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Wydarzenie

Tysiące osób

na rumskiej majówce

Tysiące mieszkańców i gości zgromadziły
wydarzenia zorganizowane w ramach
t e g o ro c z n e j m a j ó w k i . N a j w i ę k s z y m
zainteresowaniem cieszyły się koncerty
Stefano Terrazzino i zespołu Boys podczas
festynu z okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Najsilniejsi z najsilniejszych
Walizki o wadze 130 kilogramów, zegar z obciążeniem w postaci
czterech pań, belki o wadze 140 kilogramów czy samochód osobowy
– z takimi wyzwaniami zmierzyli się strongmani podczas zawodów
rozgrywanych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w ramach festynu rodzinnego zorganizowanego 1 maja.
W trakcie imprezy zorganizowano także wiele atrakcji zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursów wiedzy, pokazów
psów policyjnych, z bliska można było obejrzeć pojazdy służbowe
policji, wojska czy straży pożarnej, a także spróbować swoich sił na
torze przeszkód w alko-goglach. Miłośnicy mocniejszych wrażeń
mogli skorzystać ze strzelnicy paintball.

Zawody Strongman

– Tego typu obchody zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Chłodna aura nie
przeszkodziła w oglądaniu pojazdów i wyposażenia służb mundurowych.
Wydarzenie zorganizowane 1 maja cieszyło się dużą popularnością szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, dlatego zastanawiamy się czy tego typu
przedsięwzięcia nie zorganizować w przyszłym roku z okazji Dnia Dziecka –
mówi Jolanta Król menadżer sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Mecz: Oldboje i Dziennikarze Trójmiasta - Reprezentacja Małego Trójmiasta Kaszubskiego
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Wydarzenie
Uroczyste
złożenie kwiatów
pod pomnikiem
Hieronima
Derdowskiego
i Józefa Wybickiego

Patriotycznie i rozrywkowo
Z kolei obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła
uroczysta msza święta w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych.
Tuż po niej odbył się przemarsz pod pomnik Hieronima Derdowskiego
i Józefa Wybickiego, gdzie odbyło się złożenie kwiatów.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, a także
harcerze i działacze społeczni.
Po południu rozpoczęto rozrywkową część obchodów. Podczas
festynu sportowo-rekreacyjnego rozegrano m.in. mecz piłkarski między
Oldbojami i Dziennikarzami Trójmiasta a reprezentacją Małego Trójmiasta
Kaszubskiego. Na scenie wystąpiły zespoły Spinki i Spineczki, a także
tancerze szkoły Creative Dance.
– Zależało nam na tym, aby nawiązać do rumskiej tradycji tanecznej.
Zakończone niedawno Mistrzostwa Polski w Tańcu FTS pokazały, że wiele
osób interesują takie wydarzenia. Stąd postawiliśmy na Stefano Terrazino
oraz zespół Boys. Chcieliśmy uczynić Rumię roztańczonym miastem i to się
udało – dodaje Jolanta Król menadżer sportu.
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się dwa duże
koncerty. Na deskach specjalnie przygotowanej sceny wystąpił najpierw
Stefano Terrazzino, włoski tancerz, piosenkarz i aktor znany z występów
w „Tańcu z gwiazdami” oraz legendarny zespół Boys z charyzmatycznym

Michał Pasieczny Burmistrz Miasta Rumi z Krzysztofem Krzemińskim
Burmistrzem Miasta Redy i drużyną miasta Redy
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

Koncert Stefano Terrazzino

liderem Marcinem Millerem, który w Rumi zaprezentował swoje
największe przeboje.
– Bawiliśmy się świetnie. Szczególnie podobał nam się występ Pana
Terrazzino, którego znamy z telewizji. Równie fajny był koncert Boys.
Na plus oceniamy umieszczenie dużych telebimów, dzięki czemu
mogliśmy obserwować koncert z trybun i nic na tym nie straciliśmy –
mówią Państwo Elżbieta i Grzegorz, małżeństwo z Janowa.
Tradycyjnie w trakcie festynu można było spróbować waty cukrowej,
kupić kolorowe balony czy skorzystać z jednego z kilkunastu punktów
gastronomicznych. Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych
cieszył się też dmuchany plac zabaw.

Prezentacja Logo Światowego Zjazdu Kaszubów w Rumi
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Kultura

Koncert Orkiestry
Symfonicznej z Białorusi
Rumia gościła Symfoniczną Orkiestrę Estradową z Mińska. Muzycy wystąpili w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Koncert oglądało kilkaset osób.
Wydarzenie odbyło się w ramach Festiwalu Kultury Białoruskiej
na Pomorzu. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest
integracja polskich i białoruskich środowisk artystycznych, a także
przybliżanie mieszkańcom Pomorza folkloru Białorusi. Impreza
o d b y w a s i ę n a t e re n i e w o j e w ó d z t w : p o m o r s k i e g o ,
zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
W tym roku organizatorzy i uczestnicy świętowali jubileuszową
piątą edycję Festiwalu.
Tym razem tematem przewodnim były utwory Czesława
Niemena oraz Anny German, czyli artystów ważnych zarówno dla
Polski, jak i Białorusi. Wśród solistów wykonujących utwory znaleźli
się m.in. Tatiana Drobyszewa, Grigorij Poliszczuk, a także liczni
młodzi muzycy, którzy w Białorusi uznawani są za wschodzące
gwiazdy sceny estradowej.
– Koncert Orkiestry Symfonicznej to poziom światowy. Byłam
zachwycona wykonaniem Tatiany Drobyszewy oraz Grigorija
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Poliszczuka, a także ich podopiecznych. Wydarzenie udało nam się
zorganizować po raz drugi i mam nadzieję, że białoruscy artyści
odwiedzą nas także w przyszłym roku. Dowodem na pozytywny
odbiór wśród publiczności był wyjątkowo długie brawa, jakimi
nagrodzono muzyków – mówi Teresa Jałocha, przewodnicząca
Komisji Kultury.
Symfoniczna Orkiestra Estradowa ma w swoim repertuarze
popularne, znane na całym świecie przeboje muzyki popularnej,
jak i oryginalne interpretacji tradycyjnych białoruskich pieśni.
W skład Orkiestry wchodzą najzdolniejsi studenci Państwowego
Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. Zespół koncertował m.in.
w Szwajcarii, Niemczech, Francji czy Polsce. Zapraszano go do
współpracy przy rosyjskich produkcjach filmowych. Dyrygentem
oraz dyrektorem artystycznym Symfonicznej Orkiestry Estradowej
jest Anatolij Kudzin.
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Sport

Biegaj razem z nami
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi po raz kolejny zaprosił mieszkańców do udziału
w ogólnopolskiej inicjatywie „Biegaj razem z nami”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 miłośników aktywności fizycznej,
którzy biegali – każdy w swoim tempie – a także spacerowali, rozciągali się
i cieszyli pięknym, majowym przedpołudniem. Najmłodszy uczestnik
wydarzenia miał niecałe 3 lata.
Po zakończeniu wspólnego treningu wręczone zostały
okolicznościowe upominki. Nieco bardziej zmęczeni mogli skorzystać
z poczęstunku – soku, drożdżówki i kiełbaski z grilla.
– Podobne inicjatywy pozwalają na promocję aktywnego, zdrowego
stylu życia. 13 maja spotkaliśmy się z ponad setką mieszkańców, żeby
w miłej atmosferze spędzić czas na świeżym powietrzu. Każdy trenował
na miarę własnych możliwości, najważniejsze było wspólne bieganie,

chodzenie czy po prostu spacerowanie – mówi burmistrz Michał
Pasieczny.
– W wydarzeniu, poza ogromną rzeszą mieszkańców, wzięli także
udział przedstawiciele władz miasta. Warto pójść za ich przykładem
i spędzić te kilkadziesiąt minut na wspólnym wysiłku fizycznym. Ważną
częścią inicjatywy była integracja połączona z losowaniem nagród –
mówi Jolanta Król menadżer sportu z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
O aktualnych wydarzeniach sportowych można dowiedzieć się ze
strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –
http://mosir.rumia.pl

