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Parada w 100-lecie odzyskania niepodległości
11 listopada 2018 r. Rumska Parada Niepodległości przemaszerowała ulicami miasta.

Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych.
Następnie,
sformułowany barwny i radosny
pochód ruszył ulicą Dąbrowskiego i dalej ulicą
Starowiejską do Placu
Wolności. Na całej trasie
pochód obserwowało
setki Rumian, którzy całymi rodzinami postanowili uczcić 100 rocznicę
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odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Po dotarciu kolumny
do Placu Wolności wspólnie odśpiewano Hymn
Narodowy. Przewodniczący Rady Miasta Ariel
Sinicki w krótkim przemówieniu skierowanym
do zebranych mówił, że
dla dobra rozwoju miasta i pomyślności jego
mieszkańców jest bardzo
potrzebne porozumienie
ponad podziałami.
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Witold Reclaw, przedstawiciel Rumi w Powiecie Wejherowskim
dokonał symbolicznego
złożenia kapsuły czasu z
zapisanymi życzeniami
mieszkańców
miasta.
Dokonano też pamiątkowego posadzenia dębu.
Uroczystości zakończył
wystrzał z zabytkowej armaty. Pomimo opóźnień
i chłodu, uroczystości
przebiegły w radosnej i
podniosłej atmosferze.
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Biało-czerwony bieg

Patriotyczny mural
na 100-lecie
Mural przedstawiający marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance powstał na murze budynku położonego w sąsiedztwie
dworca SKM Rumia.

Wizualizacja

To prywatna inicjatywa właścicieli lokalu, w
którym mieści się Winners Sports Bar. Środki
na stworzenie tego dzieła
pochodzą od dobrowolnych darczyńców - klientów pubu. Odsłonięcie

muralu odbyło się 11 listopada - w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Obok marszałka widnieje biały orzeł wzorowany na godle z czasów
II RP, daty „1918 - 2018”,

oraz cytat: „Być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć
i spocząć na laurach to
klęska.”
Wykonawcą
muralu
jest Paka Art Studio.

Ogień Niepodległości
10 listopada po raz pierwszy w Rumi harcerze i harcerki
ZHR, włączając się w ogólnopolską akcję Ogień Niepodległości, zorganizowali ognisko niepodległościowe w Parku Starowiejskim przy MDK.
Frekwencja ok. 230
osób przerosła oczekiwania organizatorów. Uczestnicy, wśród których było

bardzo wielu mieszkańców
niezwiązanych z harcerstwem, śledzili z zainteresowaniem zaprezentowa-

ne treści. - To pokazuje, że
taka forma ma szansę się
przyjąć, stąd planujemy
to powtarzać w kolejnych

10 listopada w biało-czerwonym, niepodległościowym biegu ulicami Rumi wzięło udział 80 biegaczy związanych z grupą
Parkrun. Wśród grupy obecne były dzieci, młodzież i dorośli.
„Jest nam niezmiernie miło, że tak licznie
stawiliście się by razem
przebyć dystans 5 kilometrów i aktywnie
uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Bez nadmiernej pompa-

tyczności i powagi. Bez
zaciśniętych pięści. Całymi rodzinami w kilku
pokoleniach. Naturalnie.
Z uśmiechem.” - piszą na
swojej stronie organizatorzy.
Biegi Parkrun w Rumi

odbywają się od niemal
4 lat z inicjatywy harcerzy ZHR. Biegacze spotykają się w każdą sobotę o
godzinie 9:00, by wspólnie przemierzyć dystans
5 km z pomiarem czasu.

latach - zapowiadają organizatorzy.
Dzień później harcerze
wzięli udział w składaniu
kwiatów przed pomnikiem
Wybickiego i Derdowskiego, skąd przemaszerowali
na Mszę Świętą za Ojczyznę do Sanktuarium NMP

Wspomożenia Wiernych.
Udział w głównym pochodzie Rumskiej Parady Niepodległości wzięło 60 zuchenek, zuchów, harcerek
i harcerzy wraz z instruktorami.
„Widać, że z roku na rok
rumski marsz przybiera na

sile, cieszy się większą popularnością wśród mieszkańców i z pewnością
rumskie środowisko ZHR
będzie się z całą sumiennością włączać w tę inicjatywę w kolejnych latach”
- zapowiadają harcerze z
ZHR.

