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Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzące dni upłyną w pełnej
miłości, rodzinnej atmosferze.
Życzymy, by zbliżający się rok 2018 przyniósł
szczęście i wiele okazji do realizacji zamierzeń
zawodowych i osobistych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Miasta Rumi

Ariel Sinicki

Michał Pasieczny

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Jarmark
Świąteczny
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ul. Dąbrowskiego
i ul. Starowiejskiej

Program:
.
.

-

.
.
.
.

.

.

r.

Otwarcie Jarmarku
Przyjazd św. Mikołaja i elfów
Część artystyczna, występy chórów
Zakończenie

.
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.
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Rozpoczęcie Jarmarku
Animacje na scenie dla dzieci
Wizyta Anny i Elsy
(postaci inspirowane bajką „Kraina Lodu”)
Część artystyczna (kolędy i pastorałki)

Dodatkowe atrakcje dla dzieci: Warsztaty
i animacje inspirowane bajką „Kraina Lodu” (od godz. 13.00)

r.

Rozpoczęcie Jarmarku
Animacje na scenie dla dzieci „Zima”
Część artystyczna (kolędy i pastorałki)

Dodatkowe atrakcje dla dzieci: Warsztaty
i animacje inspirowane motywem Zimy (od godz. 13.00)

Dodatkowe atrakcje dla dzieci: Możliwość zdjęcia z św. Mikołajem

.

-

.
.
.

.

.
.
.

-

.
.

-

.
.

r.

Jarmark Świąteczny
Wizyta św. Mikołaja

.
.
.

.

.
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Jarmark Świąteczny
Wizyta św. Mikołaja

ATRAKCJE NA TERENIE JARMARKU

Strefa handlowa i gastronomiczna
Żywa szopka
Animacje dla dzieci Iluminacje świąteczne Foto budka
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Wydarzenie

11-12
w
Rumi
listopada
Święto
2017
Niepodległości
Rumia hucznie obchodziła 99.
rocznicę odzyskania niepodległości. Mieszkańcy – mimo
niesprzyjającej aury – tłumnie
wzięli udział w tradycyjnej
paradzie oraz towarzyszącym jej
programie ar tystycznym
i sportowym.
To już tradycja
Głównym punktem obchodów Narodowego
Święta Niepodległości był przemarsz ulicami
Dąbrowskiego, Starowiejską i Wybickiego,
p o p r z e d z o n y u ro c z y s t ą m s z ą ś w i ę t ą
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych. Paradę na taką skalę
zorganizowano w mieście po raz trzeci.
Wydarzenie skupiło największą jak dotąd
liczbę uczestników: żołnierzy, rekonstruktorów
histor ycznych, działaczy społecznych,
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji
miejskich, a także nauczycieli oraz uczniów
lokalnych szkół. W paradzie chętnie uczestniczyli
też mieszkańcy miasta – wyposażeni w białoczerwone flagi i kotyliony.
– Na przemarszu z okazji 11 listopada
byliśmy po raz pierwszy. Jesteśmy pod
wrażeniem. Zabytkowe pojazdy, konie, żołnierze,
aktorzy przebrani za postacie historyczne,
wszystko to mocno zapada w pamięć.

W przyszłym roku z pewnością także dołączymy
do parady – mówią Elżbieta i Grzegorz,
małżeństwo z Janowa.
Pochód zakończył się przy Pomniku Józefa
Wybickiego i Hieronima Derdowskiego.
W otaczającym go parku odbył się oficjalny apel,
zaś u stóp monumentu złożono pamiątkowe
kwiaty. Sygnałem zakończenia tej części
obchodów był wystrzał armatni.
Śpiewem, serwem, szablą
Po zakończeniu przemarszu na uczestników
czekała uczta muzyczna. Wewnątrz Hali MOSiR
wystąpił Chór Św. Cecylii i Pomorska Orkiestra
Symfoniczna pod batutą Krzysztofa
Brzozowskiego. Muzycy zaprezentowali program
pt. „Tobie, Ojczyzno”, zawierający najpo-

pularniejsze utwory patriotyczne, takie jak „Marsz
Polonii”, „Polonez Ogińskiego”, „My, Pierwsza
Brygada” czy „O mój rozmarynie”.
– Wielu mieszkańców postanowiło tego dnia
wspólnie świętować odzyskanie wolności. Po raz
trzeci udało nam się zgromadzić rekonstruktorów historycznych, żołnierzy czy lokalnych
działaczy. Poprzez takie działania staramy się
zachęcić do uczestniczenia w życiu naszego
miasta – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady
Miejskiej.
W tym samym czasie na antresoli Hali MOSiR
można było podziwiać wystawę historyczną pt.
„Historia i hobby” zorganizowaną przez grupę
rekonstrukcji historycznych Chorągiew Wejhera.
Jej członkowie zaprezentowali siedemnastoNarodowe Święto Niepodległości
to święto państwowe w Polsce
obchodzone corocznie 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918).
Święto zostało ustanowione 23
kwietnia 1937 roku, po wojnie zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca
1945 roku, przywrócono je w okresie
transformacji systemowej w 1989 roku.
Jest dniem wolnym od pracy.
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Rekonstruktorzy z Grupy „Chorągiew Jakuba Wejhera”

Wydarzenie

Grupa „Szwadron Krakusów”

wieczne stroje, wyposażenie obozowe i broń –
w tym pokaźną kolekcję szabel.
Marszałek w Rumi
Gościem honorowym obchodów był sam
marszałek Józef Piłsudski. W tę rolę wcielił się
tradycyjnie rekonstruktor, działacz Związku
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej –
Tomasz Madej.
– Podczas parady, już od momentu jej
rozpoczęcia, ludzie bardzo przyjaźnie
odbierali obecność Józefa Piłsudskiego.
Z uśmiechem i sympatią robili zdjęcia,
pozdrawiali. Rodzice zaś zwracali uwagę
dzieciom, że tak wyglądał kiedyś Marszałek –
mówi Tomasz Madej.

Jak przystało na głowę państwa, Piłsudski
pozdrawiał mieszkańców z wnętrza wyjątkowego
pojazdu – rekonstrukcji przedwojennego CWS T-1
uznawanego za pierwszy polski samochód.
Marszałkowi towarzyszyła też eskorta ułańska w sile
siedmiu koni, zapewniona przez Gdyński Szwadron
Krakusów.
Jednodniówka z okazji Święta Niepodległości
Podczas parady mieszkańcom rozdawano
pamiątkowe jednodniowe wydanie „Rumskich
Nowin”, w którym zgromadzono przed-wojenne
artykuły prasowe, reklamy i fotografie związane
z miastem. Wersję elektroniczną wydawnictwa
obejrzeć można w Cyfrowym Archiwum Społecznym

W paradzie liczną reprezentację stanowiły przedszkola

Koncert patriotyczny w hali MOSiR

Wystawa historyczna
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(www.archiwumcyfrowerumia.pl)
w zakładce „Artykuły prasowe”.
Patriotyczna niedziela
12 listopada rozegrano Turniej Niepodległościowy w piłce siatkowej. Tego samego dnia
Dom Kultury SM Janowo zaprosił mieszkańców na
wieczór hobbystów i kolekcjonerów „Polak potrafi”
oraz koncert Gdańskiej Orkiestry Ogrodowej.
– Obchody Święta Niepodległości stale się
rozwijają. Coraz więcej uczestników, coraz więcej
atrakcji. Cieszymy się, że możemy tak hucznie
obchodzić to ważne dla naszej historii wydarzenie –
podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.
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Sport