Zwycięstwo naszych żeglarzy

Samorząd

Rumscy żeglarze zajęli I miejsce w VIII edycji regat Trójcup organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin
„Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Tym samym puchar przechodni na najbliższy rok trafił do naszego miasta.
Zwycięska załoga to Małgorzata Drozdowska, Beata Ławrukajtis, Łukasz Drozdowski, Artur Winkler, Jan Gałecki oraz marynarz z OSŻ MW Jarosław Szeszko.
– Piękny puchar zagościł w Rumi. Udało się to dzięki skutecznym manewrom kapitana, czujnemu oku skippera i członkom załogi. Żeglarska pogoda
w tym roku dopisała. Pływało się świetnie - mówi Beata Ławrukajtis, radna Rumi i członek zespołu, który wywalczył zwycięstwo w regatach.
W tym roku w regatach uczestniczyły załogi siedmiu miast: Rumi, Helu, Wejherowa, Gdyni, Jastarni, Gdańska oraz Władysławowa. Regaty
zaplanowano na dwa dni. Pierwszego odbyły się biegi na trasie Gdynia – Orłowo – Gdynia
oraz Gdynia – Hel, natomiast kolejnego dnia wyruszono w trasę powrotną Hel – Gdynia.
– Tegoroczne regaty odbywały się w zróżnicowanych warunkach pogodowych, od
flauty do porywistych podmuchów dochodzących do 5-6 w skali Beauforta. Walka trwała
do ostatnich metrów III biegu. Nikt się nie oszczędzał. Było zmęczenie ale i satysfakcja
z żeglowania – mówi Leszek Glaza, pomysłodawca regat.
Regaty Trójcup organizowane są przez Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”. Ich celem jest popularyzacja żeglarstwa, a także promocja stowarzyszonych
miejscowości. Każdego roku załogi reprezentujące dane miasto walczą w regatach
rozgrywanych na trasach w obrębie Zatoki Gdańskiej.
Do najlepszej grupy trafia puchar przechodni, który dotychczas znajdował się
w Wejherowie. Przedstawiciele tego miasta zwyciężyli bowiem w zeszłorocznej edycji regat.
Małe Trójmiasto Kaszubskie powołano do życia w 2001 roku. W jego skład wchodzą
trzy miasta partnerskie z powiatu wejherowskiego: Wejherowo, Reda i Rumia. Wspólnie
podejmują one inicjatywy inwestycyjne i kulturalne, a także współdziałają w zakresie
promocji regionu.
Załoga z Rumi z pucharem

Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017
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Pływaj,
biegaj, wygrywaj
Kolejna edycja VII Aquathlon Rumia 2017 Finał 4Mobility Grand Prix
w Aquathlonie Pościgowym, czyli zmagań aquathlonowych miała
miejsce w Rumi. Do udziału w wydarzeniu zaproszono całe rodziny.
Kategorie przygotowano dla zawodników zarówno najmłodszych (od 8 lat), jak
i nieco starszych, przekraczających „czterdziestkę”. Pływano i biegano na różnych
dystansach – od 100 metrów pływania i 500 metrów biegania w przypadku dziewcząt
i chłopców 8-9 lat do 1000 metrów pływania i 5 kilometrów biegania dla starszych
zawodników.
- Impreza odbywa się cyklicznie od 2011 roku w terminie ostatniego weekendu
kwietnia. Aquathlon Rumia to wydarzenie promujące sport, a szczególnie triathlon,
zdrowy tryb życia oraz wychowanie przez sport. Co roku gromadzi coraz większą
liczbę wyczynowców, amatorów, młodzieży oraz dzieci. Dla najlepszych w swoich
kategoriach czekają nagrody oraz pamiątkowe statuetki – informują organizatorzy
z klubu UKS Tri-Team Rumia.
Jak co roku pływanie odbywało się na basenie MOSiR Rumia, natomiast bieganie
na trasach w pobliżu pływalni w Parku Starowiejskim oraz wzdłuż ulicy Starowiejskiej,
która na ten czas wyłączona została z ruchu samochodowego.
W ramach VII edycji Aquathlonu organizatorzy przygotowali łącznie aż 54
statuetki, 36 nagród rzeczowych oraz nagrody finansowe za miejsca I-V w klasyfikacji
generalnej w głównym wyścigu. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz
wyniki można znaleźć na stronie http://aquathlonrumia.blogspot.com oraz
http://triathlonrumia.pl.
Aquathlon to dyscyplina, w której uczestnicy kolejno pływają i biegną.
W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem
w aquathlonie może być 1 km pływania i 5 km biegu lub 2,5 km biegu, 1 km pływania
i 2,5 km biegu. Aquathlon uważany jest za dyscyplinę wprowadzającą do triathlonu,
w którym oprócz pływania i biegania konieczne jest jeszcze pokonywanie dystansu na
rowerze.
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Sprawy społeczne

„Jedynka” świętuje 100-lecie istnienia
Spotkania absolwentów, koncert i potańcówka – maj w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego
przebiegł pod znakiem świętowania setnych urodzin placówki.
Historia Jedynki sięga 1917 roku. Wówczas wybudowano budynek szkolny mieszczący
trzy klasy. Przetrwał on zawirowania dziejowe i do dzisiaj – zmodernizowany i dostosowany
do potrzeb uczniów – służy kolejnym pokoleniom mieszkańców.
W dniu 26 maja SP nr 1 zaprosiła absolwentów oraz osoby związane z placówką na
obchody setnych urodzin. Absolwenci mogli podzielić się swoimi wspomnieniami, a także
wspólnie spędzić czas na rozmowie.
Wcześniej, w niedzielę 7 maja, w szkole zorganizowano koncert, w którym wzięli udział
uczniowie oraz absolwenci. W jego trakcie można było usłyszeć m.in. utwory „My way”
Franka Sinatry (w wykonaniu absolwenta Karola Gronek), czy „Człowieczy los” Anny German
(w wykonaniu absolwentki Darii Rosinke). Utwory muzyczne wzbogaciła prezentacja
multimedialna przedstawiająca historię szkoły.
– Naukę w SP 1 wspominam z ogromnym sentymentem. Szkoła wyglądała w moich
czasach trochę inaczej, nie była tak nowoczesna, ale ten duch, zapach sal pozostał – mówi
pani Agnieszka, która w Jedynce uczyła się w latach 1987-1995.
Z kolei 15 maja 2017 r. zaproszono uczniów klas IV-VI na Szkolną Potańcówkę
dedykowaną obchodom 100-lecia szkoły.
– Z czasów nauki w SP 1 najlepiej pamiętam turnieje siatkówki. Byłem zbyt słaby, żeby grać, ale zawsze przydzielano mnie do kibicowania.
To było coś – dodaje pan Tomasz uczący się w latach 1997-2003.
Obchody jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta Rumi.

