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SPRAWY SPOŁECZNE

Zakończył montaż 23 stacji, przy których stanie 79 

wspomaganych elektrycznie rowerów publicznych. Miejskie 

jednoślady pojawią się w Rumi w ramach Systemu Roweru 

Metropolitalnego Mevo. Projekt ruszy w przyszłym roku. System 

Roweru Metropolitalnego jest flagowym i najważniejszym 

przedsięwzięciem realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Ma być to największy i najnowocześniejszy tego typu 

system rowerów publicznych w Europie. Unijne dofinansowanie 

tego przedsięwzięcia wynosi ponad 17 milionów złotych.

Za nami kolejna premiera „Teatru Miejskiego Domu Kultury w Rumi” w dworku pod lipami. Sztuka 

Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym akcie wierszem” w reżyserii Elżbiety 

Mrozińskiej przyciągnęła tłumy.

Jest to spektakl pełny inteligentnego, nieprzesadzonego humoru. Publiczność żywo reagowała na komediowe 

sceny akcji, gdzie tytułowa Julia (Angelika Weichbrodt), przebrana w kuriozalny kostium wścibskiej panny 

Marty, próbowała namówić do ożenku przerażonego Alfreda (Michał Cyran). Cały ten zabawny plan uknuła 

wielka dama, siostra Julii, Elwira (Agnieszka Skawińska), chcąc jednocześnie utrzeć nosa Alfredowi, który 

pomimo miłości do Julii, chciał wziąć za żonę pierwszą lepszą, napotkaną w parku kobietę. Wszystkiemu 

towarzyszy Zdzisław (Piotr Lewicki), który w ostateczności pomaga Elwirze w miłosnym spisku. Spektakl jest 

lekki, a epokowe kostiumy barwne, zaś brawurowa gra aktorska dodaje przedstawieniu żywiołowości.
25.10.2018 r. – Sztuka Aleksandra Fredry
zagościła w Miejskim Domu Kultury

Ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży zostało objętych 

projektami „Super przedszkolaki” oraz „Pociąg do 

edukacji”, którym poświęcono specjalną konferencję. 

W spotkaniu, odbywającym się w Miejskim Domu 

Kultury w Rumi, uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy 

placówek oświatowych oraz przedstawiciele  

województwa (wicemarszałek województwa 

pomorskiego Wiesław Byczkowski) i władz miasta 

(burmistrz Michał Pasieczny, zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt). 17.10.2018 r. – Unijne miliony na edukację w Rumi

W przedszkolu „Pod topolą” 

o d b y ł o  s i ę  p a s o w a n i e 

pr zedszko laków.  Dz ięk i 

magicznemu ołówkowi, 25 

dzieci, a dokładniej 3-latków, 

o f i c j a l n i e  s t a ł o  s i ę 

podopiecznymi placówki. 

Zwieńczeniem uroczystości 

był występ artystyczny oraz 

wspólna sesja fotograficzna.

18.10.2018 r. – Pasowanie 3-latków w przedszkolu „Pod topolą”

11.10.2018 r. – Nagrody i stypendia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

23.10.2018 r. – Mevo stopniowo wkracza do Rumi

Uczniowie, nauczyciele, a także przedstawiciele jednostek oświatowych oraz 

władz miasta – wszyscy uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia Edukacji 

Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej numer 4 im. Janusza 

Korczaka w Rumi. Była to okazja nie tylko do podsumowań dotychczasowych 

osiągnięć, ale i nagrodzenia najbardziej zasłużonych osób. Nagrodę burmistrza 

otrzymało 15 pedagogów ze szkół podstawowych numer: 1, 4, 6, 10, a także 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz przedszkoli „Bajka” i „Pod topolą”. 

Natomiast stypendia dla uczniów i studentów zostały przekazane 11 młodym 

osobom. Nagrody wręczali wspólnie: przewodniczący Rady Miejskiej Ariel 

Sinicki, zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz burmistrz Michał Pasieczny.

RumiaUM miasto_rumiarumia.eu @RumiaUM aplikacja BLISKOmiastorumia

w październikuWydarzyło się w skrócie
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6 Kultura

Na początku października Miejski Dom Kultury zaprosił do udziału 

w otwartym castingu przeznaczonym dla osób powyżej 14 roku życia. Udział 

wzięło w nim kilkadziesiąt osób – zarówno z Rumi, jak i okolicznych 

miejscowości. Zadanie było proste – przedstawić w atrakcyjny sposób 

wybrany fragment dzieła literackiego. 

Z tej grupy jury konkursowe wyłoniło dziesiątkę finalistów, którzy najlepiej 

poradzili sobie z interpretowanymi przez siebie utworami. Oceniano m.in. 

dykcję, mimikę twarzy, ruch sceniczny, dobór repertuaru, emisję głosu, 

intonację a także sposób prezentacji utworu. Najmłodszy z finalistów ma 

zaledwie 14 lat, a najstarszy – 62 lata.

Finaliści wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, a ostatecznie wystąpią 

na scenie podczas finału projektu. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe.

– Wielopokoleniowy skład na scenie to niezwykle ciekawy widok. Uczestnicy 

mogą wzajemnie się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami – mówi 

Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Casting 

pokazał, jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach Rumi i okolic – dodaje.

Obecnie finaliści przygotowują się do listopadowej premiery. Finał projektu 

zaplanowano na 22 listopada, godzinę 18:00. Uczestnicy pojawią się na 

scenie Miejskiego Domu Kultury. 

7

„Pochłaniacz” 

Z pozoru proste zlecenie, które otrzymuje od właściciela 

klubu muzycznego w Sopocie Pawła „Buliego” 

Bławickiego, komplikuje się wraz z zabójstwem autora 

tekstu i wykonawcy piosenki „Dziewczyna z północy”, który 

ginie w trakcie strzelaniny w jednym z trójmiejskich 

klubów. Jak się okazuje, zabójstwo artysty ściśle powiązane 

jest ze zbrodnią dokonaną w latach 90. XX w., kiedy 

w niewyjaśnionych okolicznościach ginie dwójka 

nastolatków – Monika i Przemek powiązana 

z rodzeństwem Staroniów. Rozwiązanie zagadki 

morderstwa jest niezwykle ulotne, ponieważ kluczem do 

jego rozstrzygnięcia jest zapach. 

Z całą stanowczością można stwierdzić, że „Pochłaniacz” 

nie jest typową powieścią kryminalną, skupiając się 

wyłącznie na śledztwie i namierzeniu sprawcy 

przestępstwa. Ważny jest zarówno wątek kryminalny, jak 

i tło obyczajowe, które w Pochłaniaczu jest mocno 

rozbudowane. Niezwykle istotna jest również sama kreacja 

głównej bohaterki Saszy Załuskiej oraz bohaterów drugo- 

i trzecioplanowych. Poznajemy ich motywy działania oraz 

zachowania, których konsekwencje będą widoczne 

w przyszłości.

Tym, co wyróżnia twórczość Katarzyny Bondy jest 

niezwykła dbałość o szczegóły oraz przygotowanie 

merytoryczne. Jest ono widoczne chociażby w opisie 

czynności procesowo-kryminalistycznych oraz 

przedstawieniu  funkcjonowania środowiska 

przestępczości zorganizowanej w Polsce, wraz z jego 

związkami z policją i administracją państwową. 

Przedstawione w książce miejsca i wydarzenia mają swoje 

odzwierciedlenie w rzeczywistości, co równie mocno 

wpływa na autentyczność stworzonej przez Katarzynę 

Bondę historii.

Wszystko to sprawia, że „Pochłaniacz” to świetny, a przy 

tym niestandardowy kryminał. Inteligentny, przemyślany 

i dopracowany, osadzony mocno w polskich realiach. 

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

Katarzyna Bonda 

„Pochłaniacz” autorstwa Katarzyny Bondy jest pierwszą z 4 ksiażek cyklu „Cztery żywioły”, 
poświęconego profilerce – byłej policjantce Saszy Załuskiej, która postanawia opuścić Huddersfield 
w Wielkiej Brytanii, aby po siedmiu latach nieobecności powrócić do kraju. 

Stacja Kultura po raz kolejny uczestniczyła 
w Aferze Kryminalnej, festiwalu literackim 
organizowanym we współpracy z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. 

Afera Kryminalna to największy na Pomorzu festiwal kryminału,  który po raz 

pierwszy zorganizowano w 2011 roku z inicjatywy Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz gdańskiego wydawnictwa Oficynka. 

Od początku swojego istnienia festiwal gościł najznamienitszych twórców 

kryminału i sensacji.

– Kryminał jako gatunek literacki ewoluował. Dzisiaj łączy w sobie cechy 

powieści psychologicznej, obyczajowej, a przy tym jest wielowątkowy, czasem 

wzbogacony tłem historycznym. Podczas spotkania jedna z jego uczestniczek 

stwierdziła, że nie czyta kryminałów, woli powieści obyczajowe, psychologiczne. 

Katarzyna Bonda odparła, że w takim razie te napisane przez nią na pewno jej 

się spodobają. Ta wymiana zdań dobrze obrazuje, że kryminały to dzisiaj coś 

więcej niż klasyczne powieści Agathy Christie czy polskiego Joe Alexa – mówi 

dyrektor Stacji Kultura Krystyna Laskowicz.

W ramach akcji w Rumi zorganizowano spotkanie z czołową polską autorką 

kryminałów – Katarzyną Bondą. Autorka takich książek jak „Pochłaniacz”, 

„Okularnik”, „Florystka”, „Czerwony Pająk” opowiedziała uczestnikom o swojej 

twórczości, każdy fan mógł liczyć także na autograf. 

Katarzyna Bonda z wykształcenia jest dziennikarką i scenarzystką. Wszystkie jej 

powieści zyskały status bestsellerów. Jest autorką trylogii kryminalnej 

z Hubertem Meyerem: „Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie kłamią”, 

„Florystka”, dokumentów kryminalnych „Polskie morderczynie” i „Zbrodnia 

niedoskonała” oraz podręcznika „Maszyna do pisania”. 

Ogromną popularność oraz prestiżowe nagrody przyniosła jej seria z profilerką 

Saszą Załuską: „Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”. Pierwszy tytuł otrzymał 

Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kryminałów 2015, 

a „Okularnik” – nagrodę Bestsellery Empiku 2015. 

– Spotkanie było bardzo udane. Katarzyna Bonda oczarowała całą publiczność. 

Jest osobą niezwykle inspirującą, z ogromną, pozytywną energią.  Śmiało mogę 

powiedzieć, że jest to kobieta świadoma swojej wartości, która doskonale 

odnalazła się  męskim świecie powieści kryminalnej, klasyczna feministka, która 

musiała zawalczyć o swoje miejsce w literaturze. W 100-lecie uzyskania przez 

Polki praw wyborczych w Stacji Kultura odbywa się cykl spotkań pod hasłem 

„Siła tkwi w kobiecie”. Spotkanie z Katarzyną Bondą idealnie wpisuje się w tę tezę 

– podsumowuje Krystyna Laskowicz. 

Afera w Stacji Kultura! 
Justyna Sychowska

Wierszogadanie czyli jak
zostać aktorem 

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w „Wierszogadaniu”, projekcie Miejskiego Domu Kultury. Konkurs aktorsko-
recytatorski to propozycja dla tych mieszkańców Rumi, którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie. 

Rumia świętowała  64.
urodziny 

Urodzinowy koncert

Tę wyjątkową rocznicę mieszkańcy uczcili 

kulturalnie i sportowo. W ramach obchodów 

w kościele pw. św. Józefa i Judy Tadeusza 

zorganizowano koncert muzyczny. W jego 

trakcie wybrzmiały dzieła m.in. Leonarda 

Cohena czy Stanisława Moniuszki. Nie zabrakło 

też wybitnych dzieł muzyki operowej, 

musicalowej, a także rozrywkowej.  Inicjatorem 

wydarzenia był pochodzący z Rumi tenor Opery 

Krakowskiej – Marek Gerwatowski.  

– Wybrzmiały kompozycje m.in. G. Donizettiego, 

S. Moniuszki, L. Bernsteina czy A.L. Webbera – 

mówi Marek Gerwatowski. – Frekwencja to 

dowód na to, że tego typu koncerty przyjęły się 

w Rumi. Bardzo mnie to cieszy. Ze swojej strony 

będę się starał o więcej takich wydarzeń 

w mieście. Jestem wzruszony reakcją publiczności 

na ten koncert. Wykonawcy byli zachwyceni 

panującą atmosferą – dodaje. Przed widownią 

wystąpili soliści współpracujący m.in. z Operą 

Novą w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Łodzi, 

Teatrem Muzycznym w Lublinie czy Operą 

Bałtycką w Gdańsku. 

Sety na 64-lecie

Nie zabrakło też zmagań sportowych. W hali 

MOSiR zorganizowano turniej siatkarski 

o kilkunastoletniej tradycji – „64 sety na 64-

lecie”. W wydarzeniu wzięli udział zarówno 

miłośnicy piłki siatkowej, jak i osoby na co dzień 

nie zajmujące się tą dyscypliną sportu: 

uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych 

czy samorządowcy. Pomysłodawcą tej formy 

7 października 1954 Rumia uzyskała prawa miejskie. W tym roku minęły 64 lata 
od tego przełomowego dla lokalnej historii wydarzenia. 

świętowania był radny Tadeusz Piątkowski.  – 

U r o d z i n o w e  s e t y  p o  r a z  p i e r w s z y 

zorganizowaliśmy w 2003 roku. Oznacza to, że 

już po raz 15. spotkaliśmy się, aby na sportowo 

świętować miejskie urodziny – mówi Jolanta 

Król, dyrektor MOSiR Rumia – Tym razem 

wystartowało łącznie 30 drużyn. Wygrała 

drużyna niebieskich, w setach było 37 do 27. 

Patrząc na tabelę, którą prowadzimy od 15 lat, 

wynik to 8:7 dla czerwonych – dodaje.



Rumskie Nowiny nr ��/listopad/����

Rumskie Nowiny nr ��/listopad/����Rumia naturalnie pomysłowa

6 Kultura

Na początku października Miejski Dom Kultury zaprosił do udziału 

w otwartym castingu przeznaczonym dla osób powyżej 14 roku życia. Udział 

wzięło w nim kilkadziesiąt osób – zarówno z Rumi, jak i okolicznych 

miejscowości. Zadanie było proste – przedstawić w atrakcyjny sposób 

wybrany fragment dzieła literackiego. 

Z tej grupy jury konkursowe wyłoniło dziesiątkę finalistów, którzy najlepiej 

poradzili sobie z interpretowanymi przez siebie utworami. Oceniano m.in. 

dykcję, mimikę twarzy, ruch sceniczny, dobór repertuaru, emisję głosu, 

intonację a także sposób prezentacji utworu. Najmłodszy z finalistów ma 

zaledwie 14 lat, a najstarszy – 62 lata.

Finaliści wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, a ostatecznie wystąpią 

na scenie podczas finału projektu. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe.

– Wielopokoleniowy skład na scenie to niezwykle ciekawy widok. Uczestnicy 

mogą wzajemnie się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami – mówi 

Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Casting 

pokazał, jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach Rumi i okolic – dodaje.