Światowy ARMWRESTLING
po raz trzeci w Rumi
Rumia po raz kolejny była gospodarzem Pucharu Świata Zawodowców oraz Pucharu Świata Niepełnosprawnych
w armwrestlingu Złoty Tur Cup 2017. Do miasta przyjechali zawodnicy z całego globu.
Trzecia edycja
Złoty Tur to najbardziej rozpoznawalna
impreza w siłowaniu na ręce. Zaproszenie
organizatorów przyjęło kilkuset najsilniejszych
zawodników z ponad 30 krajów, w tym Indii,
Kostaryki, Brazylii, Uzbekistanu, Armenii,
Turkmenistanu, RPA, Japonii, Korei Płd.,
Azerbejdżanu, Mołdawii czy Urugwaju.
W zawodach wzięli udział mężczyźni i kobiety
podzieleni na kategorie wagowe. Rywalizowano
zarówno na lewą, jak i prawą rękę. Najpierw
walczyli najlepsi na świecie zawodowcy, a po nich
do rywalizacji przystąpili sportowcy niepełnosprawni.
– Siłowanie na rękę to bardzo efektowna
dyscyplina. Puchar Świata gościmy w mieście już
po raz trzeci. Z roku na rok rośnie poziom sportowy,
a także zainteresowanie mieszkańców i mediów –
mówi burmistrz Michał Pasieczny. Zawody cieszą
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Alex Kurdecha z lewej

się międzynarodowym uznaniem, dzięki czemu
przyciągają zawodników i gości z najdalszych
zakątków Europy i świata – dodaje.

ArmFight – crème de la crème
Nowością tegorocznych zawodów były walki
specjalne w formule ArmFight.
Rumia naturalnie pomysłowa

Sport
Wszystkie wyniki na: http://pl.armpower.net/score

Podium, kategoria Open, lewa ręka

W sześciorundowych pojedynkach mierzą się ze
sobą zawodowcy najwyżej klasyfikowani
w światowych rankingach różnych kategorii
wagowych.
W formule ArmFight naprzeciw siebie stanęły
m.in. dwie legendy armwrestlingu – najsilniejszy
w ostatnich latach Andrey Pushkar z Ukrainy i wciąż
depczący mu po piętach Amerykanin Michael
Todd.
Ostatecznie, po nieprawdopodobnie ciężkiej
walce na wyniszczenie, 4:2 wygrał Andrey Pushkar.
O tym jak wiele kosztował ich ten pojedynek niech
świadczy fakt, że obaj po walce nie byli w stanie
utrzymać w ręce dyplomów gratulacyjnych.
Grad medali dla Polaków
Polacy zdobyli w zawodach Pucharu Świata
Zawodowców oraz Pucharu Świata Niepełnosprawnych aż 24 medale.
W turnieju zawodowców, wśród białoczerwonych największe triumfy święciła Marlena
Wawrzyniak (Arm Fanatic Sport Grudziądz).
Najlepsza polska armwrestlerka od lat należy
do ścisłej światowej czołówki i w Rumi to
udowodniła zdobywając brązowy medal na lewą i
srebrny medal na prawą rękę.
– Bardzo chciałam powtórzyć sukces z 2012
roku, kiedy to wygrałam turniej Złotego Tura. Nie
udało się, ale i tak jestem bardzo zadowolona
z mojego występu, bo walczyłam nie tylko
z przeciwniczkami, ale też z bólem. Od dawna
chodzę na rehabilitację kontuzjowanej kiedyś ręki
i w czasie turnieju, niestety odezwała się kontuzja.
W czasie walki jednak o tym się nie myśli, dałam
z siebie wszystko, serce i pasja okazały się silniejsze
od bólu – mówi Marlena Wawrzyniak.
Jedną z większych sensacji całego turnieju
sprawił Alex Kurdecha z Warszawy, startujący
Rumskie Nowiny nr
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wśród zawodowców w najcięższej kategorii +105
kg. Na lewą rękę był siódmy, ale na prawą kolejno
kładł wybitnych zawodników, medalistów
mistrzostwa świata, Europy oraz Azji. Kurdecha
pogromcę znalazł dopiero w półfinale
przegrywając z Aleksandrem Jankouskim
z Białorusi i zdobywając tym samym brązowy medal.
– Jeszcze nie mogę uwierzyć w ten medal.
Do każdej walki podchodziłem skoncentrowany,
ale też bez presji, na zasadzie, że wszystko mogę,
nic nie muszę. Pokonałem kilku zawodników ze
ścisłej światowej czołówki, co dało mi wiarę,
że również i ja mogę być na tym szczycie. To jest
dopiero mój drugi start w Pucharze Świata
Zawodowców Złoty Tur Cup i od razu taki sukces.
Armwrestling trenuję od 4 lat, wcześniej
próbowałem swoich sił w różnych sportach
siłowych, także w rzucie dyskiem, aktualnie,
równolegle z armwrestlingiem trenuję futbol
amerykański – mówi Alex Kurdecha.
Srebro i brąz Marleny Wawrzyniak oraz brąz
Alexa Kurdechy to zdobycze medalowe Polaków
wśród zawodowców. Warto jednak zwrócić jeszcze
uwagę na 4 miejsce Rafała Woźnego na lewą rękę
w kategorii 78 kg oraz 4 miejsce Małgorzaty
Ostrowskiej na prawą rękę w kategorii 57 kg.
Polacy górą także wśród niepełnosprawnych
Wspaniale wypadli reprezentujący Polskę
niepełnosprawni armwrestlerzy, którzy
rywalizowali w kilku kategoriach: stojąc (głównie
zwodnicy z porażeniem mózgowym, z protezami
nóg), siedząc (na wózkach), stojący bez ręki,
siedzący bez ręki niedowidzący i niewidzący,
niesłyszący i niedosłyszący.
Wspomniana Marlena War zywniak
przyjechała do Rumi również w roli trenerki.

Jej podopieczna, Marta Opalińska, zdobyła cztery
złote medale w rywalizacji niepełnosprawnych,
wygrywając zarówno lewą i prawą rękę w kategorii
+65 kg stojąc oraz lewą i prawą rękę w kategorii Open.
Z czterema medalami do swojego rodzinnego
Międzychodu wrócił także Dawid Łapa, który
w rywalizacji niepełnosprawnych zdobył dwa złote
medale na lewą rękę (kategoria junior stojąc i senior
stojąc) oraz dwa srebrne na rękę prawą.
Dwa złota (prawa i lewa ręka stojąc 65 kg)
i jeden srebrny medal (prawa ręka kat. Open)
zdobyła Sonia Turzyniecka. Mieszkanka Szczytnicy
w powiecie bolesławieckim to polska multimedalistka, która po urazie kręgosłupa ma duże
problemy z poruszaniem się. Armwrestling trenuje
od 6 lat, wyciska też sztangę leżąc. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Pani Sonia
ma… 64 lata.
Wielki powrót do sportu po 10 latach
zanotował też Dariusz Gabrynowicz z Lęborka,
chorujący na porażenie mózgowe kończyn
dolnych. To jeden z pionierów armwrestlingu
w Polsce, wygrał pierwsze, historyczne zawody
Pucharu Świata Złoty Tur Cup w 2000 roku. Potem
były kolejne medale, między innymi dwa brązowe
na mistrzostwach Europy. Niestety problemy
zdrowotne wykluczyły go na wiele lat z rywalizacji,
ale w końcu serce sportowca wzięło górę. Pan
Dariusz w Rumi zdobył brązowy medal na lewą
rękę i srebrny na prawą w kat. +90 kg stojąc.
W sumie polscy armwrestler zy
niepełnosprawni zdobyli w Rumi aż 21 medali!
Oprócz wspomnianych wyżej, dwa srebrne medale
w kat. niesłyszących zdobył Jakub Ruciński (Złoty
Tur Gdynia), srebro w kat. +65 kg stojąc wywalczyła
Maria Juroszek (Integracyjny Klub Sportowy
Cieszyn), a brąz Patryk Waterle (Złoty Orzeł
Choszczno, kat. 60 kg stojąc, lewa ręka), Mikołaj
Jawoszek (Warszawa, kat. 55 kg siedząc, prawa
ręka) i Radosław Kwietniewski (Mysłowice, kat.
80 kg stojąc, lewa ręka).