Z cyklu „Nie Czytaj Dobrej Literatury,
Czytaj Najlepszą” czyli Stacja Kultura poleca
Anna Kamińska, Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Wydawnictwo Literackie. Kraków 2015
Kiedyś – wspomina Tomasz Werkowski, myśliwy z Białowieży – zobaczyłem takie sunące na komarze
zjawisko: rozwiane włosy, czapka pilotka, gogle na oczach. Przejechało koło mnie i aż się obróciłem,
bo nie wiedziałem, co to było. Zdarzyło się to w 1974 roku, wtedy pierwszy raz zobaczyłem Simonkę
[A. Kamieńska, Simona…, s. 169].
To miał być czwarty Kossak, syn Jerzego i Elżbiety, wnuk słynnego malarza Wojciecha Kossaka i prawnuk
Juliusza. Miał przejąć pracownie, wziąć pędzel w rękę i podążać śladami protoplastów. Urodziła się
dziewczynka. Ku rozczarowaniu rodziny. Odrzucona, zanim wypowiedziała pierwsze słowa. Na świat przyszła
Simona Kossak. I choć nie prezentowała artystycznych talentów, tak znamiennych dla całego rodu Kossaków,
zapisała się na kartach historii inaczej.
Wychowywała się bardziej z psami niż z ludźmi i ta miłość do zwierząt towarzyszyła jej przez cały czas.
Zamieszkała na Dziedzińce – w drewnianej dwugajówce w Białowieży. Leśniczówkę dzieliła z artystą
i fotografem Lechem Wilczkiem. Ich trudny związek, pełen metafizyki i niedopowiedzeń to temat na osobną
książkę.
Simona, profesor nauk leśnych, królowa Puszczy Białowieskiej, obrończyni zwierząt pełna była
sprzeczności. Trzymając się metaforyki malarskiej, aby o niej opowiedzieć trzeba wziąć dwa płótna.
Na pierwszym namalować pejzaż Krakowa, na drugim – pokazać ją na tle Białowieży. I należy oddzielić (i nie oddzielić) obie części grubą kreską,
zaznaczając na tym drugim obrazie, że pierwszy był tylko zaprawą w bojach[…].
Jeżeli choć trochę zaciekawiliście się jej życiorysem, polecam zajrzeć do książki Anny Kamińskiej Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony
Kossak. Dowiecie się znacznie więcej o tej, która jadała wspólny posiłek z dzikiem oraz u której puszczyk zasiadał na regale z książkami. Autorka
w zgrabny sposób przedstawia historię pełną istotnych drobiazgów i szczegółów, opowiadającą dzieje silnej kobiety, która mimo przeciwności losu, szła
w zaparte. Zaczytajcie się w to dziwne zjawisko.
Poleca Anna Chlewicka ze Stacji Kultura. Więcej recenzji znajdziecie na: www.fabrykarecenzji.pl
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017
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Chwilę po zdobyciu bramki

Rafał Siemaszko,
Arka Gdynia:
przygodę z piłką
zacząłem w Rumi

Rafał Siemaszko, bohater meczu o Puchar Polski, w którym Arka Gdynia pokonała Lecha Poznań 2:1,
opowiada o swoich wspomnieniach z czasów gry w Orkanie Rumia. Klubu, którego jest wychowankiem.
W barwach Orkana według oficjalnych statystyk rozegrał pan
77 spotkań. Przez wiele lat był Pan nieodłączną częścią zespołu.
Jak wspomina pan ten okres?
W rzeczywistości tych spotkań było znacznie więcej. Orkan Rumia
to był mój pierwszy klub, w którym grałem. Już mając 6 lat
uczęszczałem na pierwsze treningi, wtedy pod okiem trenera
Romana Ratajczaka. Przygodę z piłką zacząłem w Rumi. Wciąż
pamiętam swój pierwszy mecz. Przyszło wówczas wielu rodziców,
którzy liczyli na worek goli i naszą wygraną. Ostatecznie skończył się
on remisem 0:0, chociaż sytuacji nie brakowało. Byliśmy wtedy
bardzo podekscytowani, że możemy grać na trawiastym boisku,
rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną. To było wielkie wydarzenie.
A w czasach seniorów?
Do seniorskiej piłki przeszedłem szybciej niż zwykle to bywa – już
po juniorach młodszych. Razem z Darkiem Heblem tworzyliśmy duet
napastników. Strzelaliśmy sporo bramek. To była fajna przygoda.
Których zawodników, trenerów, działaczy Orkana wspomina
Pan ze szczególnym sentymentem?
Wszystkich, z którymi grałem darzę sympatią. Do kadry Orkana
włączył mnie Adam Walczak. Gdyby mnie nie chciał, nie wiadomo jak
potoczyłaby się moja kariera. Do tego grona muszę też zaliczyć
kolegów z zespołu: wspomnianego Darka Hebla, Waldka Dampca,
Adama Dudę. To były ważne postacie w drużynie, tworzące
atmosferę. Czasami śledzę wyniki Orkana, ale niestety nie chodzę na
mecze ze względu na brak czasu.
Czym różni się Rafał Siemaszko z Orkana od Rafała Siemaszki
z Arki? Oczywiście poza wiekiem...
Na pewno doświadczeniem. W wyższej klasie rozgrywkowej
można nauczyć się dużo więcej. Trenerzy zwracają uwagę na inne
elementy – taktykę, sprawy techniczne. Znacznie szybsza jest też gra.
W Arce gra też inny piłkarz mocno związany z Rumią, czyli
Darek Formella. Jak układają się Wasze wzajemne stosunki?
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Jesteśmy kolegami z drużyny. Pomagamy sobie jak możemy na
boisku. Jest pozytywnie.
Czy myślał Pan kiedykolwiek o powrocie na rumskie boiska,
np. w roli trenera czy działacza?
Prawdę mówiąc nie zastanawiałem się na tym. Chcę pograć
jeszcze w piłkę, póki pozwala mi zdrowie. Ludzie, którzy są u schyłku
kariery często lądują w miejscu, w którym zaczynali. Dobrym
przykładem jest Daniel Dubicki, który swojego czasu zawitał do
Orkana. To było wielkie wydarzenie, zawodnik, który zdobywał
mistrzostwa z Wisłą Kraków i ogrywał wielkie drużyny, takie jak
Parma czy Schalke, występował z nami w jednym zespole.
W Rumi istnieje wiele organizacji kibicowskich wspierających
Arkę. Czy dostrzega Pan ich zaangażowanie na trybunach? Czy
łączą Pana z tą konkretną grupą kibiców jakieś szczególne więzi?
Nieraz, kiedy chodzimy przybijać piątki na stadionie, poznaję
osoby, z którymi się wychowywałem, biegałem jeszcze na
osiedlowych boiskach. Oni zawsze są i dobrze mi życzą.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Dariusz Rybacki

Rafał Siemaszko z pamiątkowym medalem
Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje

Rumia otrzyma
ok.13 mln złotych
na Węzły
Integracyjne!
W poniedziałek (29 maja) w Pomorskim
Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Miasta
Rumi Michał Pasieczny podpisał umowę
o dofinansowanie projektu „Budowa
węzłów integracyjnych w Rumi wraz
z trasami dojazdowymi”.

Na zdjęciu: Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi, Ryszard Świlski - Członek Zarządu

Inwestycja Gminy Miejskiej Rumia (w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dofinansowana ze
środków unijnych) zakłada budowę dwóch parkingów z obu stron
linii kolejowej, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych
i parkingu dla rowerów, chodników i budowę tunelu
doprowadzającego zbiorową komunikację do dworca PKP
i tworzącego funkcjonalny oraz spójny system w Rumi.
Wartość projektu kształtuje się na poziomie 35 930 840,00 zł.
Planowana wartość dofinansowania jakie otrzymała Rumia
wynosi 12.960.000,00 zł.
Dodatkowo, obecnie trwa modernizacja peronu SKM Rumia
Janowo realizowana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
Inwestycja zakłada budowę nowego, zadaszonego peronu stacji
SKM Rumia Janowo wraz z infrastrukturą, trzech wind, zadaszenia
peronu, schodów i kładki oraz remont istniejącej kładki dla
pieszych.
Węzeł integracyjny w Rumi Janowie - wizualizacja

Podatek wraca do Rumi
Urząd Miasta Rumi odzyskał ponad 330 tysięcy
złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. Pieniądze te
zasilą miejski budżet.

fundusze, jakie w ostatnich miesiącach pozyskało miasto. Łącznie w latach
2015-2016 miasto pozyskało lub zagwarantowało 40 milionów złotych na
różnorodne projekty. W tym roku za fundusze zewnętrzne zrealizowana
zostanie m.in. przebudowa ulicy Bądkowskiego czy prace konserwacyjne
w obrębie ruin przy ulicy Kościelnej.

