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Tysiące Gości przyjechało do Rumi

Buty zawędrowały już
do dzieci w Uyo

Podczas VIII Rumskiej Gali Sportu otrzymaliśmy
nagrodę w kategorii Sponsor Roku 2016

Na początku lipca, ponad
200 par butów, które zostały
zebrane przez mieszkańców
parafii p.w. Św. Józefa i św.
Judy Tadeusza, już trafiły do
dzieci z nigeryjskiej szkoły w
Uyo.
str. 23
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Nasza sonda

Gdzie wypoczywasz
podczas urlopu?
Monika Rzepka
Wakacje planuję z przyjaciółmi
nad jeziorem Ostródzkim

Zofia Wożniak
Wyjeżdżam do rodziny w Jarocinie

Kinga Kużniar
Wypoczywam nad naszym morzem

Anita Ptach
Wypoczywałam w Norwegii,
w miejscowości Bergen

Monika Bucoń
Razem z rodziną wypoczywamy na miejscu

Ruszyła X Edycja Marcin Gortat Camp!

Gortat już w Rumi!

Już 21 i 22 lipca nasz czołowy
koszykarz w lidze NBA, Marcin
Gortat, zawita ze swoim zespołem w naszym mieście.
Jak obiecują organizatorzy, kolejna edycja Marcin Gortat Camp przyniesie sporo niespodzianek.
Rumski camp będzie
trwał aż dwa dni, a nie jak
poprzednio tylko jeden.
W pierwszym dniu w
treningach będą brały
udział dzieci niepełnoisprawne ruchowo, w
drugim dniu pozostali
uczestnicy.
Drugą wielką niespodzianką jest to, że na
campie będzie obecna
rekordowa liczba aktywnych koszykarzy z ligii
NBA, oraz trenerzy „do-

rosłej” i „młodzieżowej”
ligii koszykarskiej NBA.
Kolejną niespodzianką
jest informacja, że mecz
Gortat Team vs Wojsko
Polskie, po raz pierwszy
odbędzie się w Łodzi, rodzinnym mieście Marcina Gortata.
W tym roku Campy
są wyjątkowe, ponieważ
będą podsumowaniem 10
lat działalności Campów i
Fundacji Marcina Gortata. Pierwszy Camp w Łodzi odbył się w roku 2008,
a nagrodami dla uczestników były… banany.
REKLAMA

Wojtek Hintzke

Nie masz POMYSŁU
jak zorganizować
dzieciom LATO
Fantastyczne zajęcia
dla dzieci w wieku

5-11 lat.

Opieka od 7:00–17:00
Tygodniowe turnusy,
każdego dnia inne atrakcje
i język angielski
•
•
•
•
•

dzień
dzień
dzień
dzień
dzień

ﬁlmowy
rycerski
naukowy
indiański
piracki

drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek

Zniżki rodzinne,
rabaty przy zapisie
do końca maja

Rumia • ul. Stoczniowców 7

germanicus@germanicus.pl • rumia@germanicus.pl
tel. 58 669 22 99 • www.germanicus.pl
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Członkowie organizacji Pracodawcy Pomorza
z Rumi i Wejherowa łączą się

Członkowie organizacji Pracodawcy Pomorza
z Rumi i Wejherowa spotkali się w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie aby połączyć swoje siły w ramach współpracy z miejscowymi
samorządami.
Pracodawcy Pomorza
to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na
terenie województwa
pomorskiego i zrzesza
około tysiąca przedsiębiorstw.
Organizacja
współpracuje ze starostwem
powiatowym,
jednak zamierza jeszcze bardziej zacieśniać
współpracę z władzami
powiatu wejherowskiego i miasta Rumia.
Jak mówi Stanisława
Kierznikowicz, reprezentant Pracodawców
Pomorza z terenu powiatu wejherowskiego,
mamy doradców podat-

kowych, mamy prawników, mamy bardzo dobrą
współpracę z Urzędem
Wojewódzkim i chcemy
jak najbliżej współpracować ze Starostwem Powiatowym i z Urzędem
Miasta. - Chcemy, żeby
to co ma starostwo czy
urząd miasta w planach,
doszło do naszych przedsiębiorców - dodaje S.
Kierznikowicz.
Jesteśmy jedną z czterech firm reprezentatywnych, a to oznacza,
że nasz głos się liczy
– tłumaczy Jerzy Jerkiewicz, prezes Pracodawców Pomorza. - Z
naszymi wnioskami i pe-

tycjami władza się liczy.
Jeśli zwykły pracodawca
sam zwróci się w jakiejś
sprawie do marszałka lub
wojewody, ten powie, że
to jego problem. Natomiast jeśli my występujemy w imieniu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset
członków z taką sprawą,
to po prostu nasze zdanie
jest brane pod uwagę.
Połączenie oddziałów
stworzy duży oddział
pracodawców przy starostwie powiatowym
w Wejherowie, a to pozwoli na jeszcze lepszą
współpracę i przepływ
informacji.
W.H.

OGŁOSZENIE

Firma Transsystem S.A. Sp.k. zatrudni na umowę o pracę
osoby z aktualnymi wizami do Stanów Zjednoczonych
na bardzo korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt
pod nr telefonu 17 24 90 155
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24
Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01
Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
INFORMACJA: (58) 727 29 09
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W spotkaniu brał udział m.in. poseł Jan Klawiter i wicestarosta Witold Reclaf
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Podpisanie umów Erasmus+

W dniu 28 czerwca 2017 r., uczniowie z
„Hipolita” wyjeżdżający w ramach projektu
Erasmus+ na praktyki zawodowe do Irlandii
podpisali umowy. W niedzielę 2 lipca grupa
20 uczniów - beneficjentów projektu wraz z
dwójką opiekunów, paniami: Urszulą Kordyńską i Dorotą Gasztą wylecieli do irlandzkiego Cork, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy
według wybranego kierunku kształcenia.
Dzięki zagranicznej
praktyce nasi uczniowie
poza zagranicznym doświadczeniem zdobędą
dodatkowe praktyczne
umiejętności zawodowe,
podszkolą język angielski, poznają nowych znajomych. Młodzi ludzie
poznają nie tylko nowe
środowisko pracy ale też inny
kraj Unii Europejskiej, do którego w ostatnim
czasie w celach
zarobkowych
wyjechało wielu Polaków. Dla
dyrekcji i nauczycieli Zespołu
REKLAMA

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi najważniejszym celem jest takie
kształcenie uczniów, które zapewni bardzo dobre
przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy. Szkoła
kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności

kształcenia zawodowego
m.in. poprzez zdobywanie doświadczenia na
praktykach. Tę wiedzę
młodzież będzie mogła
wykorzystać po powrocie do Polski, podczas
zajęć z przedmiotów zawodowych w ostatnim
roku nauki oraz w trakcie
zewnętrznego
egzaminu zawodowego. Dzięki
praktykom zagranicznym łatwiej będzie im
uczyć się i korzystać z dobrych
praktyk. Nie bez
znaczenia
jest
fakt, że korzystanie z języka angielskiego w pracy i poza
nią pozwoli na podniesienie jego poziomu.
Projekt, w którym
uczestniczy
Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi daje
też ogromne możliwości nauczycielom, którzy mogą zapoznać się
z nowymi technikami i
sposobami kształcenia
zawodowego. „Hipolit”
jest placówką aktywną edukacyjnie i wciąż
się rozwija a uczniowie
dzięki programowi Erasmus+ mają szansę rozwoju, zdobycia nowych
umiejętności zawodowych i językowych, które w przyszłości ułatwią
im znalezienie pracy.
Rafał Nowicki, zdj. D.N-L
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WIEŚCI Z URZĘDU MIASTA
3 rok z rzędu bez głosu sprzeciwu

Absolutorium dla Burmistrza
Ta decyzja Rady Miejskiej to potwierdzenie legalności, zasadności i skuteczności działań podejmowanych przez Burmistrza Michała Pasiecznego.