Levan Saginashvili z pucharem
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Kultura

„Słowa Tuwima”,
czyli ﬁnał
Wierszogadania
Spektaklem pt. „Słowa Tuwima” zakończyła się
pierwsza edycja Wierszogadania – projektu
Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Premierowa edycja konkursu Wierszogadanie była propozycją
przede wszystkim dla miłośników poezji. Na casting przyjechali
recytatorzy z całego województwa. Prezentowali oni przed jury
swoje interpretacje utworów m.in. Adama Mickiewicza, Czesława
Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Juliana Tuwima. Z tego grona
wybrano dziesięciu finalistów, którzy przeszli do kolejnego etapu
wydarzenia.
W październiku cała grupa wzięła udział w warsztatach
teatralnych z Aleksandrą Lis (aktorką Teatru Muzycznego
w Toruniu), warsztatach dykcji z Amelią Chilewską (aktorką,
logopedą, pedagogiem w PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni)
oraz warsztatach interpretacji wiersza z Agnieszką Skawińską.
Efektem prac ze specjalistami był spektakl w reżyserii Agnieszki
Skawińskiej pt. „Słowa Tuwima”.
– Wydarzenie bardzo mi się podobało. Młodzież wie kim był
Tuwim, ale ta wiedza często ogranicza się do twórczości dla
najmłodszych, takiej jak wiersz „Okulary”. Tym lepiej, że przybliża
się wiersze tego poety w większym stopniu i robi się to w przystępnej
formie teatralnej, łączącej twórczość poetycką z aktorską. Cieszę
się też, że w organizację zaangażowały się osoby starsze,
pozytywnie wpłynęło to na proces integracji – mówi radna Lucyna
Szypuła.
Ponadto trójka najlepszych recytatorów otrzymała nagrody
pieniężne w wysokości kolejno 600, 400 i 200 złotych. Wręczono
je podczas uroczystej premiery spektaklu będącej jednocześnie
podsumowaniem pierwszej edycji „Wierszogadania”. Nagrodę
główną otrzymała Anna Górna.
„Wierszogadanie” to kolejny konkurs zorganizowany przez
Miejski Dom Kultury z myślą o miłośnikach szeroko pojętej
twórczości kulturalnej. W maju i czerwcu 2017 roku instytucja
w ramach wydarzenia pt. „Rumski wokal” zaprosiła w swoje progi
wokalistów z całego województwa. W przyszłym roku planowane
są kolejne edycje obu przedsięwzięć.

Nagrody uczestnikom projektu wręczyły Radne: Lucyna Szypuła i Beata Ławrukajtis
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Z cyklu „Nie Czytaj Dobrej Literatury, Czytaj Najlepszą” czyli Stacja Kultura poleca

Nathan Hill, Niksy
Na niektóre książki trzeba szczególnie uważać. Porzuca się dla nich wszystkie aktywności,
wrastają w nasz tryb codzienny i pochłaniają pasożytniczo czas. Ale czy nie ma nic
przyjemniejszego w lekturze, od tego cudownego niebezpieczeństwa? Niebezpiecznie jest
zabrać się za czytanie 800 stronnicowego debiutu amerykańskiego pisarza Nathana Hilla
„Niksy”. Ta książka pochłania tak samo, jak pochłaniają seriale produkowane przez Netflix. I nie
bez powodu o serialu również mowa, podobno na podstawie książki już wkrótce ma powstać
wieloodcinkowa produkcja, w której zagra m.in. Meryl Streep. O co tyle hałasu?
Skandynawskie demony, niksy, które zabierają to, co ktoś ukochał, coś nieuchwytnego,
za czym, potem, przez całe życie będzie się tęskniło, to jedno spoiwo historii. Bohaterowie tracą.
Naznaczeni są wyrwą, stają się melancholijni. Ale nie jest ich łatwo zmieść z powierzchni ziemi.
To bardzo silne jednostki. Pacyfiści, którzy wiedzą, czego chcą.
„Niksy” to powieść o Ameryce. Autor spogląda na nią nieco krytycznie, oddaje głos plejadzie
postaci, z którymi łatwo nam się utożsamić. Mimo mnogości wątków i licznych zwrotów akcji,
Nathan Hill prowadzi nas świadomie i misternie z ręką na pulsie. Wszystko dopięte jest na ostatni
guzik, włącznie z bezbłędnym i starannym warsztatem pisarskim. Narracja pierwszoosobowa
przeplatana jest elementami retrospekcyjnymi, tworząc z poszczególnych historii opowieści
skończone, z mocnym dopełnieniem psychologicznym. Nic tutaj nie dzieje się bez powodu.
Podążamy krok po kroku po meandrach życia bohaterów, raz po raz wracając do czasów ich
dzieciństwa, by zrozumieć teraźniejszość. Opowieść osnuta jest aurą tajemniczości do samego
końca.
Podobno trudne książki są najciekawsze. „Niksy” jest gdzieś pomiędzy. Warto zaryzykować.
Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl

Wydawnictwo Znak, Kraków 2017

Tłumy na spotkaniu z Olgą Tokarczuk
Gościem Stacji Kultura była znana i ceniona pisarka – Olga Tokarczuk. Spotkanie przyciągnęło tłumy
miłośników dobrej literatury z Rumi i okolic.
– Olga Tokarczuk to wyjątkowy gość.
Ceniona jest nie tylko przez krytyków, ale przede
wszystkim przez czytelników. Autorka
wprowadziła literaturę kobiecą na zupełnie
inny poziom. Refleksyjny i filozoficzny. Bardzo
jej za to dziękujemy – zapowiadała podczas
wydarzenia Anna Chlewicka ze Stacji Kultura.
– Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do
Rumi. Rzadko bywam tak daleko od domu.
We Wrocławiu już zaczął się problem ze
smogiem, więc chętnie „przewietrzę” się nad
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morzem – mówiła Olga Tokarczuk.
Podczas spotkania, prowadzonego przez
Malwinę Jakóbczyk, rozmawiano między innymi
o książce „Prowadź swój pług przez kości
umarłych” oraz stworzonym na podstawie tej
powieści filmie Agnieszki Holland i Kasi Adamik
pt. „Pokot”. Publiczność mogła poznać kulisy
jego powstania.
– Dziewięć lat temu zjawiła się u mnie
producentka filmowa, której udało się namówić
do ekranizacji mojej książki Agnieszkę Holland.
Było to dla mnie duże zaskoczenie – opowiadała
o „Pokocie” pisarka. – Oddając adaptację innym
osobom, zawsze dostrzegałam rzeczy, które mi
się nie podobały. Dlatego postanowiłam sama
napisać scenariusz – dodawała.
Miłośnicy „Pokotu” oraz twórczości Olgi
Tokarczuk z pewnością zainteresowały
szczegóły relacji między pisarką i Agnieszką
Holland.