W Polsce coraz więcej gmin decyduje się na odzyskiwanie pieniędzy
z tytułu zwrotu podatku VAT. Ze względu na skomplikowaną procedurę
i mnogość interpretacji prawnych nie jest to łatwe zadanie. Urząd Miasta
Rumi skutecznie wykorzystał tę szansę.
– Skutecznie pozyskujemy środki z różnych źródeł. Dodatkowe
pieniądze, które zwróci nam Urząd Skarbowy możemy wykorzystać na
kolejne inwestycje, takie jak chodniki, ulice, tereny rekreacyjne i wiele
innych – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Pieniądze z tytułu zwrotu podatku VAT to kolejne dodatkowe

– Cieszę się, że miasto stara się
zdobywać pieniądze także w taki
sposób. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu odzyskaliśmy 334
tysiące złotych. Nie jest to mała kwota
i z pewnością znajdzie się dobry
sposób na jej zagospodarowanie –
mówi radna Magdalena Mrowicka.

Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017
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Całkiem
nowa ulica
Bądkowskiego
Ruszyła długo oczekiwana inwestycja drogowa w obrębie ulicy Bądkowskiego. Miasto pozyskało na ten
cel ponad 500 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, czyli
tzw. „schetynówki”.
O remont ulicy Bądkowskiego mieszkańcy zabiegali od dawna.
Przez wiele lat ulica pozostawała w fatalnym stanie technicznym.
– To kolejna inwestycja drogowa w Rumi. Dzięki pokaźnej
kwocie dofinansowania zewnętrznego uda się przeprowadzić ją
z małym obciążeniem dla budżetu miasta. Jestem przekonany,
że już od połowy lipca poruszanie się tą trasą będzie dużo bardziej
komfortowe i bezpieczniejsze – mówi przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia jezdni wraz
z chodnikiem. Dobudowana zostanie także kanalizacja deszczowa
oraz przebudowany gazociąg. Odnowiona ulica Bądkowskiego,
łącząca ulice Partyzantów i Kosynierów, ma stanowić alternatywę
drogową dla mieszkańców poruszających się w tym rejonie Rumi.
Odciąży korkującą się ulicę I Dywizji WP.
– Budowa ulicy Bądkowskiego to bardzo ważna inwestycja,
która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu
w północnych dzielnicach Rumi. Mieszkańcy zabiegali o to od wielu
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lat i cieszę się, że udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Już za
kilka miesięcy problem zniszczonej nawierzchni Bądkowskiego
zostanie rozwiązany – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Jest to kolejny duży remont drogowy w tej części miasta.
W grudniu 2016 roku udało się zmodernizować ciąg ulic
Jaworskiego, Targowej i Rodziewiczówny, który łączy ulicę
Dąbrowskiego z drogą wojewódzką nr 100.
Łączny koszt prac wynosi 1,1 mln zł. Z tego ponad 500 tys.
wyniosła dotacja pozyskana przez urzędników z budżetu państwa,
a 300 tys. dołożył powiat wejherowski. Termin zakończenia prac to
17 lipca tego roku.
Wszelkie działania prowadzone będą etapami, w taki sposób, aby
w miarę możliwości umożliwić mieszkańcom swobodny dostęp do
bloków mieszkalnych i poruszanie się po objętej remontem ulicy.
W razie utrudnień badź pytań prosimy o kontakt z wydziałem
Inżynierii Miejskiej, tel. 58 679 65 43 lub z radną z Państwa okręgu
Jolantą Dobrzeniecką ,tel. 502 704 505.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Przystanek Rumia Janowo pięknieje
Trwa remont przystanku Rumia Janowo. Inwestycję rozpoczęto na początku roku, jej zakończenie
planowane jest na grudzień.
Dotychczas zrealizowano przebudowę toru 502 wraz
z odwodnieniem. Wykonawcy przebudowali także sieć trakcyjną.
Wykonano krawędź peronową (ściankę) przy torze 502 oraz
odcinek krawędzi peronowej przy torze 501. Przebudowano też
skarpę przy torze 502.
– Na peronie będzie nowe zadaszenie, winda i energooszczędne oświetlenie. Posadzki zostaną pokryte estetycznym
brukiem, a o informację zadba system dynamicznej informacji
pasażerskiej pokazujący aktualną sytuację ruchu pociągów
w czasie rzeczywistym. Ten system to znane i doceniane przez
pasażerów ekrany LCD, czyli duże monitory podwieszone na
naszych peronach – mówi Marcin Głuszek z Szybkiej Kolei Miejskiej
w Gdyni.
Obecnie budowane jest odwodnienie dla peronu i wiaty (są to
instalacje poza torowiskiem) oraz kontynuowana jest budowa
krawędzi peronowej przy wspomnianym torze 501.
Po zakończeniu remontu janowski przystanek zmieni się nie do
poznania. Do magazynów SKM wróciły już stare zegary, głośniki,
kosze, gabloty i tablice informacyjne. Wymienione zostaną wiaty
przystankowe i ławki. Na peronie pojawią się podświetlane gabloty,
nowoczesne oznakowanie, kasowniki i kosze. Komfort korzystania
z przystanku podniosą ławki stalowe z siedziskiem z egzotycznego
drewna Jatoba. Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk.
Dodatkowo w obrębie obiektu powstaną cztery nowe wiaty.
Za bezpieczeństwo odpowiadał będzie monitoring oraz
zintegrowany system informacji. W przyszłości rozwiązany
zostanie też problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

rodziców z wózkami czy rowerzystów – z poziomu kładki na peron
będzie można dostać się windą.
– Praktycznie peron zostanie wybudowany od nowa.
Nowoczesne ścianki peronowe pozwolą na jego dobrą stabilizację,
będą też nowe płyty peronowe czyli te elementy, które znajdują się
najbliżej pociągu – to na nich jest wymalowana linia
bezpieczeństwa, której kiedy pociąg nie stoi przy peronie nie można
przekraczać. Wspomniane płyty, będą wykonane z bardzo
wytrzymałego betonu, odpornego na ścieranie związane z częstym
odśnieżaniem, czy też działaniem chemicznych preparatów
odladzających. Każdy peron otrzyma nowe odwodnienie, aby na
jego powierzchni nie zalegała woda, wymienimy też wszystkie
instalacje teletechniczne znajdujące się w jego wnętrzu – kable,
rury i inne elementy infrastruktury. Zupełnie nowe będą elementy
małej architektury – kosze na śmieci i ławki. Rozkład jazdy
wywiesimy w podświetlanych, estetycznych aluminiowych
gablotach. Czas pokażą zegary – nowoczesne ale z zachowaniem
"klimatu" kolei. O bezpieczeństwo zadba system monitoringu
i przywoławczych słupków SOS. Perony zostaną wyposażone w tak
zwane ścieżki prowadzenia dla osób z dysfunkcją wzroku – dodaje
Marcin Głuszek.
W ramach prac zmodernizowana zostanie też sieć trakcyjna
oraz nawierzchnia torowa.
Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem UsługowoHandlowym „Rajbud” podpisano 5 grudnia 2016 roku. Koszt całej
inwestycji to blisko 10 mln zł.
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Pumptrack przy ul. Sędzickiego oddany do użytku
Tor rowerowy kosztował 80 000,00 zł i został wykonany w całości ze środków Gminy, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ruszyła budowa deptaka wzdłuż Zagórskiej Strugi
Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku między siedzibą Miejskiego Domu Kultury oraz ulicą Dębogórską powstanie w ciągu najbliższych
kilku tygodni. Koszt inwestycji wyniesie: około 1 mln 400 tys. zł.
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Nowe
życie
miejskich
tuneli
Tunele na kolorowo
– Oba tunele nie są naszą własnością, więc jako miasto nie możemy
poważnie ingerować w ich kształt. Istnieje duża szansa, że PKP
w najbliższych latach dokona poważnych zmian infrastrukturalnych
w obrębie tunelu przy Urzędzie Miasta. Tymczasem chcemy sprawić, żeby
oba tunele stały się chociaż trochę bardziej przyjazne, stąd pomysł na
pokrycie ich ścian artystycznymi muralami – mówi burmistrz Michał
Pasieczny.
Renowacji poddane zostały tunel prowadzący do Urzędu Miasta Rumi
(wzdłuż Zagórskiej Strugi) oraz do dworca głównego. Ich ściany
ozdobione zostały różnego rodzaju motywami artystycznymi. Dzięki temu
odzyskały estetyczny wygląd i przestały straszyć przechodniów.
Łona w Rumi
Akcji malowania miejskich tuneli towarzyszył występ jednego
z najlepszych polskich raperów, przedstawiciela tzw. rapu inteligenckiego
– Łony. Towarzyszył mu Webber, polski muzyk, kompozytor oraz
producent muzyczny, a także zespół The Pimps.
Muzycy zaprezentowali m.in. utwory z piątego albumu
długogrającego Łony i Webbera pt. „Nawiasem mówiąc”. Nie zabrakło też
klasycznych utworów z wcześniejszych płyt.
– Koncert został zorganizowany z okazji akcji malowania tuneli.
Dobraliśmy taki zespół, ponieważ mural powiązany jest z kategorią
muzyczną, którą reprezentują Łona i Webber. Są przedstawicielami nurtu
hip-hop, który nadaje się na scenę kulturalną. W ich twórczości nie ma
bulwersujących treści, teksty są inteligentne, a muzyka stoi na wysokim
poziomie – mówi Agnieszka Skawińska z Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Dąbrowskiego 5 – mural wybrany
Znany jest także projekt muralu, jaki powstaje na ścianie budynku
przy ulicy Dąbrowskiego 5. Komisja konkursowa dokonała
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

