul. Stoczniowców 23
w Rumi Janowie, nieopodal kościoła św. Jana z Kęt i plebanii.
- Aby wyjść naprzeciw
potrzebom naszych klientów i jednocześnie spełnić
obowiązujące w pomocy
społecznej standardy zatrudniania
odpowiedniej
liczby pracowników socjalnych i asystentów rodziny
w stosunku do liczby mieszkańców,
zatrudniliśmy
4 nowych pracowników
socjalnych i 3 asystentów

– tłumaczy Agnieszka
Wróbel, dyrektor rumskiego MOPS. - Dlatego
nasza główna siedziba
przy ul. Ślusarskiej okazała się niewystarczająca
dla zwiększającej się liczby
pracowników.
Zdaniem pani dyrektor, uruchomienie nowego
punktu wpłynie na jakość
i skuteczność pracy MOPS

oraz pozwoli lepiej komunikować się z mieszkańcami Rumi, potrzebującymi
wsparcia.
Co ważne dla interesantów, numer telefonu pozostaje bez zmian: 58 671 05
56. Wszystkie zaświadczenia będą nadal wydawane
w głównej siedzibie MOPS
w Rumi, przy ul. Ślusarskiej 2.

W rumskim Domu Harcerza

Żywność dla rodzin
i osób samotnych
Makaron, dżem, kasza, mielonka, mleko, cukier czy olej
to niektóre produkty przekazywane mieszkańcom Rumi na
placu przed Domem Harcerza. Wolontariusze ze Stowarzyszenia „Nasza Rumia” rozdali w sierpniu paczki ponad 1170
osobom, a każda paczka ważyła 10 kg.
- W kolejnej akcji rozdawania żywności pomagało nam 12 wolontariuszy, bez których nie
dalibyśmy sobie rady z
przekazaniem około 11
ton żywności - mówi Bogdan Formella, komendant Hufca ZHP w Rumi
i działacz wspomnianego
stowarzyszenia.
W długiej kolejce ustawiły się osoby potrzebujące takiego wsparcia,
głównie przedstawiciele
niezamożnych
wielodzietnych rodzin. Mieszkańcy Rumi wiedzą,

że na ul. Włókienniczej
można otrzymać produkty spożywcze i napoje,
ale najpierw trzeba było
zgłosić się do MOPS, aby
zakwalifikowanym
do
programu.
Produkty
spożywcze
pochodzą z Banku Żywności i posiadają specjalne
oznaczenia, że nie mogą
być sprzedawane dalej.
- Realizacja programu
unijnego jest możliwa
dzięki współpracy Stowarzyszenia „Nasza Rumia” z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- mówi Bogdan Formella. - W Domu Harcerza
wydawane były także
obiady dla bezdomnych.
To jedyna placówka w
mieście, spełniająca warunki do prowadzenia
takiej działalności.
- W ciągu jednego
roku wydamy około 170
ton żywności - informuje radny Jarosław Muszyński. - Wydawane w
Domu Harcerza posiłki
były finansowane przez
MOPS, ale dodatkowo
również przez Stowarzyszenie „Nasza Rumia”.

REKLAMA

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

tel.: 600 022 026

W nowej lokalizacji przyjmować będą:
Zespół Ds. Osób Bezdomnych,
Zespół Ds. Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej,
Pracownicy socjalni współpracujący z mieszkańcami następujących ulic:
I Dywizji Wojska Polskiego, 1-go Maja, Agrestowa, Akacjowa, Baczyńskiego, Bądkowskiego, Bema, Bławatkowa, Borówkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Brzozowa,
Bukowa, Bydgoska, Cedrowa, Chełmińska, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Chopina,
Chylońska, Cisowa, Cmentarna, Cyprysowa, Czarnieckiego, Częstochowska, Daliowa, Dąbrowskiego (tylko nr 52), Dębogórska, Dębowa, Długa, Dolna, Dunikowskiego,
Działkowców, Elbląska, Filtrowa, Findera, Fiołkowa, Fredry, Gałczyńskiego, Gdańska,
Gdyńska, Gerberowa, Gnieźnieńska, Goździkowa, Grabowa, Grottgera, Grudziądzka,
Grunwaldzka, Herberta, Hetmańska, Irysowa, Jagiełły, Jagodowa, Jałowcowa, Jana
z Kolna, Janowska, Jastrzębiowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kasztelańska, Katowicka, Kazimierska, Kazimierza,
Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Kilińskiego, Klonowa, Konwaliowa, Kossaka, Kostki Napierskiego, Kosynierów, Kościelna, Krasickiego, Krokusowa, Królowej Jadwigi,
Krzywe Koło, Krzywoustego, Ks. Sychty, Kujawska, Leszczynowa, Leszka Białego, Lipowa, Lotników, Łokietka, Łużycka, Makowa, Malczewskiego, Malinowa, Marynarska,
Mazowiecka, Mieszka I, Migały, Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Mściwoja II, Nagietkowa, Nałkowskiej, Narcyzowa, Norwida, Nowotki, Ogrodowa, Oksywska, Oliwska,
Opolska, Orzechowa, Orzeszkowej, Owsiana, Partyzantów, Piłsudskiego, Plac Kaszubski, Plac Wolności, Pomorska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Poznańska, Północna, Prusa,
Przyrzeczna, Pszeniczna, Pucka, Rajska, Różana, Sędzickiego, Słowackiego, Słupska,
Sopocka, Sosnowa, Spółdzielcza, Stefana Okrzei, Stoczniowców, Storczykowa, Subisława, Szczecińska, Szkutników, Świerkowa, Świętopełka, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Toruńska, Truskawkowa, Tuwima, Tysiąclecia, Waryńskiego, Warzywna, Wiązowa,
Wiejska, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wita Stwosza, Władysława IV, Wrocławska,
Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Zbożowa, Zygmunta Augusta, Zygmunta
Starego, Żeglarzy, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żytnia.
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WYDARZENIA

Bohaterowie Sierpnia ‚80 odznaczeni

Moim zdaniem

W Gdyni w rocznicę
„Solidarności”
Inauguracja tegorocznych obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ Solidarność
miała miejsce w Rumi już w czerwcu, a gdyńskie obchody odbyły się w sobotę 29
sierpnia.
Pod Pomnikiem Ofiar
Grudnia 1970 r. w Gdyni
Stoczni złożono kwiaty a
następnie licznie zgromadzeni uczestnicy odmówili
modlitwę za tych, którzy
zginęli w Grudniu 1970 r.
Uroczystość odbyła się z
udziałem pocztów sztandarowych.
Dalsze uroczystości odbyły się w sali koncertowej
Zarządu Morskiego Portu
Gdynia, gdzie wręczono
honorowe odznaczenia bohaterom strajków sierpniowych 1980 roku. Odnaleziono i odznaczono zasłużone
osoby dzięki inicjatywie
Andrzeja
Kołodzieja,
przywódcy Strajku w Sierpniu 1980 roku w Gdyni oraz
prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
Jak powiedział prezydent Wojciech Szczurek
podczas uroczystości, odznaczenia to świadectwo
wdzięczności od gdynian,
to podziękowanie za to, że
dzięki odwadze strajkujących żyjemy w wolnym
kraju. Ale fundamentem
tej drogi do solidarności i
wolności był Grudzień 1970
roku.
- Naszym obowiązkiem
jest czcić nasze święta, naszych bohaterów, którzy
narażali życie i zdrowie,
dzięki którym nasza Ojczyzna jest wolna - powiedział
Andrzej Kołodziej.
W tych sierpniowych
dniach słyszeliśmy tylko
o Gdańsku, jak zorganizowali strajk, jak trwali,
jak zwyciężali. Jednak
gdy w Gdańsku trzeciego
dnia ogłoszono zakończenie strajku (później jednak
kontynuowanego), to w
Gdyni, w Stoczni im. Komuny Paryskiej, ks. Prałat
Hilary Jastak trzeciego
dnia strajku odprawił mszę
świętą.
Ta msza św. miała decydujący wpływ na postawy
strajkujących, także kolejne msze dodawały sił i wiary. Pozwalały trwać w tych
trudnych i niebezpiecznych
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warunkach i wierzyć w
zwycięstwo i doczekać tego
zwycięstwa, być z niego
dumnym.
Nie tylko Gdańsk i gdańscy stoczniowcy sprzeciwili
się władzy i domagali się
zmian. W Gdyni, na terenie
stoczni, portu i we wszystkich strajkujących zakładach pracy byli prawdziwi
bohaterzy. I miastu Gdynia, i tamtym strajkującym

ludziom, należy się najwyższe miejsce w historii „Solidarności”, historii drogi do
wolności i dziejów Polski.
Słowa
podziękowania
dla organizatorów, dla
pana Andrzeja Kołodzieja i Wojciecha Szczurka
za utrwalanie pamięci o
tamtych wydarzeniach, o
ludziach Sierpnia '80, za
walkę o należne im miejsce w historii. Wielu już

nie ma wśród nas, a wielu
weteranów „Solidarności”
jest w potrzebie i potrzebuje wsparcia.
Pan Andrzej Kołodziej i
jego fundacja docierają do
takich osób, dokumentują,
opisują, pomagają. To mozolna praca, bo czas płynie, ale
są sukcesy i za ten wysiłek
należą się słowa największego uznania i podziękowania.
Ryszard Hinc