OGŁOSZENIE

Ognisko Niepodległości
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Jak odzyskaliśmy niepodległość...
Aby Polska odzyskała niepodległość, nie wystarczyły powstania narodowe toczone w XIX wieku, ale dokonało się to dopiero w
wojnie na skalę światową. Powrót Polski na mapę Europy, po ponad stuletniej niewoli, nastąpił w wyniku niezwykle sprzyjającego
splotu okoliczności.
Doszło nie tylko do łana przez niemieckie nych trzech części. Po nowo zorganizowanej Rosji i jej zasobów go- misarzy
Ludowych
konfliktu między za- i
austro-węgierskie rewolucji lutowej w Europie.
spodarczych. Powrót z RSFRR o anulowaniu
Wywiad
niemiec- emigracji w Szwajcarii traktatów zawartych
borcami, ale zaborcy władze
okupacyjne. 1917 i obaleniu caratu
ponieśli klęskę w tej W październiku 1917 rząd tymczasowy księ- ki wdrożył tajny pro- Włodzimierza Lenina pomiędzy rządem bywojnie. Najpierw Ro- władze
okupacyjne cia Lwowa w marcu gram, którego celem pociągiem specjalnym łego Cesarstwa Rowewnętrzne poprzez okupowaną syjskiego a rządami
sja przegrała z Niem- ustanowiły Radę Re- 1917 r. zadeklarował, było
cami, potem Niemcy gencyjną, która zgod- że naród rosyjski, któ- osłabienie Imperium przez Niemcy Euro- Niemiec i Austro-Węprzegrały z Engier. W trzecim
tentą. W trakcie
punkcie – szczezmagań wojengólnie ważnym
nych to jedna,
dla Polaków –
to druga strona
umieszczono zastarała się przepis, że zawarte
ciągnąć
Polaakty dotyczące
ków na swoją
rozbiorów Polstronę, obiecuski zostają, ze
jąc im niepodlewzględu na ich
głość. Najpierw
sprzeczność
z
wielki
książę
zasadą
samoMikołaj Mikołaokreślenia narojewicz, naczeldów i rewolucyjny wódz armii
nym poczuciem
rosyjskiej,
w
narodu
rosyjsierpniu 1914 r.
skiego, zniesioogłosił odezwę
ne w sposób
do Polaków. Zanieodwołalny.
powiadała ona
Ten przypoodrodzenie Polmniany
wyżej
ski swobodnej
przegląd wydaw swej wierze, KOMITET NARODOWY POLSKI W PARYŻU
rzeń ma pokaSiedzą od lewej: Maurycy Zamoyski, Roman Dmowski, Erazm Piltz. Stoją od lewej: Stanislaw Kozicki, Jan Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, m jr. Fronczak, Władysław Sobański , Marian Seyda, Józef Wielowieyski.
języku i samozać, jak starano
rządzie, jednak
się
manipulonie
ze
słowami
powory
zrzucił
jarzmo,
przyRosyjskiego
i
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lucji
wyeliminowanie
nia
w
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z
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Królestwa Polskiego.
przymusowego poboW dniu 15 stycznia grudnia 1916 zawierał ze wszystkich teryto- Niemiec na froncie za- przez sztab niemiec- ru. Natomiast Legiony
1917 rozpoczęła dzia- oświadczenie o stwo- riów, w których Pola- chodnim. Z kolei prze- kiej armii. W sierpniu Polskie zostały utwołalność Tymczasowa rzeniu Polski wolnej, cy tworzą większość, mysł niemiecki miał 1918 r. po zdobyciu rzone u boku armii
Rada Stanu w Króle- złożonej ze wszyst- jako rękojmię trwałe- uzyskać dostęp do władzy został wyda- austriackiej w sierpstwie Polskim, powo- kich dotąd rozdzielo- go pokoju w przyszłej, bogactw naturalnych ny Dekret Rady Ko- niu 1914 z inicjatywy
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Józefa Piłsudskiego.
Wobec niepowodzenia wywołania antyrosyjskiego powstania
narodowego w Królestwie Kongresowym,
które
umożliwiłoby
Niemcom przerzucenie większych sił na
front zachodni, Piłsudski podporządkował się Naczelnemu
Komitetowi Narodowemu. Polityka NKN
była proaustriacka i
od początku zmierzała w kierunku utworzenia
monarchii
trialistycznej: Austro-Węgiersko-Polskiej.
W październiku 1915
wszystkie trzy brygady
Legionów liczyły kilkanaście tysięcy ludzi.
Legioniści walczyli
po stronie niemieckiej,
czego nie omieszkał
wykorzystać w Wersalu, jako argumentu
przeciwko Polsce, premier Anglii Lloyd George, wołając: „jakże wy
(Polacy) chcecie niepodległej Polski, skoro
wasi legioniści walczyli po stronie Niemiec”.
Niemcy walczyły niemal przeciwko całemu
światu, niemal samotnie, i o mało nie zwyciężyły – jak stwierdził
z kolei Winston Churchill. Tam gdzie wygrywał Piłsudski, tam
przegrywała Polska.
W kwietniu 1917
USA
wypowiedziały wojnę Niemcom.
Prezydent
Thomas
Woodrow
Wilson
przedstawił program
pokojowy, który jest
znany pod nazwą 14

punktów
Wilsona.
Dla Polski ważny był
13 punkt, mówiący o
utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do
morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność
polską. Uznanie przez
kanclerza Rzeszy Maksymiliana Badeńskiego
5 października 1918
tych warunków jako
podstawy rokowań doprowadziło do rozejmu kończącego wojnę.
Na konferencji pokojowej w Wersalu dużą
rolę w obronie polskich interesów odegrał Roman Dmowski.
Wypada przypomnieć
w tym miejscu zorganizowanie przez Komitet Narodowy Polski
pod prezesurą Dmowskiego i sformowanie
się 90 tysięcznej armii
polskiej we Francji,
tzw. Armii Błękitnej
pod dowództwem generała Hallera. Główny trzon stanowili Polacy z USA, zgłaszający
się na apel Ignacego
Jana Paderewskiego
oraz emigranci z Kanady i Francji. Później
doszli Polacy z przebywających we Francji i
ogarniętych fermentem rewolucji dywizji rosyjskich. Rok po
przyjeździe „Błękitnej
Armii” Polska zdolna
była stawić czoła inwazji ze wschodu, właśnie dzięki broni, którą ta armia przywiozła
do kraju, zyskując zdecydowaną przewagę
nad Armią Czerwoną

w trzech głównych
działach wojskowych:
artylerii, lotnictwie i
czołgach”. Ponieważ
Niemcy
przegrywały wojnę, nastąpiła
całkowita zmiana w
stanowisku Wielkiej
Brytanii, której polityka zaczęła liczyć się
z
prawdopodobieństwem narodzenia się
na kontynencie hegemonii francuskiej.
Można
powiedzieć,
że z chwilą kończenia
się I wojny światowej
pokonane Niemcy zyskiwały sojusznika w
postaci polityki brytyjskiej reprezentującej
ich interesy, co Polska
boleśnie odczuła w
odniesieniu do sprawy
Gdańska, Śląska i Warmii, czy wschodniej
granicy Polski w kontekście „linii Curzona”.
Głównymi europejskimi zwycięzcami w I
wojnie światowej były
- oprócz Polski - Francja, Czechosłowacja,
Jugosławia i Rumunia.
Trzy główne państwa
rozpoczynające wojnę
oraz uczestnicy rozbiorów Polski i dzielące między siebie nasze
ziemie: Prusy, Austro-Węgry i Rosja były
cesarstwami, a na koniec wojny dwa (Prusy
i Rosja) przestały nimi
być w wyniku wydarzeń rewolucyjnych,
a trzecie (Austro-Węgry) w ogóle przestało
istnieć, jako oddzielne
i jedno państwo.

