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13:00
Msza św. w intencji ojczyzny w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych

14:00  PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

15:30-18:00

16:00

11 listopada sobota

17:00

Uroczysty przemarsz po mszy świętej pod pomnik J. Wybickiego i H. Derdowskiego
z udziałem:

Wystawa oręża wojskowego „Historia i hobby”
Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew
Jakuba Wejhera (Antresola MOSiR) na czas koncertu
niedostępna dla zwiedzających

Uroczysty Koncert Patriotyczny „Tobie Ojczyzno” (Hala MOSiR)

Wystrzał armatni (płyta stadionu MOSiR)

12 listopada niedziela

Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Chorągiew Jakuba Wejhera

Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej - Gdyński Szwadron Krakusów

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przy pomniku:
Złożenie kwiatów
Poczęstunek (grochówka)

Turniej Niepodległościowy w piłce siatkowej (Hala MOSiR)

10:00

„Polak potrafi” Wieczór hobbystów, pasjonatów i kolekcjonerów
Patriotycznie i biesiadnie zagra Gdańska Orkiestra Ogrodowa
(Dom Kultury SM "Janowo", Rumia, ul. Pomorska 11)

16:00

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

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

11-12
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tenora i artystę Opery Krakowskiej – Marka
Gerwatowskiego.
Podczas koncertu zabrzmiały najbardziej znane
dzieła operowe, operetkowe, musicalowe oraz
pieśni neapolitańskie, w tym m.in. G. Gershwina
„Summertime” z opery Porgy and Bess,
G. Verdiego „La donna e mobile” z opery

Rigoletto, J. Straussa „Wielka sława to żart”
z operetki Baron Cygański, A. L. Webbera „Don't
cry for me Argentina” z musicalu Evita czy słynne
„Osolemio” z repertuaruL.Pavarottiego.
Na scenie wystąpili młodzi artyści, których
zobaczyć można m.in. na deskach Opery Nova
wBydgoszczyczyOperyNarodowejwWarszawie.

Na sportowo
Tradycyjnie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozegrano turniej siatkarski. W jego
ramach rozegrano 63 sety – jest to kontynuacja
wieloletniej tradycji, bowiem tego typu
spotkania rozgrywane są w Rumi od kilkunastu
lat. Pierwszy 50-cio setowy mecz siatkarski
odbył się w 2004 roku z okazji 50 rocznicy
nadania praw miejskich miastu.
– Początkowo rozgrywaliśmy sety od godzin

popołudniowych do białego rana. Być może na

65 rocznicę wrócimy do tego nocnego pomysłu.

Dawniej nie było też kategorii szkolnych, tylko

OPEN. Dzięki wprowadzeniu kategorii teraz

drużyn jest więcej – mówi Jolanta Król
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt
drużyn – nie tylko z Rumi, ale i Redy. Swoje
reprezentacje wystawiły lokalne kluby
sportowe, rumskie szkoły, kibice sportowi,
nauczyciele i mieszkańcy, którzy chcieli
aktywnie spędzić ten wyjątkowy dzień.
Zespołom klasycznie przyporządkowano
kolory: niebieski i czerwony. Tym razem na
koniec lepsi okazali się niebiescy.
– Impreza była bardzo udana. Zapre-

zentowal i śmy f i lm promocy jny Rumi ,

a burmistrz nagrodził tego dnia tancerki

z zespołu SPINKI, które zdobyły mistrzostwo

Europy – dodaje Jolanta Król.
Rozegrano również mecz siatkarski między
samorządowcami. Przedstawiciele Rumi w tym
roku ulegli kolegom i koleżankom z Redy 1:4.
– Cieszę się, że kolejne urodziny naszego miasta

przebiegają w tak miłej atmosferze. Uczestnicy

zawodów sportowych z uśmiechem rozgrywali

kolejne sety. Niektórzy wygrywali, inni

przegrywali, ale tego dnia większe znaczenie

miał fakt, że wspólnie upamiętniliśmy kolejną

ważną dla Rumi rocznicę – mówi Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Rumskie spotkania muzyczne
W ramach obchodów 63-lecia w Parafii
św. Józefa i Judy Tadeusza odbyła się „Gala
operowo-operetkowa” zorganizowana przez

W 1954 roku z połączenia kilku
okolicznych wsi powstał jeden
organizm miejski – Rumia.
W październiku obchodziliśmy
63 rocznicę tego wydarzenia.

Rumia skończyła 63 lata

Gala operowo-operetkowa w Parafii św. Józefa i Judy Tadeusza

Dla mieszkańców przygotowano również słodki poczęstunek

Mecz siatkarski między samorządowcami

Młodzieżowy mecz siatkarski
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W Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowana została uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W jej trakcie wyróżniającym się uczniom wręczono Stypendia Burmistrza Miasta, a nauczycielom –
Nagrody Burmistrza.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej (dawniej Dzień Nauczyciela) to
polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27
kwietnia 1972 roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm
Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

W gali uczestniczyli nauczyciele, pracownicy oświaty, uczniowie
oraz przedstawiciele władz miasta. Zastępca Burmistrza Marcin
Kurkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki, którzy
wzięli udział w obchodach podziękowali nauczycielom za trud,

wkładany w codzienną pracę i życzyli wielu sukcesów w kształceniu
dzieci i młodzieży.

– Nasi nauczyciele na każdym kroku udowadniają, że swoje
obowiązki wykonują z wielkim zaangażowaniem. Jako rodzice
jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. W ich dniu chcę przede
wszystkim życzyć im, aby nauka i wychowywanie dzieci oraz

młodzieży były dla nich niekończącą się przygodą, pełną radości
i inspiracji – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.

– Tegoroczne obchody miały na celu uhonorowanie wszystkich
nauczycieli, którzy wyróżnili się swoją pracą, a także
zaangażowaniem w wychowanie nowych pokoleń czy pracę
związkową – Podziękowania– mówi radna Małgorzata Łoboz.
za trud i wysiłek należą się również wszystkim pracownikom
administracyjnym i obsługi.– dodaje.

Podczas uroczystości wręczono również stypendia i nagrody
Burmistrza Miasta Rumi.

Stypendia Burmistrza
Miasta Rumi dla uczniów
za osiągnięcia naukowe otrzymali:
Magdalena Chylewska
Przemysław Czerewatyja-Wyszecki
Tomasz Detlaf
Mateusz Mazurkiewcz
Kornelia Ostoja-Lniska
Bruno Piesiewicz
Julia Specht

Nagrody Burmistrza dla nauczycieli otrzymali:
Pani Alicja Bruska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Pani Lucyna Konkol – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1
Pani Jolanta Lewandowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1
Pani Małgorzata Łoboz – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1
Pani Danuta Podgórska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 6
Pani Ewa Bodzoń – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 6
Pani Violetta Gębacka – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Pani Aleksandra Andrachiewicz – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Pani Agnieszka Kwolek – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Pani Małgorzata Ratajczak – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Pani Lucyna Oglęcka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Pani Ewa Kreft – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 10
Pani Aleksandra Zaborowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 10
Pani Monika Skwierawska – nauczycielka Przedszkola pod Topolą
Pani Katarzyna Krzebietke – dyrektor Przedszkola pod Topolą

Wydarzenie



Rumskie Nowiny nr ��/listopad/���� 5

w wysokości 3000 zł otrzymał Chór Mieszany
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielono-
górskiego z Zielonej Góry pod dyrekcją Iwony
Wiśniewskiej - Salamon.

Za wykonanie utworu w języku kaszubskim
Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich trafił
do Zespołu Wokalnego „Harmonic Solution”
ze Szczecina pod dyrekcją Urszuli Żmijewskiej.

Muzycznie i na najwyższym poziomie
Poza zmaganiami konkursowymi Rumię

odwiedził też Mietek Szcześniak. Wykonał
on przed publicznością program pt. „Nierówni”
– do tekstów ks. Jana Twardowskiego.

P o d c z a s k o n c e r t u f i n a ł o w e g o ,
poświęconego w tym roku pamięci patrona
festiwalu, ks. Stanisława Ormińskiego, w 30
rocznicę jego śmierci, zabrzmiało Requiem
d-moll Wolfganga Amadeusa Mozar ta
w interpretacj i wykonawców: Victor ia
Vatutina (sopran), Ewy Marciniec (alt), Pavlo
Tolstoya (tenor), Leszka Skrla (bas/ baryton),
Chóru Kameralnego 441Hz (przygotowanie
c h ó r u A n n a W i l c z e w s k a ) , O r k i e s t r y
Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

oraz dyrygenta George Tchitchinadze.
– Tegoroczną edycję uznaję za bardzo

udaną. Udało się przeprowadzić konkursy,
koncerty. Dopisała też publiczność. Przyjechały
do nas najlepsze chóry, a oceniało je wyśmienite
jury. Wielką radością jest dla mnie fakt, że wśród
organistów najlepszy okazał się Piotr Pawlak.
Warto dodać, że niedawno wygrał XI Konkurs
Chopinowski w Darmstadt – mówi Daniel Ptach,
dyrektor Festiwalu. – Dało się zauważyć,
że bardzo dużo mieszkańców odwiedziło nas
podczas koncertu Mietka Szcześniaka i koncertu
finałowego. Nieco mniejsza frekwencję
zanotowaliśmy podczas koncertu organowego,
jednak liczymy, że dzięki nowości, czyli
telebimowi na żywo pokazującemu grającego
organistę, z roku na rok będzie ona coraz lepsza
– dodaje.

– Kto śpiewa, dwa razy się modli. Warto
było przyjść posłuchać, wyciszyć się, uspokoić
nerwy. Uczestnicy podeszli do konkursu bardzo
emocjonalnie. Rozumiem to, bo sama sześć lat
śpiewałam w chórze – mówi radna Lucyna
Szypuła. – Bardzo się cieszę, że przyznano tak
dużo nagród i wyróżnień. Tak naprawdę
w konkursie nie było przegranych. To było
wspaniałe przeżycie – dodaje.

Pamięci księdza Ormińskiego
F e s t i w a l o d b y w a s i ę w r u m s k i m

Sanktuarium corocznie w październiku.
W dotychczasowych edycjach salezjanie gościli
kilkaset zespołów chóralnych i organistów nie
tylko z Polski, ale i Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy,
Niemiec, Rosji czy Szwecji.