Obecnie finaliści przygotowują się do listopadowej premiery. Finał projektu 

zaplanowano na 22 listopada, godzinę 18:00. Uczestnicy pojawią się na 

scenie Miejskiego Domu Kultury. 
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„Pochłaniacz” 

Z pozoru proste zlecenie, które otrzymuje od właściciela 

klubu muzycznego w Sopocie Pawła „Buliego” 

Bławickiego, komplikuje się wraz z zabójstwem autora 

tekstu i wykonawcy piosenki „Dziewczyna z północy”, który 

ginie w trakcie strzelaniny w jednym z trójmiejskich 

klubów. Jak się okazuje, zabójstwo artysty ściśle powiązane 

jest ze zbrodnią dokonaną w latach 90. XX w., kiedy 

w niewyjaśnionych okolicznościach ginie dwójka 

nastolatków – Monika i Przemek powiązana 

z rodzeństwem Staroniów. Rozwiązanie zagadki 

morderstwa jest niezwykle ulotne, ponieważ kluczem do 

jego rozstrzygnięcia jest zapach. 

Z całą stanowczością można stwierdzić, że „Pochłaniacz” 

nie jest typową powieścią kryminalną, skupiając się 

wyłącznie na śledztwie i namierzeniu sprawcy 

przestępstwa. Ważny jest zarówno wątek kryminalny, jak 

i tło obyczajowe, które w Pochłaniaczu jest mocno 

rozbudowane. Niezwykle istotna jest również sama kreacja 

głównej bohaterki Saszy Załuskiej oraz bohaterów drugo- 

i trzecioplanowych. Poznajemy ich motywy działania oraz 

zachowania, których konsekwencje będą widoczne 

w przyszłości.

Tym, co wyróżnia twórczość Katarzyny Bondy jest 

niezwykła dbałość o szczegóły oraz przygotowanie 

merytoryczne. Jest ono widoczne chociażby w opisie 

czynności procesowo-kryminalistycznych oraz 

przedstawieniu  funkcjonowania środowiska 

przestępczości zorganizowanej w Polsce, wraz z jego 

związkami z policją i administracją państwową. 

Przedstawione w książce miejsca i wydarzenia mają swoje 

odzwierciedlenie w rzeczywistości, co równie mocno 

wpływa na autentyczność stworzonej przez Katarzynę 

Bondę historii.

Wszystko to sprawia, że „Pochłaniacz” to świetny, a przy 

tym niestandardowy kryminał. Inteligentny, przemyślany 

i dopracowany, osadzony mocno w polskich realiach. 

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

Katarzyna Bonda 

„Pochłaniacz” autorstwa Katarzyny Bondy jest pierwszą z 4 ksiażek cyklu „Cztery żywioły”, 
poświęconego profilerce – byłej policjantce Saszy Załuskiej, która postanawia opuścić Huddersfield 
w Wielkiej Brytanii, aby po siedmiu latach nieobecności powrócić do kraju. 

Stacja Kultura po raz kolejny uczestniczyła 
w Aferze Kryminalnej, festiwalu literackim 
organizowanym we współpracy z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. 

Afera Kryminalna to największy na Pomorzu festiwal kryminału,  który po raz 

pierwszy zorganizowano w 2011 roku z inicjatywy Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz gdańskiego wydawnictwa Oficynka. 

Od początku swojego istnienia festiwal gościł najznamienitszych twórców 

kryminału i sensacji.

– Kryminał jako gatunek literacki ewoluował. Dzisiaj łączy w sobie cechy 

powieści psychologicznej, obyczajowej, a przy tym jest wielowątkowy, czasem 

wzbogacony tłem historycznym. Podczas spotkania jedna z jego uczestniczek 

stwierdziła, że nie czyta kryminałów, woli powieści obyczajowe, psychologiczne. 

Katarzyna Bonda odparła, że w takim razie te napisane przez nią na pewno jej 

się spodobają. Ta wymiana zdań dobrze obrazuje, że kryminały to dzisiaj coś 

więcej niż klasyczne powieści Agathy Christie czy polskiego Joe Alexa – mówi 

dyrektor Stacji Kultura Krystyna Laskowicz.

W ramach akcji w Rumi zorganizowano spotkanie z czołową polską autorką 

kryminałów – Katarzyną Bondą. Autorka takich książek jak „Pochłaniacz”, 

„Okularnik”, „Florystka”, „Czerwony Pająk” opowiedziała uczestnikom o swojej 

twórczości, każdy fan mógł liczyć także na autograf. 

Katarzyna Bonda z wykształcenia jest dziennikarką i scenarzystką. Wszystkie jej 

powieści zyskały status bestsellerów. Jest autorką trylogii kryminalnej 

z Hubertem Meyerem: „Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie kłamią”, 

„Florystka”, dokumentów kryminalnych „Polskie morderczynie” i „Zbrodnia 

niedoskonała” oraz podręcznika „Maszyna do pisania”. 

Ogromną popularność oraz prestiżowe nagrody przyniosła jej seria z profilerką 

Saszą Załuską: „Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”. Pierwszy tytuł otrzymał 

Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kryminałów 2015, 

a „Okularnik” – nagrodę Bestsellery Empiku 2015. 

– Spotkanie było bardzo udane. Katarzyna Bonda oczarowała całą publiczność. 

Jest osobą niezwykle inspirującą, z ogromną, pozytywną energią.  Śmiało mogę 

powiedzieć, że jest to kobieta świadoma swojej wartości, która doskonale 

odnalazła się  męskim świecie powieści kryminalnej, klasyczna feministka, która 

musiała zawalczyć o swoje miejsce w literaturze. W 100-lecie uzyskania przez 

Polki praw wyborczych w Stacji Kultura odbywa się cykl spotkań pod hasłem 

„Siła tkwi w kobiecie”. Spotkanie z Katarzyną Bondą idealnie wpisuje się w tę tezę 

– podsumowuje Krystyna Laskowicz. 

Afera w Stacji Kultura! 
Justyna Sychowska

Wierszogadanie czyli jak
zostać aktorem 

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w „Wierszogadaniu”, projekcie Miejskiego Domu Kultury. Konkurs aktorsko-
recytatorski to propozycja dla tych mieszkańców Rumi, którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie. 

Rumia świętowała  64.
urodziny 

Urodzinowy koncert

Tę wyjątkową rocznicę mieszkańcy uczcili 

kulturalnie i sportowo. W ramach obchodów 

w kościele pw. św. Józefa i Judy Tadeusza 

zorganizowano koncert muzyczny. W jego 

trakcie wybrzmiały dzieła m.in. Leonarda 

Cohena czy Stanisława Moniuszki. Nie zabrakło 

też wybitnych dzieł muzyki operowej, 

musicalowej, a także rozrywkowej.  Inicjatorem 

wydarzenia był pochodzący z Rumi tenor Opery 

Krakowskiej – Marek Gerwatowski.  

– Wybrzmiały kompozycje m.in. G. Donizettiego, 

S. Moniuszki, L. Bernsteina czy A.L. Webbera – 

mówi Marek Gerwatowski. – Frekwencja to 

dowód na to, że tego typu koncerty przyjęły się 

w Rumi. Bardzo mnie to cieszy. Ze swojej strony 

będę się starał o więcej takich wydarzeń 

w mieście. Jestem wzruszony reakcją publiczności 

na ten koncert. Wykonawcy byli zachwyceni 

panującą atmosferą – dodaje. Przed widownią 

wystąpili soliści współpracujący m.in. z Operą 

Novą w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Łodzi, 

Teatrem Muzycznym w Lublinie czy Operą 

Bałtycką w Gdańsku. 

Sety na 64-lecie

Nie zabrakło też zmagań sportowych. W hali 

MOSiR zorganizowano turniej siatkarski 

o kilkunastoletniej tradycji – „64 sety na 64-

lecie”. W wydarzeniu wzięli udział zarówno 

miłośnicy piłki siatkowej, jak i osoby na co dzień 

nie zajmujące się tą dyscypliną sportu: 

uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych 

czy samorządowcy. Pomysłodawcą tej formy 

7 października 1954 Rumia uzyskała prawa miejskie. W tym roku minęły 64 lata 
od tego przełomowego dla lokalnej historii wydarzenia. 

świętowania był radny Tadeusz Piątkowski.  – 

U r o d z i n o w e  s e t y  p o  r a z  p i e r w s z y 

zorganizowaliśmy w 2003 roku. Oznacza to, że 

już po raz 15. spotkaliśmy się, aby na sportowo 

świętować miejskie urodziny – mówi Jolanta 

Król, dyrektor MOSiR Rumia – Tym razem 

wystartowało łącznie 30 drużyn. Wygrała 

drużyna niebieskich, w setach było 37 do 27. 

Patrząc na tabelę, którą prowadzimy od 15 lat, 

wynik to 8:7 dla czerwonych – dodaje.
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9Sprawy społeczne – Budżet Obywatelski8

UM: Projekt pt. „Sterylizacje i kastracje 

zwierząt właścicielskich”, którego jest Pani 

autorką, realizowany jest co roku, od drugiej 

edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi. 

Również co roku udaje się Pani zdobyć 

znaczną część głosów. Jak to się dzieje?

Marlena Pindras: Celem mojego projektu jest 

przede wszystkim zapobieganie bezdomności 

zwierząt. Od początku cieszył się on dużym 

zainteresowaniem mieszkańców miasta, już 4 

lata temu zdobył pierwsze miejsce wśród 

projektów prospołecznych, więc jak widać nie 

tylko mi na tym zależy. Mieszkańcy naszego 

miasta to empatyczni ludzie, którzy, chcą 

zapob iec  bez sensownemu c i e rp i en iu 

niechcianych zwierząt.

UM: Patrząc na Pani zaangażowanie, czy 

można tu mówić o realizacji pewnego rodzaju 

misji?

MP: Myślę, że tak. Od zawsze w moim domu 

pomagaliśmy porzuconym psom i kotom, od 9 

lat zajmuje się tym profesjonalnie jako 

wolontariuszka Pomorskiego Kociego Domu 

Tymczasowego. Dopiero podczas czynnej 

działalności na rzecz zwierząt, zobaczyłam jak 

wielka jest skala problemu. Pod każdym blokiem 

i na każdej ulicy żyją wolno bytujące koty, a do 

schronisk codziennie trafiają dziesiątki 

zwierząt. Po kliku latach ratowania kotów 

i psów, zdałam sobie sprawę, że większej ich 

liczbie nie jestem już w stanie pomóc, a problem 

wciąż narasta. Fundacje, domy tymczasowe 

i schroniska dla zwierząt są po prostu 

przepełnione.  Zwierzęta s t łoczone są 

w ciasnych klatkach lub na małej powierzchni, 

c o  u n i e m o ż l i w i a  z a s p o k o j e n i e  i c h 

podstawowych potrzeb gatunkowych. Trzeba 

także podkreślić, że co drugi kot i co czwarty pies 

umiera w polskich schroniskach, a większość 

tych, które przeżyją, nigdy nie znajdzie domów. 

Niestety, zwierząt jest dużo więcej niż chętnych 

do ich przygarnięcia. Właśnie dlatego 

sterylizacja i kastracja zwierząt, a także ich 

czipowanie to jedyna skuteczna metoda 

zapobiegania bezdomności zwierząt.

UM: Jakie korzyści przynosi realizacja tego 

projektu mieszkańcom oraz gminie?

MP: Oprócz tego, że mieszkańcy miasta, będący 

jednocześnie właścicielami zwierząt, mogą 

skorzystać z bezpłatnych zabiegów, to na 

realizacji programu skorzystają także ci, którzy 

nawet nie lubią zwierząt – będzie ich po prostu 

mniej. Nie ma nic przyjemnego w widoku 

bezdomnego, wałęsającego się po ulicy, 

chorego kota czy psa. Dzięki temu, że zwierząt 

bezdomnych jest mniej, również służby, takie 

jak policja czy straż miejska, mają mniej pracy 

z w i ą z a n e j  z e  z w i e r z ę t a m i .  O p r ó c z 

najważniejszej dla mnie korzyści, czyli 

ograniczenia cierpienia zwierząt poprzez 

zmniejszenie ich niekontrolowanego rozrodu, 

miasto realnie oszczędza pieniądze. Każda 

gmina ma obowiązek uchwalać program 

zapobiegania bezdomności i opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. Rumia co roku 

wydaje na ten cel około 190 tys. zł, a dzięki 

kilkuletniej akcji sterylizacji i kastracji, środki te 

będzie można ograniczyć, a resztę wydać na 

inne, bardziej pożądane przez mieszkańców 

zadania.

UM: Z jakim zainteresowaniem właścicieli 

zwierząt domowych spotyka się ten projekt 

już podczas realizacji?

MP: Projekt  c ieszy  s ię  bardzo dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, a środki 

wykorzystywane są bardzo szybko. W tym roku 

akcja ruszyła w lutym, a pieniądze skończyły się 

już w połowie wakacji.

UM: Co powinien wiedzieć właściciel 

c zworonoga ,  k tór y  chce  skor zys tać 

z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji?

MP: Kolejna akcja rusza z początkiem 2019 

roku. Aby móc skorzystać z bezpłatnego 

zabiegu, mieszkaniec Rumi musi wypełnić 

wniosek właściciela na wykonanie zabiegu, 

który jest dostępny na stronie internetowej 

urzędu oraz bezpośrednio w urzędzie. 

Z wypełnionym formularzem należy się udać do 

Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej 

i  Ochrony Środowiska, celem wstępnej 

wer yfikac j i .  Tam mie szkan iec  będz i e 

zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, 

natomiast w przypadku, gdy zabieg będzie 

dotyczyć psa – zostanie dodatkowo poproszony 

o okazanie dokumentu potwierdzającego 

posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko 

wściekliźnie. Z pozytywnie zweryfikowanym 

przez urząd formularzem, należy udać się do 

jednego z biorących udział w projekcie 

gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizycie 

kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin 

zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia.

UM: Czy myśli Pani o podjęciu kolejnych 

podobnych działań na rzecz zwierząt?

MP: Na pewno w przyszłym roku także złożę 

projekt sterylizacji i kastracji zwierząt do 

Budżetu Obywatelskiego Rumi i już teraz 

serdecznie proszę mieszkańców o głosy. Ideą 

z a p o b i e g a n i a  b e z d o m n o ś c i  p o p r z e z 

wykonywanie sterylizacji i kastracji oraz 

czipowania chciałabym zarazić kolejne miasta, 

nie tylko poprzez budżety obywatelskie, ale 

także poprzez wprowadzenie systemowych 

rozwiązań dla każdej gminy.

Sprawy społeczne

Marlena 
– wywiadPindras

Wioska dobra
Mieszkańcy pomagają potrzebującym

Raz w tygodniu – każdorazowo w niedzielę od 

godziny 15:00 – w świeżo wyremontowanym 

obiekcie organizowane są akcje wydawania 

posiłków i przedmiotów codziennego użytku. 

Zgłaszający się mogą liczyć na gorącą zupę, 

herbatę, a także kanapki, ciasta i owoce. 

– Dzięki inicjatywie mieszkanek, ten lokal 

został odnowiony oraz przystosowany do 

wydawania posiłków i nie tylko. W okresie 

jesienno-zimowym taka doraźna pomoc jest 

szczególnie istotna  – podkreśla Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza miasta, który 

jest zaangażowany w przedsięwzięcie. 

Pro jekt  „Wioska dobra”,  k tór y  zosta ł 

zainicjowany przez mieszkańców, realizują: 

S t o w a r z y s z e n i e  „V I D E S ”  P o l s k a  – 

reprezentowane przez Zgromadzenie Sióstr 

S a l e z j a n e k  w  R u m i ,  W y d z i a ł  S p r a w 

Społecznych Urzędu Miasta Rumi oraz Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi . 