– Wiele razy nie zgadzałyśmy się
z Agnieszką. Pierwsza noc spędzona na
rozmowie o książce skończyła się kłótnią.
D o p i e ro k i e d y o b i e o c h ł o n ę ł y ś m y,
zdecydowałyśmy się na dalszą dyskusję
i w efekcie doprowadzenie prac do końca –
mówiła autorka. – Na planie filmu rządziła
Agnieszka, ja pełniłam rolę pomocniczą.
Starałam się, aby zachowany został kryminalny
charakter powieści – dodawała.
O l g a To k a rc z u k n a l e ż y d o g ro n a
najpopularniejszych polskich pisarek. Jest
laureatką wielu prestiżowych nagród: w tym
dwukrotnie nagrody Nike, w 2008
(za „Biegunów”) i 2015 roku (za „Księgi
Jakubowe”). Jej powieść „Dom dzienny, dom
nocny” znalazła się na tzw. krótkiej liście
n o m i n o w a n y c h d o M i ę d z y n a ro d o w e j
Dublińskiej Nagrody Literackiej IMPAC.
Książki autorki wypożyczyć można w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
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Sprawy społeczne
RUMSKA
KARTA

Oszczędzaj
z Rumską Kartą Seniora

SENIORA

Posiadanie Rumskiej Karty Seniora to nie tylko oszczędności w kilkunastu sklepach i lokalach
usługowych w całym mieście, lecz także darmowe bilety – w listopadzie seniorzy otrzymali darmowe
wejściówki na koncert Haliny Frąckowiak czy mecze Arki Gdynia z Sandecją Nowy Sącz oraz Chrobrym
Głogów.
Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać
z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług
z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Kompletna lista podmiotów
biorących udział w programie dostępna jest na stronie rumia.eu.
Miejsca oferujące zniżki oznaczone są specjalnym znakiem
graficznym programu.
– Zależy nam, aby także seniorzy czuli się w naszym mieście
doceniani. Dlatego przygotowaliśmy program Rumskiej Karty
Seniora, do którego dołącza coraz większa liczba partnerów.
W tym klub Arka Gdynia, który wręcza nam pulę biletów na
wybrane mecze. Bardzo za to dziękujemy, a seniorów zapraszamy
do korzystania z okazji – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Seniorzy, którzy skorzystali z okazji i pobrali wejściówki na mecz
z Sandecją byli świadkami najwyższego zwycięstwa Arki w historii
meczów rozgrywanych przez ten klub w Ekstraklasie. Nowy Sącz
uległ żółto-niebieskim aż 5:0.

Jak uzyskać Kartę?
Każdy senior chcący uzyskać Kartę powinien pobrać i czytelnie
wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi oraz za pośrednictwem strony
internetowej rumia.eu, zakładki „Dla mieszkańców” – „Sprawy
społeczne” – „Seniorzy”.
Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku. Urząd
w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego
Wniosku, ma obowiązek wydać kartę.
Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być
użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom, a prawo
do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie
lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Rumi lub
złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Jesteś przedsiębiorcą? Przystąp do programu Rumska Karta Seniora!
Seniorzy w Rumi to około 10 tysięcy osób. Przedsiębiorców chcących dotrzeć do tej grupy zapraszamy do udziału w programie. Aby przystąpić do Rumskiej Karty
Seniora, należy wypełnić wniosek dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie rumia.eu. Oprócz podstawowych danych, należy podać w nim informacje
o zakresie działalności firmy oraz proponowanych rabatach.

Nowe inwestycje – dzięki podatkom
Do 2 maja 2018 roku mieszkańcy Rumi zobowiązani są do rozliczenia się z podatku PIT. Dzięki
odprowadzeniu go w mieście, w którym na co dzień się mieszka, można realnie wpłynąć na stan
miejskiej kasy.
Rozliczam się i pomagam
Dotyczy to szczególnie tych mieszkańców Rumi, którzy
zameldowani są w innych gminach. Zaznaczając miejsce
zamieszkania w stosownej rubryce na druku PIT, można pomóc
miastu w zdobyciu funduszy na kolejne inwestycje.
Roczny podatek dochodowy osób fizycznych nie trafia w całości
do Skarbu Państwa. W przypadku Rumi prawie 40% podatku wraca
do budżetu gminy. Fundusze te pozwalają na realizację kolejnych
inwestycji, projektów społecznych – nowych dróg, chodników,
placów zabaw, obiektów sportowych oraz wielu, wielu innych.
Nic prostszego
Jak to zrobić? Przede wszystkim należy złożyć PIT do Urzędu
Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej stronie formularza,
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w części B, należy wpisać aktualne miejsce zamieszkania. W tym
przypadku nie ma znaczenia miejsce zameldowania, a miejsce
realnego zamieszkania w Rumi.
W przypadku, w którym rozliczenie PIT zostało już wysłane,
m o ż l i w a j e s t j e g o p ro s t a m o d y f i k a c j a z a p o m o c ą
jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić,
a następnie przesłać do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.
– Procedura jest bardzo łatwa i szybka do zrealizowania.
Jej znaczenie dla rozwoju miasta jest ogromne. Dzięki tej pomocy
dysponujemy dodatkowymi środkami, które przeznaczane są na
przedsięwzięcia ułatwiające życie nam wszystkim. Pieniądze
odprowadzone w podatku wracają do mieszkańców – mówi radna
Magdalena Mrowicka.
Rumia naturalnie pomysłowa

Samorząd

Wywiad z Arielem Sinickim
Przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi

Do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej pozostał rok. Które
zrealizowane inwestycje czy działania społeczne uważa Pan
za najważniejsze?
Wszystkie inwestycje realizowane w mieście są dla mnie bardzo
ważne. Niezależnie czy jest to naprawa krzywego chodnika czy też jakieś
zadanie wielomilionowe. Najbardziej cieszą te, których realizacja dla
wielu wydawała się już niemożliwa. Za najlepsze ich przykłady można
podać budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Zagórskiej Strudze,
wynegocjowany przez Burmistrza Michała Pasiecznego remont
przystanku SKM Rumia Janowo czy też budowę ronda na najbardziej
kolizyjnym skrzyżowaniu w Rumi, czyli Pomorska/Gdańska.
Jeżeli chodzi o działania społeczne, to jestem dumny z naszych
mieszkańców, iż coraz bardziej angażują się w życie miasta. W tej kadencji
zapoczątkowano wiele imprez, które cieszą się ogromną popularnością
Rumian. Najważniejsze z nich to Koncerty kolęd, Dzień Seniora, Parada
Niepodległości, akcja Czysta Rumia, Dzień Patrona czy też Lipiec w Rumi.
Ważnym projektem społecznym jest również wprowadzenie w tym
roku Rumskiej Karty Seniora, która umożliwia osobom w wieku 60 +
skorzystanie z wielu zniżek i ulg.
To przeszłość, a teraz o przyszłości – jakie wg Pana zadania na
najbliższe miesiące są najistotniejsze? Co jeszcze trzeba zrobić?
Zdecydowanie najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące, jest
ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie największej inwestycji w historii
miasta czyli węzłów integracyjnych Rumia i Rumia Janowo. Ale rok 2018 to
nie tylko węzły. To także start rewitalizacji Zagórza i Góry Markowca,
kontynuacja programu Kawka, termomodernizacja SP 9 i SP 10, budowa
budynku komunalnego, bieżni na stadionie czy też budowa wielu ulic.
Powinniśmy być również gotowi do inwestycji prowadzonej razem
z Marszałkiem Województwa czyli przebudowy ronda Jana Pawła II,
budowy ścieżki rowerowej na I Dywizji Wojska Polskiego oraz sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu Starowiejskiej i Wybickiego.