Inspiracją do zorganizowania wydarzenia
jest postać salezjanina księdza Stanisława
Ormińskiego, który przez 26 lat pracował
w Rumi. Ksiądz Ormiński zapamiętany został
jako wybitny muzyk i kompozytor, wielki
patriota, humanista i wychowawca młodzieży.

Najlepsi z najlepszych
W ramach Festiwalu przeprowadzone

zostały trzy konkursy: muzyki organowej – dla
młodych organistów do 27 roku życia; zespołów
chóralnych oraz na najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim.

I miejsce w gronie organistów zajął Piotr
Pawlak z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasy
organów Hanny Dys.

Wśród zespołów chóralnych Grand Prix
i nagroda ufundowana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10 000 zł
zostały przyznane Chórowi Żeńskiemu Zespołu
Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego
„ S c h o l a C a n t o r u m B i a l o s t o c i e n s i s ”
z Białegostoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

Pozostałym chórom oraz zespołom
przyznano złote, srebrne i brązowe dyplomy,
a także nagrody specjalne i wyróżnienia.
Kompletna lista wyników znajduje się na stronie
festiwalrumia.pl

Za najlepsze wykonanie pieśni religijnej
w języku kaszubskim nagrodę ufundowaną
przez Starostę Powiatu Wejherowskiego

Kto śpiewa, dwa razy się modli -
Festiwal
Ormińskiego
za nami
W Sanktuarium Najświętszej Mar yi Panny
Wspomożenia Wiernych zorganizowana została
kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego. Koncert Mietka Szcześniaka

Wręczenie nagrody przez Burmistrza Michała Pasiecznego

Wydarzenie
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Seniorzy świętowali swój dzień
Porady prawne, usługi kosmetyczki czy trenerów fitness, a na zakończenie – wspaniały koncert
legendarnej Haliny Frąckowiak. Tegoroczny Dzień Seniora przebiegł pod znakiem licznych atrakcji
i artystycznych doznań na najwyższym poziomie.

W tym roku po raz pierwszy do inicjatywy włączyły się podmioty
prywatne. W Centrum Abraham wszyscy seniorzy mogli skorzystać z wielu
interesujących propozycji – całkowicie darmowo. Do dyspozycji gości byli
m.in. radca prawny, kosmetyczka, lekarz geriatra, farmaceuci a także
trenerzy nordic walking czy fitness. Dla chętnych przygotowano sesje
masażu klasycznego i relaksacyjnego. Można było skorzystać również
z porad w Centrum Rehabilitacji.

– Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Można było skorzystać
z rehabilitacji, gimnastyki na piłkach, treningu nordic walking. W tym roku
w Dniu Seniora wzięło udział bardzo dużo osób – mówi pani Renata
Grzesiak, prezes Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Bardzo mi
się podobało – dodaje.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się część artystyczna,
która odbyła się w hali MOSiR. Na początku zgromadzoną tłumnie
publiczność rozgrzała orkiestra pod batutą Tadeusz Gruczy. Tuż po niej na
scenie zagościła długo oczekiwana gwiazda wieczoru, czyli Halina
Frąckowiak – piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów szczególnie
popularna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

– Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, a publiczność
dopisała. Całość oceniam na piątkę. Szczególnie duże zainteresowanie
budziły atrakcje przygotowane w Centrum Abraham. Seniorzy cieszyli się,
że mogli skorzystać z tak wielu atrakcji. Dzień był pełen ciekawych
propozycji. W tym roku frekwencja i zainteresowanie było większe niż
w zeszłym roku – mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rumskiej
Rady Seniorów.

Dla wszystkich osób, które przybyły na koncert przygotowano drobne
upominki oraz kartki z życzeniami zrobione przez uczniów rumskich
szkół.

– Bardzo cieszę się, że Dzień Seniora w Rumi cieszy się tak ogromną
popularnością. Seniorzy to grupa wiekowa, która jest w naszym mieście
bardzo aktywna. Dlatego bardzo ściśle współpracujemy z Rumską Radą
Seniorów. Owocem tych wspólnych działań jest m.in. dzisiejsze
wydarzenie oraz projekt Rumska Karta Seniora – mówił podczas imprezy
burmistrz Michał Pasieczny.

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.
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Harcerze w Rumi od 85 lat
Są obecni w Rumi od 1932 roku. Aktywnie włączają się w życie miasta. W październiku harcerze
podsumowali w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obchody 85-lecia swojej działalności.

Podczas uroczystośc i wręczono
specjalnie przygotowane pamiątkowe
medale i podziękowania wszystkim
zaangażowanym w działalność ruchu –
władzom miasta (odznaczony został m.in.
Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny),
stowarzyszeniom czy firmom prywatnym.
Za część artystyczną odpowiadał zespół
WBH – Wszyscy Byliśmy Harcerzami.

– Obchody zaczęliśmy na przełomie
kwietnia i maja. Już wtedy uruchomiliśmy
pierwsze zadania dla naszych drużyn.
Trzeba było m.in. poznać histor ię
harce r s twa czy odwiedz i ć chara-
kterystyczne miejsca w mieście. Nagrodą
była okolicznościowa odznaka. Od wiosny
zdobyło ją aż 350 osób. Drużyny musiały
również przygotować swoje historie na
kartce papieru. Potem opublikowano je
w zbiorowym albumie – mówi hm. Bogdan
Formella, komendant rumskiego hufca.

N a c o d z i e ń r u m s c y h a rc e r z e
uczestniczą w akcjach społecznych,

organizują letnie i zimowe obozy dla dzieci
oraz młodzieży, a także rajdy piesze czy
animacje dla najmłodszych. Prowadzą
t a k ż e D o m H a r c e r z a p r z y u l i c y
Włókienniczej.

Harcerskie ronda
Na wniosek lokalnych harcerzy dwa

rumskie ronda objęte zostaną wyjątkowym
patronatem. Tzw. małe rondo przy
Castoramie (ul. Starowiejska) już niedługo
będzie rondem harcmistrza Alojzego
Voighta, któr y zasłynął odbudową
harcerstwa po wojnie. Z kolei rondo między
ulicami Bukową i Chełmińską będzie nosiło
im ię Luc jana Sk ie rk i , s z to rmana ,
popularyzatora żeglarstwa.

Miasto z harcerzami
– H a rc e r z e w R u m i w y k o n u j ą

gigantyczną pracę. Wspieramy ich jak
możemy, ponieważ ich działalność
przyczynia się do rozwoju naszego miasta –
mówi burmistrz Michał Pasieczny.

Miasto aktywnie wspiera rumskich

harcerzy zarówno ze Związku Harcerstwa
Polskiego, jak i Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej. ZHP otrzymał w 2017 roku
środki na organizację m.in. Festiwalu
Piosenki Harcerskiej i Przeglądu Małych
Form Artystycznych wraz z obchodami
85-lecia Harcerstwa w Rumi, na szkolenia
żeglarskie czy Zlot Skautów.

Z kolei ZHR dzięki dotacjom samorządu
organizuje m.in. Harcerską Akcję Zima.

Historia harcerstwa rozpoczęła się
w R u m i w 1 9 3 2 r o k u . O s o b ą
nieodłącznie związaną z początkami
ruchu w mieście jest Wojciech Sabat.
Był on jednym z założycieli harcerstwa
na terenach Zagórza, opiekunem
pierwszej drużyny, a potem pierwszym
komendantem Hufca Harcerzy Chylonia-
Rumia. Był też kierownikiem szkoły
wZagórzu idziałaczemspołecznym.
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W trakcie uroczystości nie zabrakło podziękowań dla osób zaangażowanych w pracę hufca



patriotycznym z nadzieją na powrót do Polski, czyli ojczyzny swoich
przodków.

– Jestem jedną z takich osób. Dzięki determinacji spotykanych
życzliwych mi ludzi, a także przechylności władzy samorządowej
mogłem się osiedlić w Polsce na podstawie Ustawy o repatriacji.
Mieszkam w Rumi od 2006 roku. Założyłem rodzinę, poznałem
wielu wspaniałych ludzi, którzy w serdeczny sposób pomogli mi
w adaptacji do nowego środowiska i odnalezieniu się w nowym
miejscu Cieszy mnie fakt,– mówi Mikołaj Kułakowski. –
że marzenie moich dziadków się spełniło i przynajmniej ich wnuk
jest już w domu, w Polsce. Znam wielu podobnych do mnie osób,
które przyjechały do naszego kraju i bardzo szybko wrosły w nowe
otoczenie i warunki. Mają pracę, ich dzieci świetnie sobie radzą
w szkole czy też na uczelniach. Cieszą się z każdego danego
im dnia, który otwiera przed nimi nowe możliwości – dodaje.

Jak możemy pomóc?
W jaki sposób mieszkańcy Rumi mogą pomóc naszym

rodakom? Potrzeba im przede wszystkim gościnności i życzliwości.
Niektórzy mogą mieć problemy z językiem lub odczuwać
po przyjeździe szok kulturowy.

– Dla tych osób Polska jest krajem docelowym, jest ich domem.
Wszyscy oni myślą i marzą o powrocie do swojego ojczystego kraju.
Oczywiście istnieje pewne ryzyko, że jakaś część z tych ludzi nie
osiedli się tu na zawsze, może też mieć problemy z adaptacją
i odnalezieniem się na nowym miejscu. Ale to jest ryzyko
nieuniknione i moim zdaniem możemy im pomóc – podsumowuje
Mikołaj Kułakowski.

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o Ustawie
o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 roku.
Na podstawie tej ustawy do naszego kraju
powróciła część rodaków z Kazachstanu
i pozostałych republik radzieckich Azji Centralnej.
Co właściwie wiemy o repatriantach ze wschodu?

„Polska jest naszym domem”:
co powinniśmy wiedzieć o repatriantach?

Wyrwani z domów
Wielu ludzi mieszkających m.in. w Kazachstanie to potomkowie

Polaków deportowanych na teren Azji na rozkaz Stalina w latach
1936-1937 z zachodnich terenów Ukrainy, Białorusi, a także Litwy.
Głównym powodem deportacji była narodowość. Ludzie
ci wywożeni byli w pośpiechu, bez możliwości przygotowania się
do dalekiej drogi. Wielu z nich zmarło przed dotarciem do celu.

Ci, którym udało się przeżyć koszmar podróży, wyrzucani byli
z pociągów wprost na rozległe stepy – pozostawiano ich bez
środków do życia i dachu nad głową.