O budżecie i nie tylko
Jest teraz czas prac nad budżetem miasta, będą priorytety, wnioski, propozycje, dyskusje, a jaki kształt będzie
miał budżet na rok 2016, zobaczymy niebawem.
Są jednak projekty, o których mówi się od lat, o których
dyskutowano jako o sprawach ważnych i których koncepcje,
wizualizacje czy projekty żywo interesowały mieszkańców. O
centrum miasta i budowie ratusza pisaliśmy wielokrotnie, ja
chciałbym przypomnieć o temacie rewitalizacji Placu Kaszubskiego, bo to ważny temat. W tamtym czasie zgłosiłem
kilkanaście propozycji dotyczących placu.
Wśród nich taki, aby straż pożarna otrzymała nową siedzibę, a budynek pełniłby funkcje kulturalno-oświatowe. Nowa
siedziba straży mogłaby powstać na działce między ul. Grunwaldzką a torami kolejowymi, na wysokości wyjazdu z Auchan.
Pierwsze kroki w tym temacie poczyniono w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, już kilka lat temu, bo to grunt Skarbu
Państwa i pieczę nad nim sprawuje Starostwo. W tym miejscu
mógłby się także znaleźć drugi - po janowskim - przejazd przez
tory na ul. Cegielnianą.
Obecnie na Placu Kaszubskim nic się nie dzieje, jeżeli chodzi
o rewitalizację, ale krajobraz historyczny Rumskiej Starówki
niekorzystnie się zmienia. Warto chyba do tematu wrócić!
Pozostając w Starej Rumi przypominam państwu Radnym,
że był wykonany projekt odbudowy starego kościoła przy ul.
Kościelnej, projekt ciekawy i warty uwagi. W początkach XIII
wieku zapisano ważne daty w historii Rumi, Starej Rumi i dzisiaj
po ośmiu wiekach szybko zbliżamy się do tych przypadających
niebawem okrągłych dat.
I na koniec o panu Zygmuncie Milczewskim, przedwojennym sekretarzu gminy Rumia, pierwszym Honorowym
Obywatelu Miasta. W tym roku, w październiku, przypada 110.
rocznica urodzin Zygmunta Milczewskiego. Do tej pory nikt z
przedstawicieli władz nie poczuwał się do obowiązku pamięci
o naszym bohaterze. Nikt nie składał kwiatów na grobie, czy
to w rocznicę urodzin, czy śmierci – może warto to zmienić?
Ryszard Hinc
REKLAMA

REKLAMA

Autor artykułu, Ryszard Hinc, nieprzypadkowo uczestniczył w uroczystości, o
której napisał. Nasz redakcyjny kolega, wieloletni dziennikarz „Gazety Rumskiej”,
jako uczestnik strajku w stoczni gdyńskiej znalazł się wśród odznaczonych osób.
Gratulujemy. Widoczny na zdjęciu Pomnik Ofiar Grudnia 70 w Gdyni, usytuowany przy ulicy prowadzącej do dawnej stoczni, na terenie tragicznych wydarzeń
Grudnia 70 (tzw. czarny czwartek w Gdyni), powstał w bardzo krótkim czasie, po
zakończeniu strajków w sierpniu 1980 r. Jego odsłonięcie nastąpiło 17 grudnia 1980
r. w 10. rocznicę wydarzeń grudniowych.
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BEZPIECZEŃSTWO

Sylwetki radnych
Małgorzata Łoboz
Małgorzata Łoboz - Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Rumi, członek Komisji Oświaty i Wychowania,
zasiada w miejskim samorządzie po raz pierwszy.
W sferze jej zainteresowań, w związku z wykonywanym zawodem, leży przede
wszystkim edukacja i wychowanie dzieci oraz młodzieży.
M. Łoboz chce zajmować się
również problemami rodzin,
zwłaszcza pomocą dla rodzin
potrzebujących wsparcia.
- Zwykłe ludzkie sprawy, związane z opieką oraz
wychowywaniem dzieci,
zarówno w rodzinie, jak i w
placówkach oświatowych,
są mi najbliższe - mówi Małgorzata Łoboz, która od 35
lat pracuje jako nauczyciel
w rumskich szkołach.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej jest nauczycielem historii, a jej zainteresowania pozazawodowe dotyczą również tej dziedziny.
- Okres drugiej wojny
światowej oraz powojenna
historia Polski interesują mnie
najbardziej - mówi radna. Niezmierne ważne i ciekawe
są losy tzw. żołnierzy wyklętych, bohaterów, o których
powinniśmy pamiętać. Staram się zainteresować tymi
tematami również młodzież.
Małgorzata Łoboz jest
współzałożycielką Klubu
Miłośników Historii w Rumi,
organizującego ciekawe
spotkania m.in. z członkami
AK, uczestnikami Powstania Warszawskiego i innych
wydarzeń z okresu II wojny
światowej.

Miasto
Rumia
zostało wyróżnione w Ogólnopolskim
Konkursie
Gmina Przyjazna
Rowerzystom.
Konkurs został zorganizowany przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze pod patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz
Polskiej Organizacji Turystycznej.
W wolnym czasie, obok
czytania i spacerów, Małgorzata Łoboz chętnie pływa i
jeździ na rowerze. Jest żoną
i mamą dorosłej córki, a także babcią. Ma ukochanego
8-letniego wnuczka.
Radna mieszka w Rumi
od 6 roku życia.

Beata Ławrukajtis
Beata Ławrukajtis jest
radną Rady Miejskiej po
raz pierwszy, należy do
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Pełni
funkcję przewodniczącej
Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego oraz jest członkiem
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej.
- Rumia leży na ważnym
szlaku pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem, bez wyremontowanych, czy też
nowych ulic jesteśmy mało
atrakcyjnym miejscem dla
inwestorów lub do zamiesz-

kania. Dlatego priorytetem
w mojej pracy jako radnej
jest poprawa infrastruktury
drogowej - mówi Beata Ławrukajtis.
Ważnym elementem działalności radnej
jest też dbałość o nowe
ś c i e ż k i rowe rowe o ra z
komunikacja miejska.
Radna Beata Ławrukajtis
prowadzi agencję ubezpieczeniową w Gdyni, skąd
przeprowadziła się z mężem
i dwójką dzieci do Rumi
osiem lat temu.
Wolny czas spędza na
rodzinnych spacerach i wy-

Rumia Przyjazna rowerzystom
Certyfikat

Zastępca burmistrza
Rumi, Stanisław Pogorzelski,
odbierze
Certyfikat 25 września,
w czasie VI Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-EXPO
w Kielcach.
Gratulujemy!
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

cieczkach rowerowych. Lubi
pływanie kajakiem oraz żeglowanie.

Hanna Cegielska
Radna H. Cegielska
jest członkiem Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej, a także wiceprzewodniczącą Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rumi, w której
pracuje pierwszą kadencję.
Hanna Cegielska mieszka w Rumi od 2000 roku, a
w wyborach samorządo-

wych startowała z ugrupowania ,,Gospodarność”.
- Na co dzień pracuję jako
fizjoterapeutka i w związku
z moim wykształceniem i
zawodem, najbardziej interesują mnie zagadnienia
ochrony zdrowia i pomocy
społecznej - mówi radna.
Hanna Cegielska wolny czas
spędza z rodziną - mężem,
córką i synem.

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
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PARAFIE

Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Polskiego Morza

W parafii bł. E. Bojanowskiego

Pieszo z Rumi do Swarzewa Rekolekcje
do piątku

W sobotę, 5 września, pielgrzymi z rumskich parafii wyruszyli do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, gdzie odbył się coroczny
Odpust Narodzenia Najświętszej Marii Panny (tzw. Matki Boskiej Siewnej). Piesza pielgrzymka do Swarzewa wyruszyła w sobotni ranek m.in. z parafii NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Wspomniane święto Narodzenia NMP przypada
dokładnie 8 września, ale
uroczystości odpustowe z
tej okazji rozpoczynają się
zawsze w sobotę i niedzielę.
Kilkudziesięciu pielgrzymów po mszy świętej wyruszyło na około 30-kilometrową trasę, aby razem
z tysiącami pątników z powiatu puckiego i wejherowskiego wziąć udział w nabożeństwach i mszy świętej
w swarzewskim Sanktuarium, położonym nad Zatoką Pucką. Pielgrzymka
powróciła do salezjańskiego kościoła w Rumi w niedzielę wieczorem.
W Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Morza w
Swarzewie od XIX wieku
odbywają się dwa odpusty
- w niedzielę po 16 lipca
i w niedzielę sąsiadującą
z 8 września. Pierwszy
odpust nosi nazwę Matki Boskiej Szkaplerznej
- „odpust mały”, drugi
natomiast to wspomniany
Odpust Narodzenia NMP,
czyli „duży odpust”. Pielgrzymi modlą się do Matki Bożej Królowej Morza,
której figurka stoi w głównym ołtarzu, w pięknym
wnętrzu
XIX-wiecznej
świątyni, trzeciej w tym
miejscu. Zabytkowa figurka pochodzi z XV wieku.
O pochodzeniu pięknej,
66-centymetrowej figurki
z lipowego drewna opowiada legenda. Według
niej podczas sztormu na
morzu załoga żaglow
ca modliła się o ocalenie
przed figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem, która
znajdowała się na statku.
Ponieważ prośby żeglarzy
zostały wysłuchane, a oni
sami ocaleni wyszli na ląd
wraz z figurką, postawili ją na brzegu w pobliżu
wiejskiej studzienki. Tam
ją znaleźli mieszkańcy
Swarzewa.
O tym, że rybacy wystawili nad studzienką
kapliczkę i czcili w niej
Madonnę, mówią zapiski w kronice cysterskiej w Oliwie. Ponieważ
w Swarzewie nie było kościoła, w połowie XV wieku mieszkańcy postano-
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5 września o godz. 7.00 pielgrzymi z rumskiej Wspomożycielki wyruszyli na
trasę.