Ścieżka pieszo-rowerowa przy Zagórskiej Strudze
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Remont przystanku SKM Rumia Janowo

Czy któreś z przedsięwzięć Pana zdaniem mogło zostać wykonane
lepiej?
Może nie lepiej, ale zależy nam na usprawnieniu realizacji projektów
wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Obecnie nie jest możliwa realizacja wszystkich zwycięskich projektów
w pierwszej połowie roku. Niestety, często musimy oczekiwać na różnego
rodzaju pozwolenia i uzgodnienia których zdobycie jest niezależne od
nas. Sytuacja na rynku pracy również nam nie sprzyja. Brak
wykwalifikowanych pracowników skutkuje brakiem wykonawców, a tym
samym problemami z rozstrzygnięciem przetargów.
Wiele inwestycji możliwych było dzięki pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Jak wiele pieniędzy udało się zdobyć i z jakich źródeł?
Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych od początku było dla
nas bardzo ważne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie utworzony przez
Pana Burmistrza Wydział Rozwoju Miasta. Efektem wytężonej pracy
wszystkich urzędników jest zdobycie dla Rumi około 56 mln złotych
dofinansowań zewnętrznych. Są to ogromne środki zdobyte w różnego
rodzaju konkursach unijnych, ministerialnych czy też wojewódzkich.
Większość z inwestycji na które udało się zdobyć wspófinansowanie jest
na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i wszelkich uzgodnień
oraz pozwoleń, ale dzięki nim, w ciągu kilku najbliższych lat, nasze miasto
czeka ogromna przemiana. Tego procesu nikt już nie zatrzyma.
Jak przebiega z Pana perspektywy współdziałanie między
Urzędem Miasta, Przewodniczącym a Radą Miejską?
Współpraca pomiędzy Burmistrzem Michałem Pasiecznym a Radą
Miejską układa się dotychczas bardzo dobrze. Praktycznie wszystkie
uchwały przegłosowane są jednogłośnie. Każdą, która wzbudza
jakiekolwiek wątpliwości, staramy się rozkładać na czynniki pierwsze
i tłumaczyć na komisjach lub spotkaniach. Razem ustalamy budżet
i razem bierzemy odpowiedzialność za jego realizację. Wszyscy
pracujemy ponad podziałami dla dobra miasta, a efekty tej pracy
są widoczne gołym okiem.
Dziękujemy za rozmowę
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Modernizacja oświetlenia ulicznego

Ponad 1700 oszczędnych opraw oświetleniowych LED zamontowano przy głównych ciągach
komunikacyjnych w Rumi. Modernizacja oświetlenia ulicznego realizowana jest w dużej części
ze środków zewnętrznych.
Całkowity koszt inwestycji to 3,6 miliona złotych, z czego ponad
3 miliony to dofinansowanie pozyskane przez Urząd Miasta
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. Wkład własny miasta to zaledwie 545 tysięcy złotych.
Nowe, energooszczędne lampy pozwolą na oszczędności rzędu
350 tysięcy złotych rocznie.
- Uzyskaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie unijne, na poziomie
85% kosztów inwestycji. Dzięki temu prawie połowa lamp w Rumi
wymieniona została na nowoczesne – mówi burmistrz Michał Pasieczny.

Instalacja oświetleniowa została wymieniona przy kilkudziesięciu
ulicach Rumi: m.in. ulicach Starowiejskiej, Sobieskiego, I Dywizji Wojska
Polskiego, Ceynowy, Grunwaldzkiej, Kamiennej, Kosynierów, Młyńskiej,
Dębogórskiej, Wybickiego, Piłsudskiego, Pomorskiej i Dąbrowskiego.
Modernizacja objęła także naświetlacze przy skate parku w Janowie
(ul. Bolesława Krzywoustego).
W ramach inwestycji wymieniono także część wysięgników przy
ulicach Ceynowy, Stefana Batorego, Dębogórskiej, Gdańskiej
i Derdowskiego.

Rower miejski coraz bliżej
W listopadzie w Gdańsku podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa Systemu Roweru
Metropolitalnego" na ponad 17 milionów złotych (85% wartości projektu). W ramach tych środków
w Rumi oraz kilkunastu innych gminach wprowadzony zostanie system rowerów miejskich.
Porozumienie podpisali Paweł Adamowicz, prezes Stowarzyszenia
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz marszałkowie
Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski reprezentujący Zarząd
Województwa Pomorskiego.
Projekt "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S"
zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów miejskich w 14
gminach. Stacje rowerowe powstaną w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie,
Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy,
Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.
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Założeniem projektu jest budowa systemu opartego o flotę rowerów
publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym
i teleinformatycznym. Na obszarze wspomnianych 14 gmin Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot znajdzie się blisko 3900 rowerów
4 generacji wyposażonych w moduły GPS i elektrozamek.
Głównym celem Roweru Metropolitalnego jest zwiększenie
dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej
komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego
(np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj).
Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje

Duże zmiany
przy ulicy Gdańskiej
Trwa budowa zatok autobusowych przy ulicy Gdańskiej. Zakończenie wspólnej inwestycji Urzędu
Miasta Rumi oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo planowane jest w grudniu.
Zatoki autobusowe na wysokości budynków nr 41 i 28 (przystanek
„Kujawska”) mają na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych,
jak i kierowców. Dotychczas autobusy zmuszone były do
zatrzymywania się na ulicy – blokując ruch i ograniczając widoczność.
– Dzięki modernizacji zniknie problem ograniczania drożności
drogi w obu kierunkach. Poruszanie się w tym miejscu będzie
bezpieczniejsze dla kierowców, a w szczególności dla pieszych. Nowe
zatoki autobusowe będą zbudowane w taki sposób, aby były
ułatwieniem dla matek z dziećmi i osób ograniczonych ruchowo
korzystających z komunikacji miejskiej – mówi radny Piotr Bartelke.
Powierzchnia zatok wykonana została z betonu cementowego
z krawężnikami profilowanymi. Takie rozwiązanie techniczne
spowoduje dłuższą eksploatacje zatok. Wysokość krawężników jest
dostosowana do podłogi autobusów, dzięki czemu poprawi się
komfort obsługi pasażerów.
Inwestycja realizowana jest przez firmę SKANSKA S.A. za kwotę

340 tysięcy złotych. Około 100 000 zł kosztów pokrywa Spółdzielnia
Mieszkaniowa Janowo.
– Warto zaznaczyć, że to kolejna inwestycja, która powstaje
we współpracy z zarządem SM Janowo. Bardzo dobra współpraca
miasta ze Spółdzielnią to korzyść dla wszystkich mieszkańców.
Przekłada się ona na dobry wizerunek Janowa i bezpieczeństwo w tej
części miasta – mówi Piotr Bartelke. – W ostatnich czasach
nawiązaliśmy współpracę przy modernizacji pawilonu przy
Pomorskiej 11. Podobną inwestycję przeprowadzimy wspólnie przy
pawilonie Stoczniowców 7 – dodaje.
Od grudnia 2017 roku mieszkańcy będą mogli korzystać także
z nowego ronda łączącego ulice Gdańską i Pomorską.
Ponadto w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego uczestnicy
zaproponowali rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz
z wykonaniem ścieżki rowerowej. Ma ona połączyć istniejące odcinki
przy ulicy Katowickiej i Pomorskiej.

– Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności
podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków
komunikacji samochodowej – mówi Jarosław Maciejewski, specjalista ds.
komunikacji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. –
W projekcie zostaną zastosowane najnowocześniejsze systemy
teleinformatyczne: moduł geolokalizacji, moduł wypożyczeń i rezerwacji
wraz aplikacją mobilną, moduł serwisowy, centralna baza danych SRM,
moduł integrujący z miejską bądź regionalną bazą informacji
pasażerskich Zastosowanie w projekcie najnowocześniejszych systemów
teleinformatycznych ma pozwolić na integrację systemu rowerowego
z biletem metropolitalnym – dodaje.
Kolejnym ważnym krokiem w projekcie systemu roweru
metropolitalnego ma być ogłoszenie przetargu. Obecnie trwają
zaawansowane prace nad dokumentacją przetargową. Pierwsze rowery
miejskie mogą pojawić się w Rumi już w przyszłym roku.
Burmistrz Michał Pasieczny na podpisaniu umowy
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Rotmistrz Pilecki patronem ronda
Żołnierz Armii Krajowej, bohater II wojny światowej, gorący patriota, autor
raportów o Holocauście. Imię rotmistrza Witolda Pileckiego nadano nowo
powstałemu rondu przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.

rtm. Witold Pilecki

(źródło Wikipedia)

Chwała bohaterom
Decyzję o nadaniu imienia
Witolda Pileckiego nowemu
rondu podjęto podczas
październikowej sesji Rady
Miejskiej. Inicjatorem
i pomysłodawcą projektu był
przewodniczący Ariel Sinicki.

Decyzja Rady była jednogłośna.
– Nie ulega wątpliwości, że Witold Pilecki jest jednym
z najważniejszych polskich bohaterów narodowych. Nadanie jego
imienia nowemu rondu uhonorowało bohaterską postawę
wielkiego patrioty – mówi przewodniczący Ariel Sinicki. – Staramy
się pielęgnować naszą tradycję. Pomagamy środowiskom
kombatanckim, organizujemy wydarzenia patriotyczne, uroczyście
obchodzimy święta państwowe. Cieszę się, że i ten projekt
zakończył się sukcesem – dodaje.
Nowe rondo powstaje w miejscu niebezpiecznego
skrzyżowania ulic Gdańskiej i Pomorskiej. Jest to jedna
z ważniejszych inwestycji w tej części Rumi.
Środki niezbędne do jej zakończenia pochodzą z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. W zakres prac wchodzi budowa skrzyżowania o ruchu
okrężnym oraz jezdni, przebudowa chodników i przebudowa
ścieżki rowerowej.

Najodważniejszy
Witold Pilecki przeszedł do historii jako jeden
z najodważniejszych żołnierzy Armii Krajowej. We wrześniu 1940
roku dał się dobrowolnie aresztować Niemcom, aby dostać się
w celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Będąc w obozie pomógł w organizacji konspiracyjnego
Związku Organizacji Wojskowej. Jego członkowie, w tym sam
Pilecki, sukcesywnie przekazywali raporty z Auschwitz do Komendy
Głównej Armii Krajowej. Zagrożony aresztowaniem Pilecki zbiegł
z obozu wiosną 1943 roku.
Podczas powstania warszawskiego walczył na Woli. Broniony
przez niego teren zyskał nazwę „Reduty Witolda" i był jedną
z najdłużej bronionych redut powstańczych.
Po zakończeniu powstania wraz ze swoim oddziałem trafił do
oflagu w Murnau, skąd w kwietniu 1945 roku wyzwoliły go wojska
amerykańskie. Następnie przedostał się do Włoch, gdzie
stacjonował II Korpus Polski. Dowództwo oddziału zdecydowało
się na przerzuceniu go do Polski. Jego zadaniem była budowa siatki
wywiadowczej zbierającej dane o sytuacji w kraju.
Rozkazy wykonywał do maja 1947 roku. Wówczas aresztowany
został przez funkcjonariuszy UB. Poddano go okrutnemu śledztwu,
a następnie – w wyniku fasadowego procesu sądowego – skazano
na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. o godz. 21:30
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

Końcowe prace na rondzie
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Rumianie z pasją

Piotr Biankowski –
jak ryba w (lodowatej) wodzie

Zima z wolna opanowuje Rumię. W opinii wielu mieszkańców ta pora roku przynosi ze sobą przede
wszystkim niekorzystną pogodę i niskie temperatury. Są jednak tacy, którzy w podobnych warunkach
czują się jak ryby w wodzie. Lodowatej.
Jedną z takich osób jest Piotr Biankowski, zawodnik UKS Tri
Team Rumia, sportowiec ekstremalny, trener i animator życia
sportowego. W swojej karierze trenował pływanie, aktywnie
uprawia również triathlon. Jego prawdziwą pasją jest jednak tzw.
winterswimming, czyli… pływanie w lodowatej wodzie.
– Jest to dyscyplina sportowa spotykana na Mistrzostwach
Świata i Pucharze Świata. Rozgrywana jest na dystansie 25, 50, 200
metrów, ale tak naprawdę sprawdzanie własnego organizmu
zaczyna się od dystansu powyżej 400 metrów – mówi pan Piotr.
W swojej dyscyplinie jest niewątpliwym mistrzem
przełamującym bariery zimna, wytrzymałości i szybkości.
Udowodnił to niejednokrotnie – np. podczas Mistrzostw Świata
i Mistrzostw Niemiec w Burghausen w styczniu 2017 roku, startując
m.in. na najtrudniejszym, kilometrowym dystansie obok światowej
elity tego sportu.

– Wziąłem także udział w czterech edycjach pucharu świata –
w Łotwie, Anglii, Szwecji i Estonii. We wszystkich stawałem na
podium, startując w konkurencjach 1000 oraz 450 metrów.
W klasyﬁkacji open całego cyklu zająłem wysokie piąte miejsce.
W zawodach tej rangi startuje kilkaset osób, co wiąże się z bardzo
silną konkurencją – mówi sportowiec.
Na swoim koncie Piotr Biankowski ma jednak jeszcze większy
sukces – pobicie rekordu Polski w pływaniu w lodowatej wodzie na
dystansie 1 mili „Ice Mile”. Zajęło mu to 27 minut i 50 sekund.
– Jako drugi Polak w historii, przepłynąłem dystans 1610 m
w wodzie o temperaturze poniżej 5 st. C. W dniu próby woda miała 1.2
st. C. Wynik ten klasyﬁkuje mnie w światowej elicie tej dyscypliny sportu.
To sukces wszystkich najlepszych ludzi, których spotkałem i którymi się
otaczam. Są to rodzina, przyjaciele, trenerzy, znajomi. Każdy z nich dał
mi siłę, odwagę i pewność siebie – podsumowuje Piotr.