Pozostali Polakami
Nie zważając na liczne trudności, ograniczenia, wyzyskiwania

i mordercze prace, nasi rodacy potrafili zachować swoją tożsamość
narodową. W tajemnicy przed władzą radziecką obchodzili
wszystkie ważne święta państwowe i kościelne. Nie zważając
na niebezpieczeństwa, pielęgnowali swoją tradycję.

Wielu z tych zesłańców już nie żyje, ale pozostali ich
potomkowie. Dzieci i wnuki, którzy wychowywani byli w duchu

Jak wygląda obecnie sytuacja repatriantów od strony prawnej?
Obecnie obowiązująca ustawa przerzuca większą odpowiedzialność na samorządy,
które i tak obłożone są wieloma zobowiązaniami wobec mieszkańców. Uważam,
że znowelizowana ustawa musi być zmieniona w taki sposób, aby to fundusz rządowy
wziął na swoje barki cały ciężar repatriacji.
Wprowadzona nowelizacja z dnia 1 marca 2017 r. zawiera dużo zmian, ale nie zawiera
modyfikacji kardynalnych, które mogłyby usprawnić działanie obowiązującego prawa.
Nie ma ze strony rządu tak zwanej promocji ustawy w samorządach. Uważam, że za tą
ustawą powinna pójść taka promocja – jak to się zdarza przy każdym poważnym
i drażliwym społecznie projekcie.
Czy jest szansa, że w przyszłości ulegnie to zmianie?
Wielu ludzi ma ogromną nadzieję, że nowelizacja ustawy uwzględni uwagi ośrodków
polonijnych i w realny sposób przyspieszy oraz ułatwi powrót rodaków do kraju. My –
jako społeczność lokalna – powinniśmy być przygotowani na ich przyjazd do Polski.
Jak mieszkańcy Rumi mogą pomóc repatriantom?
Przychylność, serdeczność, życzliwość to nasze najszlachetniejsze cechy narodowe.
Stosując je w stosunku do repatriantów, pomożemy im szybciej się zaadaptować
i zacząć nowe życie. Jestem na to przygotowany. A Państwo?

Kazachski step

Mikołaj Kułakowski
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David Walliams, Wielka ucieczka dziadka
Wielka ucieczka dziadka to jedna z kilku powieści brytyjskiego komika, aktora, pisarza i scenarzysty Davida

Walliamsa.
Tytułowy dziadek, Arthur Bunting jest emerytowanym pilotem Królewskich Sił Powietrznych i zasłużonym

bohaterem Bitwy o Anglię. Ma wnuka, Jacka, który jest nieśmiałym, skrytym zafascynowanym samolotami chłopcem.
Jack podziwia swojego dziadka, który zaraził go pasją do samolotów i uwielbia słuchać jego wspomnień z czasów II
Wojny Światowej. Z upływem czasu Arthur częściej przenosi się w czasy wojny, myli wspomnienia z teraźniejszością
i przeżywa wszystkie wydarzenia na nowo. Do tego zaczyna wymykać się z domu i wspinać na dachy budynków po to,
by pilotować wyimaginowany samolot. Po kolejnej eskapadzie staruszka rodzice Jacka – mimo jego protestów-
postanawiają oddać dziadka do domu spokojnej starości "Zmierzch życia".

Dziadek nie zgadza się z takim stanem rzeczy i przy pomocy wnuka zaczyna przygotowania do wielkiej ucieczki...
Walliams w Wielkiej ucieczce dziadka porusza bliskie każdemu z nas problemy, takie jak starość, która zazwyczaj

nie jawi się w kolorowych barwach, brak czasu dla najbliższych. Opowiada o przemijaniu, ale w lekkiej, przystępnej
dla młodych czytelników formie i z humorem. Mówi także o ogromnej sile rodzinnej miłości.

Polecam tę książkę wszystkim, bez względu na wiek! W trakcie czytania nie raz można się pośmiać, ale także
wzruszyć i przemyśleć kilka spraw. Każdy znajdzie w niej coś wartościowego dla siebie!

Bastien Vivés, Polina
Wyobraźcie sobie małą, rosyjską dziewczynkę, która w ogromnym stresie oczekuje na swój popisowy występ.

Sala pełna krytyków i nauczycieli baletu, srogo spoglądających w jej stronę. Marzenie jest jedno – dostać się do
słynnej Akademii Bożyńskiego. Polina Ulinowa wychodzi na środek sceny i tańczy swój program najpiękniej jak
potrafi. Brawo! Zostaje uhonorowana! Teraz przed nią ciężka praca, przekraczanie granic, przygoda pełna pasji
i życia!

Polina Bastien'a Vivésa to subtelna powieść graficzna o tańcu, prowadzona czarno-białą kreską. Pełna napięć,
ukazująca piękno i dynamikę ciała. To również niezwykła i skompilowana relacja mistrza i uczennicy, którzy wbrew
oczekiwaniom, wbrew komfortowi poszukują własnej drogi, by oddać sens baletu. Warta polecenia i tym starszym
i tym młodszym!

Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl

– Największym zainteresowaniem cieszyło
się spotkanie z profilerem kryminalnym, który
poprowadził prezentację pt. „Jak rozpoznać
psychopatę?”. Opowiadał o przypadkach
klinicznych i swojej pracy z takimi osobami –
mówi AniaChlewickazeStacji Kultura.

Tegorocznym gościem Stacji Kultura był też
pisarz Jakub Żulczyk. Popularny twórca młodego
pokolenia w swojej karierze współpracował
z pismami „Lampa” i „Machina”, był także
redaktorem rubryki „Tydzień kultury polskiej”
w tygodniku „Wprost”. Jest autorem m.in.
powieści „Instytut” i „Zmorojewo”, a także szeroko
komentowanego „Radia Armageddon”.

– Rozmowa prowadzona przez Iwonę
Demską skupiła się na najnowszym thrillerze
Żulczyka, czyli „Wzgórzu psów”. Gość opowiadał
również o swoim zaangażowaniu w pisanie
scenariusza do najnowszego „Belfra”, którego jest
współautorem – dodajeAnnaChlewicka.

Bibliotekarze zaprosili też czytelników do
uczestnictwawprojekcieMASKA.

– Zakupi l i śmy ki lkadzies iąt masek
przedstawiających bohaterów horrorów czy
znanych morderców. Można je było wypożyczyć
i oznaczyć się w mediach społecznościowych.
Całą zabawę rozpoczęli bibliotekarze, a nasi
czyte ln icy chętn ie ją kontynuowal i –
podsumowujeAnnaChlewicka.

Afera Kryminalna to festiwal kryminału, który
powstał w 2011 roku z inicjatywy Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz
gdańskiego wydawnictwa Oficynka. Od początku
swojego istnienia festiwal gościł najznamienitszych
twórcówkryminału, thrillera isensacji.

Wśród nich są i mistrzowie, i uczniowie,
autorzy z wieloletnim dobytkiem literackim
i debiutanci, profesjonaliści przekazujący wiedzę
wartą wykorzystania w tym gatunku i pasjonaci
intelektualnej gry.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rumi po raz kolejny zaprosiła
c z y t e l n i k ó w d o u d z i a ł u
w festiwalu kryminału „Afera
Kryminalna”. W tym roku nasze
miasto odwiedzili: profiler Jan
Gołębiowski oraz pisarz Jakub
Żulczyk.

O zbrodni (i karze) w Stacji Kultura
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Z cyklu „Nie Czytaj Dobrej Literatury, Czytaj Najlepszą” czyli Stacja Kultura poleca

Na zdjęciu: Jakub Żulczyk



Złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, obchodziły małżeństwa zamieszkałe na terenie Rumi. Wydarzenie
uświetniły występy artystów.

Złote gody w MDK Rumia

Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz pamiątkowe
róże i podarunki od Miasta sześciu parom wręczyli Zastępca
Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki.

– Takie imprezy mają głębszy sens. Przywracają wiarę
w trwałość przysięgi małżeńskiej. Okraszone występem
profesjonalistów są tym bardziej wzruszające – mówi Daniel
Saulski, jeden z gości wydarzenia.

Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna przygotowana
przez Krzysztofa Brzozowskiego, Annę Osior oraz Dariusza i Ilonę
Wojciechowskich. Muzycy wykonali dla jubilatów utwory

m.in. Fredericka Loewe „I Could Have Danced All Night” z „My Fair
Lady”, a także „Kto ślub nam dał” – duet z Barona Cygańskiego
J. Straussa oraz tradycyjne „O sole mio”.

Na koniec wydarzenia zaproszono jubilatów na poczęstunek.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako

nagrodę dla osób, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego
1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego
systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992
o orderach i odznaczeniach.

Rodzinny Festyn ekologiczno-sportowy
Dnia 30.09 odbył się Rodzinny Festyn ekologiczno-sportowy na terenie placu

zabaw przy ulicy Dąbrowskiego. Festyn został zorganizowany z inicjatywy
Radnych Pani Małgorzaty Łoboz i Pani Lucyny Szypuła.

Celem festynu było kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody
– wypracowanie gotowości i umiejętności działań w środowisku przyrodniczym
mającym na celu jego ochronę oraz uświadomienie zagrożeń wynikających
z nadmiernego zaśmiecania środowiska. Festyn był również okazją do integracji
środowiska lokalnego, przybyło bardzo dużo dzieci z rodzicami.

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji m.in. zabawy ekologiczne, gry
sportowe i zręcznościowe czy zabawki dmuchane. Dzieci na zakończenie
otrzymały również drobne upominki i nagrody.

Zależało nam na stworzeniu możliwości uczestnictwa w różnych formach
aktywności ruchowej i aktywnym spędzeniu wolnego czasu w gronie rodzinnym-
zaznaczyła Pani Małgorzata Łoboz.

Rumia naturalnie pomysłowa10
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bardzo wysokim poziomie. Ale oczywiście ocena
ich działalności należy przede wszystkim do
tych, którym strażacy starają się zapewnić
bezpieczeństwo, czyli mieszkańców Rumi
i powiatu wejherowskiego.

W jakich akcjach najczęściej biorą udział
strażacy?

Strażacy z Rumi wyjeżdżają do zdarzeń
w ciągu roku ok. 600-700 razy. Większość z nich
stanowią tzw. „miejscowe zagrożenia”, których
odnotowuje się ok. 400. Ze względu na duże
natężenie ruchu na głównej arterii miasta są to
najczęściej wypadki i kolizje drogowe. Około
30% odnotowanych zdarzeń stanowią pożary.