wili przenieść figurkę do
kościoła pw. św. Piotra i
Pawła w Helu.
W XVI wieku parafia
helska przeszła w luterańskie ręce, a zdominowana
przez protestantów ludność helska z czasem usuwała w cień kult Maryi.
Ok. 1580 roku wystawiono Madonnę z helskiego
kościoła.
Nie zachowały się żadne źródła pisane o dalszych losach figurki, ale
opowiada o nich wspomniana legenda. Wynika z niej, że protestanci
wrzucili figurkę do morza,
a ta ponownie wypłynęła
na brzeg w pobliżu Swarzewa. Postawiono ją w
drewnianym kościółku.
W 1937 roku figura doczekała się koronacji oraz
nazwy: Matka Boża Królowa Polskiego Morza. W
czasie II wojny światowej
najpierw ukryta (zakopana w ziemi), a potem
odnaleziona, przetrwała
wojnę w kościele Trójcy
Św. w Wejherowie, a raczej na plebanii. Po wojnie figurka powróciła do
Swarzewa i do dzisiaj otoczona jest wielkim kultem wiernych.
Anna Kuczmarska

W parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi trwają rekolekcje ewangelizacyjne pt. „Uzdrowienie międzypokoleniowe”. Rekolekcje rozpoczęły się
wczoraj, 17 września, a dzisiaj i jutro
będą kontynuowane. Nauki wygłasza
o. Józef Witko OFM. Duszpasterze tej
parafii z ks. proboszczem A. Gierczakiem zapraszają wiernych do udziału
w rekolekcjach.
Dzisiaj, 18 września o godz. 17.00, odbędzie się różaniec, a pół godziny późnej zaplanowano uwielbienie
śpiewem. O godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. z
Konferencją III, natomiast o godz. 19.30 rozpocznie się
Konferencja IV. O godz. 21.00 wierni wezmą udział w
modlitwie wieczornej o uwolnienie.
Jutro, 19 września, rekolekcje rozpoczną się już o godz.
9.00 różańcem, a o godz. 9.30 wierni będą wielbić Boga
śpiewem. Dokładny program jutrzejszych nabożeństw i
konferencji zamieszczamy poniżej na plakacie. Zakończenie rekolekcji nastąpi o godz. 19.30, a wcześniej, o godz.
19.00, zaplanowano wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwę o uzdrowienie międzypokoleniowe.

Studzienka

Niedaleko swarzewskiego kościoła znajduje się kapliczka zbudowana przez rybaków w 1775 r. na planie
koła. Według legendy stoi ona w miejscu, gdzie jest
studzienka, przy której objawiła się cudowna figurka. W
środku kaplicy znajduje się studzienka, a także tablica z
opisem historii figurki.

Na statkach

W okresie międzywojennym, na życzenie polskich
marynarzy, niemal wszystkie statki i okręty wyposażono w
plakietki z wizerunkiem Królowej Polskiego Morza. Pływała z załogami słynnych okrętów ORP „Burza”, „Błyskawica”
i „Orzeł”, a także na pokładzie wielkich transatlantyków:
„Piłsudski”, „Kościuszko”, „Polonia” i „Batory”.

Archiwalne wydania i bieżące materiały
zamieszczane w „Gazecie Rumskiej” znajdziesz na stronie: www.gazetarumska.pl
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Oratorium już otwarte

Nauka
i zabawa

EDUKACJA, ZABAWA, HOBBY

Od pocztówek i monet po militaria

Giełda kolekcjonerów

Stare mapy, pocztówki, znaczki, monety rzymskie, militaria, przedwojenne i
egzotyczne kapsle - te i wiele innych ciekawych rzeczy można zobaczyć na rumPo wakacjach uroczyście otwarto i skiej Giełdzie Kolekcjonerów, która odbywa się zawsze w drugą niedzielę miewznowiono działalność Oratorium św. siąca, od godziny 10.00 do 14.00 w Miejskim Domu Kultury.
Dominika Savio, działającego przy paOrganizatorem
wydarafii NMP Wspomożenia Wiernych w rzenia jest Marek Seyda Rumi. To miejsce, gdzie dzieci i młodzież prezes Gdyńskiego Klubu
który swoją
mogą się uczyć i bawić, gdzie budowane Kolekcjonerów,
pasją dzieli się również z
są relacje i zawierane przyjaźnie.
mieszkańcami Rumi. Gieł14 września po południu wszyscy zebrali się na wspólnej mszy św., a potem przez kilka godzin dzieci i młodzież
oddawały się radosnej i beztroskiej zabawie w Oratorium.
Od tego roku Oratorium ma nowego kierownika - ks.
Łukasza Pawłowskiego, który w tej rumskiej parafii
pracuje dopiero od kilku tygodni.
Salezjańskie Oratorium zaprasza dzieci i młodzież na
wiele ciekawych zajęć. Animatorzy, którzy poświęcają
swój czas dzieciom w ramach wolontariatu, poprowadzą
Koło Młodego Naukowca, naukę języka hiszpańskiego i
włoskiego, naukę gry na gitarze. Ponadto, w Oratorium
można uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, a także wziąć
udział w darmowych korepetycjach, głównie z matematyki, języków obcych i przedmiotów ścisłych, ale nie tylko.
Poza tym, najmłodsi posiadający problem z wadą wymowy
mogą bezpłatnie skorzystać z porad logopedy.
Oratorium to nie tylko miejsce nauki, ale także spotkania z rówieśnikami, zabawy (organizowane są liczne
turnieje sportowe i inne gry) oraz modlitwy.
Ks. Łukasz Pawłowski prosi o wsparcie Oratorium - zarówno materialne (aby móc zakupić nowe sprzęty, przeprowadzić remont, odświeżyć pomieszczenia oraz zapewnić
każdemu przychodzącemu do Oratorium darmowy poczęstunek – bowiem niedojadających dzieci nie brakuje), jak
i duchowe (modlitewne) oraz fizyczne. Nadal potrzebni są
wolontariusze - animatorzy, wychowawcy, osoby udzielające pomocy w nauce.
Oratorium jest otwarte dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godz. 16.30-21.00.
Alicja Partyka

Oratorium działa również przy drugiej salezjańskiej
parafii w Rumi - parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
przy ul. Kościelnej. Zajęcia po wakacjach rozpoczęły się
tam już 6 września. Po wakacyjnej przerwie rodzice z
dziećmi wzięli udział we mszy św. dziecięcej, a po niej
wszyscy spotkali się przy ciastach, kawie i herbacie. Nie
zabrakło też wspólnej zabawy.

Pomóż Arturowi

dy odbywają się już od prawie dwóch lat, a zbieraczy
pragnących pochwalić się
swoimi kolekcjami nadal
nie brakuje.

POCZTÓWKI I MAPY

Marek Seyda posiada
bogatą kolekcję map oraz
pocztówek, które przedstawiają głównie tereny Kaszub. Zapytany o początki
swojego hobby szczerze
przyznaje: - Nie pamiętam,
kiedy zaczęła się moja pasja
zbierania pocztówek i map.
Właściwie to chyba trwa
już od dzieciństwa.
- W ciągu roku czy paru
lat nikt nie zgromadzi takiej
kolekcji. Do tego potrzeba
sporo czasu, ponieważ do takiej ilości zbiorów dochodzi
się latami - mówi inny kolekcjoner, posiadacz licznych
zabytkowych przedmiotów.
Wszyscy
kolekcjonerzy
zaangażowani są w gromadzenie swoich kolekcji już od
wielu lat. Niektórzy od 15, 20,
inni nawet od ponad 50 lat.