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym 

patronatem burmistrza Michała Pasiecznego.

O r g a n i z a t o r z y  a k c j i 
zapraszają także do udziału 
w  z b i ó r k a c h  o d z i e ż y . 
Aktualnie poszukiwane są 
ś p i w o r y ,  d u ż e  k u r t k i 
zimowe, buty w rozmiarze 
powyżej 43, nowa bielizna, 
a także: czapki, rękawiczki, 
szaliki, bluzy i inne elementy 
odzieży, przydatne w okresie 
jesienno-zimowym. 

Niewielki budynek przy ulicy 
Ślusarskiej 2, dzięki staraniom 
mieszkańców zamienił się we 
„Wioskę dobra”. Pod taką nazwą 
realizowane jest przedsięwzięcie, 
mające na celu pomoc potrze-
bującym. 

w internecieja
„Ja w internecie” to program, dzięki któremu 

możliwe będzie finansowanie bezpłatnych 

szkoleń dla osób chcących świadomie korzystać 

z zasobów cyfrowych.  

Szkolenia są adresowane m.in. do rodziców, 

t w ó r c ó w ,  p r z e d s i ę b i o r c ó w ,  o s ó b 

zainteresowanych załatwianiem prywatnych 

spraw finansowych lub urzędowych za 

pośrednictwem internetu, a także mieszkańców 

chcących poznać mechanizmy działania 

m e d i ó w  s p o ł e c z n o ś c i o w y c h  i  s t ro n 

internetowych. 

Dzięki programowi uczestnicy zdobędą wiedzę 

i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje 

niezbędne do sprawnego i bezpiecznego 

funkcjonowania w świecie cyfrowym. Są to m.in. 

umiejętności  pozyskiwanie informacj i , 

komunikacji, rozwiązywania problemów, 

obsługi oprogramowania, korzystania z usług 

i e-usług publicznych, a także wiedzy 

w obszarach tematycznych, takich jak: rodzic 

w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse 

i transakcje w sieci, działanie w sieciach 

społecznościowych, tworzenie własnej strony 

internetowej, rolnik w sieci i kultura w sieci.

W szkoleniach  mogą uczestniczyć osoby 

powyżej 25. roku życia, mieszkający na terenie 

województwa pomorskiego. Przeszkolonych 

zostanie łącznie 268 osób. Warsztaty odbędą się 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły 

przy ul. Stefana Batorego 29 w Rumi. Szkoła jest 

przystosowana do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. 

Szkolenia mają rozpocząć się w grudniu i będą 

realizowane do czerwca 2019 roku. Wkrótce  

ruszą zapisy.

Miasto zdobyło 150 tysięcy złotych
na nowy projekt
Bezpłatne szkolenia uczące, jak sprawnie 

i bezpiecznie funkcjonować w internecie – na 

tę inicjatywę Rumia zdobyła 150 tysięcy 

złotych. 

„
„
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9Sprawy społeczne – Budżet Obywatelski8

UM: Projekt pt. „Sterylizacje i kastracje 

zwierząt właścicielskich”, którego jest Pani 

autorką, realizowany jest co roku, od drugiej 

edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi. 

Również co roku udaje się Pani zdobyć 

znaczną część głosów. Jak to się dzieje?

Marlena Pindras: Celem mojego projektu jest 

przede wszystkim zapobieganie bezdomności 

zwierząt. Od początku cieszył się on dużym 

zainteresowaniem mieszkańców miasta, już 4 

lata temu zdobył pierwsze miejsce wśród 

projektów prospołecznych, więc jak widać nie 

tylko mi na tym zależy. Mieszkańcy naszego 

miasta to empatyczni ludzie, którzy, chcą 

zapob iec  bez sensownemu c i e rp i en iu 

niechcianych zwierząt.

UM: Patrząc na Pani zaangażowanie, czy 

można tu mówić o realizacji pewnego rodzaju 

misji?

MP: Myślę, że tak. Od zawsze w moim domu 

pomagaliśmy porzuconym psom i kotom, od 9 

lat zajmuje się tym profesjonalnie jako 

wolontariuszka Pomorskiego Kociego Domu 

Tymczasowego. Dopiero podczas czynnej 

działalności na rzecz zwierząt, zobaczyłam jak 

wielka jest skala problemu. Pod każdym blokiem 

i na każdej ulicy żyją wolno bytujące koty, a do 

schronisk codziennie trafiają dziesiątki 

zwierząt. Po kliku latach ratowania kotów 

i psów, zdałam sobie sprawę, że większej ich 

liczbie nie jestem już w stanie pomóc, a problem 

wciąż narasta. Fundacje, domy tymczasowe 

i schroniska dla zwierząt są po prostu 

przepełnione.  Zwierzęta s t łoczone są 

w ciasnych klatkach lub na małej powierzchni, 

c o  u n i e m o ż l i w i a  z a s p o k o j e n i e  i c h 

podstawowych potrzeb gatunkowych. Trzeba 

także podkreślić, że co drugi kot i co czwarty pies 

umiera w polskich schroniskach, a większość 

tych, które przeżyją, nigdy nie znajdzie domów. 

Niestety, zwierząt jest dużo więcej niż chętnych 

do ich przygarnięcia. Właśnie dlatego 

sterylizacja i kastracja zwierząt, a także ich 

czipowanie to jedyna skuteczna metoda 

zapobiegania bezdomności zwierząt.

UM: Jakie korzyści przynosi realizacja tego 

projektu mieszkańcom oraz gminie?

MP: Oprócz tego, że mieszkańcy miasta, będący 

jednocześnie właścicielami zwierząt, mogą 

skorzystać z bezpłatnych zabiegów, to na 

realizacji programu skorzystają także ci, którzy 

nawet nie lubią zwierząt – będzie ich po prostu 

mniej. Nie ma nic przyjemnego w widoku 

bezdomnego, wałęsającego się po ulicy, 

chorego kota czy psa. Dzięki temu, że zwierząt 

bezdomnych jest mniej, również służby, takie 

jak policja czy straż miejska, mają mniej pracy 

z w i ą z a n e j  z e  z w i e r z ę t a m i .  O p r ó c z 

najważniejszej dla mnie korzyści, czyli 

ograniczenia cierpienia zwierząt poprzez 

zmniejszenie ich niekontrolowanego rozrodu, 

miasto realnie oszczędza pieniądze. Każda 

gmina ma obowiązek uchwalać program 

zapobiegania bezdomności i opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. Rumia co roku 

wydaje na ten cel około 190 tys. zł, a dzięki 

kilkuletniej akcji sterylizacji i kastracji, środki te 

będzie można ograniczyć, a resztę wydać na 

inne, bardziej pożądane przez mieszkańców 

zadania.

UM: Z jakim zainteresowaniem właścicieli 

zwierząt domowych spotyka się ten projekt 

już podczas realizacji?

MP: Projekt  c ieszy  s ię  bardzo dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, a środki 

wykorzystywane są bardzo szybko. W tym roku 

akcja ruszyła w lutym, a pieniądze skończyły się 

już w połowie wakacji.

UM: Co powinien wiedzieć właściciel 

c zworonoga ,  k tór y  chce  skor zys tać 

z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji?

MP: Kolejna akcja rusza z początkiem 2019 

roku. Aby móc skorzystać z bezpłatnego 

zabiegu, mieszkaniec Rumi musi wypełnić 

wniosek właściciela na wykonanie zabiegu, 

który jest dostępny na stronie internetowej 

urzędu oraz bezpośrednio w urzędzie. 

Z wypełnionym formularzem należy się udać do 

Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej 

i  Ochrony Środowiska, celem wstępnej 

wer yfikac j i .  Tam mie szkan iec  będz i e 

zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, 

natomiast w przypadku, gdy zabieg będzie 

dotyczyć psa – zostanie dodatkowo poproszony 

o okazanie dokumentu potwierdzającego 

posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko 

wściekliźnie. Z pozytywnie zweryfikowanym 

przez urząd formularzem, należy udać się do 

jednego z biorących udział w projekcie 

gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizycie 

kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin 

zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia.

UM: Czy myśli Pani o podjęciu kolejnych 

podobnych działań na rzecz zwierząt?

MP: Na pewno w przyszłym roku także złożę 

projekt sterylizacji i kastracji zwierząt do 

Budżetu Obywatelskiego Rumi i już teraz 

serdecznie proszę mieszkańców o głosy. Ideą 

z a p o b i e g a n i a  b e z d o m n o ś c i  p o p r z e z 

wykonywanie sterylizacji i kastracji oraz 

czipowania chciałabym zarazić kolejne miasta, 

nie tylko poprzez budżety obywatelskie, ale 

także poprzez wprowadzenie systemowych 

rozwiązań dla każdej gminy.

Sprawy społeczne

Marlena 
– wywiadPindras

Wioska dobra
Mieszkańcy pomagają potrzebującym

Raz w tygodniu – każdorazowo w niedzielę od 

godziny 15:00 – w świeżo wyremontowanym 

obiekcie organizowane są akcje wydawania 

posiłków i przedmiotów codziennego użytku. 

Zgłaszający się mogą liczyć na gorącą zupę, 

herbatę, a także kanapki, ciasta i owoce. 

– Dzięki inicjatywie mieszkanek, ten lokal 

został odnowiony oraz przystosowany do 

wydawania posiłków i nie tylko. W okresie 

jesienno-zimowym taka doraźna pomoc jest 

szczególnie istotna  – podkreśla Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza miasta, który 

jest zaangażowany w przedsięwzięcie. 

Pro jekt  „Wioska dobra”,  k tór y  zosta ł 

zainicjowany przez mieszkańców, realizują: 

S t o w a r z y s z e n i e  „V I D E S ”  P o l s k a  – 

reprezentowane przez Zgromadzenie Sióstr 

S a l e z j a n e k  w  R u m i ,  W y d z i a ł  S p r a w 

Społecznych Urzędu Miasta Rumi oraz Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi . 

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym 

patronatem burmistrza Michała Pasiecznego.

O r g a n i z a t o r z y  a k c j i 
zapraszają także do udziału 
w  z b i ó r k a c h  o d z i e ż y . 
Aktualnie poszukiwane są 
ś p i w o r y ,  d u ż e  k u r t k i 
zimowe, buty w rozmiarze 
powyżej 43, nowa bielizna, 
a także: czapki, rękawiczki, 
szaliki, bluzy i inne elementy 
odzieży, przydatne w okresie 
jesienno-zimowym. 

Niewielki budynek przy ulicy 
Ślusarskiej 2, dzięki staraniom 
mieszkańców zamienił się we 
„Wioskę dobra”. Pod taką nazwą 
realizowane jest przedsięwzięcie, 
mające na celu pomoc potrze-
bującym. 

w internecieja
„Ja w internecie” to program, dzięki któremu 

możliwe będzie finansowanie bezpłatnych 

szkoleń dla osób chcących świadomie korzystać 

z zasobów cyfrowych.  

Szkolenia są adresowane m.in. do rodziców, 

t w ó r c ó w ,  p r z e d s i ę b i o r c ó w ,  o s ó b 

zainteresowanych załatwianiem prywatnych 

spraw finansowych lub urzędowych za 

pośrednictwem internetu, a także mieszkańców 

chcących poznać mechanizmy działania 

m e d i ó w  s p o ł e c z n o ś c i o w y c h  i  s t ro n 

internetowych. 

Dzięki programowi uczestnicy zdobędą wiedzę 

i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje 

niezbędne do sprawnego i bezpiecznego 

funkcjonowania w świecie cyfrowym. Są to m.in. 

umiejętności  pozyskiwanie informacj i , 

komunikacji, rozwiązywania problemów, 

obsługi oprogramowania, korzystania z usług 

i e-usług publicznych, a także wiedzy 

w obszarach tematycznych, takich jak: rodzic 

w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse 

i transakcje w sieci, działanie w sieciach 

społecznościowych, tworzenie własnej strony 

internetowej, rolnik w sieci i kultura w sieci.

W szkoleniach  mogą uczestniczyć osoby 

powyżej 25. roku życia, mieszkający na terenie 

województwa pomorskiego. Przeszkolonych 

zostanie łącznie 268 osób. Warsztaty odbędą się 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły 

przy ul. Stefana Batorego 29 w Rumi. Szkoła jest 

przystosowana do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. 

Szkolenia mają rozpocząć się w grudniu i będą 

realizowane do czerwca 2019 roku. Wkrótce  

ruszą zapisy.

Miasto zdobyło 150 tysięcy złotych
na nowy projekt
Bezpłatne szkolenia uczące, jak sprawnie 

i bezpiecznie funkcjonować w internecie – na 

tę inicjatywę Rumia zdobyła 150 tysięcy 

złotych. 

„
„
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5,5 miliona złotych 

Rowerowe
stacje naprawcze 

na panele fotowoltaticzne

Inwestycje 1110 Inwestycje

Pr zeds i ęwz i ę c i e  moż l iwe  j e s t  d z i ę k i 

dofinansowaniu z Unii Europejskiej. O unijne środki 

na ten cel starały się łącznie 262 podmioty. 

Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymają jedynie 

24 przedsięwzięcia, w tym 2 przygotowane 

wspó ln ie  p r zez  Rumię  o raz  Szemud . 

Obie gminy otrzymają na ten cel aż 5,5 

miliona złotych. 

To kolejne unijne środki, które udało się zdobyć 

mias tu .  Dz ięk i  temu dofinansowaniu 

w obrębie rumskich budynków pojawią się 

panele fotowoltaiczne. Dotacja pokryje 85 

procent kosztów inwestycji. Ze środków 

skorzystają również właściciele prywatnych 

budynków mieszkalnych.

Nowoczesna technologia przyniesie gminie 

oszczędności, które zostaną przeznaczone 

na real izację kolejnych zadań, w tym 

społecznych. Ogromną korzyścią będzie 

także znaczący  spadek emis j i  gazów 

cieplarnianych.

–  Ten konkurs  by ł  n iezwyk le  t rudny, 

obfitujący w bardzo dużą liczbę wniosków, 

niestety wielkość alokacji nie mogła obsłużyć 

wszystkich składanych projektów, dlatego 

chciałbym pogratulować samorządom, które 

uzyskały dotacje, przyjętych rozwiązań – 

dodaje marszałek.

Dzięki zdobytym pieniądzom instalacje 

fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 9 

budynkach użyteczności publicznej w Rumi. Są 

to: przedszkole „Pod Topolą”, hala MOSiR, 

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa 

nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła 

Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, 

Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół Szkół przy 

ul. Stoczniowców.

Z unijnych środków mogą skorzystać także 

mieszkańcy. W ramach projektu sfinansowane 

zos taną  pane le  fo towol ta i czne ,  wraz 

z montażem, które pojawią się na około 50 

prywatnych budynkach mieszkalnych w Rumi.

Dokumenty, dzięki którym samorządy zyskają 

nowoczesną technologię energetyczną, 

sygnowali m.in. marszałkowie: Mieczysław 

Struk i Wiesław Byczkowski, a także wójt gminy 

Szemud Ryszard Kalkowski oraz burmistrz Rumi 

Michał Pasieczny.

Każda taka stacja wyposażona jest w stojak 

ro w e ro w y,  p o m p k ę  o r a z  z e s t a w 

wytrzymałych narzędzi. Są to m.in. klucze, 

łyżki do opon czy wkrętaki. Zestaw 

umożliwia doraźną naprawę jednośladu 

w razie awarii „w trasie”. Umieszczone 

w obrębie stacji narzędzia mogą być też 

przydatne dla posiadaczy wózków 

inwalidzkich czy dziecięcych. 