Chciałem bardzo serdecznie
podziękować.
To był rok wytężonej,
ciężkiej pracy. Nasze
osiągnięcia to zasługa
całego zespołu. Zaangażowanie jest stuprocentowe. Zapoczątkowanych
już zmian nie da się zatrzymać, nasze miasto

pędzi do przodu. Mamy
zagwarantowane gigantyczne środki finansowe,
w ciągu najbliższych 5 lat
Rumia mocno się zmieni
– mówi Burmistrz Michał Pasieczny.
Podczas Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 29 czerwca
Radni niemalże jednogłośnie przegłosowali
Absolutorium. Od głosu wstrzymał się jedynie Radny Tadeusz
Piątkowski.
Radni przyjęli budżet
na rok 2016 jednogłośnie, następnie praktycznie wszystkie uchwały w
ciągu roku podejmowane
były bez żadnego sprzeciwu. To świadczy o tym że
kierunki działania Pana

Burmistrza były akceptowane przez całą Radę.
Rok 2016 w naszym mieście to bardzo wiele potrzebnych i oczekiwanych
inwestycji.
To wybudowane liczne drogi i odcinki dróg.
Udało się mocno rozwinąć bazę sportową i rekreacyjną dla naszych
mieszkańców. Duże środki zainwestowano w poprawę bezpieczeństwa w
Rumi. Jednym z sukcesów
jest także uruchomienie
całodobowej apteki.
Coraz większe wsparcie
przekazywane jest również organizacjom pozarządowym. Do kalendarza w 2016 weszły nowe
inicjatywy kulturalne czy
sportowe, które cieszą się

dużym poparciem społecznym. Jak np. Jarmark
Świąteczny czy Dzień Seniora. Zaś największym
sukcesem
burmistrza
jest pełna współpraca i
szukanie porozumienia

z różnego rodzaju jednostkami, instytucjami
i podmiotami. Kluczowy był również dobór
pracowników do urzędu

Warto również podkreślić, że w ciągu ostatnich 3 lat
znacznie spadło zadłużenie miasta.
2014 - 51 525 842, 28 zł
- co stanowi 38,83% wykonanych dochodów ogółem
2015 - 48 357 542, 28 zł
- co stanowi 34,61 % wykonanych dochodów ogółem
2016 - 41 139 242,28 zł
- co stanowi 23,70 % wykonanych dochodów ogółem

miasta. To skutkowało w
2016 roku ogromną pracą na rzecz pozyskiwania
środków zewnętrznych
na inwestycje w Rumi.

Efekty tych działań z każdym dniem są coraz bardziej widoczne. – mówił
Przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.

Mieszkańcy zachwyceni Deptakiem
nad Zagórską Strugą

Wybudowana droga była marzeniem wielu
mieszkańców Rumi. Potwierdzają to też liczne komentarze, jakie pojawiają się na Facebookow’ym profilu miasta.
30 czerwca oficjalnie
oddano do użytku deptak wzdłuż Zagórskiej
Strugi. Droga pieszo-rowerowa o długości
ok. 630 metrów połączyła Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Inwestycję, która kosztowała 1 380 000 złotych
6

zrealizowano w ciągu
kilku ostatnich tygodni.
W ramach inwestycji wybudowano także 2 mostki i przepust,
zamontowano ledowe
oświetlenie, zainstalowano monitoring oraz
elementy małej architektury takie jak ławki
czy śmietniki.

- Przez wiele lat postulowano o uporządkowanie terenów przy Zagórskiej Strudze. Teraz
udało nam się wykonać
pierwsze kroki. Ta przestrzeń to nasz ogromny atut, rzeka przecina
bowiem całe miasto. W
przyszłości mogłaby łączyć okolice Galerii Ru-

mia z placem Kaszubskim
– mówi Burmistrz Miasta Michał Pasieczny.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku między siedzibą
MDK oraz MOSiR nie
jest pierwszą inwestycją
wzdłuż Zagórskiej Strugi. Na początku 2016
roku zbudowana została trasa od mostku przy
ul. Torowej do ul. Abrahama. Wówczas prace
objęły budowę nowej
nawierzchni, montaż instalacji odprowadzania

wód opadowych oraz
nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
Deptak nad Zagórską
Strugą został również
wybrany przez miesz-

kańców w nieoficjalnej
sondzie na FB Miasto
Rumia, jako zmiana
w krajobrazie miasta,
która w ostatnim czasie
najbardziej przypadła
im do gustu.
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Prawie 13 000 000 zł Wyjątkowy Lipiec
w Rumi
trafi do Rumi!
Bednarek, Lewczuk, Chodakowska

oraz
Znane są wyniki konkursu na opracowanie pierwszy seans Kina Letniego – te atrakcje
koncepcji
urbanistyczno–architektonicznej gorącego lipca w Rumi już za nami.
Góry Markowca i Zagórza.
Najlepsza koncepcja

Komisja konkursowa za
najciekawszą propozycję
uznała tę przygotowaną
przez Idees Architektura
i Krajobraz z Krakowa.
Firma otrzymała nagrodę
pieniężną w wysokości 25
tysięcy złotych oraz zaproszona została do dalszych
negocjacji projektowych.
– Wygrana w konkursie
to dla nas zaskoczenie, ale i
ogromna satysfakcja. Wielką przyjemnością byłoby
dla nas kontynuowanie
pracy dla Rumi, jednak o
tym zadecydują już przyszłe
negocjacje – mówi Izabela
Sykta, właścicielka zwycięskiego biura. – Bardzo
spodobał nam się ten teren. Wcześniej Rumia była
znana nam mało, chociaż
wiedzieliśmy, że znajduje
się tu ciekawa realizacja architektoniczna, czyli Stacja
Kultura. Dlatego byliśmy
pewni, że jest to miasto stawiające na nowoczesne rozwiązania – dodaje.
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.
– Realizacja tego projektu
idzie w bardzo dobrym kierunku. Zdobyliśmy ponad 10
milionów złotych na rewitalizację obszaru Zagórza i Góry
Markowca. Konkurs na opracowanie koncepcji pokazał,

jak mogą zmienić się te ważne dla mieszkańców miejsca.
Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy zdecydowali się popracować dla naszego miasta
– mówił burmistrz Michał
Pasieczny.
Warto dodać, że w ramach projektu rewitalizacji miasto uzyskało również 2 800 000 na część
społeczną. Fundusze te
zostaną przeznaczone na
aktywizację
społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem. Realizację
wszystkich założeń przewiduje się na lata 2017-2022.
Konkurs został przeprowadzony w ramach
realizacji Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014
– 2020 pn. „Rewitalizacja
Zagórza w Rumi”. Zwycięską koncepcję i pozostałe propozycje można
oglądać w Galerii Rumia
(piętro 1+, naprzeciwko siłowni). Wystawa dostępna
jest w godzinach otwarcia
Galerii do 21 lipca.

Monika Lewczuk i
Kamil Bednarek stworzyli 1 lipca niesamowite widowisko muzyczne. Zaproszenie ich
na samo rozpoczęcie
cyklu imprez „Lipiec w
Rumi” było świetnym
wyborem co potwierdziła gigantyczna i
rzadko dotąd spotykana frekwencja. Stadion
MOSiR w czasie ich
występów zgromadził
bowiem kilka tysięcy
osób. Szczególnie Kamil Bednarek, wraz ze
swoim zespołem, porwał publiczność tworząc fantastyczną, pełną energii atmosferę.
Ostatnim akcentem
inauguracyjnej imprezy
był efektowny i innowacyjny pokaz laserowy
połączony z krótką prezentacją przedstawiającą najważniejsze lata z
historii Rumi.
Drugim
wydarzeniem był pokaz filmowy w ramach Kina Letniego. Wybrana przez
samych mieszkańców
francuska
komedia
‘Nietykalni’
przyciągnęła setki rumian. Organizatorzy zapewnili
dla wszystkich wygodne leżaczki, darmowy
popcorn czy koce. Kolejny seans już 29 lipca.
Rumski magistrat już
zapowiada
przygotowanie licznych niespodzianek, gdyż będzie to
ostatnia odsłona Lipca
w Rumi 2017.