Zaniedbane tunele przy dworcu oraz
Urzędzie Miasta zyskały nowe życie.
Ostatni majowy weekend przebiegł pod
znakiem ich renowacji. Ściany tuneli
ozdobione zostały artystycznymi
muralami.

jednomyślnego wyboru i spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac
wybrała projekt pani Justyny Cychowskiej. Autorka otrzyma nagrodę
w wysokości 3 000 złotych. Mural zostanie wykonany do połowy czerwca.
– Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bardzo dziękuję
wszystkim, którzy wysłali swoje propozycje. Praca nadesłana przez panią
Justynę Cychowską była jednak najlepsza. Jest pozytywna, energetyczna,
kolorowa i po prostu bardzo ładna. Mam nadzieję, że spodoba się
wszystkim mieszkańcom – komentuje przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.
Mural to rodzaj malatury, monumentalne dzieło malarstwa
ściennego. W okresie PRL i latach dziewięćdziesiątych murale pełniły
często funkcje reklamowe. W XXI wieku nastąpił wzrost zainteresowania
muralem jako formą artystycznej ekspresji.

Koncert zespołu na scenie przy MKD
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10 czerwca br. od godz. 10.00 do godz. 13.00 na terenie
całego miasta odbędzie się sprzątanie dzikich wysypisk
śmieci oraz zaniedbanych miejsc przestrzeni publicznej.
Rodzinnie i z sąsiadami, indywidualnie i w zorganizowanych grupach, zadbajmy o wizerunek
naszego miasta.
Obszar miasta został podzielony na sektory; sprzątaniem w obrębie sektorów koordynują
wyznaczone osoby (tabela poniżej), od których można pobrać oznaczone worki na śmieci oraz
rękawiczki jednorazowe. Każdy uczestnik „sprzątania” dodatkowo otrzyma opaskę na rękę, która
upoważni go do otrzymania podczas festynu upominku oraz bezpłatnego popcornu i waty cukrowej.
Ponadto worki, rękawiczki jednorazowe oraz opaski na rękę będą dostępne do odbioru
w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi (pok.
109) od 7 czerwca br. codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w dniu akcji między godz. 9.30
a 12.30 a także w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Zebrane podczas akcji worki ze śmieciami należy składać do pojemników, które zostaną
wystawione przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi w wyznaczonych
miejscach w każdym z kwartałów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w z Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Rumi pok. 108 lub 06 – tel. 58 679 65 60, 58 679 65 32, email: czystarumia@um.rumia.pl. W dniu prowadzonej akcji, dyżur na terenie Urzędu
Miasta Rumi będzie prowadzony w godzinach 9.30 – 13.00.
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017
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Sprawy społeczne

Patrole rowerowe
Straży Miejskiej
Lato wraca do Rumi. Wiele osób chętniej spędza czas na świeżym
powietrzu. Nad ich bezpieczeństwem czuwają strażnicy miejscy.
Dla zwiększenia mobilności w trakcie służby patrolowej korzystają
z rowerów.
– Rower pozwala dotrzeć znacznie szybciej do miejsc, do których
dojazd radiowozem jest utrudniony. Mowa tu np. o drogach leśnych,
alejach parkowych czy ogródkach działkowych – mówi Roman Świrski,
komendant Straży Miejskiej w Rumi.
Dzięki rowerom strażnicy mogą wykonywać swoje zadania znacznie
szybciej niż patrole piesze. Dodatkowo funkcjonariusze poruszający się na
jednośladach zwracają uwagę na niebezpieczne sytuacje także wśród
rowerzystów i osób korzystających z motorowerów. To jednak nie
wszystko:
– Osoby popełniające wykroczenia związane ze spożywaniem
alkoholu z reguły zwracają mniejszą uwagę na patrole rowerowe.
Tej sytuacji nie zmienia fakt, że strażnicy są umundurowani i dokonują
kontroli w sposób całkowicie jawny. Zwiększa to skuteczność w zakresie
przeciwdziałania takim sytuacjom – dodaje Roman Świrski.
Straż dysponuje pięcioma rowerami typu szosowego lub górskiego.
Każdy rower jest wyraźnie oznaczony, wyposażony we wszystkie elementy
przewidziane przez Kodeks Drogowy. Dodatkowo rowery posiadają
niewielkie torby na podręczne przybory strażników – np. notatniki.
– Rower znacznie ułatwia kontakt z mieszkańcami. Dzięki takiej
formie patrolowania mogą oni łatwiej komunikować się ze strażnikami.

Często zatrzymują strażników i zgłaszają zagrożenie – podsumowuje
komendant Straży Miejskiej.
Patrole rowerowe w Straży Miejskiej wprowadzone zostały już w 2005
roku. Od 2013 roku zwiększyła się ilość rowerów. Strażnicy wyjeżdżają na
patrole rowerowe w sezonie letnim. Z rowerów rezygnują wyłącznie
w przypadku ekstremalnie niesprzyjającej aury.

Złote gody w MDK Rumia
Złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, obchodziły małżeństwa zamieszkałe na terenie Rumi. Burmistrz
miasta, Michał Pasieczny, wręczył jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Wśród odznaczonych za pół wieku małżeństwa znaleźli się: Małgorzata i Herbert Elendt, Danuta i Franciszek Windorpscy, Zofia i Gerard Wika,
Jadwiga i Szczepan Klima, Jadwiga i Jan Tandek, Regina i Wiktor Larisch.
Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta w składzie: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi; Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza
oraz Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
– Są Państwo dla nas wzorem do naśladowania. Tak długie i szczęśliwe związki nie byłyby możliwe bez miłości i przyjaźni. Podkreślanie wagi tych
uczuć w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Życzę Państwu kolejnych lat szczęścia w związku – mówił podczas uroczystości Michał Pasieczny.
Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna przygotowana przez Krzysztofa Brzozowskiego, Annę Osior oraz Dariusza i Ilonę Wojciechowskich.
Muzycy wykonali dla jubilatów m.in. pieśni „Ave Maria”, a także „Arię Adeli” z operetki „Zemsta nietoperza” oraz arię „Usta milczą, dusza śpiewa”
z operetki „Wesoła wdówka”.
Na koniec wydarzenia zaproszono jubilatów na poczęstunek.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą
z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 58 679 65 21
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Sprawy społeczne