REKLAMA

Dr inż. Stanisław Tujaka
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Rumia miastem uniwersyteckim

W dniu 6 października Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi zainaugurował nowy rok akademicki 2018/2019. W programie UTW
są wykłady oraz zajęcia praktyczne.

REKLAMA

Wykłady akademickie
prowadzone są przez
wybitnych
znawców
różnych dziedzin naukowych, takich jak nauki
przyrodnicze, społeczne czy medyczne. Wykładowcami są głownie
pracownicy
naukowi
wyższych uczelni Trójmiasta. Kolejne wykłady
odbywają się w odstępach dwutygodniowych.
Edukacja praktyczna
obejmuje różne zajęcia.
Są to warsztaty komputerowe,
malarskie,
taneczne i wiele innych.
Odbywają się również
lektoraty języków angielskiego i niemieckiego. Można zadbać o
zdrowie na gimnastyce,
pływając na basenie lub
maszerując z kijkami.
Na UTW w Rumi
uczęszcza w ostatnich
latach około 250 słuchaczy, z których większość
przekroczyła już 60 lat.
Wśród słuchaczy jest
również grupa osób spoza Rumi. Nie ma wymogów co do poziomu wykształcenia, w zajęciach
może uczestniczyć każdy
senior. Ten uniwersytet

to nie tylko edukacja, ale
również integracja i rekreacja. Organizowane
są wyjazdy na koncerty,
przedstawienia teatralne i wycieczki krajoznawcze.
Początki Rumskiego
UTW sięgają 2004 roku.
W 2008 roku powołane zostało do życia Stowarzyszenie
„Rumski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku” - organizacja
pozarządowa, z misją
świadczenia usług na
rzecz osób starszych.
Stowarzyszenie
jako
osoba prawna ma możliwość ubiegania się o
środki finansowe wspierające działalność uniwersytetu. Środki takie są pozyskiwane od
Urzędu Miasta Rumia,
Starostwa Powiatu Wejherowskiego,
urzędu
marszałkowskiego oraz
urzędu wojewódzkiego.
W 2012 roku patronat
nad Rumskim UTW przejęła Politechnika Gdańska oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w
Wejherowie.
Działalność uniwersytetu jest możliwa dzięki

ofiarnemu zaangażowaniu całego grona społeczników, wśród których należy wymienić w
szczególności profesora
Edmunda Wittbrodta
oraz prezes Renatę Grzesiak. Były rektor PG i senator RP wielu kadencji
prof. E. Wittbrodt jest ojcem założycielem UTW i
jego patronem. Prezes
Stowarzyszenia RUTW
R. Grzesiak została laureatką w prestiżowym
plebiscycie „Osobowość
roku 2017”, zorganizowanym przez Dziennik
Bałtycki. Przyznany tytuł laureata to zasłużona
nagroda za wieloletnie
prowadzenie UTW.
Działalności uniwersytetu przyświecają takie
hasła, jak „Nie starzeje
się ten, kto nie ma czasu” czy też „Zawsze aktywni, zawsze radośni”.
Komunikat przekazał
wieczny student S. Tujaka.
Więcej informacji na
temat UTW w Rumi
można znaleźć na stronie
internetowej uniwersytetu www.utw-rumia.pl
S.T.

OGŁOSZENIE

Biuro Poselskie

Jan Klawiter
Interesanci będą przyjmowani w poniedziałki w godz. 13.00
– 17.00 oraz czwartki w godz. 11.00 – 16.00.
Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
e-mail: biuroposelskie@janklawiter.eu
6
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Zniszczono samochód
obrońców życia

OGŁOSZENIE

Dziękuję za zaufanie, którym
mnie Państwo obdarzyliście podczas głosowania. Jest ono zobowiązaniem do pracy, ale jednocześnie motywacją do działania.

Zniszczono samochód należący do Fundacji Pro-Prawo do Życia. Duży samochód dostawczy zaparkowany był na parkingu
przy ul. Marynarskiej. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 3 na 4
listopada o godzinie 00:38. Prezentowane na samochodzie zdjęcia zabitych w wyniku aborcji dzieci zostały częściowo zamazane
czarną farbą w sprayu.

Łucja Słowikowska
Radna Powiatu Wejherowskiego
wpływają na zmniejszenie
przez nas działań społecznych, a wręcz przeciwnie
- mobilizują nas, pokazując jak potrzebne są nasze
działania.” - dodaje.

Zdjęć nie zamazano
całkowicie, ponieważ w
trakcie zdarzenia interweniowali właściciele samochodu - działacze Fundacji. Podjęta próba ujęcia
sprawców na gorącym
uczynku nie powiodła się.
Teraz wandalami zajmie
się Policja.
Wg. informacji pozyskanych przez naszą redakcję były to 3 lub 4 bardzo
młode osoby związane ze
skrajną lewicą, a przynajmniej jeden sprawca to
mieszkaniec Rumi. Praw-

dopodobnie poruszali się
ciemnym Golfem na lubelskiej rejestracji.
„Obecnie w Polsce ma
miejsce kampania nienawiści skierowana przeciwko obrońcom życia,
która jest inspirowana
przez osoby zarabiające
na aborcji m. in. przez
niezgodne z prawem pośredniczenie w handu
środkami
poronnymi.
Prezentowane przez nas
wystawy i banery, choć
niewątpliwie mocne i
trudne, są skuteczną bro-

nią w walce o prawo do
życia dla każdego człowieka. Nietrudno się więc dziwić, że środowiska te zachęcają do ich niszczenia.
Myślę, że chuligani, którzy
dokonali zniszczenia dali
się ponieść propagandzie
nienawiści wobec obrońców życia nie zdając sobie
sprawy, jak duże konsekwencje może to dla nich
mieć.” - Komentuje zdarzenie Maciej Wiewiórka
z Fundacji Pro-Prawo do
Życia. „Oczywiście podobne akty wandalizmu nie