Strażacy z Rumi wyjeżdżają także do
alarmów fałszywych, wśród których zdarzają
się tak zwane alarmy złośliwe. Na szczęście
takich zgłoszeń jest coraz mniej.

Czy któraś z ostatnio przeprowadzanych
akcji szczególnie zapadła w pamięć?

Należy przywołać usuwanie skutków
gwałtownych opadów deszczu mających
miejsce w lipcu ubiegłego roku, podczas

których w ciągu kilkunastu godzin odnotowano
ponad 30 interwencji na terenie Rumi.

Działania związane były przeważnie
z wypompowywaniem wody z zalanych
obiektów i terenów. Strażacy bronili także
budynku Urzędu Miasta przed zalaniem wodą
występującą z koryta Zagórskiej Strugi.

Jak oceniają Państwo współpracę
z władzami Rumi?

Rada Miejska wykazuje duże zrozumienie
dla potrzeb straży pożarnej. Udziela wsparcia
finansowego do realizacji zadań niezbędnych
do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania
miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa oraz podniesienia efektywności
i bezpieczeństwa prowadzenia działań
ratowniczych.

Wymiernym potwierdzeniem bardzo dobrej
współpracy jest podjęcie działań na rzecz
budowy nowej strażnicy dla jednostki w Rumi.
W dniu 20 października 2017 roku pomiędzy
Starostwem Powiatowym, Rumią i Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie został podpisany list intencyjny
o podjęciu działań zmierzających do budowy
nowej siedziby dla strażaków.

Na co przeznaczane są przekazywane
przez miasto środki pieniężne?

Co roku Rada Miejska Rumi przekazuje na
potrzeby jednostki środki finansowe na zakup
sorbentu i neutralizatorów do prowadzenia
działań ratowniczych na drogach.

W r o k u b i e ż ą c y m R a d a M i e j s k a
przeznaczyła także środki finansowe na zakup
sprzętu ratowniczego takiego jak: ubrania do
pracy w wodzie i sprzęt do ratownictwa
wodnego czy lodowego, trójnóg ratowniczy
ze sprzętem do ratownictwa wysokościowego,
p r ą d o w n i c e w o d n e o r a z s p r z ę t d o
oznakowania , zabezpieczania dz ia łań
ratowniczych prowadzonych na drogach.

Rozmowa z bryg. mgr. inż. Jackiem
Niewęgłowskim, komendantem

powiatowym straży pożarnej.

Komendant straży pożarnej:
strażacy realizują
zadania na wysokim
poziomie

Jak ocenia Pan działalność jednostki
w Rumi?

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi
jest jedną z dwóch działających w strukturach
Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie. Do jej
zadań należy przede wszystkim prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych. Aby te działania
były efektywne i skuteczne, strażacy muszą się
bezustannie szkolić, ćwiczyć, dbać o sprawność
fizyczną.

Niezwykle ważne jest też utrzymywanie
w p e ł n e j s p r a w n o ś c i s a m o c h o d ó w
pożarniczych, innych pojazdów i sprzętu
pożarniczego. Strażacy realizują te zadania
w ramach służby.

Ale to nie wszystko, prawda?
Nie, strażacy wykonują również zadania

edukacyjne i prewencyjne dla dzieci i młodzieży
w szkołach oraz podczas wizyt grup dzieci
i młodzieży w jednostce. Robią to także podczas
pokazów i spotkań z mieszkańcami czy przy
okazji festynów lub imprez plenerowych.

Strażacy realizują te wszystkie zadania na

Podpisanie listu intencyjnego o podjęciu działań zmierzających do budowy nowej siedziby dla strażaków.
Od lewej: Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi, Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski,
bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie 11
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Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2018
rok. Mieszkańcy wybrali kilkanaście projektów
inwestycyjnych i prospołecznych, które
zrealizowane zostaną w różnych punktach miasta.

Projekty inwestycyjne
Wśród projektów inwestycyjnych najwięcej głosów zdobył projekt

wykonania ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż
fragmentu ulicyGdańskiej.

– To miejsce od kilku lat leżało mi na sercu, ale to nie był tylko mój
pomysł, a wielu ludzi. Zgłaszali oni, że te 180 metrów wzdłuż ulicy Gdańskiej
sprawiało problemy nie tylko rowerzystom, ale też pieszym i kierowcom.
Sam byłem świadkiem scen jak rowerzyści kłócili się z pieszymi o to kto ma
pierwszeństwo korzystania z drogi – mówi Roman Łuczak, wnioskodawca
projektu. – W przyszłej edycji Budżetu Obywatelskiego chciałbym zgłosić
miejsca parkingowe z ławami i zadaszeniem dla rowerzystów. Taki projekt
byłby stosunkowo łatwy do zrealizowania i przysłużyłby się nie tylko nam,
ale igościomspozamiasta –dodaje.

Tylko kilka głosów mniej uzyskał pomysł budowy placu zabaw oraz
dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy filii Szkoły Podstawowej nr 9
(dawne Gimnazjum nr 2). Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się
też pomysły budowy placów zabaw – dzięki głosom mieszkańców powstaną
dwa takie obiekty: w okolicy ulicy Matejki oraz przy filii Szkoły Podstawowej
nr1 (dawneGimnazjumnr1).

Zrealizowany zostanie także projekt "Usiądź i odpocznij w Rumi", który
zakłada stworzenie na skwerze przy zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego
przestrzeni do codziennego relaksu oraz rekreacji. Jednym z założeń tej
inicjatywy jest takżepoprawastanuzieleni oraz ładuprzestrzennego ulicy.

Przy ulicy Topolowej powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego. Pozwoli
ono w bezpiecznych warunkach wdrożyć dzieci do właściwego zachowania
na drodze oraz nauki bycia świadomym uczestnikiem ruchu. W ramach
projektu wybudowane zostaną urządzenia przeznaczone do nauki
przepisów ruchu drogowego. Całość zintegrowana będzie z istniejącym
placemzabaw.

Projekty prospołeczne
Podobnie jak rok temu, także i tym razem najwięcej głosów w kategorii

projektów prospołecznych zdobył pomysł zakupienia defibrylatorów (AED).
Tym razem trafią one do hali oraz pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

– Jest to wynik współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, w której
pracuję, z ratownikami pływalni MOSiR. Chodziło w nim o edukację, że tego
typu urządzenia są potrzebne. Defibrylator AED to w dzisiejszych czasach
standard, a mimo to ciągle tych urządzeń brakuje. Szczególnie w placówkach
sportowych–mówiJolantaDobrzeniecka,pomysłodawcaprojektu.

Mieszkańcy zdecydowali także o wdrożeniu do rumskich szkół cyklu
zajęć edukacyjnych uczących udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Kontynuowany będzie także cieszący się dużą popularnością program
sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Wśród zwycięzców tej edycji
Budżetu Obywatelskiego znalazł się także projekt „Życie i pasja po 60-tce”.
Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi powyżej
60 rokużycia.

W Domu Kultury SM Janowo zorganizowane zostaną różnego rodzaju
bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych: rytmiczno-ruchowe
i zumby dla dzieci oraz młodzieży, a dla seniorów - gimnastyczne lub nordic
walking. Wszystko w ramach pomysłu zatytułowanego „Przez ruch
do zdrowia.Od juniorado seniora”.

Dwa razy zastanowią się przestępcy chcący skrzywdzić kobiety. Kilkuset
mieszkańców zagłosowało za zorganizowaniem darmowego kursu
samoobrony dla kobiet. Z kolei rowerzyści będą bezpieczniejsi dzięki akcjom
"Rowerowa Rumia", "Widoczny Na Drodze". W przyszłym roku powtórzone
zostaną także projekty: „Stacja Jazz”, czyli cykl koncertów dla dzieci
i młodzieży, a także akcja K.L.A.S.A – Kształcenie Ludzi Asertywnych,
Samoświadomych i Ambitnych. Ta ostatnia inicjatywa zakłada wsparcie
psychologiczne i socjoterapeutycznemłodychmieszkańcówRumi.

Tysiące głosów
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 6829 osób.

Oddali oni 12 374 głosy. Większość osób głosowała z komputerów (71%),
pozostali używali urządzeń mobilnych, np. tabletów czy telefonów
komórkowych (29%). Co ciekawe – wśród głosujących przeważały kobiety
(58%), a dwie grupy wiekowe, wśród których głosowanie było
najpopularniejsze to 26-35-latkowie i 36-49-latkowie.

– Bardzo cieszę się, że mieszkańcy Rumi angażują się w Budżet
Obywatelski. Jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu możemy zmieniać
nasze miasto. Do tej pory, w ciągu 3 poprzednich edycji, na realizację 37
projektów przeznaczyliśmy blisko 5 milionów złotych. W tej edycji
zrealizujemy kolejnych 15 projektów za kwotę 1,5 milionów złotych – mówi
burmistrzMichałPasieczny.

Wszystkie wybrane przez mieszkańców projekty realizowane będą
w2018 roku.

BUDŻET OBYWATELSKI � � ��

rumia.budzet-obywatelski.org
Całość informacji o głosowaniu na stronie www:

Gala Budżetu Obywatelskiego

Wręczenie wyróżnień
dla wygranych projektów

Wręczenie nagrody za I-sze miejsce
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Węzeł Janowo: teren Ogniska
„Dziadka” własnością Rumi

Koszt odkupu nieruchomości przy ulicy Gdańskiej wyniósł 1
milion złotych. Wydanie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu
nowej siedziby Ogniska Wychowawczego, jednak nie później niż
w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Nowe Ognisko powstanie
przy ulicy Ślusarskiej. W odrębnej umowie Rumia darowała
powiatowi wejherowskiemu na ten cel nieruchomość o łącznej
powierzchni 5146 metrów kwadratowych.

O g n i s k o W y c h o w a w c z e n i e p r z e r w a n i e o d l a t
dziewięćdziesiątych zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom
z terenu powiatu wejherowskiego pozbawionym opieki

rodzicielskiej. Wychowawcy starają się zaspokajać potrzeby dzieci
i pomagać im we właściwym rozwoju emocjonalnym czy
społecznym.

Pr zen ies ien ie s iedz iby Ogniska Wychowawczego
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jest kolejnym krokiem
w procesie budowy węzła integracyjnego Rumia Janowo.
W miejscu obecnej siedziby placówki w przyszłości powstaną
elementy nowej infrastruktury – m.in. parking dla rowerów,
samochodów czy zatoki autobusowe.