RZYMSKIE MONETY

Początki
zbieractwa
bywają różne - jeden z kolekcjonerów wspomina, że
wszystko zaczęło się od znalezienia starej monety na
drodze. Później numizmatyka zaczęła go coraz bardziej interesować, a odkąd
przeszedł na emeryturę,
może całkowicie poświęcić
się swojej pasji. Obecnie jest
w posiadaniu wielu monet
rzymskich, denarów z podobiznami cesarzy, przedmiotów kupieckich z okresu
XV wieku, a także innych
ciekawych antyków. Swoje
zbiory chętnie prezentuje na
rumskiej giełdzie.

hobby i dla bogatych (albo
oszczędnych) i dla tych
mniej zamożnych – w ten
sposób do zbieractwa zachęcają rumscy pasjonaci.

20 września br. w godz. 10.00-16.00 w
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie (WCK, ul. Sobieskiego, blisko dworKOLEKCJA KAPSLI
ca PKP) odbędzie się rejestracja potenNa rumskiej giełdzie można
cjalnych dawców szpiku kostnego oraz KOSZTOWNA PASJA
spotkać Krzysztofa Dziemkomórek macierzystych dla chorych
-Kolekcjonerstwo z pew- bowskiego, który wraz z synością może być kosztowną nem już od wielu lat zajmuje
na białaczkę.
się mało rozpowszechnionym
Uczestnicząc w akcji „Pomóż Arturowi i innym”,
każdy może pomóc 26-letniemu mieszkańcowi Wejherowa
oraz innym chorym osobom. Każdy, kto okaże się potencjalnym dawcą, może uratować komuś życie! Wśród oczekujących na przeszczep jest wiele bardzo młodych osób.

pasją, bo stare przedmioty
kupowane na aukcjach są
często bardzo drogie. Jednak można też stworzyć
własne kolekcje za mniejsze pieniądze, więc jest to

hobby - zbiera kapsle. W 2013
roku posiadał ich aż 10 tysięcy, z tej okazji też dostał kilka
specjalnych kapsli – z jego nazwiskiem i podobizną.

K. Dziembowski należy
do Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów Kapsli. W swojej
kolekcji ma kapsle przedwojenne (jednak nieliczne, gdyż
te są bardzo drogie - ich cena
sięga nawet kilka tysięcy zł),
egzotyczne (z takich krajów
jak Peru, Argentyna, Etiopia),
pamiątkowe, na przykład z
Mistrzostw Świata Euro 2012
w Polsce i wiele innych.

CZASOCHŁONNE HOBBY

- Żeby zbierać, to całemu
trzeba się oddać pasji. Ja
staram się utrzymać swo-

ją wysoką pozycję wśród
kolekcjonerów,
dlatego
mojemu hobby poświęcam
bardzo dużo czasu – mówi
Krzysztof Dziembowski.
Na rumskiej giełdzie
można nie tylko pooglądać
wiele naprawdę ciekawych
przedmiotów z różnych
okresów historycznych, ale
także posłuchać interesujących opowieści kolekcjonerów o ich zbiorach, a także
wymienić się swoimi pamiątkami bądź zakupić coś
od innych.
Alicja Partyka
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OPINIE, KOMENTARZE

Ustawa o in vitro - o co dokładnie trwa spór?

Emocje i kontrowersje
Były już Prezydent RP Bronisław Komorowski, w jednym z ostatnich dni swojej kadencji podpisał kontrowersyjną dla części społeczeństwa Ustawę o leczeniu bezpłodności - potocznie nazywaną ustawą o in vitro. Najpierw ustawa została przegłosowana większością głosów posłów i senatorów. Do dzisiaj budzi emocje i sprzeciwy, nie tylko moralne, ale również natury prawnej.
Na wstępie warto zauważyć
swoisty paradoks nazwy ustawy,
gdyż metoda zapłodnienia pozaustrojowego, zwana in vitro, nie
jest metodą leczenia bezpłodności. Jest to procedura zastępcza
(w sytuacji niemożności naturalnego poczęcia proponowana jest
sztuczna metoda, polegająca na
zapłodnieniu komórki jajowej
w warunkach laboratoryjnych),
która w żaden sposób nie wspomaga naturalnego sposobu prokreacji. Stąd też moim zdaniem
umieszczenie regulacji dotyczących in vitro w ustawie, która
ma w swojej nazwie sformułowanie „o leczeniu bezpłodności”
wprowadza w błąd.
Spór ideologiczny związany z
tymi rozwiązaniami prawnymi
jest najbardziej omawianym elementem tej ustawy. Stanowiska
mówiące o moralności i etyczności tej ustawy są ważnym głosem w dyskusji, ale nie można
zapomnieć o aspektach prawnych (w końcu każda ustawa,
nawet wywołująca duże emocje,
musi być zgodna z obowiązującą
konstytucją RP).
Łatwo można manipulować
opinią publiczną w tematach budzących duże emocje. Część osób
nie jest świadoma, czego dokładnie ta ustawa dotyczy i jakie
kwestie reguluje, a ponadto nie
zna opinii prawników, dotyczących tego aktu prawnego. Z tego
powodu większość sporów ideologicznych pomija zasadność ustawy w uchwalonym brzmieniu.

EPISKOPAT POTĘPIA

Stanowisko Episkopatu Polski w jasnych słowach potępiło
regulacje tej ustawy, wskazując na następujące argumenty:
Ustawa „o leczeniu niepłodności” z dnia 25 czerwca br.
w obecnym kształcie jest nie
do przyjęcia. Ustawa ta nie
chroni życia nienarodzonych,
przyzwalając
na
tworzenie
nadliczbowych zarodków. Ponadto nie poprawia ona sytuacji małżeństw zmagających
się z niepłodnością, a jedynie
faworyzuje procedurę „in vitro”,
która w żaden sposób nie leczy
niepłodności. Nie możemy też
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milczeć, gdy pozbawia się dzieci ich podstawowego prawa do
poznania swoich biologicznych
rodziców. Co najważniejsze,
w procedurze „in vitro” ceną
urodzenia jednego dziecka jest
śmierć jego rodzeństwa na etapie przed urodzeniem.
Teoretycznie tworzenie nadliczbowych zaródków jest ograniczone przez ustawę, jednakże
praktycznie jest łatwe do obejścia. Kwestia dotycząca anonimowości również została poruszona przez konstytucjonalistów
i uznana za wątpliwą prawnie.
Ze stanowiskiem Episkopatu,
dotyczącego moralności i etyki,
można się zgodzić lub nie - jest
to kwestia bardzo subiektywna - jednakże uwagi prawników
są dosyć poważne i niestety w
większości przemawiające za
opinią, że ustawa w obecnym
kształcie jest niekonstytucyjna i
nieracjonalna.

SENAT I SĄD WSKAZUJĄ WADY

Senacka Komisja Zdrowia zawnioskowała o odrzucenie w całości rządowej ustawy o leczeniu
niepłodności. Decyzję w tej sprawie podjął jednak cały Senat, w
którym bezwzględną większość
posiadają senatorowie PO, poddawani kolejny raz ogromnej
presji kierownictwa swej partii.
Sąd Najwyższy jednoznacznie uznał przemilczenie ludzkiej
tożsamości zarodka za „zasadniczą wadę projektu” podkreślając,
że „Wiedza medyczna nie pozostawia najmniejszej wątpliwości,
iż stanowi on najwcześniejszą
formę życia ludzkiego”. Tę wiedzę medyczną Minister Zdrowia
wielokrotnie uznał za „ideologię”.
Ustawa pozoruje legalizację
tworzenia jedynie 6 zarodków
(art. 9 ust. 2), jednak ten sam
przepis zawiera jednocześnie
szereg przesłanek, pozwalających de facto tworzyć ich nieograniczoną liczbę. Wystarczy,
by kobieta chcąca się poddać
procedurze in vitro, przekroczyła 35. rok życia, czyli osiągnęła wiek, w którym z reguły
kobiety zaczynają się martwić
o możliwość dochowania się po-

tomstwa w sposób naturalny.
Oznacza to możliwość tworzenia dużej liczby istot ludzkich,
które będą poddawane eugenicznej selekcji, mrożeniu, a
w ogromnej ilości przypadków,
również niszczeniu. Ochronie
podlegać będą jedynie te nieliczne zarodki ludzkie, które
spełnią niezwykle wymagające przesłanki z art. 23 ust. 2 i
które w świetle Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych, stanowią zakazaną dyskryminację.