Dzięki wsparciu, którego udzieliła mi „Ekstremalna Rumia”, mogłem godnie reprezentować a jednocześnie
promować Miasto Rumia. Dziękuję i mam nadzieje, że Ekstremalna Rumia stanie się moim partnerem
długofalowym, z którym zrealizujemy kolejne ekstremalne przedsięwzięcia – Piotr Biankowski
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Samorząd

Urodziny Profesora
Edmunda Wittbrodta
W piątek 17. listopada w Auli Głównej
Politechniki Gdańskiej odbyła się
Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 70.
urodzin Profesora Edmunda
Wittbrodta. Udział wzięli w niej
profesorowie z całej Polski. Życzenia
w imieniu wszystkich rumian złożył
Burmistrz Miasta Michał Pasieczny
wraz z Radnym Markiem Chodnickim.
Profesor Edmund Wittbrodt
Urodzony w Rumi, inżynier, nauczyciel akademicki
i polityk. W latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora
Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2001 minister
edukacji narodowej. Przez 5 kadencji był Senatorem RP.
Honorowy Obywatel naszego miasta. Od 2016 roku jest
Prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Przekazanie pamiątkowego albumu o Rumi

Rumia dawniej i dziś
Budynek straży pożarnej

Straż Pożarna, czyli dawny młyn wodny współcześnie

Ćwiczenia strażackie, najprawdopodobniej lata 80.

Charakterystyczny budynek przy Placu Kaszubskim będący siedzibą straży pożarnej to dawny młyn wodny wybudowany
na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku. Po jednej ze stron budynku, w dolnej części, wciąż dostrzec można zachowany mur
kamienny – pozostałość po kole wodnym.
Straż pożarna przejęła budynek pod koniec lat osiemdziesiątych. Na archiwalnym zdjęciu widać ćwiczenia jednostki, po prawej
stronie uwieczniony został Star 25 – legendarny wóz strażacki produkowany przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe.
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Historia
Autor artykułu: Darek Rybacki – prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Ruiny kościoła przy ulicy Kościelnej –
najstarszy rumski zabytek
W R u m i w c i ą ż i s t n i e j ą m i e j s c a , k t ó re
przypominają, że historia naszej miejscowości nie
rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych – w chwili
nadania praw miejskich. Jednym z nich są ruiny
kościoła z XV wieku znajdujące się przy ulicy
Kościelnej.
Zaczęło się od kłótni
W miejscu obecnych ruin wcześniej istniał drewniany obiekt. Zbudowali
go cystersi z Oliwy, najprawdopodobniej już pod koniec XII wieku (być może
nawet wcześniej). Byli oni wówczas właścicielami okolicznych ziem
z nadania książąt pomorskich.
Dzielnica, która dzisiaj otacza malownicze ruiny, jest gęsto zabudowana
domami jednorodzinnymi i poprzecinana ulicami. Wieki temu była zaś
skrzyżowaniem szlaków handlowych oraz terenem, z którego cystersi
prowadzili otwarty konflikt z innym zakonem – norbertankami z Żukowa.
Stawka tego sporu była wysoka, chodziło bowiem o wpływy na terenie Kępy
Oksywskiej.
Rumski kościółek nie bez powodu postawiono w tym miejscu. W pobliżu
przebiegała bowiem granica władztwa norbertanek.
Kto wie? Być może cystersi liczyli, że w ten sposób przerwą sieć
parafialną, a mieszkańcy okolicznych wsi zamiast do kościoła na Oksywiu
(będącego „bazą” norbertanek), uczęszczać będą do ich świątyni?
Pewne jest, że ten plan nie do końca przyniósł zamierzony skutek,
a rumska świątynia nigdy nie przewyższyła swojej oksywskiej
odpowiedniczki. Nie pomogła nawet budowa nowego, ceglanego obiektu w
XV wieku, którego pozostałości podziwiać możemy do dziś.
Wyjątkowy ołtarz
Na przestrzeni kolejnych wieków kościół co jakiś czas popadał w ruinę,
aby co kilkadziesiąt lat być poddawany mniejszym lub większym naprawom.
Jednym z ważniejszych remontów był ten przeprowadzony pod koniec
XVI wieku. Dobudowano wtedy wieżę, budynek otynkowano, a do wnętrza
zamówiono nowe wyposażenie. Niektóre jego elementy przetrwały do dziś,
pozostając jedynym świadectwem bogatej historii tego miejsca.
Brzydki i ciasny
Nasza świątynia trwała tak przez kolejne wieki – nie zwracając szczególnej
uwagi kolejnych pokoleń wiernych. Aż do początków XX wieku. Dziesięciolecia
mijały, Rumia stawała się coraz większa, a stary kościół - zbyt ciasny.
Co więcej – w okolicy prężnie rozwijała się gmina ewangelicka, która

Stary kościół na przedwojennej pocztówce

szybko dorobiła się pięknej świątyni ze strzelistą wieżą i nowoczesnym
zegarem. Nic dziwnego, że rumscy katolicy swoją wiekową świątynię
ochrzcili mianem ciasnej i brzydkiej oraz szybko podjęli decyzję o budowie
nowego, godnego obiektu.
Początkowo miał powstać w miejscu starej świątyni, którą planowano
rozebrać. Prowincjonalny konserwator zabytków dostrzegł jednak jej
wartość i polecił zachować. Z tego względu drugi kościół zbudowano
w latach 1913-1918 na sąsiedniej działce, stary zaś przekształcono w kaplicę
cmentarną.
Skazany na zagładę?
Od tego momentu kościół stopniowo popadał w ruinę. Głównym
zadaniem parafii było bowiem utrzymanie w należytym stanie przede
wszystkim nowej świątyni. Dzieła zniszczenia dopełniła II wojna światowa
i pierwsze lata po jej zakończeniu. Wówczas resztki starego kościółka
stanowiły źródło cegieł służących do odbudowy miasta.
Przez dziesięciolecia cały teren pozostawał zaniedbany. Pierwsze
poważne prace zabezpieczające i archeologiczne przeprowadzono
w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Okazało się wówczas,
że niepozorne ruiny skrywają skarb. Pod dawną posadzką znaleziono
dziesiątki cennych monet, które przez wieki gubili parafianie.
Od tego czasu teren pozostaje w przyzwoitym, uporządkowanym
stanie, a kościół czeka na rekonstrukcję lub adaptację. Jaka będzie jego
przyszłość? Czas pokaże!
Warto podkreślić, że w tym roku Miasto Rumia pozyskało z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości
76 166,76 złotych na konserwację murów oraz obiektów cmentarza.

Ulica Kościelna. Stary kościół po lewej stronie.
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Wnętrze kościoła Ok. 1870
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Najlepsze gimnastyczki
zmierzyły się w MOSiR
Kolejna edycja Drużynowych Mistrzostw Polski seniorek i juniorek w gimnastyce artystycznej
zgromadziła w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ekipy z całej Polski.
Do Rumi przyjechały gimnastyczki m.in. z Krakowa, Warszawy,
Szczecina, Łodzi Poznania czy Wrocławia. Nie zabrakło też lokalnych
klubów z Gdyni: SGA Gdynia oraz UKS Jantar Gdynia.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z gimnastyką artystyczną
związany jest od bardzo dawna. Zaledwie rok po otwarciu hali sportowej
już organizowaliśmy tego typu wydarzenia – mówi Jolanta Król z MOSiR.
– Obecnie bardzo angażujemy się w przygotowanie mistrzostw. Jest to
przedsięwzięcie na najwyższym poziomie – dodaje.
Drużynowe mistrzostwo Polski juniorek zdobył zespół PTG Sokół
Kraków w składzie Wiktoria Mielec, Aleksandra Jachura, Aleksandra
Chełmecka. Także wśród seniorek PTG Sokół Kraków zostawił konkurencję
w tyle. Krakowski duet Roksana Zduniak i Julia Chochół przez sędziów
konkursowych oceniony został najwyżej.
Puchary wręczali m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki,
radna Małgorzata Łoboz, przewodnicząca Komisji Szkoleniowej

ds. Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastyki Joanna
Pęgowska oraz menedżer sportu Jolanta Król.
– Dziękujemy za przybycie do naszego miasta zawodniczkom,
trenerkom oraz sędziom. Dziękujemy także organizatorom za trud
włożony w przeprowadzenie mistrzostw. Gratulujemy i zapraszamy
za rok – podsumował przewodniczący Ariel Sinicki.