Na mocy porozumienia zawartego między powiatem
wejherowskim a Rumią, nasza gmina stała się
właścicielem nieruchomości przy ul. Gdańskiej
stanowiącej obecnie siedzibę Ogniska Wychowawczego
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Ośrodek
przeniesiony zostanie do nowego kompleksu przy
ul. Ślusarskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI � � ��

rumia.budzet-obywatelski.org
Całość informacji o głosowaniu na stronie www:

Teren Ogniska „Dziadka” na wizualizacji

Mieszkańcy dyskutują o rewitalizacji
W Urzędzie Miasta Rumi miało miejsce spotkanie
z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych
dotyczących zmian Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030.

Zmiany w Zagórzu i na Górze Markowca
Podczas spotkania omówiono konsultowany dokument. Ponadto

przedstawiono koncepcję zagospodarowania osiedla oraz Góry
Markowca, a także uwarunkowania formalnoprawne czy rozwiązania
infrastrukturalne.

Twórcy koncepcji przygotowali w obrębie Góry Markowca projekty
m.in. amfiteatru plenerowego, ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową
oraz toru pumptrack. Na szczyt Góry będzie można dostać się schodami.

Z kolei przedsięwzięcia planowane w granicach Zagórza to m.in.
strefy rekreacji, nowe ciągi komunikacyjne czy miejsca postojowe.
We wstępnym projekcie znalazły się np. modułowe meble miejskie,
altanki, pergole, plac zabaw czy… domki dla owadów. Podczas spotkania
omawiano z zainteresowanymi mieszkańcami harmonogram prac oraz
lokalizację miejsc postojowych, śmietników oraz wiat do suszenia.

Symbole Rumi
Góra Markowca jest jednym z krajobrazowych symboli Rumi. Stanowi

doskonały punkt widokowy na Pradolinę Kaszubską, Kępę Oksywską
i Zatokę Gdańską. Jest też popularnym miejscem wypraw pieszych
i rowerowych – w jej pobliżu przebiegają bowiem ogólnodostępne szlaki
turystyczne (m.in. Szlak Zagórskiej Strugi).

Wzniesienie jest również miejscem ważnym z punktu widzenia historii
naszego miasta. Podczas badań archeologicznych przeprowadzanych
kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na stokach Góry
odnaleziono pozostałości osad kultury halsztackiej rozwijającej się
w latach 800-450 p.n.e., a także osady średniowiecznej z XII-XIV wieku.
Żelbetowe pozostałości na jej szczycie to resztki niemieckiej baterii
obrony przeciwlotniczej z 1942 roku (259. Marine Flak Abteilung).

Nie inaczej jest z osiedlem zlokalizowanym między ulicami Sabata
i Kombatantów. Jego historia sięga II wojny światowej. Część budynków
powstała jako zaplecze mieszkalne dla pracowników okolicznych
zakładów wojskowych.

Pozyskane fundusze unijne na ten cel

�� ������ zł
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Kilkunastu fotografów z Rumi i okolic wzięło
udział w warsztatach zorganizowanych przez
Miejski Dom Kultury. Tematem przewodnim były
zdjęcia krajobrazowe w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Zmierzchowy
portret miasta –
warsztaty
fotograficzne

Zajęcia poprowadził znany trójmiejski fotograf, właściciel
Studium Fotografii „Frames” w Gdyni, Maurycy Śmierzchalski.

– Bardzo fajnie, że udało nam się zorganizować projekt, który
pozwolił rozwinąć skrzydła fotografom. Miejski Dom Kultury dba
o wszystkich artystów: malarzy, tancerzy, muzyków, akrobatów.
Jesteśmy otwarci na wszystkie dziedziny działalności kulturalnej.
Nie mogło zabraknąć także fotografów – mówi Agnieszka
Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

Uczestnicy poznali tajniki fotografii w trudnych i zarazem
ciekawych warunkach oświetleniowych – podczas wieczornego
spaceru ulicami miasta. Próbowali przy tym wykorzystać naturalne
źródła światła, takie jak lampy czy neony. Prowadzący służyli radą,
przekazywali informacje dotyczące technik wykonywania zdjęć
i sposobu pracy z aparatem fotograficznym.

– Na warsztaty zgłosiło się bardzo dużo ludzi, zainteresowanie
było ogromne. Mogliśmy jednak przyjąć ograniczoną liczbę
uczestników Spotkanie rozpoczął– mówi Agnieszka Skawińska. –
krótki wykład, a potem cała grupa ruszyła w miasto. Uczestnicy
uczyli się jak robić dobre zdjęcia, niekoniecznie wykorzystując
zaawansowany i drogi sprzęt – .dodaje

Krótka fotorelacja z wydarzenia znajduje się na kanale YouTube
Domu Kultury w Rumi.

Maurycy Śmierzchalski: „w Rumi panuje głód tworzenia”
Jak ocenia Pan warsztaty przeprowadzone w naszym

mieście?
W Rumi panuje pewnego rodzaju głód tworzenia. Istnieje

grupa ludzi, takich trochę lokalnych patriotów, którzy nie chcą
jeździć choćby do Trójmiasta, żeby coś stworzyć. Cieszy ich,
że mogą robić coś w swoim mieście. Warto dodać, że są to bardzo
fajni i bardzo różni ludzie, chociaż łączą ich wspólne cechy – pasja
fotografowania… i to że większość uczestników warsztatów
to kobiety. Jest ogromna potrzeba na to, żeby na miejscu wyżyć się
w fotografii, wyciągnąć co się da i pokazać piękno miasta.

Taka lokalna siła jest typowa dla naszego miasta?
Podobne grupy odnajduję podczas warsztatów także w innych

miastach, np. Władysławowie, Wejherowie czy Pucku. Takich ludzi
trzeba ośmielać, stymulować. Dlatego temat warsztatów, jakie
przeprowadziliśmy razem z Miejskim Domem Kultury, jest dość
charakterystyczny. Robienie zdjęć Rumi o zmierzchu pozwoliło
wydobyć urok miasta ze świateł. Pokazaliśmy uczestnikom,
że mogą osiągnąć tak zwany mikrosukces w fotografii za sprawą
uczestniczenia w pojedynczych krótkich warsztatach. Jednak
wszyscy mamy świadomość, że moc pracy przed nami. Nauka
fotografowania wymaga systematyki a to wiąże się często
z dłuższym okresem nauki.

Wiele osób twierdzi, że Rumi brakuje przestrzeni
fotograficznych…

Rumia nie posiada sprecyzowanego centrum, typowej
przestrzeni fotograficznej, w której byłaby możliwość pokazania
np. starówki, rynku, wieży ratuszowej itp. Z dzieciństwa pamiętam
np. charakterystyczny gmach poczty, w formie piły zębatej. Jest to
element ciekawy. Podczas warsztatów poświęciliśmy mu czas.
Równie ciekawe są np. pylony reklamowe czy okolice
zrewitalizowanego dworca. Rumia jednak ma swoje fotograficzne
miejsca. Dlatego lubimy być w Rumi i edukować osoby chętne
i czujące potrzebę tworzenia.

Maurycy Śmierzchalski to artysta fotograf, designer, realizator
filmowy, specjalista fotografii kreacyjnej i fashion. Jest
współautorem wielu albumów fotograficznych m.in. „Gdynia pod
żaglami”, „Uśmiechnij się jesteś w Gdyni”. W swojej karierze
wykonywał fotografie m.in. dla Adama Darskiego do albumu
zespołu „Behemoth” – Zoskia Cultus. Jako dyrektor artystyczny FSF,
swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na co dzień ze studentami
Frames Studium Fotografii www.framestudium.pl w Gdyni.

Wywiad
z Maurycym
Śmierzchalskim
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Przemek Bruhn: najważniejsza
jest determinacja i ciężka praca

– Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 6. Mieszkam zresztą
w jej pobliżu. Do gimnazjum i szkoły średniej dojeżdżałem do
Gdyni, ale od dziecka interesowałem się sprawami mojej okolicy,
brałem udział w konkursach wiedzy o mieście. Obecnie studiuję
gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Gdańskim, więc temat
regionu, otoczenia jest mi bliski. Praca po tych studiach polega na
kształtowaniu najbliższej przestrzeni – mówi Przemek Bruhn.

Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się wcześnie, bo już
w pierwszych latach szkolnych. Początkowo były to występy
w chórkach szkolnych czy kościele. Poważniejsze inicjatywy
przyszły nieco później.

– Jako osiemnastolatek trafiłem na zajęcia do studia
woka lnego Weron ik i Kor tha l s . Dop ie ro wtedy moje
zaangażowanie w rozwój muzyczny wzrosło, pojawiły się pierwsze
poważne konkursy, w tym Kaszubski Idol 2016. Dzięki tym zajęciom
wszystko potoczyło się szybko. Śpiewanie przestało być tylko
luźnym zainteresowaniem, a stało się zajęciem, które zajmuje mi
niemal każdą wolną chwilę – dodaje wokalista.

Wygrana w konkursie „Kaszubski Idol” jest największym
dotychczasowym sukcesem młodego muzyka. Udało mu się
wygrać konkurs w 2016 roku. Jak z perspektywy czasu ocenia on
udział w tym przedsięwzięciu?

– Początkowo miałem wrażenie, że będę odstawał, bo nie mam
na co dzień do czynienia z kulturą kaszubską. Na szczęście wszyscy
uczestnicy okazali się młodymi ludźmi chcącymi nie tylko

Mieszkańcy naszego regionu usłyszeli o młodym wokaliście w zeszłym roku, kiedy w pięknym stylu
wygrał konkurs „Kaszubski Idol”. Przemek Bruhn, bo o nim mowa, z Rumią związany jest od urodzenia.
Tu chodził do podstawówki i tu wciąż mieszka.

odtwarzać tradycyjną kulturę, ale także ją współtworzyć. Dzięki
współczesnym kaszubskim poetom i muzykom m.in. Weronice
Korthals, Tadeuszowi Korthals i Tomaszowi Fopke mieliśmy okazję
nagrać utwory na wspólną płytę – mówi Przemek Bruhn.

Największą inspiracją muzyczną wokalisty jest twórczość Sama
Smitha, brytyjskiego wokalisty popowego i soulowego. Bliski jest
mu także znany wszystkim miłośnikom polskiej muzyki popularnej
Mietek Szcześniak. Na scenie chciałby jednak wystąpić z kim innym.