Najsilniejsze ręce świata

zetrą się w Rumi
XV Puchar Świata w siłowaniu na ręce odbędzie się
w dniach 17 - 18 listopada. Pierwszego dnia odbędą się
zawody na lewą, a drugiego dnia na prawą rękę. Wstęp
na imprezę jest płatny. Bilety można nabyć na portalu
ticketmaster.pl

Maciej Wiewiórka

Fundacja Pro - Prawo do Życia

Zgodnie z Kodeksem
Karnym „kto cudzą rzecz
niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”; a w wypadku
mniejszej wagi „sprawca
podlega grzywnie, karze
ograniczenia
wolności
albo pozbawienia wolności do roku”.

REKLAMA
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Wyniki wyborów samorządowych w Rumi

W wyborach samorządowych 14 mandatów
do Rady Miasta uzyskał Komitet Wyborców Michała Pasiecznego Ponad Podziałami. Liczba Radnych Prawa i Sprawiedliwości wzrosła dwukrotnie
względem ostatniej kadencji i wynosi 4. Z kolei
Gospodarność Leszka Kiersznikiewicza uzyskała 2
mandaty, zaś Nasza Rumia Bogdana Formelli pozostaje z jednym mandatem.
W Rumi frekwencja
podczas wyborów samorządowych wyniosła
58.78%, co stawia nasze miasto na 4 miejscu
wśród 10 gmin powiatu
wejherowskiego. W tym
gronie najwięcej, bo aż
68.38% osób zagłosowało w Lini. Najmniejsze zainteresowanie wyborami
okazali mieszkańcy Łęczyc
- 51.16%. Frekwencja w
Rumi wygląda dobrze na
tle powiatu, w którym
wynosi ona 56.31% oraz
w województwie pomorREKLAMA
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skim, gdzie frekwencja
wyniosła 55.95%.

AKTUALNOŚCI

Rada Miejska
KWW Michała Pasiecznego Ponad Podziałami (53,64%, 14
mandatów)
WOŹNIAK Krzysztof
RYDZEWSKA Karolina
OKRÓJ Anna Genowefa
KACZMAREK Marcin Adrian
SINICKI Ariel Tomasz
BARTELKE Piotr Łucjan
SZYPUŁA Lucyna
MROWICKA Magdalena Małgorzata
PASIECZNY Michał Grzegorz
GRZESZCZYK Leszek Andrzej
HEBEL Teresa Maria
URBANIAK-DZIENISZ Tomasz
ŁAWRUKAJTIS Beata Agnieszka
BOCHNIAK Maria Regina
KW Prawo i Sprawiedliwość (20,31%, 4 mandaty)
KRYŻA Michał
SOCHA Mateusz Jan
JASIŃSKA Barbara Łucja
MOSA Florian Konrad
KWW Leszek Kiersznikiewicz Gospodarność (13,43%, 2 mandaty)
KIERSZNIKIEWICZ Leszek Andrzej
GRINHOLC Henryk Franciszek

Burmistrz

Michał Pasieczny (62,68%)

KWW Bogdan Formella Nasza Rumia (11,06%, 1 mandat)
FORMELLA Bogdan Jan
KWW Monika Baran - Porozumienie dla Rumi (1,56%, 0 mandatów)

Rumianie w Radzie
Powiatu Wejherowskiego
Koalicja Obywatelska (4)
KRÓL Jolanta
PASIECZNA Ewa
GRINHOLC Grzegorz
WINCZEWSKI Leszek
Prawo i Sprawiedliwość (2)
RECLAF Witold
SŁOWIKOWSKA Łucja
Wspólny Powiat (1)
JAMRÓZ-SZADAJ Anna
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„Dzień dla Niepodległej” w „Iskierce”

Kwesta Listopadowa
				 – pomoc chorym
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi wzięli udział w kweście na rzecz Hospicjum im. Św.
Wawrzyńca w Gdyni.

W Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Rumi dzień 9 listopada 2018r. poświęcony był w całości obchodom z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Organizatorami uroczystości była grupa dzieci 6-letnich.
Z tej okazji cała przedszkolna społeczność, odświętnie ubrana, zebrała
się w sali Ogników. Przygotowując się od kilku
tygodni do tak ważnego
w życiu Polaków wydarzenia starszaki wykonały zaproszenia, z pomocą wychowawcy uszyły flagi do
występu oraz pomagały
w przygotowaniu scenografii i tablicy pt. „Kocham
Polskę”. Grupa starszaków
posadziła również „Dęby
Niepodległości”.
Uroczystość rozpoczęła
Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych
i podkreśliła rangę święta.
Podczas występu dzieci
recytowały wiersze patriotyczne opowiadające
o historii Polski, śpiewały
piosenki, które mówiły
o umiłowaniu do Ojczyzny i dbałości o ojczysty
język. Nie zabrakło inscenizacji, w której zaborcy
podzielili między siebie
polskie ziemie, zabierając
do niewoli orła białego,
a także postaci Wolno-