Stacje będą cyklicznie konserwowane, dzięki 

czemu mogą służyć mieszkańcom oraz 

gośc iom bez względu na warunki 

pogodowe.

O b i e k t y  m o ż n a  z n a l e ź ć  p r z y 

ul. Starowiejskiej (dworzec kolejowy), 

D ę b o g ó r s k i e j  ( M O S i R  R u m i a ) , 

ul. Gdańskiej/Częstochowskiej (rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego), a także 

u l .  D ą b r o w s k i e g o / P i ł s u d s k i e g o 

( s ank tua r i um) .  Każdy  punk t  j e s t 

monitorowany.

Koszt montażu pojedynczej stacji to około 

dwa tysiące złotych. Pomysłodawcą 

przedsięwzięcia była radna powiatowa Ewa 

Pasieczna. Inwestycję przeprowadzono 

dzięki wsparciu lokalnych fundatorów. 

Drobne awarie rowerowe nie będą już problemem dla osób 

poruszających się po Rumi za pomocą „dwóch kółek”. 

Wszystko, dzięki całorocznym stacjom naprawczym, które 

zlokalizowano w czterech punktach miasta. 

Przez wiele lat ta część ulicy Abrahama pokryta 

była tzw. trylinką, czyli charakterystycznymi 

sześciokątnymi płytami betonowymi. Stan 

nawierzchni pozostawiał wiele do życzenia – 

płyty posiadały ubytki i uszkodzenia, podobnie 

zresztą jak betonowe chodniki ciągnące się po 

obu stronach wzdłuż ulicy. 

W ramach inwestycji rozebrano dotychczasową 

nawierzchnię i ułożono nową – z kostki 

brukowej. Wyremontowano także przyległe 

chodniki wraz z krawężnikami. Nie zapomniano 

o wyrównaniu włazów studzienek czy wpustów 

deszczowych. 

Przeprowadzono także remont mostu nad 

Zagórską Strugą. Przede wszystkim poprawiono 

jego stan techniczny oraz zabezpieczono przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

Ulica Abrahama już po remoncie

S i e d e m  t y g o d n i  p r z e d 

wyznaczonym terminem 

zakończono modernizację 

ulicy Abrahama na odcinku 

od ulicy Piłsudskiego do 

mostku nad Zagórską Strugą. 

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, 

że samorządy chcą inwestować w tę 

dziedzinę, nie tylko dlatego, że jest ona 

mocno wspierana przez Unię Europejską, ale 

też dlatego, iż są przekonane o tym, że warto 

inwestować w odnawialne źródła energii – 

podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego. 

Na początku października podpisano umowę, dzięki której ponad 200 instalacji 

fotowoltaicznych, pojawi się w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Rumi oraz partnera projektu – gminy Szemud. 

– Ulica Abrahama ma ogromne znaczenie 

z uwagi na to, że ulica Dąbrowskiego ze 

względu na dużą liczbę przejść dla 

pieszych jest w godzinach szczytu często 

blokowana. Możliwość korzystania z ulicy 

Abrahama to alternatywa dla kierowców – 

mówi radny Krzysztof Woźniak. Zakończono długo oczekiwaną inwestycję
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INWESTYCJE W RUMI aktualizacja
ul. Chodkiewicza 

Plac zabaw przy
ul. Dąbrowskiego 

Bieżnia MOSiR 

Mieszkania Komunalne 

ul. Porazińskiej

ul. Źródlana

ul. Brzechwy ul. Makuszyńskiego

W październiku rozpoczęła się budowa ul. Chodkiewicza. Zakres prac 
obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji 
z infrastrukturą podziemną oraz budowę układu drogowego. Firmą 
odpowiedzialną za wykonanie prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych z Rumi. Koszt całej inwestycji wyniesie około 
2 230 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki 
dofinansowaniu zewnętrznemu uzyskanemu w ramach konkursu. Na ten 
cel udało nam się pozyskać kwotę blisko 425 000,00 zł.

Zakończyły się prace związane z budową placu zabaw przy 
ul. Dąbrowskiego. Na najmłodszych czekają już m.in. urządzenia 
i zestawy sprawnościowe, piaskownica oraz huśtawki. Obiekt wyposażony 
jest również w ławki i kosze na śmieci, a całość jest ogrodzona. Inwestycja 
powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Trwają prace związane z przebudową bieżni lekkoatletycznej na 
stadionie MOSiR. W ramach prac:  zlikwidowano trybuny zachodnie 
wraz z boksem bezpieczeństwa dla przyjezdnych kibiców, usunięto 
nawierzchnię żwirową, usunięto nawierzchnię boiska do piłki siatkowej, 
wykonano roboty rozbiórkowe m.in. skoczni w dal, wycięto 4 drzewa, 
wybudowano kanalizację deszczową na dwóch odcinkach. 

Wykonano roboty ziemne, trwają prace związane z postawieniem 
fundamentów.

Zakończyły się prace związane z budową tych ulic. Koszt całej inwestycji wyniósł około 1 097 543,24 zł. 
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu – na ten cel 
pozyskano kwotę blisko 280 000,00 zł.

Trwają obecnie prace, ich zakres obejmuje wykonanie kanalizacji 
deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz 
budowę układu drogowego. Koszt całej inwestycji wyniesie około 
1 033 206,73 zł.   Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu – na ten cel 
pozyskano kwotę blisko 350 000,00 zł.
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Wydarzenie

Po raz pierwszy specjalny koncert z okazji Dnia Seniora 

zorganizowano w 2016 roku. Wydarzenie jest efektem 

współpracy pomiędzy burmistrzem Michałem Pasiecznym, 

przewodniczącym Rady Miejskiej Arielem Sinickim a Rumską 

Radą Seniorów. 

Ze względu na wielkie zainteresowanie publiczności koncert 

Krzysztofa Krawczyka zorganizowano w Rumi dwukrotnie – 

i za każdym razem hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

wypełniona była po brzegi. 

– Dotychczas gościliśmy m.in. Krystynę Giżowską czy Halinę 

Frąckowiak. W tym roku zaprosiliśmy Krzysztofa Krawczyka, 

muzyka znanego i lubianego – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. – Staramy się tworzyć 

przyjazną przestrzeń dla seniorów. Warto pamiętać, że każdy 

z nas będzie kiedyś seniorem. Udało nam się zrealizować 

wiele projektów skierowanych do tej grupy społecznej: 

Pudełko życia, Rumską Kartę Seniora czy Rumski Dzień 

Seniora – dodaje. 

– Na obu koncertach trybuny były pełne. Cieszymy się, 

że miasto dba o seniorów. Dzięki tworzonej dla nas ofercie nie 

siedzimy przed telewizorami, a możemy być aktywni – mówi 

Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rumskiej Rady 

Seniorów. 

W tym roku po raz kolejny przedsięwzięcie zostało 

rozbudowane o bezpłatną ofertę przygotowaną przez 

podmioty prywatne. W Centrum Abraham wszyscy seniorzy 

mogli skorzystać z wielu interesujących propozycji – 

całkowicie darmowo. Do dyspozycji gości byli m.in. radca 

prawny, trenerzy fitness czy rehabilitanci. 

Krzysztof
Krawczyk
L e g e n d a r n y  p o l s k i 

wokalista o charaktery-

stycznym głosie, autor 

setek kompozycji, które 

na stałe wpisały się do 

kanonu polskiej muzyki 

rozrywkowej. Krzysztof 

K r a w c z y k  s w o i m i 

występami uświetnił 

t e g o ro c z n y  R u m s k i 

Dzień Seniora. 

Gościem specjalnym
Rumskiego Dnia Seniora 2018 

14

Festiwal
Muzyki

Religijnej

Międzynarodowy

im. Ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi

Chór Dziewczęcy „Skowronki” z Poznania pod dyrekcją Alicji Szelugi otrzymał Grand Prix rumskiego Festiwalu 

Muzyki Religijnej. W kategorii organowej najlepszy okazał się Mateusz Kozieł z Akademii Muzycznej w Katowicach.  

Festiwal im. ks. Ormińskiego to wydarzenie 

z tradycjami. Najlepsze chóry, organiści  i zespoły 

wokalne już po raz trzydziesty zebrały się 

w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożenia Wiernych. Spośród nich jury 

konkursowe wybierało te, które swoje programy 

muzyczne prezentowały w najciekawszy sposób. 

W tym roku tytuł najlepszego chóru przypadł 

zespołowi „Skowronki” z Poznania, zaś wśród 

organistów bezkonkurencyjny okazał się Mateusz 

Kozieł. 

– Tegoroczni zwycięzcy prezentowali bardzo 

wysoki poziom artystyczny - mówi organizator 

wydarzenia Daniel Ptach. – Nasz festiwal jest 

jednym z sześciu, których laureaci kwalifikują się 

do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana 

Stuligrosza. Oznacza to, że Festiwal im. 

ks. Ormińskiego stanowi jedno z czołowych 

wydarzeń tego typu w Polsce – dodaje. 

Ponadto wśród zespołów kameralnych pierwsze 

miejsce otrzymała grupa „Minimus” z Poznania 

pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. Natomiast 

za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku 

kaszubskim nagrodzono Chór Kameralny 

„Sirenes” z Warszawy pod dyrekcją Magdaleny 

Gruziel. Złoty Dyplom i pierwsze miejsce wśród 

zespołów chóralnych otrzymał Akademicki Chór 

Politechniki Gdańskiej. 

Wydarzenie tradycyjnie zorganizowane było 

w murach Sanktuarium NMP Wspomożenia 

Wiernych w Rumi. Jak przyznaje Daniel Ptach – to 

nie przypadek. 

– To w tej parafii przez wiele lat pracował patron 

naszego festiwalu, ksiądz Stanisław Ormiński. 

Sam budynek kościoła świetnie nadaje się do tego 

typu wydarzeń. Ma dobrą akustykę, dysponuje 

wieloma pomieszczeniami ułatwiającymi 

organizację. Wyposażony jest też we wspaniałe 

organy, które są wymarzonym instrumentem do 

koncertowania – dodaje. 

Poza zmaganiami konkursowymi w tegorocznym 

programie znalazły się m.in. dwa prawykonania 

światowe na dwa flety i organy utworów Macieja 

Żółtowskiego „3x9” i Jarosława Siwińskiego „Trzy 

postacie w kolorze” czy seminarium dla 

dyrygentów prowadzone przez prof. Alinę 

Kowalską-Pińczak. 

W murach Sanktuarium wybrzmiały także 

tradycyjne utwory „Gaude Mater Polonia”, 

Symfonia Nr 38 D-dur (Praska) Mozarta czy 

Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego. 

 

Najlepsze
zespoły

chóralne
nagrodzone

Za nami XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego

15Kultura

Gwiazdą Festiwalu był:

Chór Gospel Joy i Kasia Moś 
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wypełniona była po brzegi. 

– Dotychczas gościliśmy m.in. Krystynę Giżowską czy Halinę 

Frąckowiak. W tym roku zaprosiliśmy Krzysztofa Krawczyka, 

muzyka znanego i lubianego – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. – Staramy się tworzyć 

przyjazną przestrzeń dla seniorów. Warto pamiętać, że każdy 

z nas będzie kiedyś seniorem. Udało nam się zrealizować 

wiele projektów skierowanych do tej grupy społecznej: 

Pudełko życia, Rumską Kartę Seniora czy Rumski Dzień 

Seniora – dodaje. 

– Na obu koncertach trybuny były pełne. Cieszymy się, 

że miasto dba o seniorów. Dzięki tworzonej dla nas ofercie nie 

siedzimy przed telewizorami, a możemy być aktywni – mówi 

Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rumskiej Rady 

Seniorów. 

W tym roku po raz kolejny przedsięwzięcie zostało 

rozbudowane o bezpłatną ofertę przygotowaną przez 

podmioty prywatne. W Centrum Abraham wszyscy seniorzy 

mogli skorzystać z wielu interesujących propozycji – 

całkowicie darmowo. Do dyspozycji gości byli m.in. radca 

prawny, trenerzy fitness czy rehabilitanci. 

Krzysztof
Krawczyk
L e g e n d a r n y  p o l s k i 

wokalista o charaktery-

stycznym głosie, autor 

setek kompozycji, które 

na stałe wpisały się do 

kanonu polskiej muzyki 

rozrywkowej. Krzysztof 

K r a w c z y k  s w o i m i 

występami uświetnił 

t e g o ro c z n y  R u m s k i 

Dzień Seniora. 

Gościem specjalnym
Rumskiego Dnia Seniora 2018 
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Festiwal
Muzyki

Religijnej

Międzynarodowy

im. Ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi

Chór Dziewczęcy „Skowronki” z Poznania pod dyrekcją Alicji Szelugi otrzymał Grand Prix rumskiego Festiwalu 

Muzyki Religijnej. W kategorii organowej najlepszy okazał się Mateusz Kozieł z Akademii Muzycznej w Katowicach.  

Festiwal im. ks. Ormińskiego to wydarzenie 

z tradycjami. Najlepsze chóry, organiści  i zespoły 

wokalne już po raz trzydziesty zebrały się 

w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożenia Wiernych. Spośród nich jury 

konkursowe wybierało te, które swoje programy 

muzyczne prezentowały w najciekawszy sposób. 

W tym roku tytuł najlepszego chóru przypadł 

zespołowi „Skowronki” z Poznania, zaś wśród 

organistów bezkonkurencyjny okazał się Mateusz 

Kozieł. 

– Tegoroczni zwycięzcy prezentowali bardzo 

wysoki poziom artystyczny - mówi organizator 

wydarzenia Daniel Ptach. – Nasz festiwal jest 

jednym z sześciu, których laureaci kwalifikują się 

do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana 

Stuligrosza. Oznacza to, że Festiwal im. 

ks. Ormińskiego stanowi jedno z czołowych 

wydarzeń tego typu w Polsce – dodaje. 

Ponadto wśród zespołów kameralnych pierwsze 

miejsce otrzymała grupa „Minimus” z Poznania 

pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. Natomiast 

za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku 

kaszubskim nagrodzono Chór Kameralny 

„Sirenes” z Warszawy pod dyrekcją Magdaleny 

Gruziel. Złoty Dyplom i pierwsze miejsce wśród 

zespołów chóralnych otrzymał Akademicki Chór 

Politechniki Gdańskiej. 

Wydarzenie tradycyjnie zorganizowane było 

w murach Sanktuarium NMP Wspomożenia 

Wiernych w Rumi. Jak przyznaje Daniel Ptach – to 

nie przypadek. 

– To w tej parafii przez wiele lat pracował patron 

naszego festiwalu, ksiądz Stanisław Ormiński. 

Sam budynek kościoła świetnie nadaje się do tego 

typu wydarzeń. Ma dobrą akustykę, dysponuje 

wieloma pomieszczeniami ułatwiającymi 

organizację. Wyposażony jest też we wspaniałe 

organy, które są wymarzonym instrumentem do 

koncertowania – dodaje. 

Poza zmaganiami konkursowymi w tegorocznym 

programie znalazły się m.in. dwa prawykonania 

światowe na dwa flety i organy utworów Macieja 

Żółtowskiego „3x9” i Jarosława Siwińskiego „Trzy 

postacie w kolorze” czy seminarium dla 

dyrygentów prowadzone przez prof. Alinę 

Kowalską-Pińczak. 

W murach Sanktuarium wybrzmiały także 

tradycyjne utwory „Gaude Mater Polonia”, 

Symfonia Nr 38 D-dur (Praska) Mozarta czy 

Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego. 