TRYBUNAŁ PODKREŚLA

Trybunał
Konstytucyjny
już dawno rozstrzygnął ponad
wszelką wątpliwość, że w demokratycznym państwie prawa życie ludzkie, od momentu
powstania, staje się wartością
chronioną konstytucyjnie. Jednocześnie Trybunał podkreślił,
że zasada konstytucyjna na
której oparł to swoje rozstrzygnięcie znajduje wyraz w art. 38
obecnej Konstytucji RP. Art. 38
Konstytucji zakazuje kreowania
regulacji pozwalających uchylić
ochronę prawną człowieka na
najwcześniejszym etapie jego
rozwoju w oparciu o przesłanki
stanowiące dyskryminację, ze
względu na czynniki wywołujące niepełnosprawność. Niestety,
ustawa o leczeniu niepłodności
narusza zarówno tę gwarancję
konstytucyjną, jak i zakaz dyskryminacji z art. 32.
Polska ustawa przewiduje pełną anonimowość dawców
komórek rozrodczych, podczas
gdy niemieckie sądy nakazują
ujawnianie danych dawców, a
Szwecja i Wielka Brytania ustawowo zlikwidowały możliwość
utajniania tych danych. Nawet
zwolennicy i promotorzy metody in vitro podkreślają ogromne
dolegliwości psychiczne, które z
niej wynikają dla osób sztucznie
poczętych, podobnie jak i wynikające stąd zagrożenia dla zdrowia publicznego.

NIEFORMALNE ZWIĄZKI

Ustawa całkowicie lekceważy, podnoszony m.in. przez Sąd
Najwyższy fakt, że Konstytucja

RP chroni macierzyństwo i rodzicielstwo w kontekście ochrony małżeństwa (art. 18) i ustawa powinna w związku z tym
ograniczyć krąg osób mogących
korzystać z in vitro jedynie do
małżeństw. Dopuszczając nieformalne związki do procedury
in vitro, część prawników podnosi argument o tym, że nie dba
się o dobro dzieci, które mogą
przyjść na świat już po rozpadzie takiego nieformalnego
związku.
Ustawa, dopuszczając nieformalne związki do korzystania
z in vitro, tworzy jednocześnie
lukę prawną umożliwiającą rozwój praktyki macierzyństwa zastępczego (surogacji). W oparciu
o przepisy dopuszczające in vitro
dla nieformalnych związków,
kobieta będzie mogła zostać wynajęta do donoszenia obcej ciąży
z in vitro i wskazać jako partnera, który ma nabyć ojcostwo
dziecka, mężczyznę, z którym
nic (poza ewentualną umową
o macierzyństwo zastępcze) jej
nie łączy. Oznaczać to będzie dopuszczenie do współczesnej formy handlu dziećmi, przeciwko
której protestuje wiele międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka.
Niestety, Polska jest już dziś
wymieniana wśród krajów, które
tolerują surogację, a po przyjęciu
tej ustawy będzie mogła ona rozwinąć się na ogromną skalę.

STRAŻNIK KONSTYTUCJI

Sam Prezydent B. Komorowski w chwili podpisywania
ustawy, skierował do Trybunału Konstytucyjnego jeden z zapisów ustawy, argumunetując
to tym, że jako Prezydent jest
Strażnikiem Konstytucji. To
ciekawe działanie ze strony B.
Komorowskiego: z jednej strony
jako Strażnik Konstytucji słusznie kieruje wątpliwy przepis do
zbadania, ale mimo to podpisuje
całą ustawę - co pozwala na to,
aby zaczęła funkcjonować w systemie prawnym. To trochę tak,
jakby na siłę chciał ją podpisać
mimo uzasadnionych wątpliwości prawników.
Michał Kowalik

Jak głosowano w Senacie
Spośród 93 senatorów, 46 było
za przyjęciem projektu ustawy , 43
przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.
„Za” ustawą głosowała większość Klubu PO - Łukasz Abgarowicz, Mieczysław Augustyn,
Ryszard Bonisławski, Bogdan Borusewicz, Barbara Borys-Damięcka,
Alicja Chybicka, Leszek Czarnobaj,
Robert Dowhan, Jarosław Duda,
Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Gorczyca, Ryszard Górecki,
Maciej Grubski, Piotr Gruszczyński,
Stanisław Jurcewicz, Kazimierz
Kleina, Bogdan Klich, Ryszard
Knosala, Andrzej Kobial, Marek
Konopka, Zbigniew Meres, Jan Michalski, Andrzej Misiołek, Ireneusz
Niewiarowski, Norbert Obrycki,
Andrzej Owczarek, Andrzej Person, Leszek Piechota, Józef Pinior,
Aleksander Pociej, Sławomir Preiss,
Marek Rocki, Jadwiga Rotnicka,
Janusz Sepioł, Andrzej Szewiński,
Bogusław Śmigielski, Aleksander
Świeykowski, Piotr Wach, Edmund
Wittbrodt, Michał Wojtczak, Jan
Wyrowiński, Adam Zdziebło i Piotr
Zientarski. Czterech senatorów PO
wstrzymało się od głosu.
Platformę wsparli trzej senatorowie niezależni: Marek Borowski,
Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz.
Przeciw ustawie był cały obecny na głosowaniu skład Klubu PiS
oraz dziewięciu senatorów PO.
Ustawa przeszła głosami trzech
senatorów. W głosowaniu nie
wzięła udziału jedyna senator PSL
Andżelika Możdżanowska oraz…
dwóch senatorów z PiS - Grzegorz
Bierecki i Bohdan Paszkowski.
Gdyby ta trójka stawiła się na
głosowaniu, ustawa nie zyskałaby
większości głosów i nie przeszła
procedury legislacyjnej.

Jak głosowali w Sejmie
posłowie z pomorskiego
Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
PiS - przeciw
Tadeusz Aziewicz, PO - za
Piotr Paweł Bauć, RP - za
Marek Biernacki PO - wstrzymał się
Leszek Blanik, PO - za
Jerzy Borowczak, PO - za
Jerzy Budnik, PO - nie głosował
Iwona Guzowska, PO - za
Jarosław Gromadzki, niez. - za
Teresa Hoppe, PO - za
Katarzyna Hall, PO - za
Andrzej Jaworski, PiS - przeciw
Krystyna Kłosin, PO - za
Zbigniew Konwiński, PO - za
Jerzy Kozdroń, PO - za
Jan Kulas, PO - za
Stanisław Lamczyk, PO – za
Maciej Łopiński, PiS – przeciw
Leszek Miller, SLD - za
Sławomir Neumann, PO - za
Kazimierz Plocke, PO - za
Agnieszka Pomaska, PO - za
Jarosław Sellin, PiS - przeciw
Kazimierz Smoliński, PiS - przeciw
Jolanta Szczypińska, PiS - przeciw
Janusz Śniadek, PiS - przeciw
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POWIAT

Konwent samorządowy

Opieka i zdrowie

IX Dni Powiatu Wejherowskiego

Koncerty, promocje książek

W dniach 22-28 września 2015 r. odbędą się XI Dni Powiatu Wejherowskiego. W ciągu tygodnia zaplanowano wiele
Głównym, choć nie jedynym tematem kolejnego Konwen- wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Odbędą się promotu Samorządowego w Starostwie w Wejherowie była opieka cje książek, koncerty oraz imprezy rekreacyjne.
społeczna. Dlatego obok samorządowców na sali zasiadły
25 września w auli I LO osób, zasłużonych dla kulSzczegółowy plan imprez
pracownice ośrodków pomocy społecznej w miastach i gmiprzy ul. Bukowej w Wej- tury powiatu wejherow- można zobaczyć na stronie
nach powiatu wejherowskiego. Obecna była również Ewa herowie odbędzie się uro- skiego. Co roku są wśród internetowej Muzeum PiBanasik, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio- czysta sesja Rady Powiatu nich rumianie, więc mamy śmiennictwa i Muzyki Kalogicznej w Wejherowie, która mówiła o programie profilak- Wejherowskiego, podczas nadzieję, że i tym razem nie szubsko-Pomorskiej oraz na
której zostaną wręczone zabraknie przedstawicieli stronie Starostwa: http://
tyki wirusowego zapalenia wątroby typu C.
nagrody i wyróżnienia dla naszego miasta
www.powiat.wejherowo.pl/
E. Banasik poinformowała, że
zakażenie wirusem HCV jest jednym z największych zagrożeń epidemiologicznych, a zapalenie wątroby jest poważnym problemem
zdrowotnym. - Co roku w powiecie
wejherowskiego choruje ok. dwa tysiące osób - powiedziała Ewa Banasik. - Zarazić można się podczas
zabiegów medycznych, ale również
w gabinetach kosmetycznych czy
fryzjerskich. Profilaktyka jest bardzo wskazana.
- Chcemy ten program realizować i zachęcić do tego gminy - powiedziała starosta Gabriela Lisius. - Teraz przygotowywany jest
budżet na 2016 rok, więc jest okazja, aby się nad tym zastanowić.
O opiece społecznej i potrzebnej
polityce prorodzinnej gmin i miast
powiatu wejherowskiego mówiła
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Iwona Romanowska.
Dyrektor I. Romanowska mówiła o domach pomocy społecznej, o
warsztatach terapii zajęciowych,
rodzinach zastępczych oraz o instytucji asystenta rodziny.
Z przedstawionych danych wynika, że w Rumi w rodzinach zastępczych żyje 75 dzieci (w całym
powiecie jest ich 442, a w Wejherowie 144, w Redzie 36). 63 dzieci
żyje w rodzinnych rodzinach zastępczych, a 12 - w instytucjonalnych (niespokrewnionych), a na ich
utrzymanie miasto wydaje nieco
ponad 18 tys. zł miesięcznie.