– Moim największym marzeniem jest poznawanie ludzi
chętnych do wspólnego tworzenia muzyki. Mógłbym też wystąpić
na scenie wspólnie z Natalią Kukulską. Podoba mi się jej artyzm, jej
sposób działania, jest ona artystką na całego. Bardzo ją szanuję –
mówi młody muzyk.

Niedawno Przemek Bruhn zakończył trasę koncertową
Kaszubski Idol Live. Mimo to nie próżnuje. Cały czas tworzy nowe
teksty i muzykę.

– Próbuję zaangażować znajomych muzyków do wspólnego
działania. Szukam swojej ścieżki, którą chciałbym obrać – dodaje.

Rumianin mimo młodego wieku ma na koncie kilka znaczących
sukcesów. Co doradziłby tym, którzy są na samym początku swojej
muzycznej kariery? Na pewno nie odradzałby tego kierunku,
jednak z pewnym zastrzeżeniem.

– Warto pamiętać, że najważniejszy jest nie tyle talent, a to, co
z nim robimy. A także determinacja i ciężka praca – podsumowuje
artysta.

Rozmawiał: Darek Rybacki
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„Zdrowaś Maryjo łaski pełna / Pan
z Tobą Błogosławionaś Ty / Między
niewiastami i błogosławiony / Owoc
żywota Twojego Jezus…” – ten
fragment modlitwy Zdrowaś Maryjo
został umieszczony na granitowej
t a b l i c y p r z y t w i e rd z o n e j d o
postawionej w 2001 roku kapliczki,
która znajduje się przy ulicy
K a m i e n n e j 8 5 . W ś r o d k u
umieszczona jest drewniana rzeźba
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pod
samym dachem, w niewielkiej
wnęce jest druga, mniejsza figurka),
widoczna ze wszystkich czterech
stron dzięki oknom. Wszystko
wieńczy czterospadowy dach.
Kapliczka znajduje się na Szmelcie,
przed domem zlokalizowanym
w pobliżu przystanku autobusowego,
a obok drogi prowadzącej do Łężyc.
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Historia Rumi oczami mieszkańców
Archiwalne zdjęcia, artykuły prasowe, nagrania multimedialne, a także zdjęcia eksponatów i interesujące artykuły o historii
miasta. To wszystko znajdzie się na stronie Cyfrowego Archiwum Społecznego, które rusza 11 listopada 2017 roku.

Cyfrowe Archiwum Społeczne odnaleźć można stronie www.archiwumcyfrowerumia.pl

Jest to strona internetowa gromadząca w formie elektronicznej materiały dotyczące
historii miasta. Zainteresowani mogą zapoznać się z nimi za darmo i w każdej chwili.
Poszczególne zbiory są możliwie dokładnie opisywane, aby ułatwiały zlokalizowanie ich
w czasie i przestrzeni.

A rch iwa spo łeczne i s tn i e j ą zazwycza j p r zy
stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach, domach kultury
jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich
działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane
relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary
zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię
życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi.
Rumskie archiwum powstało w ramach inicjatywy oddolnej.
Jego koordynatorem jest Miejski Dom Kultury.

O realizacji tego projektu zdecydowali sami mieszkańcy.
Projekt zgłoszony został do zeszłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Zdobył kilkaset głosów i zakwalifikował się
do wykonania.

Posiadasz archiwalne fotografie? Nagrania
audio lub wideo dokumentujące historię
Rumi? Pamiętasz miasto sprzed lat i chcesz
podzielić się swoją opowieścią? Wesprzyj
Cyfrowe Archiwum Społeczne i napisz na
adres dariusz.rybacki@gmail.com

Samorząd
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Chyba najbardziej charakterystycznym miejscem
Starej Rumi jest ogromny plac z pomnikiem przy
ulicy Chełmińskiej. Popularny „Kamień”
(oczywiście nie jest to jego oficjalna nazwa) to
z pewnością najbardziej znany rumski monument.
Odbywają się przy nim niemal wszystkie obchody
świąt państwowych.

„Pomnik Bohaterów Walk z Faszyzmem” – tak naprawdę nazywa się
charakterystyczny obiekt. Został poświęcony nie tylko żołnierzom
walczącym podczas II wojny światowej, lecz także ofiarom nazistowskiego
terroru na Pomorzu Gdańskim. Informuje o tym tablica przytwierdzona do
postumentu: „Bohaterom walk z faszyzmem niemieckim w latach 1939-
1945. Ofiarom hitlerowskiego terroru zamęczonym w więzieniach,
obozach i miejscach kaźni na ziemi gdańskiej. Społeczeństwo Rumi w XL
rocznicę wyzwolenia”.

Pomnik powstał w 1985 roku (konkretnie 12 września). Autorem
projektu i wykonawcą rzeźby jest Czesław Gajda, który w swoim dorobku
ma m.in. rekonstrukcję tablic pomnika Jana III Sobieskiego w Gdańsku czy
statuetki Złotych Lwów (nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych).

Obok właściwego pomnika znajduje się osiem zabudowanych urn
w formie łusek artyleryjskich, w których umieszczono ziemię z Rumi,

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

Historia Rumi –
przy ul. Chełmińskiej„Kamień”

Rumia dawniej i dziś

Dawniej na wysokości ulicy znajdowała się główna brama wjazdowa prowadząca do rumskiego lotniska, które zlokalizowane było
w przybliżeniu między ulicami I Dywizji Wojska Polskiego, Partyzantów, Żurawią i Kosynierów. Wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury
planowano budowę linii kolejowej łączącej dworzec kolejowy z dworcem lotniczym. Pomysł ten zniweczyła wojna.

Łężyc, Zbychowa, Kępy Oksywskiej, Piaśnicy, Stutthofu, Westerplatte
i Helu. Po 1989 roku monument poddano pewnej drobnej, ale bardzo
istotnej modyfikacji. Do orzełka dodano koronę. Uważni obserwatorzy
z pewnością zwrócą uwagę, że różni się ona nieco odcieniem.

Tuż za pomnikiem znajduje się dawny cmentarz ewangelicki.
Protestanci byli aktywni na rumskiej ziemi mniej więcej od połowy XIX
wieku do lat dwudziestych XX wieku. Nieopodal pomnika odnaleźć można
nawet… pozostałości ewangelickiego kościoła, którego fragmenty po
II wojnie światowej zaadaptowane zostały na salę gimnastyczną szkoły.

Ulica Żwirki i Wigury w latach 60-tych lub 70-tych
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Ulica Żwirki i Wigury odśnieżanie lata 60-70-te.Ulica Żwirki i Wigury - dziś.



40. sesja Rady Miejskiej

Październikową sesję Rady Miejskiej
o t w o r z y ł y p o d z i ę k o w a n i a d l a
organizatorów Międzynarodowego
Festiwalu im. ks. Ormińskiego.

– Historia Festiwalu ks. Ormińskiego trwa już od 29 lat, za rok
czeka nas okrągły jubileusz. Wydarzenie skupia wykonawców nie
tylko z Polski, liczymy, że jego przyszłoroczna – XXX edycja, będzie
co najmniej tak piękna i bogata jak tegoroczna. Chcieliśmy
w imieniu wszystkich mieszkańców podziękować organizatorom –
mówił burmistrz Michał Pasieczny.

Następnie sprawozdania z działalności złożyli przewodniczący
Ariel Sinicki oraz burmistrz Michał Pasieczny.

Kolejne punkty obrad dotyczyły tematu oświaty w naszym
mieście, na którą przeznaczane są z budżetu miasta największe
środki (około 62 mln. złotych ). Informację o działalności szkół
i przedszkoli oraz wynikach uzyskiwanych przez uczniów
przedstawił Bogdan Tokłowicz, doradca burmistrza ds. oświaty.
Radni dyskutowali o przyszłości szkół w kontekście zmian
wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji. Temat podsumowało
sprawozdanie Komisji Oświaty i Wychowania.

Radni zdecydowali też o przesunięciach wydatków w budżecie
miejskim. Dotyczyły one m.in. kosztów funkcjonowania Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury czy Centrum
Integracji Społecznej.

– Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Centrum Integracji
Społecznej. Realizujemy reintegrację społeczną i zawodową.
Grupa już się zawiązała. Warsztat remontowo-budowlany
przystępuje do remontu piwnic, te przestrzenie będą mogły służyć
miastu – mówiła radna Karolina Rydzewska.

Rada Miejska zdecydowała również, że nowe rondo przy
skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej otrzyma imię Rotmistrza
Witolda Pileckiego

– Nie ulega wątpliwości, że Witold Pilecki jest bohaterem
narodowym. Rada Miejska Rumi poprzez nadanie jego imienia
nowemu rondu, uhonoruję postawę tego wielkiego Polaka
i patrioty – mówił pomysłodawca i autor uchwały –
przewodniczący Ariel Sinicki.

Radni zdecydowali też o zmianach w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla Starej Rumi oraz
sporządzeniu planu dla rejonu Góry Markowca. Ma to związek
z planowaną rewitalizacją tego miejsca. Przyjęto regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, program
współpracy z organizacjami pozarządowymi a także wyrażono
zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność miasta.

Bardzo ważnym punktem obrad sesji RM było przyjęcie
uchwały w sprawie podjęcia współpracy ze skarbem państwa,
w zakresie realizacji na terenie miasta Rumi budowy nowej siedziby
dla jednostki Straży Pożarnej.

Sesję zakończyły informacje: przewodniczącego Rady Miejskiej
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2016
oraz burmistrza miasta o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych pracowników samorządowych za rok 2016.

Samorząd

Na zdjęciu: Komitet Organizacyjny Festiwalu
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W październiku grupa pszczelarzy z Niemiec
odwiedziła Rumię – konkretnie pasiekę
hodowlaną Iwony i Jacka Krysztof znajdującą się
na terenie miasta.

Niemieccy
pszczelarze

odwiedzili Rumię

Koordynatorem wizyty był Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Słupsku oraz członek Zarządu Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Gdańsku – Zbigniew Wiąckiewicz.

W czasie tej wizyty odznaczono niemieckiego pszczelarza
odznaką Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego – Złotą
Pszczołą, którą wręczył prezes Ryszard Voss.