Wydarzeniem,
na
które czekały chyba
wszystkie
mieszkanki naszego miasta i o
którym z wypiekami
na buzi mówi się już
od dawna był dzień z
Ewą Chodakowską w
ramach Be Active Tour.
Najpopularniejsza trenerka fitness przyjechała do Rumi wraz z całą
swoją ekipą i oprócz
klasycznych
ćwiczeń
zaprezentowano również prelekcję z dietetyczką czy klimatyczną
sesję jogi. Dla wszystkich osób, które wzięły
udział w warsztatach
czekała torba z gadżeta-

mi miasta – ręcznikiem
z mikrofibrii, wieszakiem na torebkę bidonem oraz płytą DVD z
ćwiczeniami Ewy Chodakowskiej.
- Wszystkie dotychczasowe wydarzenia w ramach akcji Lipiec w Rumi
stały na bardzo wysokim
poziomie jakościowym
i artystycznym. Przekłada się to na wysoką
frekwencje podczas tych
imprez oraz zadowolenie
mieszkańców. Już dzisiaj
mogę powiedzieć, że myślimy nad przyszłoroczną edycją akcji.- mówi
Przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
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85 lat ZHP w Rumi
10 Harcerska Drużyna
Czerwonych Beretów
im. gen. Stanisława
Sosabowskiego
10 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów
im. gen. Stanisława Sosabowskiego powstała we
wrześniu 1992 roku przy SP nr 9 w Rumi. Pierwszym drużynowym był dh. Sambor Sadowski, a
przybocznym dh. Leszek Pakur. Już dwa lata
później udało im się wygrać największe hufcowe wydarzenie, czyli XXI Rajd Szlakiem Bohatera Hufca ZHP Rumia, co powtórzyli kilka razy
z rzędu, na XXII, XXIII. Harcerze z „Dychy”
osiągali także sukcesy w innych przedsięwzięciach w swoim środowisku, wygrana na II Nocnym Rajdzie Sztormanatu w 1995 i 1997 roku,
zwycięstwo na Festiwalu Piosenki Harcerskiej
’95 oraz ’98. Noszenie beretów w kolorze bordowym zobowiązywało drużynę do uczestnictwa
w Wyprawach Komandosa i zjazdach Drużyn
Czerwonych Beretów.

8

W 1996 roku funkcję drużynowego przejął
dh. Gniewomir Sadowski. Harcerki i Harcerze
z 10 HDCzB wzięli udział w białej Służbie w
trakcie wizyty Papieża w 1999 r na pomorzu. W
kwietniu 2001 roku na biwaku drużyny w Ustce granatowy sznur otrzymała dh. Iza Orzeł.
Rok później drużyna zwyciężyła na XIX Rajdzie Hufca. W grudniu 2008 roku w Porzeczu,
funkcję drużynowego przejął dh. Bartosz Pisarek. Rok później, w 2009 roku na biwaku w
Malborku funkcję tę przejęła dh. Alicja Gawinecka. W następnych latach drużyna uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach hufca, a jej
członkowie założyli: dh. Patrycja Jabłońska
- 13 HDZB, dh. Bartosz Pisarek - 11 HDCzB,
dh. Daria Kalinowska - 22 Gromadę Zuchową
„Dzieli Odkrywcy”. Na XXXI Rajdzie Hufca
ZHP Rumia z okazji 80-lecia Harcerstwa w
Rumi w 2012 roku, patrole z 10 HDCzB zajęły
zarówno I jak i II miejsce!

Rumia za integracją
z imigrantami?
Kilka dni temu media społecznościowe i niektóre portale informacyjne podały do
wiadomości,
że
samorządowcy z miast zrzeszonych
w Unii Metropolii Polskich
oraz przedstawiciele powiatów
i gmin Pomorza podpisali dwie
deklaracje dt. migracji, integracji oraz bezpieczeństwa.
Wśród sygnatariuszy
porozumienia był zastępca Burmistrza Rumi
Piotr Wittbrodt.
W deklaracji czytamy
m.in. Samorządy deklarują wolę do opracowania i
wdrożenia lokalnych planów działania w zakresie
integracji
imigrantów,
których celem jest budowa
podstawowych standardów w obszarach edukacji,
zatrudnienia, bezpieczeństwa, kultury, pomocy społecznej i zdrowia.
Jeden z inicjatorów
utworzenia deklaracji,
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, nawiązuje do niedawnej inicjatywy którą opisywała
niemiecka gazeta „Die
Welt” z której wynikało,
iż wobec niechęci polskiego rządu do przyjmowania tzw. „uchodźców”
inicjatywę przejąć mają
samorządy, które w zamian otrzymać mają dofinansowanie z Niemiec.
Gotowość przyjęcia imigrantów zadeklarowali
włodarze miast pochodzący z PO.
Ta informacja wywołała burzę w mediach
społecznościowych,
w
związku z czym, władze miasta zajęły stanowisko w tej sprawie.
Oficjalne
stanowisko
Burmistrza Rumi brzmi
następująco: „Pragniemy wyraźnie i stanowczo
zaprzeczyć pojawiającym
się nieprawdziwym infor-

macjom w temacie rzekomego przyjęcia uchodźców
do naszego miasta. Zasady
przyjmowania uchodźców
to wyłączna kompetencja
Rządu RP. W dalszym ciągu podtrzymujemy nasze
stanowisko wyrażone w piśmie do Wojewody Pomorskiego, gdzie odmówiliśmy
przyjęcia uchodźców.
W celu uzyskania największego bezpieczeństwa
mieszkańców Rumi, niezbędne jest uczestnictwo
we wszelkich konferencjach, procesach tworzenia
strategii, decyzjach związanych z istniejącym już
od lat procesem imigracji.
Nie możemy dopuścić,
że będą podejmowane jakiekolwiek decyzje, czy też
tworzone programy bez
naszej wiedzy! Bezpieczeństwo naszych rodzin jest na
pierwszym miejscu.
WW
ojewództwie Pomorskim mieszka/pracuje/uczy się już 63 tysiące
osób różnych narodowości
- m.in. obywateli Ukrainy,
Białorusi, Włoch, Wielkiej
Brytanii, Francji, Wietnamu, Niemiec, Bułgarii, czy
też Chin.
Podpisana deklaracja
„Przyjazne i bezpieczne
Pomorze” dotyczy przede
wszystkim obcokrajowców,
którzy aktualnie pracują
w naszym województwie.
Ma na celu wypracowanie
najlepszych rozwiązań w
zakresie edukacji, zatrudnienia,
bezpieczeństwa,
kultury i zdrowia.„. red.

Gazeta Rumska, nr 7 (121), lipiec 2017

Starej fotografii czar
Podróż w czasie z Wejherowa do Gdańska

Do końca wakacji w wejherowskim muzeum
można oglądać niezwykłą wystawę starych
fotografii, wykonanych sto lat temu. Odwiedzający muzealną placówkę mogą odbyć swoistą podróż sentymentalną do przeszłości
i zobaczyć znane miejsca Wejherowa i okolic w obiektywie Augustyna Ziemensa, Bruno
Riebanda czy Artura Rogorscha.
Ekspozycja zawiera około 150 zdjęć.
To tylko niewielka
część, jak mówi kurator wystawy Maciej
Kurpiewski, zakupionego w zeszłym roku
zbioru
negatywów,
diapozytywów i widokówek.
Dnia 11 lipca br. w
Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie odbył
się wernisaż „Z Wejherowa do Gdańska.
Obraz
kaszubsko-pomorskich miast
i wsi przełomu XIX
i XX w. w fotografii
Augustyna Ziemensa, Bruno Riebanda,
Artura Rogorscha i
innych”.
– To fascynująca, zamknięta w kadrze aparatu
fotograficznego
opowieść o ludziach i
miejscach tamtych czasów – mówi Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius. – Prezentujemy drugą część wystawy fotograficznej.
W zeszłym roku zakupiliśmy bowiem zbiory
Augustyna Ziemensa
przedstawiające zdjęcia dawnego Wejherowa, w tym dokupiliśmy
widokówki. Będziemy

starali się sukcesywnie pozyskiwać kolejne
materiały prezentujące
nasz powiat sprzed lat
– dodała starosta.
Czarno-białe foto-

grafie ilustrują obraz
życia mieszkańców
wielu
pomorskich
miast i wsi. Przedstawiają m.in. początki
rozbudowy
Gdyni,
Gdańsk z okresu
międzywojennego,
Sopot, okolice Bolszewa, Kniewa, starą
plebanię przy kościele pw. Trójcy Świętej
w Wejherowie czy
Dwór w Górze. Są
cennym źródłem informacji o historii
naszego regionu na
przełomie poprzednich dwóch wieków.
W 2016 r. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, zakupiło do zbiorów
muzealnych kolejną
partię 430 negatywów i diapozytywów
szklanych autorstwa
Augustyna Ziemensa przedstawiającą
m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynię, Wejherowo, Hel, Lwów,
Szczecin, Budapeszt
i Wiedeń oraz 70
widokówek do których zdjęcia wykonywało kilkunastu
fotografów, w tym:
Artur
Rogorsch,