W porównaniu z innymi miastami i gminami powiatu, w Rumi jest
bardzo dużo rodzin, w stosunku do
których orzeczono bezradność w
sprawowaniu opieki i wychowania. W Wejherowie jest ich 262, w
Rumi 268, a w sąsiedniej mniejszej
Redzie - 108. Jednocześnie mamy
w mieście 6 asystentów rodziny
(osoby wspierające na co dzien rodziny), podczas gdy gdzie indziej
jest ich mniej (w Wejherowie 4, w
Redzie 3, a w pozostałych gminach
jeden lub dwóch). To i tak niezadowalająca liczba, bo przydałoby się
kilkanaście takich osób.
Podczas prezentacji, przedstawionej na Konwencie Samorządowym w Wejherowie jeszcze raz
wymieniono Rumię - jako miasto,
które przyznało mieszkanie chronione usamodzielniającemu się
wychowankowi.
Podczas dyskusji mówiono o
potrzebie połączenia sił dla zapewnienia lepszej opieki i pomocy
dla rodzin, wspierania się m.in. w
szkoleniach i zagadnieniach prawnych, zwłaszcza wobec ciągle zmieniających się przepisów.
Dyrektor Romanowska zwróciła
uwagę na cytat H. Forda : „Połączenie sił to początek, pozostawanie
razem to postęp, a wspólna praca
to sukces”, odnosząc to zdanie do
współpracy samorządów w ramach
Konwentu. Wszystko wskazuje na
to, że taka współpraca jest potrzebna i pożyteczna dla mieszkańców.
Anna Kuczmarska

OGŁOSZENIE

Gospodarzem spotkania samorządowców była starosta powiatu
wejherowskiego, Gabriela Lisius. W konwencie wziął udział m.in.
burmistrz Rumi, Michał Pasieczny.
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TURYSTYKA

Rumianie podróżują

Powrót na kresy
Minęło pięć lat od mojego ostatniego pobytu na Białorusi.
Wraz z gronem przyjaciół, którzy nigdy tam nie byli, postanowiliśmy odwiedzić ten kraj, owiany mitami i legendami,
aby na własne oczy zobaczyć to wszystko, co opisuje nam
polska prasa i telewizja.
Najpierw mój wątek osobisty. Na obecnych terenach
Białorusi, przed drugą wojną światową urodziła się
moja Mama. Najbliższym
dużym miasteczkiem była
Zelwa, położona w odległości 60-80 km od Grodna, a
wioska w której się urodziła i mieszkała do ósmego
roku życia, miała miłą dla
ucha nazwę - Leszna.
Za swój obowiązek uważam prostowanie kłamliwych, krzywdzących mitów
i stereotypów rozpowszechnianych w Polsce na temat
tej pięknej krainy. Szczególnie oburza mnie określenie „białoruskie standardy”
wypowiadane przez ludzi,
którzy nigdy na Białorusi
nie byli i nie mają pojęcia,
jak różni się ona, na korzyść, od naszego kraju.
Granicę polsko-białoruską przekroczyliśmy w Terespolu. I wbrew naszemu
oczekiwaniu nastąpiło to
znacznie szybciej, niż przekraczało się granicę polsko-NRD-owską za czasów
PRL-u.

CZYSTO PO DRUGIEJ STRONIE

Po stronie polskiej przejście brudne. Pełno niedopałków, jakieś papiery, pia-

sek rozwiewany przez
wiatr, a po stronie białoruskiej czyściutko. Jak
to możliwe? Ano tak, że
przejście po stronie białoruskiej jest co osiem
godzin zamykane na
jedną godzinę. W tym
czasie następuje zmiana
urzędników granicznych
i do sprzątania przystępują odpowiednie służby. Jak się za chwilę
okazało, czystością powitał nas Brześć, pierwsze miasto które odwiedziliśmy.

W KWATERACH

Ponieważ
chcieliśmy zobaczyć Białoruś
taką, jaką jest w obecnej
chwili, podczas naszego
pobytu postanowiliśmy
nie nocować w hotelach,
tylko spać w kwaterach
agroturystycznych.
Pierwsza noc i pierwsza jakże miła niespodzianka.
Gospodarze
przemili, gościnni. Pokoje skromnie urządzone.
Czyściutkie jak w laboratorium. Łazienki wyposażone w niezbędne urządzenia sanitarne. I tak
przy grillu i wymianie
pierwszych wrażeń mi-

nął nam pierwszy wieczór
i noc w „dzikim” kraju.

SPOTKANIE Z POLAKAMI

Następny dzień przywitał nas pięknym słońcem i ciepłem. Był to dla
nas dzień świąteczny Boże Ciało. Na Białorusi
jest to dzień pracy, ale w
kościołach normalnie są
sprawowane
uroczyste
Msze święte i procesje.
Razem z naszymi rodakami modliliśmy się i przeszliśmy w procesji, czynnie w niej uczestnicząc.
Nieśliśmy feretrony.
Po Mszy św. spotkaliśmy się z Polakami żyjącymi na Białorusi. I kolejny mit głoszony w Polsce
upadł. Mają pracę, własne domy, ubezpieczenie
pełne. Jak się okazało,
każdy z chętnych do pracy w kołchozie otrzymuje domek jednorodzinny,
który po trzydziestu latach pracy przechodzi na
własność.
Problem dbania o „mienie państwowe” odpada.
Bo nikt przy zdrowych
zmysłach nie będzie niszczył czegoś, co w przyszłości będzie jego własnością.

ŻYCZLIWI LUDZIE

Ruszyliśmy w stronę
stolicy Białorusi – Mińska. Chciałbym, żeby polskie szosy wyglądały tak,
jak na Białorusi, żeby w
Polsce było tak czysto i
żeby ludzie byli tak życzliwi, jak tutaj. Jedynym
mankamentem
podczas
podróży był nasz bus,
przerobiony z dostawczego
VW na autobus – twarde
zawieszenie.
Podczas podróży ani
razu nie spotkała nas najmniejsza przykrość. Każdy napotkany człowiek
udzielał nam chętnie wyjaśnień. Nikt nas nie legitymował. Osławieni białoruscy milicjanci, którymi
straszono nas w Polsce,
byli grzeczni i pomocni.
Podczas przejazdu do
Mińska, proszę mi wierzyć, nie spotkaliśmy
najmniejszego
kawałka
ziemi, który nie byłby
uprawiany. Wszystko obsiane i zadbane.

NOWOCZESNA STOLICA

Mińsk, miasto wybudowane po wojnie przywitał
nas szerokimi ulicami po
dwa lub trzy pasy w jednym kierunku jazdy.
Nowoczesne
bloki
mieszkalne, współczesne
budownictwo na miarę
XXI wieku. I ta czystość
na każdym kroku. Aż nie
wytrzymałem i poprosiłem napotkanego milicjanta, o wyjaśnienie tej
czystości. On uśmiechnął
się i odpowiedział, że na
Białorusi nikt nikomu
nie daje pieniędzy za
nic. Jak nie pracujesz, to
zasiłek musisz odpracować, a jak nie korzystasz
z zasiłku i nie chcesz
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pracować, to na koniec
roku musisz przynieść do
urzędu 500 euro kary.
Moje oczy widocznie
zrobiły się duże, więc on,
ubiegając moje kolejne pytanie, stwierdził; przecież
gdzieś mieszkasz, coś jesz
i gdzieś się leczysz, a za to
płaci państwo białoruskie.
No i po problemie. Może
warto coś takiego zrobić
w naszym mieście? Zapewne zaraz by się zrobiło czyściej na ulicach i w
parkach!

PRZYSZŁOŚĆ TO DZIECI

Po rozmowach z ludźmi
podczas całego naszego
pobytu na Białorusi mogę
z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że Białorusini są ludźmi z natury
życzliwymi i pogodnymi.
Bez najmniejszych resentymentów odnoszą się do
śladów dawnej, pańskiej
przecież Polski i do ludzi,
którzy poszukują swoich
korzeni. Tutaj nie jest tak,
jak na Litwie i Ukrainie.
Również wbrew temu,
co głosi się u nas w Polsce,
Łukaszenka dba o swój
naród. Zasiłki na dzieci są
otrzymywane bezproblemowo na każde dziecko i
większe niż w Polsce. On
wie, że przyszłość Białorusi to dzieci.
Po pięciu latach nieobecności na Białorusi nadal
nie wiem, kim jest Łukaszenka, skąd bierze pieniądze i prawdę mówiąc, nie
interesuje mnie to. Najważniejsze jest to, że nie dopuścił do wyprzedaży majątku narodowego, tak jak w
Polsce to uczyniono.
Odbudowuje Białoruś
zniszczoną sowiecką niewolą. Remontuje i odtwa-

rza zabytki i co bardzo
ważne, polskie dwory, pałace i kościoły.