 

Najlepsze
zespoły

chóralne
nagrodzone

Za nami XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego

15Kultura

Gwiazdą Festiwalu był:

Chór Gospel Joy i Kasia Moś 
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Wyjątkowa sesja

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana 

została z okazji 64. rocznicy nadania Rumi praw 

miejskich. W jej trakcie przewodniczący Ariel 

Sinicki zaprezentował fotograficzną historię 

naszego miasta od czasów najdawniejszych po 

współczesność. 

O właściwą oprawę artystyczną sesji zadbali 

artyści pod przewodnictwem Krzysztofa 

Brzozowskiego. Zaprezentowali oni przed 

radnymi i zgromadzoną publicznością popularne 

pieśni patriotyczne. 

Punktem szczególnym było pośmiertne 

uhonorowanie Andrzeja Sadłowskiego – 

wie lo letn iego badacza dz ie jów Rumi , 

popularyzatora historii i modelarza – medalem 

„Za zasługi dla miasta”. Odznaczenie wręczyli 

rodzinie zmarłego burmistrz Michał Pasieczny, 

przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz 

radny, autor wniosku o odznaczenie Piotr 

Bartelke.

Badacz historii

Andrzej Sadłowski był autorem kilkuset 

artykułów zgromadzonych w cyklach pt. „Dzieje 

Rumi”, „Zatrzymane w kadrze”, „Rumia dawniej 

i dziś”, „Rumia w starej fotografii” czy „Kartki 

rumskie”. Publikowane były one w latach 1995-

2003 w „Gońcu Rumskim”, a następnie 

Medalem „Za 
zasługi dla 

Miasta Rumi” 
uhonorowano 

podczas 
uroczystej sesji 
Rady Miejskiej 

Andrzeja 
Sadłowskiego, 
wieloletniego 

badacza 
lokalnej historii. 

Samorząd Sprawy społeczne

w „Dzienniku Bałtyckim”. 

Autor był gorącym orędownikiem powstania 

Muzeum Miasta Rumi. Sporządził pełną 

dokumentac ję  prac  a rcheo log icznych 

prowadzonych na terenie ruin starego kościoła 

w  l a t a c h  1 9 9 5 / 1 9 9 6  o r a z  k a p l i c y 

Przebendowskich przez Muzeum Archeologiczne 

z Gdańska. W roku 1995 z okazji otwarcia 

„Dworku pod Lipami” przygotował wystawę, 

która w szczątkowej formie przetrwała do dnia 

dzisiejszego. 

Swój dorobek Andrzej Sadłowski prezentował na 

autorskiej stronie internetowej, która dostępna 

jest do dziś pod adresem www.rumia.edu.pl/dr/
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Nasza współpraca przyniosła konkretne rezultatyMieczysław Grzenia:

Rumską Radę Seniorów powołano w sierpniu 

2014 roku. Składa się ona z 14 osób chcących 

działać na rzecz swojego środowiska. Do zadań 

Rady należy między innymi: współpraca 

z  s a m o r z ą d e m  o r a z  o r g a n i z a c j a m i 

pozarządowymi czy monitorowanie potrzeb 

seniorów zamieszkujących Rumię. Rada 

doradza także władzom miasta w zakresie 

polityki i zadań realizowanych na rzecz osób 

starszych.

–  Głównym sukcesem Rady Seniorów jest to, że 

w ostatnich latach w Rumi zaczęło się dużo 

mówić o sprawach osób starszych – mówi 

Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady. 

– Poza dużymi projektami realizowaliśmy też te 

mniejsze, często równie potrzebne seniorom. 

Chodzi tu np. o ławki czy wiaty autobusowe. 

Wiele przedsięwzięć udało nam się zrealizować, 

wiele jeszcze przed nami – dodaje.

– Rada Seniorów pełni rolę pomostu między 

mieszkańcami a Urzędem Miasta. Podczas 

comiesięcznych dyżurów w Stacji Kultura 

seniorzy mogli zgłaszać się do nas ze swoimi 

propozycjami czy problemami – mówi Renata 

Grzesiak, prezes Rumskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. – Dzięki zaangażowaniu 

Rady Seniorów łatwiej jest realizować postulaty 

mieszkańców, które trudno byłoby doprowadzić 

Rumska Karta Seniora, Pudełko Życia 
czy Dzień Seniora. To tylko część 
działań inicjowanych przez Rumską 
Radę Seniorów. Jej przedstawiciele 
podsumowali swoją czteroletnią 
działalność podczas specjalnej 
uroczystości. 

do końca w pojedynkę. Seniorzy najczęściej 

proponowal i  s tworzenie  dodatkowych 

przys tanków,  montaż oświet len ia  czy 

zwiększenie ilości koszy na śmieci – dodaje.

– To bardzo budujące, że na płaszczyźnie 

samorządowej udało się wypracować tak ważne 

rozwiązania. Mam nadzieję, że współpraca 

podczas drugiej kadencji Rumskiej Rady 

Seniorów będzie równie skuteczna i efektywna – 

dodał Mieczysław Grzenia.

W trakcie oficjalnego zakończenia pierwszej 

k a d e n c j i  z a  d z i a ł a l n o ś ć  r a d n y c h 

i zaangażowanie wszystkich związanych z nią 

osób podziękował również burmistrz Michał 

Pasieczny, który wręczył wyróżnionym statuetki 

oraz zestawy miejskich gadżetów.

Rumska
Rada

Seniorów
zakończyła

pierwszą
kadencję

Wernisaże, występy chóralne, seminaria naukowe 

i konkursy. Oferta tegorocznej edycji wydarzenia 

obfitowała w interesujące propozycje. W Rumi 

zorganizowano wernisaż pt. „Irredenta 

w malarstwie Macieja Tamkuna”. Malarz, 

pedagog i  poeta przedstawi ł  26 prac 

pokazujących chwałę polskiego oręża. 

Podsumowaniem całego cyklu wydarzeń była 

uroczysta Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego. 

Medal dla malarza z Rumi

W czasie gali „Medalem za Zasługi dla Powiatu 

Wejherowskiego” uhonorowano regionalnych 

działaczy sportowych i artystów. W gronie 

wyróżnionych znalazł się również mieszkaniec 

Rumi – malarz Hubert Szymosz. Artysta znany 

jest z obrazów i dioram przedstawiających ptaki. 

– Tego typu dzieła to twórczość unikatowa w skali 

europejskiej. Ptaki w odpowiedni sposób 

wkomponowane w obraz mogą przetrwać 

i ozdabiać wnętrza pomieszczeń przez wiele lat – 

uzasadniała kapituła konkursowa pod 

przewodnictwem Ryszarda Czarneckiego. 

W swojej karierze artysta tworzył także 

reprodukcje dzieł wielkich mistrzów. Ma na 

koncie  m. in .  wykonanie kopi i  obrazu 

„Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży 

katedry w Krakowie w 1521 roku”  w oryginalnych 

rozmiarach. 

Dla młodszych mieszkańców Rumi Hubert 

Szymosz organizuje żywe lekcje ze sztuką. 

Odbywają się one w jego galerii Hubertus Art przy 

ulicy Dąbrowskiego. 

„Lira” nagrodzona

Podobny tytuł otrzymał także chór „Lira” im. 

ks. Ormińskiego. Kapituła konkursowa doceniła 

rumską grupę za dorobek artystyczny oraz 

szerzenie działalności kulturalnej. Z rąk starosty 

Gabrieli Lisius medal odebrały prezes Regina 

Czaja i dyrygent Katarzyna Januszewska.

„Lira” to zespół z tradycjami. Powstał 31 stycznia 

1938 roku pod nazwą „Auxilium” z inicjatywy 

założyciela placówki salezjańskiej w Rumi, 

muzyka ks. Jana Kasprzyka oraz działacza 

amatorskiego ruchu śpiewaczego Ignacego Hepki.

W 1961 roku kierownictwo artystyczne nad 

chórem „Lira” przejął ks. profesor Stanisław 

Ormiński, wybitny muzyk, pedagog i kompozytor, 

autor znanego w kraju i za granicą Apelu 

Jasnogórskiego, patriota, uczestnik powstania 

warszawskiego.

Na przełomie września i paź-
dziernika na terenie powiatu 
wejherowskiego odbywały się 
dziesiątki wydarzeń kulturalnych 
przybliżających lokalną muzykę, 
malarstwo, rzemiosło, sport 
i historię. Wszystko w ramach 
powiatowych Dni Kultury. 

Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego 2018
Tydzień

pełen
kultury

– Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego to 

okazja, aby nagrodzić i wyróżnić twórców 

zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, 

często takimi, które powoli odchodzą 

w zapomnienie – mówi radna powiatowa Ewa 

Pasieczna. – Wyzwaniem na przyszłe lata jest 

zwiększanie frekwencji i szerzenie informacji 

o Dniach Kultury Powiatu Wejherowskiego, 

np. wśród uczniów szkół. Warto bowiem 

pokazywać naszych lokalnych twórców ogółowi 

mieszkańców – dodaje.  
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Wyjątkowa sesja

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana 

została z okazji 64. rocznicy nadania Rumi praw 

miejskich. W jej trakcie przewodniczący Ariel 

Sinicki zaprezentował fotograficzną historię 

naszego miasta od czasów najdawniejszych po 

współczesność. 

O właściwą oprawę artystyczną sesji zadbali 

artyści pod przewodnictwem Krzysztofa 

Brzozowskiego. Zaprezentowali oni przed 

radnymi i zgromadzoną publicznością popularne 

pieśni patriotyczne. 

Punktem szczególnym było pośmiertne 

uhonorowanie Andrzeja Sadłowskiego – 

wie lo letn iego badacza dz ie jów Rumi , 

popularyzatora historii i modelarza – medalem 

„Za zasługi dla miasta”. Odznaczenie wręczyli 

rodzinie zmarłego burmistrz Michał Pasieczny, 

przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz 

radny, autor wniosku o odznaczenie Piotr 

Bartelke.

Badacz historii

Andrzej Sadłowski był autorem kilkuset 

artykułów zgromadzonych w cyklach pt. „Dzieje 

Rumi”, „Zatrzymane w kadrze”, „Rumia dawniej 

i dziś”, „Rumia w starej fotografii” czy „Kartki 

rumskie”. Publikowane były one w latach 1995-

2003 w „Gońcu Rumskim”, a następnie 

Medalem „Za 
zasługi dla 

Miasta Rumi” 
uhonorowano 

podczas 
uroczystej sesji 
Rady Miejskiej 

Andrzeja 
Sadłowskiego, 
wieloletniego 

badacza 
lokalnej historii. 

Samorząd Sprawy społeczne

w „Dzienniku Bałtyckim”. 

Autor był gorącym orędownikiem powstania 

Muzeum Miasta Rumi. Sporządził pełną 

dokumentac ję  prac  a rcheo log icznych 

prowadzonych na terenie ruin starego kościoła 

w  l a t a c h  1 9 9 5 / 1 9 9 6  o r a z  k a p l i c y 

Przebendowskich przez Muzeum Archeologiczne 

z Gdańska. W roku 1995 z okazji otwarcia 

„Dworku pod Lipami” przygotował wystawę, 

która w szczątkowej formie przetrwała do dnia 

dzisiejszego. 

Swój dorobek Andrzej Sadłowski prezentował na 

autorskiej stronie internetowej, która dostępna 

jest do dziś pod adresem www.rumia.edu.pl/dr/
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Nasza współpraca przyniosła konkretne rezultatyMieczysław Grzenia:

Rumską Radę Seniorów powołano w sierpniu 

2014 roku. Składa się ona z 14 osób chcących 

działać na rzecz swojego środowiska. Do zadań 

Rady należy między innymi: współpraca 

z  s a m o r z ą d e m  o r a z  o r g a n i z a c j a m i 

pozarządowymi czy monitorowanie potrzeb 

seniorów zamieszkujących Rumię. Rada 

doradza także władzom miasta w zakresie 

polityki i zadań realizowanych na rzecz osób 

starszych.

–  Głównym sukcesem Rady Seniorów jest to, że 

w ostatnich latach w Rumi zaczęło się dużo 

mówić o sprawach osób starszych – mówi 

Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady. 

– Poza dużymi projektami realizowaliśmy też te 

mniejsze, często równie potrzebne seniorom. 

Chodzi tu np. o ławki czy wiaty autobusowe. 

Wiele przedsięwzięć udało nam się zrealizować, 

wiele jeszcze przed nami – dodaje.

– Rada Seniorów pełni rolę pomostu między 

mieszkańcami a Urzędem Miasta. Podczas 

comiesięcznych dyżurów w Stacji Kultura 

seniorzy mogli zgłaszać się do nas ze swoimi 

propozycjami czy problemami – mówi Renata 

Grzesiak, prezes Rumskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. – Dzięki zaangażowaniu 

Rady Seniorów łatwiej jest realizować postulaty 

mieszkańców, które trudno byłoby doprowadzić 

Rumska Karta Seniora, Pudełko Życia 
czy Dzień Seniora. To tylko część 
działań inicjowanych przez Rumską 
Radę Seniorów. Jej przedstawiciele 
podsumowali swoją czteroletnią 
działalność podczas specjalnej 
uroczystości. 

do końca w pojedynkę. Seniorzy najczęściej 

proponowal i  s tworzenie  dodatkowych 

przys tanków,  montaż oświet len ia  czy 

zwiększenie ilości koszy na śmieci – dodaje.

– To bardzo budujące, że na płaszczyźnie 

samorządowej udało się wypracować tak ważne 

rozwiązania. Mam nadzieję, że współpraca 

podczas drugiej kadencji Rumskiej Rady 

Seniorów będzie równie skuteczna i efektywna – 

dodał Mieczysław Grzenia.

W trakcie oficjalnego zakończenia pierwszej 

k a d e n c j i  z a  d z i a ł a l n o ś ć  r a d n y c h 

i zaangażowanie wszystkich związanych z nią 

osób podziękował również burmistrz Michał 

Pasieczny, który wręczył wyróżnionym statuetki 

oraz zestawy miejskich gadżetów.

Rumska
Rada

Seniorów
zakończyła

pierwszą
kadencję

Wernisaże, występy chóralne, seminaria naukowe 

i konkursy. Oferta tegorocznej edycji wydarzenia 

obfitowała w interesujące propozycje. W Rumi 

zorganizowano wernisaż pt. „Irredenta 

w malarstwie Macieja Tamkuna”. Malarz, 

pedagog i  poeta przedstawi ł  26 prac 

pokazujących chwałę polskiego oręża. 

Podsumowaniem całego cyklu wydarzeń była 

uroczysta Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego. 

Medal dla malarza z Rumi

W czasie gali „Medalem za Zasługi dla Powiatu 

Wejherowskiego” uhonorowano regionalnych 

działaczy sportowych i artystów. W gronie 

wyróżnionych znalazł się również mieszkaniec 

Rumi – malarz Hubert Szymosz. Artysta znany 

jest z obrazów i dioram przedstawiających ptaki. 

– Tego typu dzieła to twórczość unikatowa w skali 

europejskiej. Ptaki w odpowiedni sposób 

wkomponowane w obraz mogą przetrwać 

i ozdabiać wnętrza pomieszczeń przez wiele lat – 

uzasadniała kapituła konkursowa pod 

przewodnictwem Ryszarda Czarneckiego. 