Właściciele pasieki, państwo Krysztof, opowiadali o hodowli
pszczół, o pszczole rasy krainka linii Kaszubka – powstałej właśnie
w tej pasiece w ramach programu krzyżowniczego hodowli pszczół
prowadzonego na terenie naszego miasta pod nadzorem
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.

– Znaczenie roli pszczół jest coraz większe ze względu na
postępującą degradację środowiska, ginie coraz więcej gatunków
roślin i zwierząt, a to właśnie pszczele zapylanie roślin utrzymuje tę
równowagę. Znaczenie pszczoły miodnej dla środowiska
przyrodniczego i dla gospodarki człowieka jest ogromne. Trzeba
żeby o tym wiedzieli nie tylko pszczelarze, ale całe społeczeństwo,
by rozumiano potrzebę troski o te bezcenne owady. ,,Jeśli z Ziemi
znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia: nie
ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie
ma ludzi" – to słowa Alberta Einsteina, które świadczą o tym jak
ważną rolę spełniają pszczoły miodne- mówi Jacek Krysztof

Pszczelarze z Niemiec wzięli również udział w przygotowanym
przez właścicieli pokazie wyrobu uli poliuretanowych na własny
użytek.

– Dzięki obecności pszczół w mieście zyskają wszyscy
mieszkańcy, a w szczególności posiadający ogródki przydomowe.
Uprawiane w nich owoce i warzywa będą bardziej dorodne
i będzie ich więcej, ale pamiętajmy przy tym o niestosowaniu
oprysków, które tak bardzo dziesiątkują pszczoły. Owoce może nie
będą wolne od małych niedoskonałości, nie będą tak „piękne” jak te
kupione w supermarkecie, ale na pewno będą zdrowsze – mówi
Ryszard Voss

Nie lubisz miodu, więc los pszczół cię nie obchodzi. I tu się
mylisz. Jakie są twoje ulubione owoce i warzywa? A teraz zastanów
się, czy przypadkiem nie jesteś zależny od pszczół? Ile im
zawdzięczasz? Dżem malinowy, herbata z cytryną, poranna kawa,
jabłecznik, sok jabłkowy, lody truskawkowe, nalewka wiśniowa,
a nawet ogórkowa, kapuśniak czy grochówka, to wszystko masz
dzięki pracy pszczół i innych owadów zapylających. Najważniejszą
pracą, jaką pszczoły wykonują dla nas i całego ekosystemy jest
bowiem zapylanie. Miód i inne tak dla nas cenne produkty pracy
pszczelego roju, są tylko efektem ubocznym, z którego ludzie
nauczyliśmy się korzystać dla swoich potrzeb. Jak oszacował
w ubiegłym roku Greenpeace, praca pszczół, czyli zapylanie
polskich upraw, jest warte w sumie 4,1 mld zł.

Chcesz pomóc pszczołom, ale nie wiesz jak?

Sadź w swoim ogrodzie, w doniczkach na
balkonie czy tarasie rośliny miododajne,
dobierając je tak, aby kwitły przez cały sezon.
W ogrodzie twórz rabaty z kwiatami, a nie
tylko z „iglakami” i równiutko przystrzyżonym
trawnikiem, który nazywany jest „zieloną
pustynią”. Inspiruj znajomych i sąsiadów do
działania na rzecz ochrony pszczół.

Jeże l i w swo im otoczen iu masz
pszczelarza, zapytaj się go jak możesz pomóc
jego podopiecznym.
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Październikowe
bieganie
Po raz kolejny miłośnicy aktywności fizycznej
mogli wziąć udział w 5-kilometrowym Biegu
Kaszubskim. W tym roku wydarzenie połączone
zostało ze znacznie większym wydarzeniem –
Mistrzostwami Polski w duathlonie.

Tegoroczne trasy Biegu Kaszubskiego prowadziły najładniejszymi
zakątkami naszego miasta: ulicą Starowiejską oraz deptakiem wzdłuż
Zagórskiej Strugi. Oprócz standardowego 5-kilometrowego odcinka,
tradycyjnieprzygotowano krótsze trasydladzieci i młodzieży.

W biegu głównym wzięło udział niecałe 100 osób. W tym gronie
znalazły się osoby zarówno z Rumi, jak i Chojnic, Bolszewa czy
Władysławowa. Najszybszy okazał się Sebastian Wąsicki, któremu
pokonanie dystansu 5 kilometrów zajęło zaledwie 16 minut i 7 sekund.
O kilka sekund wolniejsi byli Błażej Król z Kębłowa i Michał Karbowski
z Działdowa.

Wraz z Biegiem Kaszubskim rozegrane zostały także Mistrzostwa Polski
w duathlonie. Osobno wystartowali w nim przedstawiciele młodzieżowego

sportukwalifikowanego, amatorzy i wyczynowcyna różnychdystansach.
– Duathlon to trochę zapomniana konkurencja, dlatego

postanowiliśmy o niej przypomnieć. Dopiero zaczynamy, sprawdzamy
różne zagadnienia organizacyjne, np. od strony bezpieczeństwa.
W przyszłości chcemy zbudować znacznie większą imprezę – mówi Piotr
Netter, organizator.

Uczestnicy głównych kategorii za zadanie mieli przebiec 5 kilometrów,
przesiąść się na rower i pokonać kolejne 20 kilometrów, a całość zakończyć
kolejnymbiegiem–tymrazemna2,5kilometra.

Najszybszym zawodnikiem okazał się Kacper Stępniak z UKS Tri-Team
Rumia. Na pokonanie trasy potrzebował zaledwie 53 minut i 54 sekund.
Sekundę gorszy był Daniel Formela z Gdyni, kilkanaście minut za nimi
dobiegł JakubWoźniak zKrakowa.

– Warto podkreślić, że Tri-Team Rumia odniosło podczas tych zawodów
duży sukces. I to mimo końcówki sezonu i niepełnej obsady – dodaje Piotr
Netter.

Imprezę organizował Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia we
współpracy z MOSIR Rumia i przy wsparciu finansowym Miasta Rumia
i StarostwaPowiatowego wWejherowie.

Zagrali dla Lidii Lipińskiej
Już po raz siódmy unihokeiści wzięli udział
w Memoriale Lidii Lipińskiej. Turniej był okazją do
upamiętnienia legendarnej sportowej działaczki,
wuefistki i trenerki, a przede wszystkim –
propagatorki unihokeja.

W tym roku w turnieju wzięło udział dziesięć zespołów – nie tylko
z Rumi, ale i Redy, Wejherowa, Gdyni czy Gdańska. Rywalizacja była
zacięta, a poziom bardzo wysoki. Najlepszym zespołem okazała się
drużyna KS Wejherowo składająca się z zawodników dawnego UKS
Ósemka Wejherowo. W finale pokonała zespół z Gdańska 8:2.

Najlepszym bramkarzem turnieju został Arkadiusz Woźniak z KS
Wejherowo. Tytuł najlepszego obrońcy powędrował do Grzegorza
Łacnego z MOSiR Rumia, a strzelca – do Daniela Prangi z KS Wejherowo.
MVP Memoriału został Leszek Samson z Team Gdańsk.

Jak co roku Memoriałowi przyświecał nie tylko cel sportowy. Przede
wszystkim chodziło o uhonorowanie zmarłej przed kilku laty Lidii
Lipińskiej.

– Lidia Lipińska była nie tylko trenerem sportowym, ale i pedagogiem.
Wychowała sobie godnych następców. Cała imprezę organizują jej
absolwenci. Grupa jej dawnych zawodników wciąż wspiera lokalny
unihokej. Warto dodać, że po raz pierwszy na wydarzeniu obecni byli
sędziowie międzynarodowi, którzy zresztą byli znajomymi p. Lipińskiej –
mówi Jolanta Król z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Chciałabym

też podziękować za podkreślenie 30-lecia mojej pracy. Otrzymałam
od rumskich unihokeistów pamiątkowy puchar i kwiaty, jestem bardzo
wdzięczna – dodaje.

– Pani Lipińska była moją wuefistką w dawnym Gimnazjum nr 2 przez
ładnych parę lat. Wspominam ją jako bardzo przyjaznego,
uśmiechniętego i wyrozumiałego nauczyciela. Kochała sport. Do pracy
prawie zawsze dojeżdżała rowerem, a jej znakiem rozpoznawczym była
sportowa opaska na czole. Była bezgranicznie oddana swojej ukochanej
dyscyplinie, czyli unihokejowi, ale na lekcjach nie brakowało także piłki
nożnej, siatkówki czy lekkoatletyki – mówi Darek, mieszkaniec Janowa.

Unihokej lub floorball to sport drużynowy z pięcioma zawodnikami
i bramkarzem w każdej drużynie. Zawodnicy do gry używają
poliwęglanowych kijów zakończonych kompozytową blendą oraz
ażurowej plastikowej piłki. Celem jest zwycięstwo w meczu poprzez
zdobycie większej liczby bramek niż rywal.
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Centrum Integracji społecznej przyjęło pierwszą
grupę bezrobotnych mieszkańców chcących nabyć
lub zmienić kwalifikacje zawodowe.

Nadzieja na lepsze życie
Jednostka powstała, aby pomagać osobom, które straciły nadzieję na

„lepsze życie”. Misją Centrum jest odbudowanie i podtrzymanie
u mieszkańców zdolności do pełnego udziału zarówno w życiu
społecznym, jak i zawodowym.

CIS oferuje też poradnictwo psychologiczne. Polega ono na
indywidualnych konsultacjach oraz warsztatach prowadzonych przez
psychologa. Zajęcia z zakresu m.in. treningu interpersonalnego,
planowania budżetu domowego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
będą się odbywały cyklicznie we wtorki, czwartki oraz piątki w godzinach
pracy Centrum. Jego pracownicy zachęcają do umawiania się za
pośrednictwem telefonu.

Pierwsza grupa
– Każda osoba kierowana do Centrum przeszła rekrutację, podczas

której psycholog, pracownik socjalny oraz instruktor zawodu badali
kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe. Cały czas podkreślam,
że bardzo ważne jest, aby patrzeć na każdą osobę indywidualnie – mówi
radna Karolina Rydzewska.

Wszyscy uczestnicy zostali skierowani na badania z zakresu medycyny
pracy oraz szkolenia BHP. Dla uczestników zostały zorganizowane
zewnętrzne warsztaty zawodowe m.in. administracji, pomocniczy obsługi
placówek oświatowych, księgowy, opiekuńczy, stolarski czy fryzjerski.