TŁUMY NA PROCESJI

Kolejne zaskoczenie: w
tym roku po raz pierwszy
centralną ulicą Mińska
przeszła procesja Bożego
Ciała, która zgromadziła
około TRZYDZIESTU tysięcy wiernych, którzy zjechali się na uroczystości z
całej Białorusi, i tak ma
już być corocznie.
Otrzymanie paszportu nie jest najmniejszym
problem, tak samo jak i
wyjazdy za granicę. Jeżeli stworzy się odpowiednie warunki do życia dla
młodego pokolenia, to ono
wróci z zarobkowej emigracji i swoje pieniądze
ulokuje na Białorusi. Stąd
tyle mądrych i ważnych
udogodnień dla obywatela. Wielu młodych ludzi
przenosi się do miast.

BEZ KOMPLEKSÓW

Zmiana stylu życia
to ewolucja, nie rewolucja. Oni już taką rewolucję przeżyli, która
sprowadziła ich na dno.
Nie mają zahamowań i
kompleksów. Młodzi kupują w rozwijających się
miastach
nowoczesne
mieszkania, jeżdżą dobrymi samochodami. Są
przeświadczeni, że nie
ma powrotu do dawnych
stosunków społecznych,
uważają, że połączył nas
tragiczny los.
Bardzo często słyszałem pytania Białorusinów
„I na co wam teraz wasze
pałace? Co wam z nich
dokończenie na str. 19
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TURYSTYKA

Powrót na kresy
dokończenie ze str. 18

przyjdzie? Bierzcie je sobie
za darmo.”
Podczas pobytu w wioskach, gdzie spaliśmy, widzieliśmy, że starsi ludzie
nadal mieszkają w swoich
kolorowych
chatynkach
bez wygód. I tam widać
biedę. Ale i u nas w niejednej wiosce jest bardzo
podobnie.

POLSKIE ŚLADY

Wspaniale
odrestaurowane są zamki. Nieświerz,
Mir i obecnie odrestaurowany z kompletnej ruiny pałac
Radziwiłłów w Różanym i
w Lubczy. Ponieważ byliśmy dociekliwi, jadąc doskonałymi i pustymi szosami
wielokrotnie
zjeżdżaliśmy
z głównych dróg do wiosek
przycupniętych wśród lasów
i pól. Dotarliśmy do słynnych
Bohatyrowicz nad Niemnem.

Rozmawialiśmy z jedną z pań z rodziny Bohatyrowiczów. W miejscu
ruin dworku rośnie dzisiaj
kępa starodrzewu, która
nieodmiennie
wskazuje
polski dwór, a raczej to, co
z niego pozostało.
Wiele takich miejsc
znajduje się na Białorusi.
Teraz krzaki są wygalane
i obiekty odsłaniane. Odwiedziliśmy Nowogródek.
Ostatnim miejscem było

Grodno. Jakże ono pozostało polskie. Każda uliczka, zaułek przypomina
dawną starą Polskę.
Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że
Państwo Białoruskie buduje swój język i poczucie
tożsamości obywateli w
oparciu o wielką kulturę,
którą wydały te ziemie.
Stworzyli ją ludzie tu
mieszkający i żyjący. „Tutejsi”- jak mawiają do dziś
dnia. Mickiewicz, Miłosz,
Ogiński.

DROGA ŻYWNOŚĆ

Jedyną zagadką, której
nie udało mi się rozwiązać, to to, że w kraju który
umie tak dobrze wykorzystać na uprawy każdy
wolny kawałek ziemi i posiadający tak rozwiniętą

kulturę produkcji trzody
chlewnej, jedzenie jest
droższe niż w Polsce.
Najgorsze jest to, że
usiłuje się podważyć rolę
Kresów. Mam nadzieję, że
bezskutecznie.
Jak mawiają Polacy
żyjący tam i ci, którzy

zostali przesiedleni – „bo
co najlepsze, z Kresów się
wywodzi”
I tym optymistycznym
akcentem zachęcam Państwa do odwiedzenia tamtych zapomnianych stron.
Mirosław Słowikowski

Napisz o swojej podróży

W cyklu „Rumianie podróżują”, który wznawiamy po
kilku latach przerwy, będziemy prezentować miejsca,
które odwiedzili nasi Czytelnicy. Jeżeli byliście Państwo w
ciekawym miejscu w Polsce, w Europie lub innych zakątkach świata, napiszcie o tym! Dzięki waszym relacjom i
fotografiom, razem poznamy interesujące miasta, piękną
przyrodę, szlaki turystyczne i zabytki.
Informację lub artykuł (do 2 stron), koniecznie opatrzone kilkoma zdjęciami, prosimy przesyłać na adres:
redakcja@gazetarumska.pl
Zastrzegamy sobie prawo do poprawek i skrótów.
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Wspólny trening przy muzyce

Zumba w parku

Gorące słońce, gorące rytmy, dużo energii i ruchu na
świeżym powietrzu - tak wyglądało sobotnie popołudnie
29 sierpnia w parku w Rumi.
Miłośnicy zumby przez trzy
godziny bawili się pod kierunkiem trenerów z City Gym.
Rumia Zumba Fest - pierwszy maraton
taneczny organizowany w naszym mieście
okazał się udaną imprezą. - Cieszę się, że
pierwsza edycja imprezy spotkała się z tak
dużym zainteresowaniem - mówi Agnieszka Rodak z Wydziału Rozwoju Miasta UM
Rumia. - Tego typu inicjatywy będą stałym
punktem w sportowym kalendarzu naszego
miasta.
Kiedy mamy ćwiczyły, dzieci korzystały z
dmuchanych zjeżdżalni i zamków, a także
bawiły się z animatorami.
REKLAMA

Rumia pomorską stolicą gry bitewnej

Turniej Hobbit
Już ponad 7 lat minęło, od kiedy Rumia – pomorska stolica
gry bitewnej Hobbit – gościła przybyszy z całej Polski. Ogólnopolski turniej Northcon 2015 - Walka o Tron Północy jest
powrotem do tamtej tradycji.
Choć frekwencja nie była
tak duża, jak spodziewali
się organizatorzy, nie ma co
nad tym ubolewać, bowiem
ci, którzy się stawili, zaprezentowali świetny poziom,
zarówno w grze, jak i w sportowym zachowaniu.
Zjawili się miłośnicy z
całej Polski, z okolic Białegostoku, Poznania, Krakowa, Płocka oraz oczywiście
z Rumi, Gdańska, a nawet
Kartuz. Wiek graczy również

był różny, od gimnazjalnego
aż do starych „wyjadaczy”.
Wielogodzinne zmagania
nad stołami bitewnymi ostatecznie wygrała para z Krakowa. Warto było przejechać
całą Polskę, by zdobyć tytuł
Władcy Północy. Drugie miejsce wywalczyli sobie gracze z
Poznania. Lokalni pasjonaci
również reprezentowali wysoki poziom. Bracia Bartosz
i Mateusz z Gdańska zajęli
trzecie miejsce.

- Myślę, że jak na tak
ważny turniej, wszystko
było na najwyższym poziomie. Mam nadzieję,
że za rok uda się powtórzyć ten sukces - mówi
Dariusz
Skowroński,
jeden z głównych organizatorów.
Turniej odbył się w gościnnej Stacji Kultura,
gdzie często goszczą i rywalizują pasjonaci gier planszowych.

Dołącz do Drużyny SuperW

Zostań wolontariuszem!
Co roku do akcji SZLACHETNA PACZKA zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworzą Drużynę SuperW, łączą biednych i
bogatych.
W tym roku walczymy z
biedą w Rumi - zapraszamy Cię do zostania wolontariuszem SZLACHETNEJ
PACZKI.
Jako
SuperW
Paczki przekażesz impuls
do zmiany potrzebującej rodzinie, chcesz się rozwijać i
brać udział w szkoleniach,
lubisz pracę na wysokich ob-
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rotach i kochasz wyzwania,
chcesz dołączyć do prestiżowej Drużyny SuperW, masz
ukończone 18 lat.
Zadania wolontariusza:
spotkania z potrzebującymi
rodzinami oraz pomoc tym,
dla których jest ona realną
szansą na zmianę, współpraca z darczyńcami, działania

w drużynie wolontariuszy w
celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu i
transportu paczek itp.
Leć walczyć z biedą!
Zgłoś się na: www.superw.pl lub zadzwoń pod
nr telefon 534- 606-771.
Marta Iwańska
lider Rejonu Rumia.
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SPORT

Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego

Koszykówka na parkingu
Na parkingu przy CH Port Rumia rozegrany został turniej Streetball Małego
Trójmiasta Kaszubskiego. Mimo niesprzyjającej aury w turnieju wzięło udział
ponad 130 zawodników.
Nie zabrakło także aktualnych mistrzów Polski
w streetballu - Pawła
Pawłowskiego czy Marcina Chudego, którzy
na co dzień reprezentują II-ligową Politechnikę
Gdańską.