W swojej karierze artysta tworzył także 

reprodukcje dzieł wielkich mistrzów. Ma na 

koncie  m. in .  wykonanie kopi i  obrazu 

„Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży 

katedry w Krakowie w 1521 roku”  w oryginalnych 

rozmiarach. 

Dla młodszych mieszkańców Rumi Hubert 

Szymosz organizuje żywe lekcje ze sztuką. 

Odbywają się one w jego galerii Hubertus Art przy 

ulicy Dąbrowskiego. 

„Lira” nagrodzona

Podobny tytuł otrzymał także chór „Lira” im. 

ks. Ormińskiego. Kapituła konkursowa doceniła 

rumską grupę za dorobek artystyczny oraz 

szerzenie działalności kulturalnej. Z rąk starosty 

Gabrieli Lisius medal odebrały prezes Regina 

Czaja i dyrygent Katarzyna Januszewska.

„Lira” to zespół z tradycjami. Powstał 31 stycznia 

1938 roku pod nazwą „Auxilium” z inicjatywy 

założyciela placówki salezjańskiej w Rumi, 

muzyka ks. Jana Kasprzyka oraz działacza 

amatorskiego ruchu śpiewaczego Ignacego Hepki.

W 1961 roku kierownictwo artystyczne nad 

chórem „Lira” przejął ks. profesor Stanisław 

Ormiński, wybitny muzyk, pedagog i kompozytor, 

autor znanego w kraju i za granicą Apelu 

Jasnogórskiego, patriota, uczestnik powstania 

warszawskiego.

Na przełomie września i paź-
dziernika na terenie powiatu 
wejherowskiego odbywały się 
dziesiątki wydarzeń kulturalnych 
przybliżających lokalną muzykę, 
malarstwo, rzemiosło, sport 
i historię. Wszystko w ramach 
powiatowych Dni Kultury. 

Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego 2018
Tydzień

pełen
kultury

– Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego to 

okazja, aby nagrodzić i wyróżnić twórców 

zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, 

często takimi, które powoli odchodzą 

w zapomnienie – mówi radna powiatowa Ewa 

Pasieczna. – Wyzwaniem na przyszłe lata jest 

zwiększanie frekwencji i szerzenie informacji 

o Dniach Kultury Powiatu Wejherowskiego, 

np. wśród uczniów szkół. Warto bowiem 

pokazywać naszych lokalnych twórców ogółowi 

mieszkańców – dodaje.  
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Cmentarzysko sprzed wieków

Okolice Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

co kilkakrotnie podkreślałem na łamach 

Rumskich Nowin, są przestrzenią wyjątkową dla 

dziejów naszego miasta. Dwa tysiące lat temu 

w tym miejscu znajdowało się bowiem… dużych 

rozmiarów cmentarzysko kultury oksywskiej.

Pierwsze ślady nekropolii odkryto już w latach 

pięćdziesiątych. Dzięki pracy archeologów 

wiadomo, że starożytni mieszkańcy naszych ziem 

chowali zmarłych w charakterystycznych jamach 

wydrążonych w ziemi (groby jamowe) oraz 

w zakopanych popielnicach, czyli naczyniach 

glinianych (groby popielnicowe).

Razem ze szczątkami do grobów wkładali także 

przedmioty należące do zmarłego. Właśnie dzięki 

temu tradycji rumskie cmentarzysko stało się dla 

badaczy  prawdz iwą „wyspą skarbów” 

i umożliwiło poznanie zwyczajów dawnych 

„rumian”. 

Setki artefaktów

W niemal wszystkich grobach znaleziono 

różnego rodzaju zapinki. Niektóre odznaczały się 

dużymi rozmiarami, ozdobione były guzkami 

Domek
toromistrza
i dróżnika 

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Na zd jęc iu  w idoczny  j e s t  domek 
toromistrza i dróżnika z 1870 roku, czyli 
z czasów, kiedy budowano linie kolejową 
przecinającą dzisiejszy obszar Rumi. 
Znajdował się on w obrębie przystanku 
SKM Rumia Janowo. Rozebrano go – mimo 
wartości historycznej – w 2005 roku. 

Janowski przystanek istniał już przed 
wojną, początkowo nie był jednak 
umieszczany w oficjalnych rozkładach 
i służył wyłącznie pracownikom kolei – 
podobnie jak dzisiaj Gdynia Cisowa 
Elektryfikowana. Znajdował się on tuż 
przy dawnym wiadukcie z 1907 roku.

Autor artykułu:
Darek Rybacki 
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nr 169
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliża się kolejna zmiana w systemie segregowania odpadów wynikająca 

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

Do dotychczas zbieranych w naszych pergolach śmietnikowych grup odpadów 

jakimi są plastiki i metale, szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz 

odpady zmieszane dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też 

bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych pojemników. W gminie Kosakowo 

system ten wejdzie w życie już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach 

należących do Komunalnego Związku Gmin wprowadzenie nowego pojemnika do 

segregacji planowane jest na początek 2020 r.

Obecnie w gminach trwają prace nad zaplanowaniem możliwie płynnego 

przejścia na nowy system. Rozszerzenie systemu segregacji wydawać się może 

kolejną jego komplikacją, ale efektem wprowadzonych zmian, przy rzetelnym 

podejściu mieszkańców do selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe 

zagospodarowanie.

Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do stosowania 

przydomowych kompostowników, w których w naturalny sposób resztki 

jedzenia, opadłe liście, zeschłe rośliny ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości 

kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody, krążą w przyrodzie dając życie 

kolejnym organizmom.

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zagospodarowania bioodpadów 

w kompostownikach przydomowych, powinni zbierać je w osobnych pojemnikach 

koloru brązowego, których opróżnianiem zajmie się firma wywozowa odbierająca 

odpady z terenu gminy i dostarczy je do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. Tam po wstępnym oczyszczeniu zostaną one skierowane 

do odpowiednich instalacji pozwalających przekształcić je w nawóz lub biogaz do 

ODPADY KUCHENNE – Co warto wiedzieć

Dodatek
specjalny

i nacięciami wskazującymi na kontakty z kulturą 

ce l t y cką .  Jedna  z  zap inek  pos iada ła 

charakterystyczny ornament typowy dla 

północnych Niemiec, Gotlandii i Skandynawii. 

Często odnajdowano też klamry do pasów, wśród 

których dominowały dwa podstawowe typy: 

jednoczęściowe i dwuczęściowe. Te ostatnie 

wyposażone były w zawiasy. 

A rcheo lodzy  zna leź l i  t akże  w i s io rk i . 

Najciekawszym egzemplarzem był ten 

ozdobiony potrójnymi grupami kuleczek 

i połączony ze szklanymi paciorkami – zapewne 

importowanymi z południa. Dzięki rumskiemu 

cmentarzysku wiadomo, że mieszkańcy tych ziem 

znali  także brzytwy (odnaleziono dwa 

egzemplarze), szczypce, a nadgarstki zdobili 

bransoletami. 

Dużą grupą znalezisk była ceramika. Najczęściej 

znajdowano baniaste naczynia różnego rodzaju, 

a także kubki, miski, niecki.

W grobach odnaleziono też broń. Oprócz 

różnego rodzaju grotów (część z nich była 

bogato zdobiona), wykopano także miecze 

i noże: egzemplarze zarówno jedno, jak 

i obosieczne o różnej długości. Osobną 

kategorią znalezisk są tzw. „umba”, czyli 

wyodrębniona, środkowa część tarczy bojowej. 

Miecze ,  groty,  noże  i  inne  e lementy 

wyposażenia wojowników rytualnie wyginano – 

tak, aby nikt inny nie mógł ich nigdy użyć.

Zdolni rzemieślnicy

Dzięki znaleziskom wiemy, że najdawniejsi 

mieszkańcy współczesnych ziem Rumi byli 

sprawnymi rzemieślnikami. Potrafili wytwarzać 

Domek toromistrza
z 1870 roku.
Fot. A. Sadłowski

W tym miejscu
znajdował się

domek toromistrza

Inwentarz grobu popielnicowego, na rysunku widoczne

elementy uzbrojenia, zapinka, umbo tarczy i popielnica.

skomplikowaną broń jedno- i obosieczną oraz 

bogato zdobili wytwarzane przedmioty. 

Z pewnością kontaktowali się z przedstawicielami 

innych kultur, np. kultury celtyckiej czy rzymskiej. 

Zapewne miało to związek ze znajdującymi się 

w okolicy szlakami handlowymi. 

Większość z rumskich znalezisk trafiła do 

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w którym 

znajduje się do dzisiaj. 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin 

„Dol ina  Redy i  Chy lonk i  ”obecn ie 

z powodzeniem segregują powstałe 

w domach odpady na surowce i na kilka 

innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony 

w poszczególnych gminach sposób do 

utylizacji odpady wielkogabarytowe 

(meble, opony), zielone (liście, trawę), 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

tekstylia, przeterminowane leki, zużyte 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Uwaga: Zbierać będziemy roślinne odpadki kuchenne takie jak 
obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy czy herbaty, skorupki jaj, 
pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (bez mięsa i kości), 
a także kartonowe wytłoczki po jajkach oraz cięte kwiaty. Taka mieszanka 
odpadów zapewni możliwie wysoką jakość kompostu i potencjał odzysku 
biogazu bez powstawania uciążliwości zapachowych. 

baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz resztki farb, lakierów (jako 

odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego też nie mamy wątpliwości, 

że wydzielenie także odpadów kuchennych, które stanowią od 30-40 % wszystkich 

wytwarzanych w domach odpadów komunalnych nie będzie problemem

Dzięki odpowiedniej segregacji ww. grup odpadów, do kosza na odpady 

zmieszane (resztkowe) może trafić tylko ok. 15 % wytwarzanych w domach śmieci, 

które nie nadają się do dalszego przetworzenia i ostatecznie kierowane są na 

składowiska.

Jakie artefakty
odnaleziono
na starożytnym
rumskim cmentarzysku? 
Naczynia, biżuteria, broń, narzędzia, przedmioty 
codz iennego użytku  –  podczas  badań 
archeologicznych prowadzonych w latach 50. 
i 60. w obrębie cmentarzyska kultury oksywskiej 
archeolodzy odnaleźli  setki ar tefaktów 
o znacznej wartości. 

Gliniana szkatułka pochodząca z grobu jamowego.

Rytualnie zwinięty miecz. Broń niszczono w ten sposób,

aby 'uśmiercić' ją wraz ze zmarłym wojownikiem.

Ozdobna klamra do pasa odnaleziona w Rumi.

Gliniany kubek z jednego z rumskich grobów.
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Cmentarzysko sprzed wieków

Okolice Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

co kilkakrotnie podkreślałem na łamach 

Rumskich Nowin, są przestrzenią wyjątkową dla 

dziejów naszego miasta. Dwa tysiące lat temu 

w tym miejscu znajdowało się bowiem… dużych 

rozmiarów cmentarzysko kultury oksywskiej.

Pierwsze ślady nekropolii odkryto już w latach 

pięćdziesiątych. Dzięki pracy archeologów 

wiadomo, że starożytni mieszkańcy naszych ziem 

chowali zmarłych w charakterystycznych jamach 

wydrążonych w ziemi (groby jamowe) oraz 

w zakopanych popielnicach, czyli naczyniach 

glinianych (groby popielnicowe).

Razem ze szczątkami do grobów wkładali także 

przedmioty należące do zmarłego. Właśnie dzięki 

temu tradycji rumskie cmentarzysko stało się dla 

badaczy  prawdz iwą „wyspą skarbów” 

i umożliwiło poznanie zwyczajów dawnych 

„rumian”. 

Setki artefaktów

W niemal wszystkich grobach znaleziono 

różnego rodzaju zapinki. Niektóre odznaczały się 

dużymi rozmiarami, ozdobione były guzkami 

Domek
toromistrza
i dróżnika 

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Na zd jęc iu  w idoczny  j e s t  domek 
toromistrza i dróżnika z 1870 roku, czyli 
z czasów, kiedy budowano linie kolejową 
przecinającą dzisiejszy obszar Rumi. 
Znajdował się on w obrębie przystanku 
SKM Rumia Janowo. Rozebrano go – mimo 
wartości historycznej – w 2005 roku. 

Janowski przystanek istniał już przed 
wojną, początkowo nie był jednak 
umieszczany w oficjalnych rozkładach 
i służył wyłącznie pracownikom kolei – 
podobnie jak dzisiaj Gdynia Cisowa 
Elektryfikowana. Znajdował się on tuż 
przy dawnym wiadukcie z 1907 roku.

Autor artykułu:
Darek Rybacki 

18
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CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliża się kolejna zmiana w systemie segregowania odpadów wynikająca 

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

Do dotychczas zbieranych w naszych pergolach śmietnikowych grup odpadów 

jakimi są plastiki i metale, szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) oraz 

odpady zmieszane dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też 

bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych pojemników. W gminie Kosakowo 

system ten wejdzie w życie już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach 

należących do Komunalnego Związku Gmin wprowadzenie nowego pojemnika do 

segregacji planowane jest na początek 2020 r.

Obecnie w gminach trwają prace nad zaplanowaniem możliwie płynnego 

przejścia na nowy system. Rozszerzenie systemu segregacji wydawać się może 

kolejną jego komplikacją, ale efektem wprowadzonych zmian, przy rzetelnym 

podejściu mieszkańców do selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe 

zagospodarowanie.

Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do stosowania 

przydomowych kompostowników, w których w naturalny sposób resztki 

jedzenia, opadłe liście, zeschłe rośliny ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości 

kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody, krążą w przyrodzie dając życie 

kolejnym organizmom.

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości zagospodarowania bioodpadów 

w kompostownikach przydomowych, powinni zbierać je w osobnych pojemnikach 

koloru brązowego, których opróżnianiem zajmie się firma wywozowa odbierająca 

odpady z terenu gminy i dostarczy je do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. Tam po wstępnym oczyszczeniu zostaną one skierowane 

do odpowiednich instalacji pozwalających przekształcić je w nawóz lub biogaz do 

ODPADY KUCHENNE – Co warto wiedzieć

Dodatek
specjalny

i nacięciami wskazującymi na kontakty z kulturą 

ce l t y cką .  Jedna  z  zap inek  pos iada ła 

charakterystyczny ornament typowy dla 

północnych Niemiec, Gotlandii i Skandynawii. 

Często odnajdowano też klamry do pasów, wśród 

których dominowały dwa podstawowe typy: 

jednoczęściowe i dwuczęściowe. Te ostatnie 

wyposażone były w zawiasy. 

A rcheo lodzy  zna leź l i  t akże  w i s io rk i . 

Najciekawszym egzemplarzem był ten 

ozdobiony potrójnymi grupami kuleczek 

i połączony ze szklanymi paciorkami – zapewne 

importowanymi z południa. Dzięki rumskiemu 

cmentarzysku wiadomo, że mieszkańcy tych ziem 

znali  także brzytwy (odnaleziono dwa 

egzemplarze), szczypce, a nadgarstki zdobili 

bransoletami. 

Dużą grupą znalezisk była ceramika. Najczęściej 

znajdowano baniaste naczynia różnego rodzaju, 

a także kubki, miski, niecki.

W grobach odnaleziono też broń. Oprócz 

różnego rodzaju grotów (część z nich była 

bogato zdobiona), wykopano także miecze 

i noże: egzemplarze zarówno jedno, jak 

i obosieczne o różnej długości. Osobną 

kategorią znalezisk są tzw. „umba”, czyli 

wyodrębniona, środkowa część tarczy bojowej. 