Charls Hundt i Franz
Wandtke z Gdańska,
A. Arnhold z Heringsdorfu, von Kreisig
z Malborka,
Buchholz z Gniewina, Bruno Rieband
z Lęborka, Engler
i
B r a n d e nb u r g
z Wejherowa.
Widokówki przedstawiają wsie dawnego powiatu wejherowskiego (prowincja
Prusy Zachodnie) oraz
lęborskiego (prowincja Pomorze) na przełomie XIX i XX w.
Zakup zbioru negatywów,
diapozytywów i widokówek
został sfinansowany
z budżetu Samorządu Powiatu Wejherowskiego i środków
własnych
Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Wystawę
można
oglądać do 31 sierpnia br.
Starostwo Powiatowe
9
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Tysiące Gości przyjechało do Rumi
1 lipca na jeden dzień Rumia zamieniła się
w stolicę Kaszub. Wszystko za sprawą XIX
Światowego Zjazdu Kaszubów, którego gospodarzem było nasze miasto. Do Rumi przyjechali Kaszubi z całego świata.
Wydarzenie
otworzył przyjazd pociągu
„Transcassubia”, który zabrał na pokład
uczestników Zjazdu z
wielu kaszubskich miejscowości – m.in. Chojnic, Lipusza, Kościerzyny, Wieżycy, Somonina,
Żukowa czy Gdyni. Na
rumskim dworcu na
podróżnych oczekiwała liczna grupa mieszkańców i gości. Po połączeniu z pasażerami
pociągu stworzyli oni
barwny pochód liczący kilka tysięcy osób,
który przemaszerował
ulicami Starowiejską i
Dąbrowskiego do Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Kaszubów bardzo pozytywnie
zaskoczyli mieszkańcy
miasta, którzy serdecznie pozdrawiali wszystkich przyjezdnych. W
świątyni odbyła się uroczysta Msza Święta. Po
jej zakończeniu uczestnicy udali się do Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, gdzie o 13:00
rozpoczęła się część
kulturalno-rozrywkowa Światowego Zjazdu
Kaszubów.
W pochodzie wzięli udział motocykliści,
rowerzyści,
uczniowie szkół, harcerze,
zaś przede wszystkim
– przedstawiciele środowisk kaszubskich w
tradycyjnych strojach.
Nad ulicami Rumi powiewały czarno-żółte
kaszubskie flagi, wstąż10

ki czy herby poszczególnych miast. Idącym
towarzyszyły orkiestry,
wielu Kaszubów przygrywało na akordeonach, nie zabrakło też
innych tradycyjnych instrumentów, takich jak
burczybasy czy diabelskie skrzypce.
Na scenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji prezes Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
prof. Edmund
Wittbrodt oraz
burmistrz Rumi
Michał
Pasieczny w towarzystwie marszałka
województwa pomorskiego
Mieczysława
Struka, wicestarosty
wejherowskiego
Witolda Reclafa, a także
przedstawicieli władz
samorządowych i Archidiecezji Gdańskiej
dokonali uroczystego
otwarcia XIX Światowego Zjazdu Kaszubów.
– Zjazd Kaszubów organizowany jest po raz
dziewiętnasty. Jest on
pamiątką zmian administracyjnych z 1998 roku,
które połączyły Kaszubów w jednym regionie.
To bardzo ważne wydarzenie dla całej naszej
społeczności. Spotykamy
się, żeby pokazać jedność. Mówiąc o jedności,
mam na myśli jedność
w różnorodności, bo to
ona jest naszym bogactwem. Łączą nas korzenie, dziedzictwo, kultura,

wartości, wiara i dbałość
o nasz region. Silne regiony to silna Polska,
a silna Polska to silna
Unia Europejska, której
jesteśmy ważną częścią
– mówi prof. Edmund
Wittbrodt, dla którego
organizacja Zjazdu w
Rumi była wyjątkowym
wydarzeniem. Urodził
się bowiem nieopodal

Placu Kaszubskiego.
– Chcę gorąco podziękować za przyjazd na
kolejny Zjazd Kaszubów.
To wielka demonstracja, że jesteśmy razem i
że chcemy dbać o naszą
wspólnotę – dodał, oczywiście także po kaszubsku, marszałek Mieczysław Struk.
Oficjalne
otwarcie
uświetniło wręczenie
legitymacji członkowskich Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Kaszubom mieszkającym w Kanadzie. Odebrał je Dawid Szulist
na co dzień mieszkający
w kanadyjskiej prowincji Ontario.
Światowy Zjazd Kaszubów odbywał się
zarówno na terenie
obu boisk Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak i w pobliżu Miejskiego Domu
Kultury. Przestrzenie

połączył otwarty pod
koniec czerwca ciąg
pieszo-rowerowy, który
specjalnie na tę okazję
przystrojony został logotypami Zjazdu.
Uczestnicy,
którzy
przyjechali do Rumi z
całego regionu mogli
skorzystać z bogatej
oferty kramów z kaszubskim rękodziełem.
Na miejscu można było
zaopatrzyć się w naczynia, serwety i odzież
ozdobione regionalnymi wzorami. Nie zabrakło tradycyjnych tabakierek (oczywiście z
zawartością), wyrobów

drewnianych i wiklinowych, ceramiki, książek o tematyce kaszubskiej oraz wielu, wielu
innych.
Równie duży wybór
mieli goście strefy gastronomicznej.
Poza
klasyczną pajdą chleba
ze smalcem smakosze
mogli skosztować tradycyjnie przygotowywanych wędlin, zup czy
pieczywa. Dzieci najchętniej korzystały ze
stoiska z watą cukrową.
Na miłośników nowoczesnej kuchni czekała
oferta
food-trucków.
Dzięki tak szerokiej
ofercie strefa cieszyła
się dużym zainteresowaniem podczas całego
dnia.
Na scenie MOSiR
wystąpiły m.in. zespoły Damroka i Fucus, a
także znana mieszkańcom Rumi Weronika

Korthals. Uczestnicy
mogli usłyszeć finalistów projektu „Rumski
wokal” organizowanego przez Miejski Dom
Kultury – zaprezentowali oni utwory Marka
Grechuty. Z kolei scena
przy Miejskim Domu
Kultury opanowana została przez wykonawców muzyki ludowej.
Przed widownią zaprezentowały się m.in. Kaszubski Zespół Pieśni
i Tańca Bytów, Kapela
Kaszubska Manijôcë,
Czarne
Kapelusze,
Fala i Chór Rumianie.
Hala MOSiRu gościła
z kolei mistrzów
baśki, czyli gry
karcianej, która
wśród Kaszubów
znana jest przynajmniej od XIX
wieku. Tuż przy
Dworku pod Lipami zorganizowano mini-zoo i strefę
dla dzieci.
Wyjątkową pamiątką po XIX Światowym
Zjeździe Kaszubów pozostanie odsłonięty w
jego trakcie obelisk biskupa Konstantyna Dominika. Wzniesiono go
z inicjatywy oddziału
Akcji Katolickiej przy
Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Rumi. Znajduje się
on nieopodal ulicy Kościelnej.
W ramach specjalnie
przygotowanego
cyklu imprez „Lipiec
w Rumi” wystąpiły
również dwie krajowe
gwiazdy. Pierwszą z
nich była Monika Lewczuk.
Uczestniczka
piątej edycji programu
„The Voice of Poland”
zaprezentowała utwory

ze swojego debiutanckiego krążka „#1” wydanego w 2016 roku.
Występ młodej artystki
podziwiały setki mieszkańców Rumi, jednak
prawdziwy tłum przybył na koncert kolejnej gwiazdy, Kamila
Bednarka. Szacuje się,
że podczas jego energetycznego show pod
sceną zgromadziło się
kilka tysięcy mieszkańców i przyjezdnych.
Ostatnim
akcentem imprezy był pokaz
laserowy
połączony
z krótką prezentacją
przedstawiającą
najważniejsze fakty z historii miasta.
– XIX Światowy Zjazd
Kaszubów był jednym
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na
Pomorzu. Pogoda nie
przeszkodziła nam w zorganizowaniu wspaniałego święta, które przejdzie
do historii naszego miasta. Jesteśmy dumni, że
w to właśnie Rumia przyczyniła się do krzewienia
kultury i tradycji kaszubskiej. Zjazd zgromadził
gości z całego świata,
a także przedstawicieli
mediów oraz wiele osobistości ze świata polityki
czy kultury. Z całą pewnością przełoży się to na
rozpoznawalność Rumi –
mówi Michał Pasieczny, burmistrz miasta.
– To była największa
impreza kulturalna w historii Rumi. Cieszę się,
że mimo niesprzyjającej
aury tak wielu mieszkańców i gości odwiedziło
nasze miasto – dodaje
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
W przyszłym roku
gospodarzem imprezy
będzie gmina Luzino.
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Zjazd rozpoczął się na dworcu PKP od przyjazdu pociągu Transcassubia

Przejdź do galerii
w internecie

11
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W przejściu ulicami miasta uczestniczyło około 2,5 tys. gości.