Spotkanie z mieszkańcami
10 maja odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Tym razem do siedziby Caritasu zaproszono
osoby mieszkające w centrum naszego miasta.
Podczas spotkania obecni byli: burmistrz
Michał Pasieczny, zastępca burmistrza Marcin
Kurkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Ariel
Sinicki, radni: Małgorzata Łoboz, Beata
Ławrukajtis, Magdalena Mrowicka, Michał Kryża,
Krzysztof Woźniak.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja burmistrza
Michała Pasiecznego dotycząca aktualnych
inwestycji przeprowadzanych w mieście. W jej
trakcie przedstawione zostały szczegóły
dotyczące m.in. budowy stacji SKM Biała Rzeka,
węzła Janowo czy modernizacji stacji Rumia.
Omówione zostały także projekty rewitalizacji
Zagórza, budżetu obywatelskiego czy
termomodernizacji szkół. Zaprezentowano prace
przeprowadzane przez miasto w zakresie budowy
dróg, chodników czy utwardzania nawierzchni
płytami YOMB.
– Tego typu przedsięwzięcia oceniam bardzo
pozytywnie. W dniu spotkania pogoda
zdecydowanie nie dopisała, więc tym bardziej
cieszę się, że udało nam się porozmawiać z tak
dużą ilością mieszkańców. Poruszaliśmy tematy

inwestycyjne, rozmawialiśmy o bieżących
problemach, słuchaliśmy uwag. Takie
wydarzenia są potrzebne i będziemy je
kontynuowali – mówi radna Beata Ławrukajtis.
Mieszkańcy zadawali pytania dotyczące
mieszkań komunalnych, możliwości
odpracowania zadłużenia, zwracali uwagę na

pracę Straży Miejskiej. Wiele osób wskazywało na
trapiące ich problemy drogowe i inwestycyjne.
Długo omawianymi tematami były kwestie
miejskiej zieleni i terenów rekreacyjnych (place
zabaw, drogi rowerowe), a także sytuacji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejne spotkanie zaplanowano – 6 czerwca 2017 roku,
o godzinie 17:30 w Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

Na zdjęciu: Jubilaci wraz z władzami miasta.

Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017
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Samorząd

XXXV sesja Rady Miejskiej
Wiodącym tematem majowej sesji Rady Miejskiej były
kwestie bezpieczeństwa w mieście. Omawiano
zagadnienia związane z porządkiem publicznym,
przedstawiono sprawozdanie Straży Miejskiej oraz
Komendy Policji w Rumi.

Zasłużeni funkcjonariusze
Władze miasta uhonorowały podczas sesji funkcjonariuszy policji
i straży pożarnej, którzy na początku maja, będąc po służbie, uratowali
z pożaru domu jednorodzinnego przy ulicy Grunwaldzkiej trzy osoby,
w tym jedną niepełnosprawną.
Zarówno dwóch policjantów (nazwiska zastrzeżone ze względów
operacyjnych), jak i strażak Arkadiusz Miotk z JRG nr 1 w Wejherowie
zawrócili z trasy i aktywnie pomagali przy akcji ratunkowej.
– Postawa funkcjonariuszy zasługuje na najwyższe wyróżnienie.
Dzięki ich zaangażowaniu udało się ocalić ludzkie życie. Warto dodać,
że w okolicy ulicy Grunwaldzkiej znajdowało się wiele osób, a jednak to
oni zauważyli zagrożenie i bez zastanowienia ruszyli na pomoc – mówi
burmistrz Michał Pasieczny.
Najważniejsze – bezpieczeństwo
Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Roman Świrski, komendant
Straży Miejskiej oraz Ireneusz Szmurło, komendant Komendy Policji
w Rumi.
– Rumia to miasto bezpieczne. Podnieśliśmy liczbę wykrywanych
przestępstw. Dziękuję panu burmistrzowi za pomoc w zdobyciu
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dodatkowego radiowozu, a także pracownikom magistratu za dobrą
współpracę – mówi komendant Ireneusz Szmurło.
Przedstawiono m.in. aplikację „Moja Komenda”, pierwszy mobilny
przewodnik po polskich jednostkach policji przygotowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajową Mapę
Zagrożeń.
Wśród problemów poruszanych przez radnych znalazły się m.in.
kwestie aktywności dzielnicowych w swoich rejonach, bezpieczeństwa
w obrębie szkół, przystanków kolejowych i tuneli czy skuteczność aplikacji
tworzonych przez policję.
– Gmina inwestuje w bezpieczeństwo swoich mieszkańców. W ciągu 2
ostatnich lat wydaliśmy środki m.in. na dofinansowanie zakupu
radiowozu dla komisariatu Policji w Rumi, na dodatkowe patrole
policyjne, na zakup defibrylatora do karetki stacjonującej w mieście,
wsparcie działalności Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, z którego
pomocy korzystamy wszyscy, czy też zakup samochodów i przenośnych
defibrylatorów dla Straży Miejskiej. Wspomagamy również działalność
Straży Pożarnej w Rumi. Podjęto również kroki mające na celu zwiększenie
efektywności systemu monitoringu, któr y systematycznie
rozbudowujemy. Poprawa bezpieczeństwa to także uruchomienie Apteki
Całodobowej, której od lat domagali się mieszkańcy – mówi
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki.
Innymi ważnymi tematami poruszanymi na sesji były: Gminny
Program Rewitalizacji na lata 2017-2030, Program „Strategia rozwoju
Miasta Rumi” czy też uchwała przyjmująca Kartę Seniora w Rumi.

Seniorzy to coraz większa grupa naszych
mieszkańców. Na chwilę obecną to już ponad 10
tys. osób, czyli ponad 20 % całej populacji Rumi.
Karta Seniora to program zniżkowy dla wszystkich
osób w wieku 60+. Posiadaczom karty umożliwia
dostęp do różnych usług i towarów z określoną
ulgą. Jest to jedno z działań podejmowanych
w ramach Polityki Senioralnej w naszym mieście – mówi
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi Małgorzata Łoboz.

Autor artykułu: Darek Rybacki – prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Historia

Dom Dziecka
Towarzystwa Salezjańskiego
Siedemdziesiąt lat temu, 1 marca 1947 roku, otwarto w Rumi pierwszy, przez długi czas jedyny,
powojenny dom dziecka na Wybrzeżu. Prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie, do 1960 roku
zapewniał opiekę sierotom wojennym, nieletnim z rozbitych rodzin, ofiarom przemocy domowej czy
młodocianym przestępcom.
Ksiądz Feliks Żołnowski
Powstanie sierocińca wiąże się z postacią ks. Feliksa Żołnowskiego, który przybył do
Rumi w 1945 roku. Jego zadaniem było wznowienie działalności salezjanów – zarówno
duszpasterskiej, jak i wychowawczo-oświatowej, rozpoczętej w 1937 roku, a przerwanej
na skutek wojny.
W pierwszym rzędzie pod skrzydła salezjanów trafili chłopcy z miejscowych rodzin.
Szybko zorganizowano dla nich oratorium, drużynę harcerską, bibliotekę i zajęcia
dokształcające. Jednak ksiądz Żołnowski zauważył, że o wiele większej pomocy
potrzebują dzieci osierocone, które spotykał coraz częściej na ulicach Rumi i Gdyni.
Po przygarnięciu pierwszych chłopców ks. Żołnowski rozpoczął starania o otwarcie
domu dziecka. Ostatecznie udało się to w marcu 1947 roku. Mimo skromnych środków,
sierociniec udało się odpowiednio wyposażyć. Miejsca noclegowe dla sierot urządzono
w baraku wojskowym, który dwa lata wcześniej przekazała Marynarka Wojenna
z Oksywia. Łóżka i materace pochodziły z darów amerykańskich. Nieopodal baraku
urządzono salki lekcyjne, świetlicę, umywalnię i niewielki szpital. Kuchnia i jadalnia
znajdowały się w domu państwa Żelewskich, darczyńców działki pod zakład salezjański.
W styczniu 1948 roku udało się zarejestrować sierociniec pod nazwą „Dom Dziecka
Zakład w okresie powojennym
Towarzystwa Salezjańskiego”. W tym czasie placówka liczyła już 70 wychowanków.
Trudna praca
W domu dziecka opiekę znaleźli nie tylko chłopcy osieroceni, ale też z biednych lub patologicznych rodzin. Corocznie pomoc otrzymywało około stu
dzieci. Salezjanie zapewniali im mieszkanie, wyżywienie oraz odzież, a także pomoc w nauce (dzieci uczęszczały do szkoły państwowej) i znalezieniu
pracy. System wychowania opierał się na regułach ks. Bosko. Wychowankowie włączali się też aktywnie w życie lokalnej społeczności, współorganizując
różnego rodzaju uroczystości i festyny.
Zamknięcie placówki
Niezależny od państwa dom dziecka, w dodatku prowadzony przez Kościół, był nie do zaakceptowania przez władze komunistyczne. Już w 1949 roku
władze zmusiły do odejścia ks. Żołnowskiego, którego zastąpił ks. Feliks Cieplik. Przez całą dekadę lat pięćdziesiątych komuniści starali się zamknąć
placówkę. Jednak prowadzony wzorowo sierociniec długo opierał się podobnym działaniom. Po otrzymaniu przez Rumię praw miejskich przy zakładzie
salezjańskim utworzono nową parafię – NMP Wspomożycielki Wiernych. Funkcję dyrektora domu dziecka objął wówczas ks. Marian Adamski, który
podjął walkę z władzami o utrzymanie placówki. Jednak mimo jego wysiłków, 1 lipca 1960 roku Ministerstwo Oświaty definitywnie zakazało dalszej
działalności. Jako powód podano nieodpowiednie warunki bytowe oraz fakt, że nie wszystkie dzieci były faktycznie sierotami. Dom dziecka zamknięto
1 września tegoż roku.
Zdjęcia archiwalne pochodzą z publikacji „Zakład Salezjański w Rumi 1937-1960” autorstwa Jarosława Wąsowicza SDB.