ści, która uwalnia Polskę i
orła. Chwilą podniosłą dla
dzieci było wręczenie Pani
Dyrektor biało-czerwonego kwiatu. Urozmaiceniem występu był taniec
dziewczynek z szarfami w
kolorach białym i czerwonym, a także przemarsz z
chorągiewkami w rytmie
piosenki patriotycznej. W
kulminacyjnym momencie cała przedszkolna społeczność odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego” o
godzinie 11.11. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w zabawie „Jeden
uśmiech więcej - jednoczymy Polaków.
Rodzice również mieli
okazję obejrzeć występ
swoich pociech. W godzinach popołudniowych
cała sala wypełniła się,
tym razem dorosłymi,
gośćmi. W czasie patriotycznej
inscenizacji
na twarzach rodziców i
opiekunów malował się
zachwyt oraz duma, a w
oczach wielu pojawiły się
łzy. Goście zostali zapro-

szeni do wspólnego zaśpiewania z dziećmi hymnu narodowego, a także
do zapisania na kartkach
życzeń dla ojczyzny i
umieszczenie ich w kapsule czasu.
Starszaki słowem, tańcem i piosenką uczciły jedno z najważniejszych wydarzeń dla nas, Polaków,
oddały szacunek symbolom narodowym, hołd
wdzięczności tym, którzy
oddali życie za ojczyznę.
Bogactwo działań pozwoliło na lepsze zrozumienie
trudnego tematu przez
najstarszych i najmłodszych przedszkolaków.
Wszyscy zgromadzeni,
ubrani na galowo, z biało-czerwonymi kotylionami i
wypiekami na twarzy oraz
dreszczem emocji oglądali
występ. Uroczystość miała na celu kształtowanie
miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych.

Młodzież w dniach od
31 października do 2 listopada poświęciła swój
wolny czas, aby wesprzeć
chorych będących u kresu
swojego życia. Wszystkim kwestarzom za ich
wrażliwe serce i ogromną
pomoc, w imieniu podopiecznych gdyńskiego
hospicjum, bardzo serdecznie dziękuję. Warto
być dobrym!
Elżbieta Dziecielska

„Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny
dar z siebie samego” - Jan Paweł II
REKLAMA

Jeanetta Szulc
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Dzieci z SP nr 10 na Uniwersytecie Medycznym
Dnia 26.10.2018r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi
w ramach projektu PAD uczestniczyły w uroczystej inauguracji
na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Uczniowie otrzymali
indeksy z rąk samego Rektora UM i tym samym stali się studentami uczelni.

Nasze dzieci, zarówno
najmłodsi zerówkowicze,
jak i czwartoklasiści, wysłuchały wykładu na temat witamin i kosmosu.
Po wykładzie zadawały

mądre pytania, a na koniec dwie nasze uczennice z klasy czwartej udzieliły wywiadu do telewizji.
Emocji było sporo, ale to
nie koniec przygody. Na-

W Rumi ruszyła Pomorska

Akademia Kompetencji Obywatelskich

24 października w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi zainaugurowane zostały zajęcia w ramach programu Pomorskiej Akademii Kompetencji Obywatelskich, czyli projektu edukacyjnego
realizowanego przez Instytut Debaty Publicznej pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Podczas całodziennego
szkolenia uczniowie pod okiem trenerów biznesu pracowali nad
podniesieniem swoich umiejętności miękkich, jak przekonywanie czy wystąpienia publiczne.

stępne wykłady wkrótce.
Koordynatorem działań w naszej szkole jest
pani J. Grabowska. Dziękujemy pani Asi za zaanStawiamy na rozwój
gażowanie.
praktycznych
umiejętSP nr 10
ności, które ułatwią
młodym ludziom realizację swoich planów oraz
aktywny udział w życiu
społecznym i zawodowym - wskazuje Tomasz
Solarski, kierownik ze-

Uczniowie SP nr 1 dla Niepodległej

tyczną z zakresu funkcjonowania państwa. Pod
koniec listopada uczestnicy projektu wezmą
udział w debatach obywatelskich dotyczących
najważniejszych spraw
lokalnych. W kształceniu
postaw liderskich istot-

warto jest angażować się
choćby w wybory do samorządów szkolnych.
Projekt
obejmuje
szkoły w miejscowościach: Rumia, Reda,
Wejherowo,
Kartuzy,
Puck, Gdańsk, Gdynia,
Sopot, Tczew, Malbork,

8 listopada w SP nr 1 odbył się koncert „Dla Niepodległej”,
społu szkoleniowego - ną rolę odegrają również Gniew, Sztum. Zajęcia
skierowany do społeczności szkolnej i mieszkańców Rumi.
Inicjatorkami wydarzenia i jednocześnie autorkami scenariusza były p.
Hanna Wojtaś i Jolanta
Gronek. Przygotowania
do samego przedsięwzięcia trwały około 6 tygodni.
Na scenie rozbrzmiewały pieśni patriotyczne
oraz żołnierskie w wykonaniu uczniów, rodziców,
10

absolwentów szkoły oraz
samego dyrektora szkoły
pana Arkadiusza Skrzyńskiego. Dzieci klasy drugiej
pod kierunkiem p. Żanety
Knurek zaprezentowały
Poloneza Ogińskiego oraz
układ choreograficzny z
flagą. W trakcie koncertu
widownia, wspólnie z artystami, recytowała wiersz

Władysława Bełzy „Katechizm małego Polaka”
oraz odśpiewała Mazurka
Dąbrowskiego. Na zakończenie koncertu głos zabrał przewodniczący Rady
Miasta Ariel Sinicki, który
mówił o tym, że niepodległość nie została nam dana
raz na zawsze i trzeba o nią
dbać.

W dzisiejszych czasach
sama wiedza teoretyczna nie jest wystarczająca, by skutecznie odnaleźć się na rynku pracy
czy w polityce.
W ramach projektu
zaplanowane są również
wykłady
prowadzone
przez nauczycieli akademickich, które mają
za zadanie wyposażyć
uczniów w wiedzę teore-

sesje tutoringowe trwające przez cały okres projektu.
Jak wynika z badań
młodzi ludzie zbyt rzadko angażują się w sprawy
społeczne - mówi Jakub
Winiecki,
wiceprezes
Instytutu Debaty Publicznej - Poprzez szereg
działań
projektowych
chcemy zaktywizować
młodzież i pokazać, że

potrwają od września
do grudnia, a ich zwieńczeniem będzie gala finałowa na Uniwersytecie
Gdańskim. Dzięki finansowaniu ze środków FIO
Narodowego Instytutu
Wolności udział w Akademii jest dla uczniów
bezpłatny.
Materiał prasowy IDP
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300 tancerzy rywalizowało w Rumi
W sobotę dnia 3 listopada 2018 roku na
hali widowiskowo-sportowej MOSiR w
Rumi odbyła się 7 już edycja Ogólnopolskich zawodów tanecznych EAT YOUR FEET.
Jest to wydarzenie o charakterze Street
Dance, organizowane przez Stowarzyszenie
Grupy Tanecznej EMBI oraz MOSiR Rumia.
Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności
w kategoriach Hip Hop,
House, Popping, Eat
Your Beat oraz Formacje
Showcase.
Łącznie około 300 tancerzy z całej Polski oraz
spoza jej granic rywalizowało o nagrody pieniężne, jak i rzeczowe.