Było o co walczyć, bowiem
na zwycięzców kategorii OPEN
czekało 1000 złotych. Wygrani
w pozostałych kategoriach mogli liczyć na nagrody w postaci
wysokiej klasy sprzętu sportowego piłek, odzieży, toreb i innych akcesoriów.

- Cieszy nas bardzo duża
frekwencja dzieci i młodzieży. Sport pozytywnie wpływa na rozwój najmłodszych,
wyrabia wytrwałość, pokorę oraz zdyscyplinowanie.
Wielu przedsiębiorców podkreśla to, oceniając swoich

pracowników, byłych lub
aktywnych sportowców. Jestem przekonany, że przed
nami wiele podobnych inicjatyw - mówi burmistrz
Rumi, Michał Pasieczny,
który objął imprezę honorowym patronatem.

REKLAMA

21

Gazeta Rumska, nr 9 (99), wrzesień 2015

Z ARCHIWUM GR

Dawni sąsiedzi spoczywają obok siebie na rumskim cmentarzu

Zginęli razem 12 września
W pierwszych tygodniach II wojny światowej na terenie Rumi trwały walki obronne w obliczu nacierającej armii hitlerowskiej. Zanim wojska polskie całkowicie wycofały się na Kępę Oksywską, ustępując pola Niemcom, we wsi Rumia ludzie
chowali się przed kulami i bombami w ziemiankach oraz piwnicach. W ziemiance na zapleczu domów przy ul. Gdyńskiej
schronili się członkowie kilku rodzin. Wyciągnęli ich stamtąd przechodzący ulicą niemieccy żołnierze. Zabrali ze sobą
sześciu mężczyzn, poprowadzili na drugą stronę wsi i bez żadnego powodu zamordowali w lesie za ulicą Zbychowską.
Działo się to 12 września 1939 roku. Kilka dni temu minęła 76. rocznica tragedii, o której po raz pierwszy napisaliśmy w
„Gazecie Rumskiej” w listopadzie 2010 roku. Dzisiaj przypominamy tę smutną historię.
O tragedii w pierwszych
dniach wojny w Rumi dowiedzieliśmy się pięć lat temu
podczas wernisażu fotografii Leszka Żurka w jednej
z gdańskich galerii. Obok
czarnobiałych zdjęć starych
grobów i kamieni na zabytkowym cmentarzu przy ul.
Kościelnej, rumski fotograf
przedstawił
interesujący
film.

TRZY OFIARY
Z JEDNEJ RODZINY

Na filmie mama artysty,
Irena Żurek z domu Polasik, opowiadała o rodzinnych
wspomnieniach z początku wojny, kiedy jako mała
dziewczynka przebywała z
rodzicami w Rumi.
Pani Irena znała tę historię z opowiadań mamy, bo
jako dwuletnie dziecko nie
mogła jej zapamiętać. Mimo
to bardzo emocjonalnie przeżywała wspomnienia z tego
tragicznego dnia, kiedy straciła ojca. Razem z nim zginęli dwaj bracia jej matki, czyli
wujkowie pani Ireny.
Chodzi o Romana Polasika, który feralnego 12
września 1939 roku miał 36
lat i nie dane mu było przeżyć
więcej, a także o jego dwóch
bardzo młodych szwagrów,
którzy mieli zaledwie 16 i 19
lat. Byli to bracia Franciszek i Leon Szreder.
Rodzina Szrederów mieszkała przy ul. Gdyńskiej, a
państwo Polasikowie z małą
córeczką schronili się u nich
na początku wojny.

WYSZLI Z KRYJÓWKI

W sąsiednim domu mieszkała rodzina państwa Burka

oraz rodzina Ziemann, a
właścicielem kilkurodzinnego domu była pani Mienik. Te trzy rodziny także
straciły bliskich 12 września 1939 roku.
- Razem z pięcioma
sąsiadami zginął wtedy mój ojciec, Augustyn
Burka, który pracował
przed wojną w gdyńskim
porcie - wspominał Stanisław Burka. - Miałem wówczas cztery lata
i niewiele pamiętam, ale
bardzo dużo opowiadała
mi mama. Wiem, że siedzieliśmy wszyscy w ziemiance, ponieważ trwały
walki. W lasach dębogórskich stacjonowali Polacy,
a w Rumi byli już Niemcy.
Ktoś jednak wyszedł z ziemianki na podwórze, żeby
pójść do domu po jedzenie.
Pech chciał, że akurat od
Dębogórskiej szło drogą
dwóch niemieckich żołnierzy. Prowadzili rower.

ZAGINĘLI BEZ WIEŚCI

Jak opowiadał pan
Stanisław, niemiecki patrol zauważył ludzi na podwórku. Żołnierze weszli
tam i kazali wszystkim
wyjść z ziemianki. Potem
rozkazali im przejść na
ulicę Dębogórską, gdzie
oddzielili mężczyzn i starszych chłopców od reszty
grupy.
Najstarszy
mężczyzna z rodziny Szreder,
ze względu na swój wiek,
uprosił Niemców o uwolnienie. Na prośbę matki
pana Stanisława, hitlerowcy zostawili też jego
małoletniego brata, ale

kolejnych błagań już nie
słuchali. Kazali pozostałym wejść do piwnicy jednego z opuszczonych domów
i nie wychodzić z niej do
następnego dnia, a sześciu
mężczyzn, w tym szesnastolatka, poprowadzili z
powrotem ulicą Gdyńską
w stronę Zagórza. Jednemu
z nich kazali prowadzić rower. Reszta szła z rękami
podniesionymi do góry.

ODNALEZIENI
I POCHOWANI

Mężczyźni zaginęli bez
śladu. Nikt nie wiedział, co
się z nimi stało.
- Moja mama, podobnie jak inne żony i matki,
szukała ojca m.in. poprzez
Czerwony Krzyż - wspominał Stanisław Burka. - Myślała, że może został wywieziony do obozu.
Po kilku miesiącach ktoś
powiedział, że widział prowadzonych Polaków w okolicach ulicy Zbychowskiej.
Ktoś inny słyszał strzały,
no i wtedy szukano ich w

lasach w kierunku Zbychowa. Po pół roku wykopano
tam sześć ciał, które nietrudno było rozpoznać.
Z informacji Stanisława Burki wynika, że sześć
furmanek konnych wiozło

sześć trumien na stary
cmentarz w Rumi.
- Podobnie jak ja, członkowie kilku rodzin zostali pozbawieni ojców, synów i braci... - powiedział S. Burka.
Zamordowanych Polaków

LEŻĄ OBOK SIEBIE

Nieopodal
żołnierskich
mogił z 1939 roku można zobaczyć groby z tego samego
roku. W jednym z nich pochowano rozstrzelanych 12
września trzech mężczyzn
z rodziny Szreder i Polasik
(górne zdjęcie). Obok spoczywa Augustyn Burka, którego
dzień śmierci przez pomyłkę
zmieniono podczas stawiania
nowego pomnika (zamiast 12
jest 19 września).Kolejna mogiła, pozbawiona dat, to miejsce spoczynku Roberta Mienika. W ostatniej mogile leży
Leon Ziemann, który mieszkał w tym samym domu, co
A. Burka i R. Mienik.
Dawni sąsiedzi, których
połączył tragiczny los i nagła śmierć, spoczęli obok
siebie na zawsze. W miejscu
ich śmierci nadal rośnie las.
Anna Kuczmarska

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.
Dzisiaj przypominamy tragiczną historię mieszkańców Rumi, zamordowanych przez hitlerowców
w pierwszych dniach wojny, dokładnie 12 września.
Od prawej sąsiadujące ze sobą groby: R. Mienika, A. Burki i w głębi - L. Ziemanna.
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pochowano na cmentarzu
parafialnym koło kościoła
Podwyższenia Krzyża, Świętego między ulicami Świętopełka, Cmentarną i Chełmińską. Spoczywają tam
do dzisiaj, chociaż niektóre
stare groby zostały zastąpione nowymi nagrobkami, a
obok ofiar wojny pochowano
innych członków rodziny.
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Sprzedam mieszkanie

z widokiem

Ul. Piłsudskiego 52
centrum Rumi
Powierzchnia 114 m2
Mieszkanie 4 pokojowe, pełna własność, w budynku
wielo rodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed
budynkiem. Centralne ogrzewanie, 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
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…to, czego potrzebujesz

Pożyczka Leasingowa
Zalety:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

uproszczona procedura i szybka decyzja o przyznaniu
przedmiot
jest własnością pożyczkobiorcy
pożyczka może być udzielona pod dotację unijną
możliwość zaliczenia części odsetkowej raty do kosztów uzyskania przychodu
odliczenie podatku VAT oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
elastyczne warunki finansowania

∙
∙
∙
∙

samochody osobowe i ciężarowe
maszyny i urządzenia
sprzęt rolniczy i leśny
inne

• Przyjdź i sprawdź nas •
Służymy Tobie pomocą od Poniedziałku do Piątku od 9.00 do 18.00
Rumia, Dąbrowskiego 17/3, Tel.: 513-501-501, e-mail: kontakt@allleasing.pl, www.allleasing.pl
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