Rumia dawniej i dziś

Ruiny kościoła oraz cmentarz obecnie
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

Zdjęcie historyczne pochodzi z Ruiny kościoła
oraz cmentarz pod koniec XX wieku

Jeszcze pod koniec XX wieku ruiny kościoła p.w. św. Mikołaja
i Świętego Krzyża oraz otaczający je zespół cmentarnoparkowy porośnięty był gęstą roślinnością. Obecnie teren jest
uporządkowany. W tym roku przeprowadzone zostaną na tym
terenie prace konserwatorskie – pierwsze od 1994 roku.
Ruiny muru pochodzą z XV wieku, jednak kościół stał w tym
miejscu znacznie wcześniej, bo najprawdopodobniej już na
początku wieku XIII. Wzniesiony został przez zakon cystersów
i miał stanowić alternatywę dla pobliskiej parafii oksywskiej,
która zarządzana była przez konkurencyjny zakon
norbertanek.
Archiwalne zdjęcie pochodzi ze strony p. Andrzeja
Sadłowskiego http://www.rumia.edu.pl
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Sport

Kadetki APS szóstym zespołem kraju
Zawodniczki Akademii Piłki Siatkowej zakończyły zmagania w siatkarskich Mistrzostwach Polski
Kadetek na wysokim, szóstym miejscu. Zespół z Rumi pozostaje w czołówce polskich drużyn.

Zawodniczki APS Rumia dotarły do Mistrzostw Polski Kadetek
z pierwszego miejsca w grupie. Możliwe było to dzięki
fenomenalnym występom w półfinałach w Warszawie. W ich
trakcie nasze zawodniczki nie oddały ani jednego seta zespołom
BKS Bielsko Biała oraz ENERGA Gedania Gdańsk (3:0, 3:0), a po
zaciętym pojedynku nie ustąpiły także gospodarzom z MOS Wola
Warszawa (3:2).
Finał rozgrywany był w Słupsku. Początkowo szczęście
sprzyjało naszemu zespołowi. Rumianki pewnie pokonały MKS
SAN-Pajda Jarosław (3:1). W kolejnych meczach lepsze okazały się
jednak Muszyna Proxima Kraków (1:3) oraz LTS Legionovia
Legionowo (0:3). W meczu o 5-6 miejsce APS musiał uznać
wyższość KS Energetyk Poznań (2:3).
Zespół kadetek oparty jest w dużej mierze na składzie, który
w kategorii młodziczek już dwukrotnie zdobywał złote medale –
w 2015 i 2016 roku.

Rumskie kapliczki...

Kapliczka przy ul. Sobieskiego 73
To jedna z tych kapliczek, których historia sięga głębiej
w przeszłość niż mogłoby się to wydawać patrząc na samą
budowlę. W obecnym kształcie została ustawiona
i poświęcona w grudniu 1974 roku, ale wcześniej stała
w miejscu, gdzie obecnie biegnie jeden z pasów drogi
krajowej – przy poszerzaniu jezdni kapliczka została
zburzona.
O kilkadziesiąt lat starsza jest figura - Serce Pana Jezusa –
która pochodzi z lat 40. XX wieku. Liczy sobie prawie metr
i znajduje się w głównej części kapliczki. W ciągu ostatnich
dekad lat była kilka razy niszczona (zawsze udało się ją
uratować) i dlatego obecnie znajduje się nie tylko za szybą,
ale - od strony bocznych ścian - chronią ją także kraty.
Na wyższym poziomie, pod dachem kapliczki, którą
wieńczy metalowy krzyż, znajduje się jeszcze figura Matki
Boskiej Niepokalanie Poczętej.
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XIX Swiatowi

Rumia
Zjôzd
2017
1
lipca
Kaszëbów

Dworzec PKP Rumia

10
11

20

15

(Rumia, ul. Starowiejska 2)

Przyjazd pociągu Transcassubia,
powitanie gości,
uroczysty Przemarsz do Sanktuarium
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
Msza Święta – Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi

Stadion MOSiR – Scena główna

(Rumia, ul. Mickiewicza 49)

13 00 –20 30
Występy:
Zespół Pieśni i Tańca Gdynia
Kaszubski Idol
Weronika Korthals
Damroka
Fucus
Finaliści Projektu „Rumski Wokal”

Hala MOSiR

14 30

(Rumia, ul. Mickiewicza 49)

Turniej Baśki Kaszubskiej

Plac Wolności (Rumia, ul. Kościelna 1, przed Sp1)
00 Odsłonięcie pomnika
Ks. Biskupa Konstantyna Dominika
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Miejski Dom Kultury – Scena mała

(Rumia, ul. Mickiewicza 19)

13 45 –17 30
Występy zespołów kaszubskich:
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów
Kapela kaszubska – Manijôcë
Czarne Kapelusze
Fala
Chór „Rumianie”

20 30
Monika
Lewczuk

21 30

Kamil Bednarek

Dodatkowe akrakcje:
Stoiska z rękodziełem, Animacje i Konkursy dla dzieci
Plenery Artystyczne, Regionalna kuchnia
Węcej informacji

23 00 Pokaz laserowy
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

rumia.eu
@RumiaUM

RumiaUM

miasto_rumia miastorumia
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Dodatek specjalny

Gospodarka
odpadami komunalnymi –
podsumowanie roku 2016

Gospodarka
odpadami

Jednym z zadań postawionych Polsce przez Unię Europejską w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, jest poprawa osiąganych poziomów recyklingu i/lub przetwarzania trzech grup materiałów
(ustawa o utrzymaniu porządku i czystości, tzw. UCP):
- odpady surowcowe, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło
- materiały budowlane inne niż niebezpieczne
- odpady biodegradowalne.
Obecnie mija 5 lat od nowelizacji ustawy i mimo że wymagania są wyśrubowane, nasze wyniki są więcej
niż zadowalające.
Tabela 1. Zestawienie poziomów osiągniętych na terenie Gminy Szemud do roku 2016, oraz wymagane poziomy w latach 2013-2020

Uzyskane wyniki są efektem wypracowanej wspólnie strategii
i współpracy samorządów lokalnych, ﬁrm wywozowych oraz lokalnego
zakładu przetwarzania odpadów – EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.
Jednak najważniejszym elementem sprawnie funkcjonującego systemu
jest selektywne zbieranie odpadów u źródła, czyli w miejscu ich
powstawania, w naszych gospodarstwach domowych. Selektywna zbiórka
odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie Komunalnego
Związku Gmin od wielu lat, dzięki czemu dostosowanie się do unijnych
wymogów nie stanowi dla nas problemu.