Liczna
publiczność
dała się ponieść rozbudzającej i zaskakującej
muzyce, a pasja tancerzy
wzniosła to wydarzenie
na kolejny poziom. Kolejna edycja zorganizowana
zostanie już niebawem, z
jeszcze większym rozmachem i nowymi atrakcjami!

na zawodach

EAT YOUR FEET

Wyniki:

Popping:
1 miejsce Awło - Olsztyn
2 miejsce Koszi - Gdańsk
3 miejsce FixKlein Gdańsk

Hip Hop:
1 miejsce Polssky - Lublin
2 miejsce Jasiek CoJest? Eat Your Beat:
- Wrocław
1 miejsce Anita Szczecin
3 miejsce Paula - Gdańsk 2 miejsce Emma Szczecin
3 miejsce Agata Szczecin
House:
1 miejsce Kasia Flash- Formacje Showcase:
back - Szczecin
1 miejsce Flashback 2 miejsce Paula - Gdańsk Szczecin
3 miejsce Asia Król - 2 miejsce Street Gang Gdańsk
Gdańsk
3 miejsce Unity - Elbląg

11
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Jubileuszowy Festiwal Muzyki Religijnej

W dniach 25-27 października odbył się jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. W Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych
odbyły się trzy konkursy: muzyki organowej, muzyki chóralnej i
na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim.
Podczas festiwalu odbył się także koncert
kameralny w wykonaniu Agaty Kielar-Długosz
(flet), Łukasza Długosza
(flet) i Romana Peruckiego (organy) oraz koncert
muzyki gospel w wykonaniu Kasi Moś i Gospel Joy.
Koncert finałowy poświęcony był jubileuszowi 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę
niepodległości.
Wykonali go: Aleksandra
Zamojska (sopran), Ewa
Marciniec (alt), Leszek

Kasia Moś i Gospel Joy
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Skrla (baryton), Orkiestra
Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz
Chór Opery Bałtyckiej pod
batutą Wojciecha Rodka.

Wyniki:
Kategoria
Chóralne

Zespoły

I. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
II. Chór kameralny „Sirenes”
III. Chór „Nadzieja” z

Nakła dan Notecią

Zespoły kameralne
I. Zespół Wokalny „Minimus” z Poznania
II. Chór żeński „Cartusia” z Kartuz
II. Chór CK 105 z Koszalina
III. Kwarter wokalny
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Chór Dziewczęcy Skowronki

Konkurs muzyki orga- Kozieł, 2. Maciej Lewandowicz, 3. Jakub Moneta.
nowej
W konkursie organo- Pieśni w języku kawym uczestniczyło 9 in- szubskim
strumentalistów. Nagrodzeni zostali: 1. Mateusz

Za najlepsze wykonanie
pieśni religijnej w języku

kaszubskim nagrodzony
został chór „Sirenes” z
Warszawy. Nagrodę za
wykonanie pieśni po kaszubsku otrzymał także
Chór „Nadzieja” z Nakła
nad Notecią.
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Jan Kanty Pawluśkiewicz

zagości w Filharmonii Kaszubskiej

Na jednej scenie z Janem Kantym wystąpią
Hanna Banaszak, Marta
Honzatko i Maciej Lipina.
Publiczność usłyszy m. in.
„Serce” z repertuaru Grechuty, piosenki z kultowego filmu „Wodzirej”,
ale także „Nie przerywajcie zabawy” czy „Linoskoczka” z albumu „Anawa”, które z legendarnym
zespołem
kierowanym
przez Pawluśkiewicza w
1973 roku zaśpiewał Andrzej Zaucha.
Koncertowi towarzyszyć będą dwie wystawy:
W Galerii Filharmonii
Kaszubskiej „Voyage” Jana
Kantego Pawluśkiewicza

- to ekspozycja zarówno
wcześniejszych obrazów,
pochodzących z cyklu
SENSY – BYTY – MARY,
ale też najnowszych, z cykli: ETERYCZNY REALIZM i
PHENIBEN. Swoje obrazy
Jan Kanty Pawluśkiewicz
maluje hinduskimi żelami
rysunkowymi, będącymi
technologiczną nowinką
wśród malarskich materiałów.
W foyer Filharmonii wystawa Edwarda Grzegorza
Funke – „Jan Kanty Fotograficzny. Edward Grzegorz stwierdził, jako portrecista, że Jan Kanty to
znakomity model w portrecie reportażowym, a

jego osobowość i wszechstronność w sztuce, bardzo go inspiruje. Był to
początek projektu, który
zrealizowany został w trakcie kolejnych wernisaży,
przez jedenaście ostatnich
lat. Tak powstał zbiór ponad tysiąca zdjęć, z których wybrano dziewiętnaście. Udowadniają one, że
Jan Kanty jest graficzny,
muzyczny, architektoniczny, plastyczny, mimiczny,
tajemniczy, a na pewno
FOTOGRAFICZNY.
To właśnie te zdjęcia
zobaczą Państwo przybywając do Filharmonii Kaszubskiej.