– Zachęcam pracodawców szukających pracowników, żeby zgłaszali

się do Centrum Integracji Społecznej w Rumi. We wskazanym miejscu
każda kierowana osoba może uczyć się przez okres roku aż cztery razy
w tygodniu Daje to pracodawcom duże– mówi Karolina Rydzewska. –
możliwości. Mogą wyszkolić przyszłego pracownika bez dodatkowych
kosztów. Porozumienie zawarte pomiędzy CIS a pracodawcą na
utworzenie warsztatu zawodowego stwarza możliwości znalezienia
pracowników zgodnych z wymaganymi na danym stanowisku
kwalifikacjami. Bardzo mi zależy, żeby osoby kierowane do nauki zawodu
w danym warsztacie miały później pierwszeństwo zatrudnienia – dodaje.

Remontują, integrują, uczą się
W Centrum Integracji Społecznej został utworzony również warsztat

wewnętrzny o charakterze remontowo-budowlanym. Pozyskiwanie
kwalifikacji odbywa się poprzez praktyczną naukę zawodu, która polega
na wykonywaniu prac remontowo-budowlanych wraz z instruktorem.

W październiku przeprowadzono także działania związane
z integracją grupy: wykonanie stroików oraz sprzątnięcie grobów
na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej.

Miasto pomaga bezrobotnym

– Musimy uczyć się patrzenia
szerszego, nie tylko przez pryzmat
swoich potrzeb. Zaplanowana w taki
sposób reintegracja społeczna ma
pokazać jak bardzo potrzebny jest
wolontariat – podsumowuje Karolina
Rydzewska.

KONTAKT: Centrum Integracji Społecznej
Rumia, ul. Starowiejska 17, tel. 58 679 65 70
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TELEFONY ALARMOWE

SŁUŻBA ZDROWIA

Co odbieramy?
Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze

powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący
z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich
demontażu z zabudowy. Sprzętu nie można wystawiać poza
teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego
nielegalnym demontażem.

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl,

dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

Nieodpłatny
odbiór dużych, zużytych
sprzętów RTV i AGD
z domów i mieszkań!

nr 157

UWAGA!

Przygotowanie sprzętu do odbioru
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome

elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony

telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem.

WARTO WIEDZIEĆ!

�

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11
lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych w Rumi znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Dębogórskiej 148 i jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach , w soboty w godzinach .10:00-18:00 10:00-15:00

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także ), ich przedmiotu i zasad, odnajdą Państwozbiórek objazdowych
na naszej stronie internetowej, oraz uzyskają pod numerem telefonu . Zachęcamy też do podzieleniawww.kzg.pl 58 624 66 11
się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej działalności.

�

�
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Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy

(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30).

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarkioraz

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

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1

ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55

58 671-94-73

58 679-65-73

58 727-29-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 727-24-01

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

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.

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni
wtorekmiesiąca12.00-14.00.
ZapraszamydorozmowybędziemyrazemprzekonywaliwładzeRumi,
szukalisposobówrealizacjinajlepszychwspólnychpomysłów”.

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

�

�

�

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

Projekt kierowany jest do mieszkańców Rumi w wieku
aktywności zawodowej, w tym:
�Bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP
�Nieaktywnych zawodowo
�Osób niepełnosprawnych
oraz rodzin osób objętych wsparciem, celem wzmocnienia
procesu reintegracji społecznej i zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
serdecznie zapraszamy do siedziby Biura Projektu:
Rumia, ul. Starowiejska 46, Tel.: (58) 672-16-61, 537-807-960,
e-mail: projekt.efs@mops.rumia.pl

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-
wodniczących Rady w miesiącu listopadzie 2017 roku:
06.11  godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
13.11  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
20.11  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
27.11  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady  Małgorzata Łoboz.
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Listopad 2017KALENDARZ IMPREZ

01 – 11.11

Wystawa poplenerowa „Ławeczka” - Stowarzyszenie Artystów
„Pasjonat”, (czynna w godz. otwarcia placówki), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

08 – 28.11

Wystawa kolaży Tomasza Mazura „Zdarzają się nam ciepłe dni i
bez słońca”, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

6 (Poniedziałek)

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Dzieci
(roczniki 2005 i młodsi) w Tenisie Stołowym Drużynowym
dziewcząt i Chłopców, Hala Widowiskowo-Spor towa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 ,Cykliczny patrol Bolt Action, czyli jak w to grać?
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Scrabble dla każdego (instruktor: Lucyna Śniadach),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

7 (Wtorek)

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Dzieci
(roczniki 2002 - 2004) w Unihokeju Dziewcząt, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 StacjaTaniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

08 (Środa)

godz. 18.00 Wernisaż wystawy kolaży Tomasza Mazura
„Zdarzają się nam ciepłe dni i bez słońca”, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

09 (Czwartek)

godz. 10.30 Filia nr 1 MBP,Spotkanie Klubu Mamy Rumianki,
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Bibl ioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 autorka: Corinna Kidoń, MiejskiWernisaż malarstwa,
Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

10 (Piątek)

godz. 17.00-19.00 Organizator: AgencjaKabaret Neo-Nówka
Ar tystyczna „Joanna”, Hala Widowiskowo-Spor towa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 (obowiązują zapisy:Warsztaty teatralne dla dzieci
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 18.30 Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas –
Łoniewską w ramach DKK, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

11 (Sobota)

godz. 13.00 Msza św. w intencji ojczyzny w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych

godz. 14.00 uroczysty przemarsz po mszyParada Niepodległości
świętej pod pomnik J. Wybickiego i H. Derdowskiego

godz. 15.30-18.00 Wystawa oręża wojskowego „Historia
i hobby”, Antresola MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 (wstęp wolny),Koncert Pieśni Patriotycznych
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

12 (Niedziela)

godz. 10.00-14.00 Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej
Dziewcząt, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00 patriotycznieWieczór hobbystów i kolekcjonerów –
i biesiadnie zagra Gdańska Orkiestra Ogrodowa, Dom Kultury
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 16.00 Andrzeja Gojke, Dom KulturyWystawa fotograficzna
Janowo, ul. Pomorska 11

13 (Poniedziałek)

godz. 09.00-12.00 (roczniki 2002-Mistrzostwa Rumi Młodzieży
2004) w Hala Widowiskowo-Halowej Piłce Nożnej Chłopców,
Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Scrabble dla każdego (instruktor: Lucyna Śniadach),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

14 (Wtorek)

godz. 18.00 StacjaTaniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

15 (Środa)

godz. 18.00 Koncert pieśni tradycyjnych w wykonaniu
młodzieży, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18.30 Koncert norweskiego kwartetu jazzowego
Mathisen/Breistein Mutant, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

16 (Czwartek)

godz. 10.30 Filia nr 1 MBP,Spotkanie Klubu Mamy Rumianki,
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Bibl ioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 , Filia nr 1,Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
ul. Pomorska 11

godz. 17.30 Spotkanie autorskie dla dzieci z żeglarką Moniką
Bronicką (autorka książki „Przygoda na rafie”), Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.00 w wyk. LucynyMisy i Gongi – Masaż Dźwiękiem
Bierut-Mazurek zapisy pod nr tel. 722303520, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

17 (Piątek)

godz. 17.00 monodram muzyczno-teatralny,Bóg o Jednej Piersi
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 (obowiązują zapisy:Warsztaty teatralne dla dzieci
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

18 (Sobota)

godz. 09.00-23.00 Złoty Tur World Cup XIV Puchar Świata
w Siłowaniu na Ręce – dzień I, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 10.00 ,Dzień Bezpłatnych Porad i Warsztatów Prawnych
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

19 (Niedziela)

godz. 09.00-23.00 Złoty Tur World Cup XIV Puchar Świata
w Siłowaniu na Ręce – dzień II, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 12.00-14.00 MKS ORKAN Rumia –Mecz Piłki Nożnej IV liga
Radunia Stężyca, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 16.00 - gość spotkaniaWieczór autorski Romuald Koperski
– autor książek: „Pojedynek z Syberią”, „1001 obrazów Syberii”,
„Syberia, zimowa odyseja”, rekordzista Guinnessa w najdłuższym
koncercie fortepianowym, żeglarz, przepłynął samotnie Atlantyk
w łodzi wiosłowej „Pianista”, Dom Kultury Janowo, ul. Pomorska 11

20 (Poniedziałek)

godz. 11.00-17.00 III Puchar Świata w Armwrestlingu Osób
Niepełnosprawnych – dzień I, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Scrabble dla każdego (instruktor: Lucyna Śniadach),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Filia nr 4Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
MBP, ul. Górnicza 19

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

21 (Wtorek)

godz. 11.00-17.00 III Puchar Świata w Armwrestlingu Osób
Niepełnosprawnych – dzień II, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 StacjaTaniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

22 (Środa)

godz. 18.30 Stacja KulturaSpotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

23 (Czwartek)

godz. 10.30 Filia nr 1 MBP,Spotkanie Klubu Mamy Rumianki,
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl) , Stacja Kultura Bibl ioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 – pokaz filmów, spotkanie podróżniczeKanada
z Katarzyną Masin, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

24 (Piątek)

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek: zajęcia czytelniczo –
plastyczne dla dzieci, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 (obowiązują zapisy:Warsztaty teatralne dla dzieci
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

25 (Sobota)

godz. 10.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-18.00 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce
Artystycznej Juniorek i Seniorek – dzień I, Hala Widowiskowo-
Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

26 (Niedziela)

godz. 10.10-14.00 Drużynowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce
Artystycznej Juniorek i Seniorek – dzień II, Hala Widowiskowo-
Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-14.00 Warsztaty dla dzieci, GaleriaRadosna Niedziela
Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 16.00 spektaklRodzinne Spotkania Teatralne –
pt. „W miejskiej dżungli – wystawia Teatr Katarynka, Dom Kultury
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 19.00 zespołu Parafia Św. JudyKoncert Kanaan „Trzy sny”,
i Tadeusza, ul. Podgórna 1

27 (Poniedziałek)

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Scrabble dla każdego (instruktor: Lucyna Śniadach),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

28 (Wtorek)

godz. 17.00 StacjaSpotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 StacjaTaniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

30 (Czwartek)

godz. 10.30 Filia nr 1 MBP,Spotkanie Klubu Mamy Rumianki,
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl) , Stacja Kultura Bibl ioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 spektakl muzyczno-kabaretowyZbrodnia i Karaoke
w wykonaniu grupy teatralnej RUTW, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
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