Radna Teresa Jałocha przygotowując się do Zjazdu własnoręcznie ozdobiła ubrania motywem kaszubskim
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Zrzeszenie- Kaszubsko Pomorskie oddział w Rumi odpowiadał za oprawę mszy św., którą koncelebrował biskup Zbigniew Zieliński
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Prof. Wittbrodt uroczyście wręczył legitymacje członkowskie ZK-P dla Kaszubów z Kanady, odebrał je Dawid Szulist
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Ewa Chodakowska z ekipą Be Active Tour
odwiedziła Rumię

W sobotę 15 lipca na obiekcie rumskiego MOSiR odbyły się całodniowe warsztaty z
Ewą Chodakowską. Oprócz słynnej trenerki fitness w warsztatach brali udział również
inni trenerzy - Lefteris, Piotr Karwat oraz
Tomasz Choiński, dietetyk - Marta Kielak,
czy też specjalistka od jogi.
Wydarzenie zostało
zorganizowane w ramach cyklu „Lipiec w
Rumi”, a dla wszystkich
uczestników treningu
Organizatorzy przewidzieli torbę z gadżetami
miejskimi oraz niespodzianką w środku.
Gwiazda zyskała w
Polsce popularność odmieniając życie bardzo
wielu Polek w różnym
wieku. Zaraziła je pozy-

tywną energią i zachęciła
do zdrowego trybu życia.
Wydaje również książki
z ćwiczeniami czy przepisami kulinarnymi oraz
prowadzi bardzo popularnego bloga i sklep internetowy. Jej przyjazd
do Rumi był częścią trasy
Be Active Tour powered
by Nałęczowianka, będącej jednym z najważniejszych wydarzeń fitness w Polsce.

Rumski MOSiR w
sobotę był wypełniony
tłumami do późnego
popołudnia, pomimo
chmur które czasami
nadciągały nad ćwiczących, na szczęście
jednak pogoda dopisała
a wszyscy uczestnicy po
zakończonym treningu
mogli stanąć do wspólnego pamiątkowego
zdjęcia ze swoją ulubioW.H.
na trenerką.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY
UL. MIŁOSZA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczonej jako działka
nr 553/3 o pow. 1091 m2, zapisana w KW GD1W/00038780/3, obręb 18.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu
znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie
oznaczonym symbolem 39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych
oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej i istnieją nasadzenia drzew. Przez
działkę przebiega sieć ciepłownicza, energetyczna oraz sieć kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Fot.: źródło Urząd Miasta
REKLAMA

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 273.000,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
złotych). Wadium wynosi 27.300,00 zł, które należy wnieść do dnia 07.08.2017 r. w
pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach
internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu.
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych
godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.
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Wojciech Cejrowski
Plecak pełen kredek zawita do Rumi
Wakacyjna akcja rumskiego MOPS

Asystenci Rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi organizują zbiórkę
przyborów szkolnych pod nazwą: ,,Plecak
pełen kredek”.

Wojciech Cejrowski, który gościł w ubiegłym roku w naszym mieście, to nie tylko podróżnik, ale także pisarz, publicysta, osobowość telewizyjna, satyryk, artysta, a z wykształcenia – antropolog kultury. 16 sierpnia przybędzie
ponownie do Rumi, żeby przedstawić mieszkańcom program
„Ale Meksyk!”.

Zachęcamy
wszystkich mieszkańców naszego miasta do włączenia
się w akcję, która trwać
będzie do 28.08.2017 r.

Zapraszamy na to pełne emocji i wrażeń spotkanie z podróżnikiem.
Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 19.00.
W programie podróżnik
przewidział m.in:
- nowy występ w
stylu amerykańskim –
stand-up comedy "Ale
Meksyk !"
- opowieści o przygodach i podróżach ilustrowane zdjęciami,
- możliwość zakupu
książek Wojciecha Cejrowskiego w promocyjnej cenie,
- autografy i wspólne
zdjęcia do ostatniego
uczestnika spotkania.

Przybory
szkolne
można przekazać w siedzibie MOPS Rumia,
przy ul. Ślusarskiej 2,
pok. nr. 5.

Zebrane artykuły zostaną przekazane we
wrześniu dzieciom z
rodzin objętych wsparJ.K.
ciem Ośrodka.

16 sierpnia 2017 r. godz. 19.oo - Hotel Spa Faltom.

„Z RĄCZKI DO RĄCZKI”

Filharmonia Kaszubska zaprasza na sztukę Michaela Cooney’a w wykonaniu aktorów Nowego
Teatru im Witkacego w Słupsku. „Z rączki do
rączki” to zabawny, ale też dający do myślenia
obraz działania pomocy społecznej w dzisiejszych
czasach. Znakomita obsada aktorska sprawia, że
sztuka wciąga i bawi do łez wszystkich widzów.
Sztuka pokazuje losy
Eryka Swana, od momentu kiedy stracił pracę i zaczął korzystać z
pomocy opieki społecznej. Okazuje się, że jest
to łatwy sposób na zdobycie pieniędzy, który
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wciąga i uzależnia. Takie pozyskiwanie środków staje się dla bohatera sposobem na życie
i rozrywką.
Wszystko się komplikuje, kiedy zaczynają
się kontrole i mężczy-
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zna postanawia skończyć z oszustwem.
Jak Eryk rozwiąże tą
sytuację będzie można zobaczyć w piątek 4
sierpnia o godz. 19:00 w
Sali Głównej Filharmonii Kaszubskiej.
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85 lat ZHP w Rumi
11 HARCERSKA DRUŻYNA
CZERWONYCH BERETÓW
im. I Samodzielnej
Brygady Spadochronowej
11 HDCzB powstała w 2011 roku przez
pierwsze dwa lata drużynę prowadził pwd.
Bartosz Pisarski. W roku 2013 drużynowym został hm. Bogdan Formella a przybocznym phm. Tadeusz Kniaziew.
Przez pierwsze 2 lata działalności drużyna działała przy SP nr 10 w Rumi, a następnie przy Domu Harcerza. Uczestniczy
w rajdach, biwakach, festiwalach i imprezach organizowanych przez hufiec. Organizuje zimowisko i obóz drużyny rozwijając
specjalności obronne i techniki harcerskie.
Pion żeglarski organizuje rejsy po Zatoce i
Bałtyku, kurs na stopień żeglarza jachtowe-

go oraz ratownika WOPR. Mamy też zuchy,
które dzielnie jeżdżą z nami na wyjazdy.
W 2016 roku reprezentacja uczestniczyła
w Zlocie Intercamp w Czechach, a w 2017
będzie uczestnikiem Zlotu w Niemczech.
Drużyna składa się z pionu zuchowego,
harcerskiego, starszoharcerskiego oraz specjalności wodnej, razem jest nas ponad 60
osób. Wspaniałą przygodą była organizacja
wycieczki do Berlina i na wyspę tropikalną.
Podsumowanie roku harcerskiego nastąpi
na żeglarskim obozie drużyny w Potęgowie
i na harcerskim obozie w Szklanej Hucie w
2017 roku.

Obóz Czerwonych Beretów 11 HDCzB w Potęgowie HAL - 2016

Wakacje
w Stacji
Kultura

Kalendarz imprez Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi

Sierpień 2017

01 (Wtorek)
godz. 11.00-12.00, „Zacznijmy dzień od czytania”
- wakacyjne zajęcia czytelnicze,
Stacja Kultura oraz ﬁlie Biblioteki Rumia
03 (Czwartek)
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
04 (Piątek)
godz. 16.30, Warsztaty gry Hobbit,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
07 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00, Klub miłośników literatury i wełnianych skarpetek, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
08 (Wtorek)
godz. 11.00-12.00, „Zacznijmy dzień od czytania”
- wakacyjne zajęcia czytelnicze,
Stacja Kultura oraz wszystkie ﬁlie Biblioteki Rumia
10 (Czwartek)
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
11 (Piątek)
godz. 16.30, Warsztaty gry Hobbit,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
17 (Czwartek)
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
18 (Piątek)
godz. 16.30, Warsztaty gry Hobbit,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
21 (Poniedziałek)
godz. 13.00-15.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17.00 – 19.00, Warsztaty mozaiki artystycznej
dla dzieci i dorosłych,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
22 (Wtorek)
godz. 11.00-12.00, „Zacznijmy dzień od czytania”
- wakacyjne zajęcia czytelnicze,
Stacja Kultura oraz ﬁlie Biblioteki Rumia
godz. 13.00-15.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
24 (Czwartek)
godz. 13.00-15.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
25 (Piątek)
godz. 13.00-15.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 16.30, Warsztaty gry Hobbit,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
28 (Poniedziałek)
godz. 17.00 – 19.00, Warsztaty mozaiki artystycznej dla
dzieci i dorosłych,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
29 (Wtorek)
godz. 11.00-12.00, „Zacznijmy dzień od czytania”- wakacyjne zajęcia czytelnicze,
Stacja Kultura oraz ﬁlie Biblioteki Rumia
31 (Czwartek)
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
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Mała filharmonia

W każdą niedzielę lipca i w dwie niedziele sierpnia o godzinie 12:00 na letniej scenie
Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza 19 odbywają się koncerty dla dzieci.