Miecze ,  groty,  noże  i  inne  e lementy 

wyposażenia wojowników rytualnie wyginano – 

tak, aby nikt inny nie mógł ich nigdy użyć.

Zdolni rzemieślnicy

Dzięki znaleziskom wiemy, że najdawniejsi 

mieszkańcy współczesnych ziem Rumi byli 

sprawnymi rzemieślnikami. Potrafili wytwarzać 

Domek toromistrza
z 1870 roku.
Fot. A. Sadłowski

W tym miejscu
znajdował się

domek toromistrza

Inwentarz grobu popielnicowego, na rysunku widoczne

elementy uzbrojenia, zapinka, umbo tarczy i popielnica.

skomplikowaną broń jedno- i obosieczną oraz 

bogato zdobili wytwarzane przedmioty. 

Z pewnością kontaktowali się z przedstawicielami 

innych kultur, np. kultury celtyckiej czy rzymskiej. 

Zapewne miało to związek ze znajdującymi się 

w okolicy szlakami handlowymi. 

Większość z rumskich znalezisk trafiła do 

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w którym 

znajduje się do dzisiaj. 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin 

„Dol ina  Redy i  Chy lonk i  ”obecn ie 

z powodzeniem segregują powstałe 

w domach odpady na surowce i na kilka 

innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony 

w poszczególnych gminach sposób do 

utylizacji odpady wielkogabarytowe 

(meble, opony), zielone (liście, trawę), 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

tekstylia, przeterminowane leki, zużyte 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Uwaga: Zbierać będziemy roślinne odpadki kuchenne takie jak 
obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy czy herbaty, skorupki jaj, 
pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (bez mięsa i kości), 
a także kartonowe wytłoczki po jajkach oraz cięte kwiaty. Taka mieszanka 
odpadów zapewni możliwie wysoką jakość kompostu i potencjał odzysku 
biogazu bez powstawania uciążliwości zapachowych. 

baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz resztki farb, lakierów (jako 

odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego też nie mamy wątpliwości, 

że wydzielenie także odpadów kuchennych, które stanowią od 30-40 % wszystkich 

wytwarzanych w domach odpadów komunalnych nie będzie problemem

Dzięki odpowiedniej segregacji ww. grup odpadów, do kosza na odpady 

zmieszane (resztkowe) może trafić tylko ok. 15 % wytwarzanych w domach śmieci, 

które nie nadają się do dalszego przetworzenia i ostatecznie kierowane są na 

składowiska.

Jakie artefakty
odnaleziono
na starożytnym
rumskim cmentarzysku? 
Naczynia, biżuteria, broń, narzędzia, przedmioty 
codz iennego użytku  –  podczas  badań 
archeologicznych prowadzonych w latach 50. 
i 60. w obrębie cmentarzyska kultury oksywskiej 
archeolodzy odnaleźli  setki ar tefaktów 
o znacznej wartości. 

Gliniana szkatułka pochodząca z grobu jamowego.

Rytualnie zwinięty miecz. Broń niszczono w ten sposób,

aby 'uśmiercić' ją wraz ze zmarłym wojownikiem.

Ozdobna klamra do pasa odnaleziona w Rumi.

Gliniany kubek z jednego z rumskich grobów.
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Wystawa malarstwa Macieja Tamkuna pt. „Irredenta 

w malarstwie Macieja Tamkuna”, Dom Kultury SM 

Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii pt. „Bela, czyli ptasi raj w ujściu 

Redy”, Filia nr 1, ul. Pomorska 11

Wystawa malarstwa Zbigniewa Śmiechowskiego, 

Stacja Kultura – Biblioteks Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa fotografii studentek PJATK - Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

Wystawa malarstwa „Kaszubski pejzaż” – Bronisław 

Melcer, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 08:00-14:00 , Polana przy XXXIV Bieg Pokoju

Zocholinie, ul. Jana II Sobieskiego 84A

godz. 10:00-22:00 Ogólnopolski Turniej Tańca Hip-

Hop – EAT YOUR FEET, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30 MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior C2 

ORKAN Rumia  –  Ba ł tyk  Gdyn ia  AP,  Bo i sko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej – Liga 

Wojewódzka Junior A, MKS ORKAN Rumia – WKS Gryf 

Wejherowo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 13:00-14:30  MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D2

ORKAN Rumia – Ejsmond Club, Boisko Wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 08:30-15:00 IV Memoriał im. Jerzego 

Zienkiewicza w Tenisie Stołowym, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – spektakl 

pt. „Kolory jesieni” oraz „Gdański pirat i jego 

papuga”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

05. poniedziałek

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt 

i Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodziezy 

Szkolnej w drużynowym tenisie Stołowym Dziewcząt

i  Ch łopców,  Ha l a  W idow i skowo-Spo r towa , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  Warsztaty kreatywne z książką w tle,

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Stacja Kultura Warsztaty stylizacji Retro

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Koncert z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości „Powróćmy jak za dawnych lat”, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Filia  Warsztaty kreatywne z książką w tle

nr  1 ,  u l .  Pomorska  11 .  Obowiązu ją  zap isy : 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 , autorka Elżbieta Wernisaż malarstwa

Jaworska, Miejski Odm Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Unihokeju Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 13:30 Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia 

w spódnicy. Spotkanie autorskie z Anną Dziewit - 

Meller, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 

2 Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 11:00 Pociąg do Niepodległości – kryminalna 

gra z historią w tle. Złap szpiega i wygraj czytnik 

Inkbook Lumos, Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-12:30  MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D1

ORKAN Rumia – Kaszubia Starzyno,  Boisko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa 

godz. 13:00 Stacja Jazzik odsłona 9 – Parparusza, 

wędrowna wytwórnia zdarzeń, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

Obchody Odzyskania Niepodległości

godz.  13:00 , Sanktuarium Najświętszej Msza Święta

Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

godz. 14.05 Przemarsz Niepodległościowy

godz. 15:30-18:00 Wystawa oręża wojskowego 

„Historia i hobby” 

godz. 16:00-17:00 Koncert Pieśni Patriotycznych – 

Zespół Śpiewaczy Cecylia, Pomorska Orkiestra 

Symfoniczna (wstęp wolny), Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 , Stacja Wieczór filmowy z niespodzianką

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Futsalu Chłopców i dziewcząt, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

01 – 30.11

01 – 30.11

04.11 (niedziela)

08.11 (czwartek)

10.11 (sobota)

01 – 15.11

16 – 30.11

18 – 30.11 09.11 (piątek)

11.11 (niedziela)

06.11 (wtorek)

07.11 (środa)

15.11 (czwartek)

03.11 sobota

godz. 19:00-22:00 Mecz Piłki Siatkowej – II Liga 

Kobiet APS Rumia – Politechnika Poznańska, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 Premiera Teatralna „Więzienne 

monologi” Teatr - Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Mikołajem 

Grynbergiem w ramach DKK, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-23:00 Złoty Tur World Cup – XV Puchar 

Świata w Siłowaniu na Ręce – dzień I, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30   MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D2

ORKAN Rumia – Gedania III Gdańsk, Boisko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 09:00-23:00 Złoty Tur World Cup – XV Puchar 

Świata w Siłowaniu na Ręce – dzień II, Hala 

Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00 , Kaszubska Niedziela w Janowie

w programie: koncert Weroniki Pryczkowskiej, 

prezentacja – kaszubska odsłona „Kamerdynera” 

dr Eugeniusz Pryczkowski, show Kaszubska Samba, 

kaszubski poczęstunek, wernisaż wystawy „Kaszubskie 

pejzaże” Bronisława Melcera, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 17:00 P , remiera Bajki „Mała Oj-czy-zna”

spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 3-10 lat, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-18:00 Puchar Świata w Armwrestlingu 

Osób  N iepe łnosprawnych  –  dz i eń  I ,  ha l a 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4, ul. Górnicza 19

godz. 09:00-18:00 Puchar Świata w Armwrestlingu 

Osób  N iepe łnosprawnych  –  dz i eń  I ,  ha l a 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii studentek 

Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 

w Gdańsku, Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Kos Albert na tropach zwierząt. 

Spotkanie dla dzieci z Katarzyną Kopiec-Sekieta, Filia 

nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Premiera – Wierszogadanie 2018, 

„ Le śm ian  n i e znany ”  M ie j s k i  Dom Ku l t u r y, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Czytanie na Podwieczorek. Twórcze 

zabawy literackie. Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-18:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej – 

dzień I, Hala widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-14:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej – 

dzień II, Hala widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , Rodzinne Radosna Niedziela

warsztaty z instruktorami MDK Rumia, Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 17.00 Wieczornica z okazji 100-lecia powstania 

Marynarki Wojennej, koncert Chóru Festiwalowego 

Sopockie j  Szkoły  Wyższe j  Mundus Cantat 

pt.”Niepodległa na głosy od Mickiewicza do 

Osieckiej”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:00  Stacja Wieczór filmowy z niespodzianką,

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

godz.  17:00 , Filia Warsztaty kreatywne z książką w tle

nr  1 ,  u l .  Pomorska  11 .  Obowiązu ją  zap isy : 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Wojciechem 

Jagielskim ,  Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 w wyk. Lucyny Bierut-Masaż dźwiękiem 

Mazurek, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:30 Koncert jazzowy zespołu Przemysław 

Strączek Trio, Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

 

19.11 (poniedziałek)

22.11 (czwartek)

23.11 (piątek)

17.11 (sobota)

13.11 (wtorek)

24.10 (środa)

25.11 (niedziela)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 

w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 

(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 

przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

21.11 (środa)

14.11 (środa)

18.11 (niedziela)

20.11 (wtorek)

24.11 (sobota)

27.11 (wtorek)

29.11 (czwartek)

30.11 (piątek)
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2018

Wystawa malarstwa Macieja Tamkuna pt. „Irredenta 

w malarstwie Macieja Tamkuna”, Dom Kultury SM 

Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii pt. „Bela, czyli ptasi raj w ujściu 

Redy”, Filia nr 1, ul. Pomorska 11

Wystawa malarstwa Zbigniewa Śmiechowskiego, 

Stacja Kultura – Biblioteks Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa fotografii studentek PJATK - Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

Wystawa malarstwa „Kaszubski pejzaż” – Bronisław 

Melcer, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 08:00-14:00 , Polana przy XXXIV Bieg Pokoju

Zocholinie, ul. Jana II Sobieskiego 84A

godz. 10:00-22:00 Ogólnopolski Turniej Tańca Hip-

Hop – EAT YOUR FEET, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30 MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior C2 

ORKAN Rumia  –  Ba ł tyk  Gdyn ia  AP,  Bo i sko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej – Liga 

Wojewódzka Junior A, MKS ORKAN Rumia – WKS Gryf 

Wejherowo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 13:00-14:30  MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D2

ORKAN Rumia – Ejsmond Club, Boisko Wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 08:30-15:00 IV Memoriał im. Jerzego 

Zienkiewicza w Tenisie Stołowym, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – spektakl 

pt. „Kolory jesieni” oraz „Gdański pirat i jego 

papuga”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

05. poniedziałek

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt 

i Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodziezy 

Szkolnej w drużynowym tenisie Stołowym Dziewcząt

i  Ch łopców,  Ha l a  W idow i skowo-Spo r towa , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  Warsztaty kreatywne z książką w tle,

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Stacja Kultura Warsztaty stylizacji Retro

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Koncert z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości „Powróćmy jak za dawnych lat”, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Filia  Warsztaty kreatywne z książką w tle

nr  1 ,  u l .  Pomorska  11 .  Obowiązu ją  zap isy : 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 , autorka Elżbieta Wernisaż malarstwa

Jaworska, Miejski Odm Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Unihokeju Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 13:30 Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia 

w spódnicy. Spotkanie autorskie z Anną Dziewit - 

Meller, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 

2 Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 11:00 Pociąg do Niepodległości – kryminalna 

gra z historią w tle. Złap szpiega i wygraj czytnik 

Inkbook Lumos, Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-12:30  MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D1

ORKAN Rumia – Kaszubia Starzyno,  Boisko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa 

godz. 13:00 Stacja Jazzik odsłona 9 – Parparusza, 

wędrowna wytwórnia zdarzeń, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

Obchody Odzyskania Niepodległości

godz.  13:00 , Sanktuarium Najświętszej Msza Święta

Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

godz. 14.05 Przemarsz Niepodległościowy

godz. 15:30-18:00 Wystawa oręża wojskowego 

„Historia i hobby” 

godz. 16:00-17:00 Koncert Pieśni Patriotycznych – 

Zespół Śpiewaczy Cecylia, Pomorska Orkiestra 

Symfoniczna (wstęp wolny), Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 , Stacja Wieczór filmowy z niespodzianką

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Futsalu Chłopców i dziewcząt, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

01 – 30.11

01 – 30.11

04.11 (niedziela)

08.11 (czwartek)

10.11 (sobota)

01 – 15.11

16 – 30.11

18 – 30.11 09.11 (piątek)

11.11 (niedziela)

06.11 (wtorek)

07.11 (środa)

15.11 (czwartek)

03.11 sobota

godz. 19:00-22:00 Mecz Piłki Siatkowej – II Liga 

Kobiet APS Rumia – Politechnika Poznańska, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 Premiera Teatralna „Więzienne 

monologi” Teatr - Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Mikołajem 

Grynbergiem w ramach DKK, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-23:00 Złoty Tur World Cup – XV Puchar 

Świata w Siłowaniu na Ręce – dzień I, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30   MKS Mecz Piłki Nożnej – Junior D2

ORKAN Rumia – Gedania III Gdańsk, Boisko 

Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 09:00-23:00 Złoty Tur World Cup – XV Puchar 

Świata w Siłowaniu na Ręce – dzień II, Hala 

Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00 , Kaszubska Niedziela w Janowie

w programie: koncert Weroniki Pryczkowskiej, 

prezentacja – kaszubska odsłona „Kamerdynera” 

dr Eugeniusz Pryczkowski, show Kaszubska Samba, 

kaszubski poczęstunek, wernisaż wystawy „Kaszubskie 

pejzaże” Bronisława Melcera, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 17:00 P , remiera Bajki „Mała Oj-czy-zna”

spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 3-10 lat, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-18:00 Puchar Świata w Armwrestlingu 

Osób  N iepe łnosprawnych  –  dz i eń  I ,  ha l a 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4, ul. Górnicza 19

godz. 09:00-18:00 Puchar Świata w Armwrestlingu 

Osób  N iepe łnosprawnych  –  dz i eń  I ,  ha l a 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii studentek 

Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 

w Gdańsku, Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Kos Albert na tropach zwierząt. 