OGŁOSZENIE

Przed nami koncert „Muzyki filmowej i niefilmowej”, wystawa
malarstwa Jana Kantego, a także wystawa Edwarda Grzegorza Funke – „Jan Kanty Fotograficzny” prezentująca różne oblicza artysty.
Jan Kanty Pawluśkiewicz to jeden z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej
i rozrywkowej w Polsce,
współtwórca legendarnej
grupy ANAWA z Markiem
Grechutą, a następnie Andrzejem Zauchą na czele.
To także kompozytor wielu
znanych piosenek z repertuaru Grzegorza Turnaua,
Andrzeja Zauchy, czy Marka Grechuty, oraz twórca
dużych form muzycznych,
m.in.: „Opery żebraczej”,
oratorium
„Nieszpory
Ludźmierskie”, poematu
symfonicznego „Harfy Papuszy”, musicalu „Szalona
lokomotywa”.
Jana Kanty Pawluśkiewicz to także laureat Mateusza – nagrody Programu Trzeciego Polskiego
Radia. W uzasadnieniu
werdyktu kapituła nagrody, złożona z dziennikarzy
muzycznych Programu 3,
napisała: Architekt i ma-

larz muzyki. Góral, Krakus,
Obywatel Świata. W jego
„Korowodzie” znajdziemy
Nieszpory i Harfy, Teatr i
Piwnicę, Operę i Musical,
Film i Filharmonię. Muzyk
jak najbardziej Poważny.
Nie każdy wie, że zajmuje się także malarstwem.
Jak sam twierdzi - maluje
od zawsze. To przez młodzieńcze umiłowanie do
rysunku wybrał się na
wydział architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie
zajmował się m.in. malarstwem, grafiką i rzeźbą. Ale
najczęściej posługiwał się
rysunkiem, pisząc muzykę.
Po raz pierwszy swoje obrazy wystawił w 1999 r. w
Piwnicy pod Baranami. Od
tego czasu zaprezentował
już wiele serii obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w
nich wyjątkowo fantazyjny
i magiczny świat, zawierający szczególny ładunek
emocjonalny, pełen baśniowości i radości.

W Filharmonii Kaszubskiej będzie można wysłuchać niesamowitego koncertu „Muzyka filmowa
i niefilmowa”. Ten wybitny krakowski kompozytor postanowił zabrać
publiczność w podróż po
rozległych
meandrach
swojej twórczości. Zapraszając do współpracy
świetnych muzyków –
jazzmanów, „piwniczan”,
członków ostatniego składu Anawa - zaproponuje
między innymi brawurowe, wirtuozowskie wykonanie utworów z nagrodzonej Złotym Lwem
podczas 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni ścieżki dźwiękowej z filmu „Papusza”.
W programie nie zabraknie również znakomitych piosenek skomponowanych
przez
Pawluśkiewicza, który wystąpi na koncercie i kilka z
nich śpiewa.
13

SYGNAŁY, OPINIE, KOMENTARZE

Książki i czasopisma dla rodaków
Związek Polaków na Białorusi (zdelegalizowany przez władze, jednak ciągle nieformalnie działający) prosi o przesyłanie przeczytanych i niepotrzebnych lub niechcianych książek i
czasopism katolickich i patriotycznych. Polacy na Białorusi ze
względu na przelicznik walutowy oraz zarobki 3-4 razy niższe
niż w Polsce nie są w stanie sami kupować/prenumerować takich książek i czasopism. Pomagają im one utrzymać łączność
duchową z ojczyzną ojców i matek, oraz szkolić się w języku
polskim.
Paczki/listy prosimy przesyłać na adres prywatny prezesa
Związku Polaków na Białorusi w mieście Lida, pana Aleksandra Siemionowa, adres do wysyłki:
ALEKSANDER SIEMIONOW
Rybinowskogo 58/13
231300 LIDA-12
Białoruś
Ze względu na kłopoty, jakie robi panu Aleksandrowi poczta
białoruska, jest prośba aby przesyłki miały zawsze staut "zwykłe" (nie polecone) oraz wagę do max 1kg, a najlepiej do 0,5kg.
Autobiograficzną historię pana Aleksandra Siemionowa
można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia
Narodowa Rumia www.narodowarumia.pl w zakładce "Publicystyka/historia", artykuł pt. "Polak z wyboru".

OGŁOSZENIE
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Nie chcę, aby ten psiak umarł
jako schroniskowy numer!
Mieszka w „Ciapkowie” łagodny, mądry, chory psiak. Nie chcę
aby umarł jako schroniskowy numer! Chcę się nim opiekować do
końca jego życia, jednak nie mogę tego zrobić w moim mieszkaniu na III piętrze bez windy.
Dlatego proszę o pomoc
- udostępnij na jakiś czas…
kawałek ogrodu dla niego i pokój z dostępem do
łazienki dla mnie na terenie miasta Rumi, Redy lub
Gdyni. Płacić mogłabym
tylko za zużywane media –
utrzymanie dwóch domów
jest ponad moje możliwości finansowe. W zamian za
uprzejmość mogłabym w
czymś pomagać np. w zakupach, sprzątaniu.
Mam 52 lata, uregulowane sprawy rodzinne, majątkowe, jestem samodzielna,
mam stałą pracę. Od 5 lat
jestem wolontariuszką w

gdyńskim schronisku, które może potwierdzić prawdziwość moich intencji.