2 lipca gościliśmy zespół pod kierunkiem
pani Agaty Oriany Kwas,
który zabrał dzieci w podróż po muzycznym Zoo.
Panie z zespołu za pomocą swoich instrumentów
akordeonu, skrzypiec i
wiolonczeli naśladowały
odgłosy różnych zwierząt. Pokazały dzieciom
z czego wykonane są
instrumenty i jak wiele
mają wspólnego ze zwierzętami.
Nasze dzieci bawiły się świetnie. Razem

ze swoimi rodzicami odkrywali piękne
brzmienie instrumentów i poznali odgłosy
wielu zwierząt.
9 lipca dwie panie
Amelia
Jankiewicz
oraz Anna Ratke zaprosiły dzieci i rodziców w Hawajską podróż. Panie razem z
Panem bębniarzem nauczyli naszych widzów
podstawowych kroków
tańca Hawajskiego.
Po krótkiej lekcji
Panie zaprosiły dzie-

ci do wspólnego tańca.
Zainteresowani
byli
także rodzice, którzy
dołączyli do swoich
pociech i razem z nimi
świetni się bawili.
Niedziela to świetny
czas do spędzania czasu z rodziną. Zapraszamy rodziców ze swoimi
pociechami na letnią
scenę Miejskiego Domu
Kultury do odkrywania
muzyki i do wspólnej
zabawy.
Tekst: AR, zdjęcia MDK

Z „Hipolita” do Cork w Irlandii

W dniu 2 lipca 2017 roku, uczniowie z „Hipolita”w Rumi wylecieli na zagraniczne praktyki zawodowe do Cork w Irlandii w ramach
programu Erasmus+.
Na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy
w Rębiechowie uczestników projektu żegnali
rodzice oraz dyrektor
szkoły pani Halina Filińska wraz z koordynatorem projektu panem
Rafałem Nowickim.
Udział w projekcie
dla uczniów jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma zapewniony
intensywny kurs języ18

kowy i pedagogiczny,
przelot do Irlandii, zakwaterowanie i wyżywienie u irlandzkich
rodzin, a przede wszystkim udział w miesięcznych praktykach zawodowych u irlandzkich
przedsiębiorców oraz
opiekę ze strony partnera- Your International
Treining i szkolnych
opiekunów, którymi są
Panie: Dorota Gaszta i

Urszula Kordyńska. W
ZSP nr 2 w Rumi jest
to drugi projekt Erasmus+ ale po raz pierwszy praktyki odbędą
uczniowie z kierunków:
logistyk, technik usług
fryzjerskich i technik
obsługi turystycznej. W
ubiegłym roku podczas
praktyk w Hiszpanii
kształcili się kucharze.
Tekst i zdj. Rafał Nowicki

Wylot uczniów rumskiego „Hipolita” do Cork w Irlandii, zdj. Rafał Nowicki
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Biesiada z Sychtą

Koncerty, stragany i wspólne
biesiadowanie – tak zaznaczył
się w pamięci uczestników
Światowy Zjazd Kaszubów w
Rumi.
Na tym tle wyróżniała się oferta firmy
Sychta, producenta smakowitych wyrobów wędliniarskich i mięsnych.
Firma Sychta pochodzi z serca Kaszub. Swoje wyroby wytwarza w
oparciu o tradycyjne receptury, przy użyciu naturalnych składników.
Nic dziwnego, że tych
produktów nie mogło
zabraknąć podczas imprezy tej rangi, co rumski Zjazd Kaszubów.
Dla
mieszkańców
oraz przyjezdnych była

to okazja, aby odwiedzić stoisko Sychty, a
także, by skosztować
oraz zakupić wyjątkowe wyroby o charakterystycznym, pozbawionym
sztucznych
polepszaczy smaku.
Kolejka
oczekujących nie miała końca,
a kaszubskie kiełbasy
i wędzonki świetnie
się sprzedawały, nawet
przy tak niekorzystnych warunkach pogodowych, jakie towarzyszyły tego dnia całemu
wydarzeniu.
REKLAMA

Firma Sychta
zaprasza na zakup
Kaszubskich wyrobów
z Miechucina
Sklep firmowy Masarnia Sychta
ul. Filtrowa 2 C
84-230 Rumia

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek - 8.00 – 18:00
sobota - 8.00 - 14.00
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„America loves Poland”

W dniach 5-6 lipca Polskę odwiedził Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
Wizyty głowy największego światowego mocarstwa za każdym razem wywołują wielkie
emocje w naszym kraju. Tak było już przy
okazji pierwszego przyjazdu urzędującego
prezydenta USA do Polski (Richarda Nixona
w 1972 r.), jak i w trakcie każdych kolejnych odwiedzin – w tym zeszłorocznej obecności prezydenta Baracka Obamy na szczycie
NATO w Warszawie.
Wizyta
Donalda
Trumpa różniła się
jednak znacząco od
wszystkich wcześniejszych. Po raz pierwszy
okoliczności
samego
przyjazdu jak i jego
przebieg
pozwalają
mieć nadzieję, że urzędujący przywódca USA
nie tylko deklaruje się
jako przyjaciel Polski i
Polaków, ale rzeczywiście nim jest.
Utrzeć Niemcom nosa
Donald Trump objął
swój urząd na początku
bieżącego roku. Wizyta
w Polsce, a także następujący po niej udział w
szczycie państw G20
w Hamburgu, w którym uczestniczył, była
REKLAMA

20

dopiero drugą jego zagraniczną podróżą – a
pierwszą do Europy.
Fakt, iż prezydent USA
postanowił odwiedzić
nasz kraj oraz wziąć
udział w odbywającym
się w Warszawie szczycie Inicjatywy Trójmorza w przededniu
szczytu G20 w Niemczech ma z geopolitycznego punktu widzenia
istotne znaczenie. Powszechnie
wiadomo,
ze demokracje zachodnioeuropejskie z RFN
nie były zachwycone
zwycięstwem Donalda
Trumpa w zeszłorocznych wyborach. Niechęć ta pogłębiana jest
przez sposób prowadzenia polityki przez następcę Baracka Obamy

– zerwanie z polityczną
poprawnością, rozbijanie układów stworzony
przez dotychczasowy
establishment oraz postawę wobec imigracji.
Dlatego też wizyta w
Polsce, w której władzę
sprawuje obecnie rząd,
który nie jest entuzjastą
realizowania interesów
niemieckich, zdaje się
być ciosem publicznie zadanym naszym
zachodnim sąsiadom.
Ponadto
uczestnictwo w szczycie państw
Trójmorza to sygnał,
iż konstytuujący się
w Europie Środkowo-Wschodniej pod przewodnictwem
Polski
sojusz może zachwiać
dotychczasowym układem sił istniejącym na

Starym Kontynencie,
przesuwając jego punkt
ciężkości z przeżywającego kryzys migracyjny
zachodu na coraz prężniej rozwijający się i
pewny siebie wschód.
Lekcja historii
Nie tylko okoliczności przyjazdu Donalda
Trumpa świadczą o wadze, jaką przywiązuje
do stosunków z naszym
krajem.
Kulminacyjnym punktem jego wizyty było przemówienie
na placu Krasińskich
w Warszawie, pod Pomnikiem
Powstania
Warszawskiego.
Pre-

zydent USA w swojej
płomiennej mowie mówił o narodzie polskim,
o wielkości jego ducha, bohaterstwie oraz
umiłowaniu wolności.
Donald Trump przytaczał przy tym liczne,
zaczerpnięte z naszych
trudnych dziejów przykłady realizacji tych
cnót przez kolejne pokolenia Polaków. Szczególną uwagę poświęcił
bohaterom powstania
warszawskiego, którym
złożył hołd nie tylko
oklaskami, ale także imponującą wiedzą
historyczną.
Tysiące
ludzi zgromadzonych
na Placu Krasińskich

słuchały, jak prezydent
Stanów Zjednoczonych
opisuje w najdrobniejszych szczegółach jeden z epizodów heroicznego zrywu z 1944
r. Nawet jeśli była to
jedynie zagrywka wizerunkowa, to na wielkie
uznanie zasługuje tak
dobre przygotowanie
merytoryczne Donalda
Trumpa, które wraz z
miejscem wystąpienia
– notabene wybranym
przez niego samego wskazuje na szacunek,
jaki okazał nam Polakom i naszej historii.
Arkadiusz Gajos
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Podsumowanie Projektu wakacyjnego PZPOW