Spotkanie dla dzieci z Katarzyną Kopiec-Sekieta, Filia 

nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Premiera – Wierszogadanie 2018, 

„ Le śm ian  n i e znany ”  M ie j s k i  Dom Ku l t u r y, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Czytanie na Podwieczorek. Twórcze 

zabawy literackie. Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-18:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej – 

dzień I, Hala widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-14:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej – 

dzień II, Hala widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , Rodzinne Radosna Niedziela

warsztaty z instruktorami MDK Rumia, Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 17.00 Wieczornica z okazji 100-lecia powstania 

Marynarki Wojennej, koncert Chóru Festiwalowego 

Sopockie j  Szkoły  Wyższe j  Mundus Cantat 

pt.”Niepodległa na głosy od Mickiewicza do 

Osieckiej”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:00  Stacja Wieczór filmowy z niespodzianką,

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2 

godz.  17:00 , Filia Warsztaty kreatywne z książką w tle

nr  1 ,  u l .  Pomorska  11 .  Obowiązu ją  zap isy : 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Wojciechem 

Jagielskim ,  Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 w wyk. Lucyny Bierut-Masaż dźwiękiem 

Mazurek, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:30 Koncert jazzowy zespołu Przemysław 

Strączek Trio, Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

 

19.11 (poniedziałek)

22.11 (czwartek)

23.11 (piątek)

17.11 (sobota)

13.11 (wtorek)

24.10 (środa)

25.11 (niedziela)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 

w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 

(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 

przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

21.11 (środa)

14.11 (środa)

18.11 (niedziela)

20.11 (wtorek)

24.11 (sobota)

27.11 (wtorek)

29.11 (czwartek)

30.11 (piątek)
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Telefony, ogłoszenia

G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
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.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 

w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali 

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

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.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 668-73-11
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

58 771-47-40
58 679-56-86

58 727-29-50

58 670-48-48

58 301-73-44 | 601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00
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Rumia naturalnie pomysłowa

22 Rumianie z Pasją

olimpijskie, ale mimo wszystko studia dały mi 

dużo satysfakcji. Nigdy nie rozstałem się ze 

sportem. W 2001 roku rozpocząłem pracę 

w Szkole Podstawowej nr 4 (daw. Gimnazjum nr 

2), w której pracuję do dzisiaj – mówi zawodnik. 

Byli uczniowie Grzegorza Grinholca wspominają 

nie tylko jego lekcje, ale i nietypowy środek 

lokomocji, z którego korzystał. Nasz bohater był 

chyba jedynym wuefistą w Polsce, który do pracy 

przyjeżdżał… limuzyną! 

– W 1996 roku, jeszcze na studiach, zacząłem 

pracować dorywczo jako szofer. Jeździłem 

wówczas siedmiometrową białą limuzyną marki 

Lincoln. Bywały sytuacje, że tym nietypowym 

pojazdem jeździliśmy na zawody sportowe. 

Łatwo wyobrazić sobie miny sędziów, kiedy 

z Lincolna wysypywali się zawodnicy z Rumi. 

Wraz ze słynną limuzyną trafiłem nawet do 

teledysku Zenka Martyniuka – śmieje się.

Wbrew pozorom także Grzegorz Grinholc 

przeżywał sportowy kryzys. Na całe szczęście 

udało mu się go przełamać. 

– Trenowanie młodzieży nie zawsze idzie w parze 

z aktywnością fizyczną trenera. W 2012 roku 

uświadomiłem sobie, że ważę trochę za dużo. 

Wtedy też uznałem, że muszę wrócić do dawnych 

przyzwyczajeń i na nowo rozpocząłem aktywne 

treningi chodziarskie. Na szczęście szybko wróciły 

odruchy sprzed lat, a wraz z nimi forma – mówi. 

Od 2012 roku rumski chodziarz powrócił do 

regularnego zdobywania tytułów mistrzowskich 

– nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jak sam 

podkreśla, najważniejszym osiągnięciem było 

zdobycie wicemistrzostwa świata na dystansie 10 

km w Budapeszcie w 2014 roku. Z kolei w tym roku 

zdobył tytuł wicemistrza Polski na koronnym 

dystansie 50 km. Nie było to łatwe zadanie. 

– Po takim wysiłku na mecie czuje się już tylko 

ból. Skurcze mięśni są tak duże, że ciężko jest 

samodzielnie zdjąć obuwie. Chód sportowy jest 

bowiem bardzo wymagającą dyscypliną sportu, 

angażującą wiele mięśni. Zaryzykowałbym 

stwierdzenie, że wydatek energetyczny jest 

większy niż w przypadku biegania – mówi 

rumianin. 

Nie powinno zatem dziwić, że dobrych wyników 

sportowych w chodzie sportowym nie zbuduje się 

bez solidnego treningu. Bohater artykułu 

przyznaje, że miesięcznie zdarza mu się 

„wychodzić” aż… 400 kilometrów. 

– Dzięki aktywności fizycznej czuje się po prostu 

lepiej, mam więcej energii do życia, jestem chętny 

do działania, czuję się zdrowszy. Wychodzi na to, 

że czasem zamiast liczyć na lekarzy, lepiej 

postawić na sport – podsumowuje Grzegorz 

Grinholc. 

Grzegorz
Grinholc, 

– Moja przygoda ze sportem zaczęła już 

w podstawówce.  Wówczas  nauczyc ie l 

wychowania fizycznego Roman Ratajczak uznał, 

że coś może ze mnie być i skierował do trenera 

lekkoatletyki Tadeusza Peplińskiego. Początkowo 

biegałem, z czasem stwierdziliśmy z trenerem, 

że powinienem spróbować chodu sportowego. 

Wciągnęło mnie to. Tak trafiłem do Lechii Gdańsk 

i po pół roku profesjonalnego treningu… zostałem 

mistrzem Polski w kategorii junior młodszy. 

Miałem wtedy 16 lat – mówi Grzegorz Grinholc. 

Zdobyty wówczas tytuł okazał się pierwszym 

z wielu, jakie w najbliższych latach miał zdobyć 

rumianin. Przerwę w karierze sportowej 

przyniosła dopiero matura.

– Po maturze postawiłem na studia. Zdołałem 

jeszcze zdobyć kolejne wicemistrzostwo Polski, 

a le  ostatecznie  zdecydowałem s ię  na 

kontynuowanie nauki w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Gdańsku. Trochę żałuję, bo 

ostatecznie nie pojechałem na igrzyska 

Grzegorz Grinholc to popularyzator sportu, pedagog, trener, a przede 

wszystkim chodziarz sportowy, który regularnie przywozi do Rumi 

medale z zawodów lekkoatletycznych organizowanych na całym 

świecie. We wrześniu w hiszpańskiej Maladze zajął wysokie siódme 

miejsce w kategorii masters.

czyli krok po kroku
do sportowego sukcesu

Grzegorz Grinholc z żoną
na zawodach w Maladze
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15:30-18:00

W intencji ojczyzny w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych

Uroczysty przemarsz po mszy świętej na Plac Wolności z udziałem:

Wystawa oręża wojskowego „Historia i hobby”
Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew
Jakuba Wejhera 

Chóry dziecięce, Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia 
oraz Pomorska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją
Krzysztofa BrzozowskiegoTowarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Chorągiew Jakuba Wejhera

Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Gdyński Szwadron Krakusów

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Posadzenie dębu
Złożenie kapsuły czasu
15:15 „Wystrzał armatni” na Placu Wolności
Salwa honorowa i Apel

Poczęstunek (grochówka)

Żołnierzy 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
oraz Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie

13:00 MSZA ŚWIĘTA 

14:05 PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

15:30-18:00 WYSTAWA (parking MOSiR)

16:00 KONCERT PATRIOTYCZNY (hala MOSiR)

Specjalne niepodległościowe wydanie Rumskich Nowin 

Park Starowiejski przy Miejskim Domu Kultury – Organizator ZHR

18:00-19:30 OGNISKO NIEPODLEGŁOŚCI 

Zabytkowych samochodów

15:30-18:00PLAC WOLNOŚCI (po paradzie)

11 LISTOPADA

Pomnik J. Wybickiego i H. Derdowskiego

12:30 ZŁOŻENIE KWIATÓW

NiepodległościŚwięto 
PROGRAM OBCHODÓW

2018

10 LISTOPADA

10-11 listopada

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

zapraszają na:

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

�iepodległości w �umi
���-lecie 
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Telefony, ogłoszenia

G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
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.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 

w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali 

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

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.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 668-73-11
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

58 771-47-40
58 679-56-86

58 727-29-50

58 670-48-48

58 301-73-44 | 601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00
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22 Rumianie z Pasją

olimpijskie, ale mimo wszystko studia dały mi 

dużo satysfakcji. Nigdy nie rozstałem się ze 

sportem. W 2001 roku rozpocząłem pracę 

w Szkole Podstawowej nr 4 (daw. Gimnazjum nr 

2), w której pracuję do dzisiaj – mówi zawodnik. 

Byli uczniowie Grzegorza Grinholca wspominają 

nie tylko jego lekcje, ale i nietypowy środek 

lokomocji, z którego korzystał. Nasz bohater był 

chyba jedynym wuefistą w Polsce, który do pracy 

przyjeżdżał… limuzyną! 

– W 1996 roku, jeszcze na studiach, zacząłem 

pracować dorywczo jako szofer. Jeździłem 

wówczas siedmiometrową białą limuzyną marki 

Lincoln. Bywały sytuacje, że tym nietypowym 

pojazdem jeździliśmy na zawody sportowe. 

Łatwo wyobrazić sobie miny sędziów, kiedy 

z Lincolna wysypywali się zawodnicy z Rumi. 

Wraz ze słynną limuzyną trafiłem nawet do 

teledysku Zenka Martyniuka – śmieje się.

Wbrew pozorom także Grzegorz Grinholc 

przeżywał sportowy kryzys. Na całe szczęście 

udało mu się go przełamać. 

– Trenowanie młodzieży nie zawsze idzie w parze 

z aktywnością fizyczną trenera. W 2012 roku 

uświadomiłem sobie, że ważę trochę za dużo. 

Wtedy też uznałem, że muszę wrócić do dawnych 

przyzwyczajeń i na nowo rozpocząłem aktywne 

treningi chodziarskie. Na szczęście szybko wróciły 

odruchy sprzed lat, a wraz z nimi forma – mówi. 

Od 2012 roku rumski chodziarz powrócił do 

regularnego zdobywania tytułów mistrzowskich 

– nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jak sam 

podkreśla, najważniejszym osiągnięciem było 

zdobycie wicemistrzostwa świata na dystansie 10 

km w Budapeszcie w 2014 roku. Z kolei w tym roku 

zdobył tytuł wicemistrza Polski na koronnym 

dystansie 50 km. Nie było to łatwe zadanie. 

– Po takim wysiłku na mecie czuje się już tylko 

ból. Skurcze mięśni są tak duże, że ciężko jest 

samodzielnie zdjąć obuwie. Chód sportowy jest 

bowiem bardzo wymagającą dyscypliną sportu, 

angażującą wiele mięśni. Zaryzykowałbym 

stwierdzenie, że wydatek energetyczny jest 

większy niż w przypadku biegania – mówi 

rumianin. 

Nie powinno zatem dziwić, że dobrych wyników 

sportowych w chodzie sportowym nie zbuduje się 

bez solidnego treningu. Bohater artykułu 

przyznaje, że miesięcznie zdarza mu się 

„wychodzić” aż… 400 kilometrów. 

– Dzięki aktywności fizycznej czuje się po prostu 

lepiej, mam więcej energii do życia, jestem chętny 

do działania, czuję się zdrowszy. Wychodzi na to, 

że czasem zamiast liczyć na lekarzy, lepiej 

postawić na sport – podsumowuje Grzegorz 

Grinholc. 

Grzegorz
Grinholc, 

– Moja przygoda ze sportem zaczęła już 

w podstawówce.  Wówczas  nauczyc ie l 

wychowania fizycznego Roman Ratajczak uznał, 

że coś może ze mnie być i skierował do trenera 

lekkoatletyki Tadeusza Peplińskiego. Początkowo 

biegałem, z czasem stwierdziliśmy z trenerem, 

że powinienem spróbować chodu sportowego. 

Wciągnęło mnie to. Tak trafiłem do Lechii Gdańsk 

i po pół roku profesjonalnego treningu… zostałem 

mistrzem Polski w kategorii junior młodszy. 

Miałem wtedy 16 lat – mówi Grzegorz Grinholc. 

Zdobyty wówczas tytuł okazał się pierwszym 

z wielu, jakie w najbliższych latach miał zdobyć 

rumianin. Przerwę w karierze sportowej 

przyniosła dopiero matura.

– Po maturze postawiłem na studia. Zdołałem 

jeszcze zdobyć kolejne wicemistrzostwo Polski, 

a le  ostatecznie  zdecydowałem s ię  na 

kontynuowanie nauki w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Gdańsku. Trochę żałuję, bo 

ostatecznie nie pojechałem na igrzyska 

Grzegorz Grinholc to popularyzator sportu, pedagog, trener, a przede 

wszystkim chodziarz sportowy, który regularnie przywozi do Rumi 

medale z zawodów lekkoatletycznych organizowanych na całym 

świecie. We wrześniu w hiszpańskiej Maladze zajął wysokie siódme 

miejsce w kategorii masters.

czyli krok po kroku
do sportowego sukcesu

Grzegorz Grinholc z żoną
na zawodach w Maladze
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15:30-18:00

W intencji ojczyzny w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych

Uroczysty przemarsz po mszy świętej na Plac Wolności z udziałem:

Wystawa oręża wojskowego „Historia i hobby”
Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew
Jakuba Wejhera 

Chóry dziecięce, Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia 
oraz Pomorska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją
Krzysztofa BrzozowskiegoTowarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Chorągiew Jakuba Wejhera

Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Gdyński Szwadron Krakusów

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Posadzenie dębu
Złożenie kapsuły czasu
15:15 „Wystrzał armatni” na Placu Wolności
Salwa honorowa i Apel

Poczęstunek (grochówka)

Żołnierzy 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
oraz Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie

13:00 MSZA ŚWIĘTA 

14:05 PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

15:30-18:00 WYSTAWA (parking MOSiR)

16:00 KONCERT PATRIOTYCZNY (hala MOSiR)

Specjalne niepodległościowe wydanie Rumskich Nowin 

Park Starowiejski przy Miejskim Domu Kultury – Organizator ZHR

18:00-19:30 OGNISKO NIEPODLEGŁOŚCI 

Zabytkowych samochodów

15:30-18:00PLAC WOLNOŚCI (po paradzie)

11 LISTOPADA

Pomnik J. Wybickiego i H. Derdowskiego

12:30 ZŁOŻENIE KWIATÓW

NiepodległościŚwięto 
PROGRAM OBCHODÓW

2018

10 LISTOPADA

10-11 listopada

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

zapraszają na:

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

�iepodległości w �umi
���-lecie 
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Dzieje się w Rumi

Zachęcamy do subskrybowania
miejskiego kanału YouTube

youtube.com/miastorumia

Rumi czy Rumii?
– Wyjaśnia profesor Jan Miodek

SUBSKRYBUJ

Na miejskim kanale każdy znajdzie coś dla 

siebie. Wieloletni mieszkańcy mogą zgłębić 

wiedzę dotyczącą historii poszczególnych 

dzielnic, zobaczyć inwestycje zrealizowane 

w ostatnich latach czy też dowiedzieć się, jak 

wypełnić i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty 

seniora i dużej rodziny. Nowo przybyli rumianie 

znajdą tu przewodnik po mieście, który wskaże 

lokalizacje szkół, miejsca kultury i rozrywki, 

a także obiekty przeznaczone do wypoczynku 

i rekreacji. Materiały pojawiają się na kanale 

regularnie, dlatego warto go zasubskrybować 

i być na bieżąco.

Zachęcamy do oglądania...

Poprosiliśmy prof. Jana Miodka, by poruszył 

istotną językowo kwestię, jaką jest odmiana 

nazwy naszego miasta. Zwłaszcza osoby 

mieszkające poza naszym regionem bardzo 

często piszą Rumii zamiast Rumi.  Zdarza się to 

nawet redaktorom poważanych pism oraz 

portali informacyjnych. 

Mamy nadzieję, że przygotowany materiał 

filmowy, który znaleźć można na miejskim 

kanale YouTube, pomoże rozwiązać ten 

problem raz na zawsze. 