Pomóż proszę,
tel. 506 087 052

Jeżeli nasi czytelnicy chcą podzielić się z nami sygnałami i opiniami o życiu miasta i jego
mieszkańców, to czekamy na Wasz kontakt pod adresem redakcja@gazetarumska.pl lub za
pomocą czerwonej skrzynki Gazeta Rumska przy ul. Morskiej 28, bądz osobiście w redakcji.
Redakcja
REKLAMA
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OGŁOSZENIA, OFERTY

EDUKACJA

USŁUGI

Angielski korepetycje
Tel.: 604 39 37 32

ZŁOTA RĄCZKA
Regulacja, uszczelnianie okien PCV, naprawy,
malowanie, panele, zamki
ITD.
Kontakt:
tel.: 518 204 992

Zajęcia
z programowania
i grafika 3D
Dla uczniów 12-18 lat.
Tel.: 508 257 632

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę dodatkowe
pomieszczenie
o pow. 6m2 w dobrej
lokalizacji obok SKM,
ZKM, przy Stacji Kultura.
Idealne miejsce na prowadzenie salonu masaży,
paznokci.
Kontakt:
tel.: 504 226 240

Szukam pokoju lub
kawalerki w Rumi z dostępem do Internetu od
listopada.
Kontakt:
693 646 923

RÓŻNE
Usługi BHP
Kompleksowe usługi z
zakresu BHP dla firm i instytucji
- szkolenia BHP,
- nadzory BHP,
- postępowania powypadkowe.
Kontakt:
tel.: 791 550 140
biuro@aniolowiebhp.pl

REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAM
Łódkę wędkarską + silnik elektryczny + wózek +
2 kamizelki. Cena 600 zł.
Kontakt:
tel.: 533 41 30 40

REKLAMA

Rower typu składak
niemieckiej firmy BBF,
koła 20 cali, 3 biegi kryte w piaście, manetka
biegów
motocyklowa,
Butle do wina, różne
siodło żelowe Shock Roypojemności, tanio.
al, bagażnik, kosz przód
Kontakt:
na zakupy, oświetlenie
tel.: 533 41 30 40
dynamo, naprawdę doSzafę narożną + regał. bry stan. Cena 380zł do
Kolor sonoma. Niedrogo, uzgodnienia.
cena do uzgodnienia.
Kontakt:
Kontakt:
tel.: 601 63 63 38
tel.: 666 047 157

Silniki
kołnerzowe
nowe. 7,5 kW 2900 obr;
5,5 kW 2900 obr.
Kontakt:
tel.: 514 036 737
Rower męski CLIMBER
produkcji polskiej firmy
SPRIC, miejsko-trekingowy, koła 28 cali, 18 biegów
SHIMANO, amortyzatory
z regulacją przód, siodło
żelowe Selle Royal, oświetlenie Uniled, Spidmaster,
nowe sakwy boczne. Stan
jak nowy. Cena 750zł do
uzgodnienia.
Kontakt:
tel.: 601 63 63 38

MOTORYZACJA
Mechanika pojazdowa
- Mechanika pojazdowa,
- diagnostyka komp.,
- przeglądy pogwarancyjne wszystkich marek,
- naprawa i serwis układu klimatyzacji.
Kontakt:
tel.: 509 601 381
Rumia, ul. Sobieskiego 55

REKLAMA

Potrzebujesz efektywnej

Reklamy?
REKLAMA

Dzwoń!

Tel.: 576 777 134

REKLAMA

SKUP AUT
POMOC DROGOWA
Najlepsze ceny!

Tel.: 784 136 136
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AKTUALNOŚCI

Dzieje obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości, jest to święto państwowe, w Polsce obchodzone corocznie
11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach
zaborów(1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., a przywrócono je ustawą w okresie transformacji
systemowej w 1989 r.
W latach 1919–1936
rocznicę odzyskania niepodległości świętowano
w Warszawie jako uroczyOGŁOSZENIE
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stości o charakterze wojskowym. Organizowano
je zazwyczaj w pierwszą
niedzielę po 11 listopada.

W 1919 r. nie było sprzyjającej sytuacji, by uczcić
rocznicę odzyskania niepodległości,
ponieważ

trwały jeszcze wojny o
granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni
uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920
r. Po przewrocie majowym w 1926 r. obchody
kolejnych rocznic były
uroczystościami ściśle
wojskowymi.
Rangę święta państwowego
nadano
Świętu Niepodległości
dopiero ustawą z dn. 23
kwietnia 1937 r. Miało
ono łączyć odzyskanie
suwerenności państwowej z zakończeniem I
wojny światowej oraz
upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu
wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa
razy: w 1937 i 1938 r.
W 1945 ustanowiono
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę
ogłoszenia Manifestu
PKWN, i jednocześnie
zniesiono Święto Niepodległości. W okresie
PRL obchody rocznicy
odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były nielegalnie
przez środowiska niepodległościowe, w tym
piłsudczykowskie. Organizatorzy i uczestnicy
tych uroczystości często byli represjonowani
przez ówczesne władze
państwowe.
Wyjątek

stanowiły lata 1980–1981,
kiedy za sprawą działalności związku zawodowego
„Solidarność” przywrócono Świętu Niepodległości
należne miejsce w świadomości społecznej.
W latach 80. władze
organizowały
obchody
Święta
Niepodległości.
Delegacje władz centralnych składały pod Grobem Nieznanego Żołnierza wieńce. W podobny
sposób czczono święto w
innych miejscach pamięci w całej Polsce. Święto
Niepodległości, obchodzone 11 listopada, zostało przywrócone przez
Sejm PRL ustawą z 15
lutego 1989 pod nazwą
„Narodowe Święto Niepodległości”. Dzień ten
jest dniem wolnym od
pracy. Główne obchody,
z udziałem najwyższych
władz państwowych, odbywają się w Warszawie
na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem
Nieznanego Żołnierza.
Wydarzenie,
które
przyciąga największą liczbę uczestników to Marsz
Niepodległości - manifestacja w postaci przemarszu ulicami Warszawy,
odbywająca się co rok w
dniu 11 listopada. Marsz
Niepodległości został zainicjowany przez Młodzież
Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Od
2011 organizatorem marszu jest Stowarzyszenie
Marsz
Niepodległości,
do którego należą m.in.
działacze tych organizacji. Zgodnie z deklaracją
organizatorów Marsz Niepodległości jest elementem świętowania obchodów Narodowego Święta
Niepodległości, demonstracją przywiązania do
polskiej tradycji i patriotyzmu. Według ostrożnych szacunków, w setną
rocznicę odzyskania przez
Polskę
niepodległości,
udział w Marszu wzięło aż
ćwierć miliona osób.
Dr inż. Stanisław Tujaka

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677
61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne
Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