W dniach 03.07 – 14.07.2017 roku w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wejherowie odbywał się
projekt wakacyjny dla dzieci zamieszkałych
na terenie powiatu wejherowskiego.
Podczas tych dwóch
tygodni 13 instruktorów zatrudnionych w
naszej placówce, prowadziło bezpłatne zajęcia sportowe oraz
kulturalne. Od poniedziałku do piątku osoby, które zgłosiły się
do naszego projektu, w
godzinach od 10.00 do
14.00 miały możliwość
spędzenia
aktywnie
czasu wolnego.
Uczestnicy
zostali wprowadzeni np. w
świat wełny i filcowania
na mokro, samodzielnie
tworzyli i ozdabiali rzeczy codziennego użytku, poznawali różne
techniki malarsko-plastyczne, a także uczestniczyli w dwóch warsztatach śpiewu. Podczas
zajęć sportowych dzieci
brały udział w licznych

grach i zabawach ruchowych, dzięki którym
mogły poprawić swoją
koordynację ruchową

powietrzu albo w naszej
placówce. Instruktorzy
wykorzystywali w terenie najczęściej obszar

oraz sprawność. Zabawy miały charakter
ogólnorozwojowy. Liczyła się dobra zabawa
i propagowanie wśród
najmłodszych zdrowego trybu życia.
Wszyscy uczestnicy
bardzo chętnie przychodzili na sportowe
zajęcia, które były prowadzone na świeżym

Parku Majkowskiego,
w którym można było
przeprowadzić szereg
bardzo ciekawych gier
i zabawach ruchowych,
m. in. podchody, które
bardzo spodobały się
wszystkim dzieciom.
Bartłomiej Woźniak
Andrzej Byczkowski

WYBIERAJ POLSKIE PRODUKTY
Od bardzo dawna możemy skorzystać z
darmowych aplikacji na telefon, umożliwiających otrzymanie rzetelnych informacji, na temat towarów które możemy zakupić w naszych sklepach. Istnieją nie tylko
aplikacje zawierające informacje o składzie
czy przeznaczeniu danego produktu, ale też
pokazujące szczegółowe informacje na temat ich producenta, który czasami ukrywa
przed nami pewne informacje.
Twórcy takich aplikacji
promują tzw „patriotyzm
gospodarczy”,
zachęcając nas do kupna towarów
polskich
producentów,
płacących podatki w kraju i przez to rozwijających
naszą gospodarkę. Najpopularniesza z tych aplikacji
to „Pola”. „Pola. Zabierz
ją na zakupy” to polska
aplikacja pozwalająca na

szybkie zdobycie informacji na temat pochodzenia
produktów. Nacisk został
położony głównie na promowanie polskich producentów, dzięki czemu
użytkownik może łatwo
uzyskać dane nie tylko o
nazwie firmy, ale także o
tym w jakich aspektach
swojej działalności wspiera
ona rodzimą gospodarkę.

Po zeskanowaniu telefonem kodu kreskowego, w
dolnej części ekranu urządzenia pojawia się nazwa
producenta. Jeżeli jest on
polski, to zostanie dodatkowo oznaczony czerwonym paskiem. Po kliknięciu
czerwonego paska z nazwą
producenta pojawia się karta informacyjna z bardziej
szczegółowymi informacjami. Wśród nich znajduje się
ocena tego, na ile firma jest
polska w stustopniowej skali.
Ocena wynika z tego, czy
spółka produkuje, prowadzi
badania i rozwój i czy jest
zarejestrowana nad Wisłą.
Na ocenę wpływa także
fakt, czy jest ona częścią zagranicznego koncernu.

Tego typu aplikacje z
natury są bardzo proste,
aby niepotrzebnie nie
komplikować w yglądu i
nie zarzucać klienta niepotrzebnymi informacjami. Najczęściej też
nie zawierają reklam,
tylko dokładne informacje.

Podobnymi. lecz mniej
popularnymi aplikacjami
na telefony są „Polskie Marki” i „Wsperam Rynek”. O ile
aplikację „Pola” stworzył
zespół programistów stowarzyszenia „Klub Jagielloński” (Klub Jagielloński
- polskie stowarzyszenie i
think tank społeczno-polityczny założony w 1989
w Krakowie), o tyle „Polskie Marki” tworzy zespół
ludzi z portalu wspieramrozwoj.pl którzy mają za
motto: ”podstawowym celem WspieramRozwoj.pl jest
zapewnienie rzetelnej informacji na temat działających
w naszym kraju firm i marek
oraz ich wpływu na rozwój
Polski”. Natomiast „Wspieram Rynek” tworzy grupa
entuzjastów patriotyzmu
gospodarczego skupionych
wokół portalu wspieramrynek.pl
W.H.

Pobierz aplikację „POLA”

Pobierz „Polskie Marki”

Pobierz „Wspieram Rynek”
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WAKACYJNE PODRÓŻE - LWÓW

Leopolis semper Fideli - Lwów zawsze wierny. Tak brzmiała łacińska dewiza polskiego
Lwowa. Ten zaszczytny tytuł został nadany
miastu w 1656 r. przez papieża Aleksandra VII
za wierność wierze rzymskokatolickiej oraz
przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
za wierność Polsce. Lwów został przyłączony
do Korony Królestwa Polskiego w 1340 roku
i z wyjątkiem kilku przerw pozostawał w granicach naszej Ojczyzny aż do roku 1945.
W ciągu tych kilkuset lat rzeczywiście dał
się poznać jako miasto
o wyjątkowych zasługach dla polskiej historii, kultury i tradycji.
To we Lwowie król Jan
Kazimierz złożył słynne
śluby. Lwów w trakcie
zaborów był ośrodkiem
polskiej
działalności
niepodległościowej. To
tu powołano do życia
Związek Walki Czynnej oraz Związek Strzelecki. We Lwowie powstał pierwszy polski
klub sportowy – Polskie
Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”. Ze
Lwowem związani byli
pisarze, poeci, ludzie
nauki i sztuki. Miasto
jest wręcz przesiąknięte polskością, choć niestety obecnie znajduje

Gmach Opery Lwowskiej

22

się na Ukrainie. Niemniej jednak fakt, iż od
polskiej granicy dzieli
je jedynie ok. 100km
sprawia, iż podróż nie
nastręcza zbyt wielu
trudności.
Pierwsze wrażenia
Wyprawę do stolicy
Galicji rozpocząłem w
mieście, które konkurowało ze Lwowem o
to miano – Krakowie.
Autobusy na tej trasie
kursują dość często, zaś
sama jazda trwa około
7 godzin – w zależności
od długości postoju na
granicy. Lwów przywitał mnie niezwykle obskurnym dworcem autobusowym oddalonym
dość znacznie od centrum miasta. Nietrudno
jednak było przezwy-

ciężyć tę niedogodność.
Można było wsiąść do
jednej z licznych „marszrutek” – małych,
często mocno zdezelowanych busów licznie
rozstawionych w okolicy dworca. Ja wybrałem
jednak zwykłą taksówkę, którą za śmieszną
wręcz opłatą bardzo
sprawnie dostałem się
na miejsce, po drodze
wysłuchując utyskiwań
kierowcy na Putina
„mordującego” Ukrainę
oraz na Merkel, która
temu mordowi zapobiec
nie chciała.
W cieniu krzyży
Zakwaterowałem się
w hostelu położonym
zaledwie 5 minut od
rynku. Sam pokój był
przyjemny i schlud-