Wykres 1. Masa odpadów surowcowych poddanych recyklingowi w latach 2012- 2016
z terenu gmin należących do Związku w przeliczeniu na 1 mieszkańca na miesiąc
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Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl,
dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Polityki
Przestrzennej
Komisja Samorządowa
Komisja Kultury
Komisja Oświaty
i Wychowania
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja Sportu, Rekreacji
i Promocji
Komisja Rewizyjna

Komisja FinansowoBudżetowa
Komisja ds. Rodziny,
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Komisja Polityki
Gospodarczej

21 czerwca, godz. 17.30 (środa)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
22 czerwca, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
22 czerwca, godz. 16.45 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
22 czerwca, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
26 czerwca, godz. 16.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
26 czerwca, godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
5 czerwca, godz. 17.30 (poniedziałek)
26 czerwca, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 czerwca, godz. 16.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 czerwca, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 czerwca, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
29 czerwca 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi
Temat wiodący sesji w dniu 29 czerwca 2017 r.:
ź

Absolutorium,

ź

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:
05.06
15.06
19.06
26.06

godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni
wtorek miesiąca 12.00-14.00.
Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi,
szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

Grupa DDA/DDD Rumia spotykają się w każdą środę o godz.
18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46. Więcej informacji na http://dda-rumia.pl.
Rumskie Nowiny nr 6/czerwiec/2017

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana
Ratunkowego
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
Państwowej Straży Pożarnej w Rumi
Policja
Komisariat Policji w Rumi
Straż Miejska

Nocna i świąteczna opieka medyczna
Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1
ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Pogotowie Energetyczne
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego UM Rumi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Kominiarskich

112
999
998
58 671-01-98
58 679-47-12
997
58 679-67-22
58 679-35-55
58 671-94-73
58 679-65-73
58 679-69-50

58 572-72-00
993
992, 58 671-18-82
994, 58 621-90-19
991, 801-404-404
58 679-65-89
58 671-05-56
58 671-08-30
58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia
Centrum Medyczne IMED
Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Powiatowa Stacja Sanit.-Epid
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie
Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11
58 671-72-10
58 672-11-02
58 301-73-44
601-408-183
58 672-74-23
58 572-72-00
58 670-48-48

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM
z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia
UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują
mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-17.00, po uprzednim
umówieniu się przez Sekretariat tel. 58 679 65 00.
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KALENDARZ IMPREZ
10.05 – 10.06

10.06 (Sobota)

Wystawa zbiorowa „Kolaż”- Studenci Wydziału
Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych: Anna
Krakowiak, Marcin Rodziewicz, Łukasz Sumiło
(kurator dr Beata Cedrzyńska), (czynna w godz.
otwarcia placówki), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

21 – 30.06
Międzynarodowa wystawa zbiorowa „Książka jako
obiekt tekstylny” - prace studentów z Pracowni
Sztuki Włókna z uczelni Slippery Rock University of
Pennsylvania z USA (opieka art. prof. Barbara
Westman) i Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku
(opieka art. dr Agata Zielińska-Głowacka oraz prof.
Aleksander Widyński) w ramach projektu
„Eksperyment”, (czynna w godz. otwarcia placówki),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

07 – 30.06
Wystawa ilustracji i komiksów Łukasza
Kowalczuka „Szlam 3”, (czynna w godz. otwarcia
placówki), Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11, Rumia

06.06 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna
Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

07.06 (Środa)
godz. 18.00 Wernisaż wystawy ilustracji i komiksów
Łukasza Kowalczuka „Szlam 3”, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

08.06 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia
nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17.00-20.00 20-lecie sekcji plastycznej MDK,
Scena Letnia MDK

09.06 (Piątek)
godz. 10.00-13.00 XXI Mistrzostwa Rumi
w Sztafetach Olimpijskich o Puchar Dyrektora
MOSiR Rumia, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Finał warsztatów teatralnych –
spektakl w wykonaniu uczestników zajęć (reż.
Anna Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 20.00 Rumski Wokal – Gala Finałowa, Miejski
Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

10-11.06
godz. 09.00-15.00 Ziaja Grand Prix Wybrzeża
o puchar „Dziennika Bałtyckiego” Edycja 41-2017,
Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

21.06 (Środa)

godz. 9.00-15.00 „Teatralnym kluczem. Epizod II” –
zajęcia edukacyjne dla gimnazjum i liceum/ zapisy:
fundacjamucha@gmail.com (koordynacja projektu:
A n n a R e k o w s k a , D o ro t a Wo l t e r ) , P ro j e k t
dofinansowano z budżetu Miasta Rumia, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 15.00 Akcja Czysta Rumia, Park Żelewskiego,
Rumia Janowo
godz.16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS
ORKAN Rumia – Arka II Gdynia S.A., Stadion
Miejski, ul. Mickiewicza 43

12.06 (Poniedziałek)
godz. 16.30 Cykliczny Patrol w Bolt Action, czyli jak
w to grać? Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

13.06 (Wtorek)
godz. 09.00-14.00 Eliminacje do Marcin Gortat
Camp Rumia 2017, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna
Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

15.06 (Czwartek)
godz. 18.00-20.00 Koncert Ewangelizacyjny „Bogu
Chwała”, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

17.06 (Sobota)

godz. 18.00, Wernisaż wystawy zbiorowej „Książka
jako obiekt tekstylny” - prace studentów z Pracowni
Sztuki Włókna z uczelni Slippery Rock University of
Pennsylvania z USA (opieka art. prof. Barbara
Westman) i Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku
(opieka art. Dr Agata Zielińska-Głowacka oraz prof.
Aleksander Widyński) w ramach projektu
„Eksperyment”, Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

22.06 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia
nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18.00 Premiera – Po Drugiej Stronie Rampy,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19 Rumia

23.06 (Piątek)
godz. 17.00, „Czytanie na podwieczorek” – zajęcia
czytelniczo-plastyczne dla dzieci (prowadzenie:
Anna Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz 19.00 Spektakl kabaretowo-muzyczny
"Po drugiej stronie rampy" niezapomniane piosenki
lat 20 – 30, Dom Kultury SM Janowo

24-25.06 (Sobota-Niedziela)

godz. 16.00 Koncert dla dzieci zespołu Jerz Igor
(w ramach finału akcji „Z książką na start”!), Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 09.00-15.00 Otwarte Mistrzostwa Rumi
w Tenisie Ziemnym, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

24.06 (Sobota)

18.06 (Niedziela)
godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS
ORKAN Rumia – Gedania 1922 Gdańsk, Stadion
Miejski, ul. Mickiewicza 43
godz. 17.00-19.00 Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS
Janowo Rumia – Ajax Leśniewo, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska

19.06 ( Poniedziałek)
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 16.3 Sobótka – Strażacki Festyn z Pompą, jako
gwiazda wieczoru wystąpi Zespół Góralski
„Krywań”, Park Miejski w Rumi-Janowie

27.06 (Wtorek)
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna
Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

28.06 (Środa)

20.06 (Wtorek)
godz. 18.00 Otwarty pokaz filmu "Rzeki. Podróż do
Meksyku z maestro Kapuścińskim" (spotkaniu
towar zyszyć będzie rozmowa z reż. Elą
Chrzanowską), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna
Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Spektakl Muzyczny – Po drugiej stronie
rampy, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

29.06 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia
nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

rumia.eu

@RumiaUM

www.facebook.com/RumiaUM

www.instagram.com/miasto_rumia www.youtube.com/miastorumia
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