Cmentarz Orląt Lwowskich

ny, choć znajdował się
w niemalże rozsypującej się kamienicy.
Pierwszego dnia plan
zwiedzania
obejmował
monumentalną
Operę Lwowską oraz
pomnik Mickiewicza,
Stare Miasto wraz z
Rynkiem,
Kamienicą
Królewską oraz licznymi świątyniami – z
katedrami:
łacińską,
grecką oraz ormiańską
na czele. Lwów jako
stolica biskupia trzech
obrządków katolickich
jest ewenementem na
skalę światową. Taki
stan rzeczy jest reliktem wieloetnicznej i
wielokulturowej tradycji Lwowa. Nie można
jednak stwierdzić, iż
wszystkie te obrządki egzystują ze sobą
w zgodzie i w pokoju.
Wraz z moimi towarzyszami podróży udało
nam się odbyć krótką
rozmowę z dominikaninem – nota bene Ukraińcem, który skarżył
się, że mimo iż biskup
grekokatolicki przecież
uznaje
zwierzchność
papieża, to utrudnia katolikom rzymskim odzyskiwanie odebranych
im świątyń, a także korzystanie z tych będą-

cych w posiadaniu kleru
greckiego. Problemem
jest też poparcie duchownych grekokatolickich dla ukraińskiego
ruchu nacjonalistycznego, o czym świadczy
chociażby „kampania”
kanonizacyjna biskupa
Andrzeja Szeptyckiego,
który był duchowym
przywódcą nacjonalistów ukraińskich czy
obecność
banderowskiej symboliki we
wnętrzu kościoła garnizonowego. Pozostaje
mieć nadzieję, że podobne podziały zostaną
kiedyś przezwyciężone,
a katolicka miłość bliźniego zatryumfuje nad
nienawistnym szowinizmem.
Duchy przeszłości
Drugi dzień pobytu
poświęciliśmy przede
wszystkim na zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego. Ta część
podróży miała chyba
najbardziej sentymentalny wymiar. Ogromna
zabytkowa nekropolia
kryje doczesne szczątki
m.in. Marii Konopnickiej, Adama Asnyka,
Juliusza Makarewicza,
Stefana Banacha, ale
także Konstantego Or-

dona, Artura Grottgera oraz wielu innych
zasłużonych Polaków.
Nie można przejść
obojętnie obok górki
powstańców styczniowych z mogiłami poległych w czasie tego
zrywu
narodowego.
Największe wrażenie
robi jednak monumentalny cmentarz Orląt
Lwowskich – wydzielony z Cmentarza Łyczakowskiego. Potężna
mogiła obrońców Lwowa z 1918r. wyraźnie
razi Ukraińców, dlatego
tez próbują ją przyćmić,
budując tuż obok panteon „bohaterów” Ukrainy – sektor, w którym
spoczywają żołnierze
OUN i UPA… Przykra
jest również praktyka
zasłaniania pięknych
grobowców, kaplic rodzin lwowskich nowymi nagrobkami ukraińskimi. Niestety wiele
z zabytkowych nagrobków niszczeje i zarasta
chaszczami, choć sukcesywnie remontowane
są za pieniądze polskiego ministerstwa kultury – Ukraińcom nie jest
bowiem spieszno do odnawiania pozostałości
po polskiej „okupacji”.
ciąg dalszy na str. 23
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Wyprawka dla kresowiaka

ciąg dalszy ze str. 22

Wzorem roku ubiegłego organizujemy kolejną zbiórkę do
puszek kwestarskich na zakup wyprawek szkolnych dla polskich dzieci na kresach wschodnich. Wybraliśmy jeden rejon,
na którym chcemy skoncentrować naszą działalność, jest to
rejon Święciański.

Grób Marii Konopnickiej

„Bo gdzie ludziom dobrze
jak tu”
Lwów opuściłem z
mieszanymi uczuciami.
Zachwyciło mnie piękno jego architektury –
pamiątki po dawnych
czasach. Poczułem specyficzną atmosferę tego
miasta, klimat wielowiekowej
obecności
polskiej kultury i polskiego ducha. Atmosfery takiej próżno szukać we Wrocławiu czy
Szczecinie, choć miasta
te w przeciwieństwie
do Lwowa znajdują się
w granicach Polski. Z
perspektywy
turysty
wypada
też docenić
REKLAMA

dobre jedzenie i bardzo
atrakcyjne ceny. Przytłacza i zasmuca jednak fakt, iż polskość
Lwowa powoli zanika,
umierają ostatni przedwojenni jego mieszkańcy, panoszy się coraz
bardziej
nacjonalizm
ukraiński – nawet w
postaci
serwowanej
w kawiarniach kawy
„bandiriwki”...
Warto jednak odwiedzić
to miasto, chociażby z
szacunku do własnej
historii, z szacunku dla
zasłużonych lwowian, z
szacunku dla perły Kresów.

Nie bez powodu pomoc trafia właśnie
tam. Od 1999 r. jest
to rejon partnerski
Rumi. Mimo, że początkowo miała miejsce
współpraca
kulturalna i mieszkańcy Rumi
doposażali
tamtejsze

szkoły w sprzęt komputerowy, to niestety dziś
partnerstwo zdaje się
być tylko teoretyczne.
Chcąc kontynuować
rozpoczętą tradycję jako
mieszkańcy Rumi sami
udaliśmy się kilka lat
temu na Litwę. W No-

wych Święcianach kilka
lat temu został otwarty
dom Polski. Nawiązaliśmy więc kontakt i tak już
kolejny rok z rzędu planujemy pomóc polskim
dzieciom na kresach.
Nasza zbiórka ruszyła już 23 czerwca

i trwać będzie do 19
sierpnia 2017 roku. Tak
jak przy innych naszych
zbiórkach udostępniać
będziemy listę punktów handlowo - usługowych, w których będzie
można znaleźć nasze
puszki. Zbierać będziemy również w soboty na
targowisku w Rumi.
Jeżeli chcesz zostać
wolontariuszem lub w
inny sposób czynnie
pomóc w zbiórce zapraszamy do kontaktu:
kontakt@narodowarumia.pl
Izabela Sosnowska

Buty zawędrowały już
do dzieci w Uyo

Na początku lipca, ponad 200
par butów, które zostały zebrane przez mieszkańców parafii
p.w. św. Józefa i św. Judy Tadeusza, już trafiły do dzieci z nigeryjskiej szkoły w Uyo.

A.G.

Poza obuwiem, w dziewięciu 20 -kilogramowych paczkach, znalazły się także skakanki,
rzutki, plastelina, puzzle, maskotki oraz setki
lizaków, z których słynie
Ksiądz Proboszcz Tadeusz Gut.
Od momentu, gdy
Siostra Elżbieta Blok
pojawiła się z paczkami w szkole, po klapki,
trampki, tenisówki i
sandały ustawiła się długa kolejka Jej uczniów.

Wszystkim osobom,
które ofiarowały prezenty dla nigeryjskich
przyjaciół, za zaangażowanie oraz ogromną
wrażliwość na drugiego
człowieka, w imieniu
wszystkich dzieci, składamy serdeczne podziękowania. Zdjęcia i krótki film nagrany przez
Siostrę Elżbietę Blok
można obejrzeć na stronie parafii.
Elżbieta Dziecielska
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85 lat ZHP w Rumi

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

13 Harcerska Drużyna
Zielonych Beretów
im. Cichociemnych
9.09.2011 r dh phm. Patrycja Jabłońska założyła 13 HDZB. W wychowywaniu i pracy z młodymi harcerzami pomagały jej dwie przyboczne
Natalia Kalinowska i Natalia Jaworska. Przez
trzy lata realizowaliśmy program wyłącznie dla
harcerzy, z którymi w 2014 roku udało się nam
po raz pierwszy wygrać rajd hufca. Po trzech
latach ciężkiej, ale bardzo satysfakcjonującej
pracy dh phm. Patrycja Jabłońska oddała drużynę w ręce jednej ze swoich przybocznych dh
pwd. Natalii Kalinowskiej. Od 2014/2015 roku
drużyna działa w trzech pionach prowadzonych

Straż Pożarna
telefon alarmowy: 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
tel.: 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73

przez młodych, chętnych do pracy przybocznych:
- pion zuchowy samarytanka Julia Szmulewska
- pion harcerski ćwik Mateusz Portacki
- pion starszo-harcerski samarytanka Daria
Zochol.
Drużyna cały czas się rozrasta. Harcerze i
zuchy chętnie biorą udział we wszystkich imprezach i rajdach organizowanych w hufcu. A
swoją ciężką całoroczną pracę podsumowują
na obozie.

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.: 58 677 63 00
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 Rumia
tel.: 58 679 65 89

To jest miejsce na Twoją reklamę!
Jej koszt, to zaledwie 175 zł
netto

Za tyle otrzymasz reklamę w gazecie
+ przez 1 miesiąc w internecie GRATIS!
24

Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