Eat Your Feet
po raz szósty
Setki tancerzy rywalizowało między sobą w ramach zawodów Eat Your Feet. Wydarzenie po raz kolejny
przyciągnęło miłośników street dance z całej Polski.
Street dance to nazwa grupy stylów tanecznych, które na przestrzeni
lat ewoluowały poza oficjalnymi studiami tańca – na ulicach, imprezach
tanecznych, w szkołach czy klubach. Najczęściej charakteryzują się one
improwizacyjnym charakterem. Tancerze street dance chętnie wchodzą
w interakcje z publiką i innymi tancerzami. Jednym z najbardziej znanych
przykładów stylu street dance jest breakdancing pochodzący z Nowego Jorku.
W tym roku tancerze rywalizowali w kategoriach: Hip Hop 1 vs 1,
House dance 1 vs 1, Popping 1 vs 1, Eat Your Beat i Formacje Showcase.
W każdej z nich można było wygrać nagrodę pieniężną w wysokości od
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300 do 1000 zł. W ramach kategorii Eat Your Beat tancerze zmagali się
z muzyką spoza tradycyjnego kręgu street dance, np. utworami Zdzisławy
Sośnickiej czy Britney Spears.
Zawody powstały z inicjatywy Grupy Tanecznej EMBI. Jest to
stowarzyszenie działające na terenie Rumi, w skład którego wchodzą
tancerze reprezentujący miasto na licznych zawodach i imprezach na
terenie całego kraju. EMBI prowadzi też zajęcia dla dzieci i młodzieży
od 7 do 18 lat. Odbywają się one w Domu Kultury Janowo (ul. Pomorska
11) oraz hali MOSiR (ul. Mickiewicza 49) .

Rumia naturalnie pomysłowa

Czyste powietrze oznacza zdrowie
Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Podobnie jak w całej Polsce, także i w Rumi okres zimowy wiążę
się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Wynika ona ze spalania niewłaściwych
materiałów w domowych kotłowniach i piecach.
Największym problemem jest palenie
w piecu kolorowymi gazetami, kartonami
wielowarstwowymi lub folią PET.
– Jeszcze zdarzają się osoby palące
śmieciami, ale twierdzenie, że jest ich wiele
jest przesadzone – mówi Roman Świrski
z rumskiej Straży Miejskiej. – Kontrolujemy te
piece, które mieszkańcy zgłaszają z powodu
mocno dymiących kominów. Niestety jakość
paliw stałych jest taka, że w trakcie
rozpalania pieca, w czasie, gdy komin jest
zimny wydobywa się z niego gęsty dym mimo
palenia drewna czy węgla. Po rozgrzaniu się
komina dymienie maleje. Tych mieszkańców

nie możemy karać – dodaje.
W trakcie spalania odpadów wydzielają
się szkodliwe substancje m.in. dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie czy
pyły. Substancje te mogą powodować
choroby układu oddechowego, astmę,
niewydolność krążenia, zaburzenia
hormonalne, a nawet zwiększenie ryzyka
zachorowania na raka. Palenie śmieci ma
również negatywny wpływ na stan
przewodów kominowych, powodując
o d k ł a d a n i e s i ę t z w. „ m o k re j s a d z y ”
w kominach. To z kolei może być powodem
zapalenia się instalacji kominowej i pożaru

domu oraz zatrucia tlenkiem węgla.
Obecnie rozpoczęły się wzmożone
kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
których celem jest wyeliminowanie tego
procederu. Kontrole przeprowadzane są
również na zgłoszenia mieszkańców. Jeżeli
mają Państwo przypuszczenia spalania
śmieci przez właścicieli posesji, prosimy
poinformować Straż Miejską w Rumi
(tel. 58 679 65 73), która będzie mogła
potwierdzić ten fakt i podjąć stosowne
działania. W przypadku potwierdzenia takiej
sytuacji Straż Miejska może sprawcę pouczyć
lub nałożyć mandat karny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazane jest palenie odpadów komunalnych i przemysłowych poza miejscami do tego
przeznaczonymi. Nie możemy również palić odpadów wykonanych z przetworzonego drewna, płyt wiórowych, sklejki, jak też
drewna pokrytego farbami lub lakierami. Dopuszczalne jest palenie odpadów papierowych, tektur, kartonów pod warunkiem,
że nie są pokryte lakierami oraz farbami.

Kultura

Grand Prix dla uczniów z Rumi
Zespół Teatralny Bambo zdobył Grand Prix w IX Otwartym Przeglądzie Zespołów TeatralnoKabaretowych Wieżowisko w Gniewinie. Grupę tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10.
Przegląd trwał trzy dni. Swoje spektakle zaprezentowały 42
zespoły teatralne z całego regionu. Spektakl pt. „Bajka o sennej
Nutce” w reżyserii pedagoga i opiekuna grupy Anny Bronowickiej
został uznany za najlepszy.
To nie pierwszy sukces zespołu teatralnego z Rumi. W tym roku
uczniowie zdobyli Nagrodę Główną podczas gdyńskich Teatraliów.
Przedstawili tam ten sam spektakl, który tak wysoko oceniono
w Gniewinie.
Dzieci z zespołu Bambo mają również za sobą występ
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie (filia we Wrocławiu).
– Wykładowcy Akademii Teatralnej byli pod wrażeniem kreacji
aktorskich, naturalności i swobody scenicznej, pięknej wymowy,
plastyki ruchu, śpiewu i tańca dzieci – mówi pani Anna Bronowicka.
- Widzowie byli zachwyceni nie tyko wspaniałym występem, ale
skromnością i wysoką kulturą osobistą dzieci. Byłam dumna i nie
mogłam się nadziwić ich postawie, zdyscyplinowaniu, gotowości
Rumskie Nowiny nr
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do występu po długiej podróży – dodaje.
W tym roku Zespół Bambo został także nagrodzony I miejscem
podczas XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych HECA 2017. Wygrał także 33. Wojewódzki Turniej
Teatralny „Niebieskie Tarcze” HECA 2017 w Płocku.
ZWYCIĘZCY WIEŻOWISKA 2017
Obsada aktorska: Nutka La: Emma Moza, Nutka z fortepianu: (III
b), Nutka Gis: Michał Bach (VI a), Maestro, Stroiciel: Jan Rudecki (VI a),
Dyrektor Filharmonii, Kompozytor: Marceli Bisewski (III c), Doktor:
Zuzia Szulist, Nutka z fortepianu: (VI a), Wyjec I, Gis Rapowe, Nutka
z fortepianu: Laura Rettig (III b), Wyjec II, Szefowa Szkółki Muzyczne,
Nutka z fortepianu: Amelia Wójtowicz (III b), Gis Ludowe, Nutka
z fortepianu: Gabrysia Ścibiorek (II b) Nutki z fortepianu i ze Szkółki
Muzycznej: Patrycja Bronk (II a), Julia Darga (II a), Maja Mierzejewska
(II a), Amelia Miszka (II a), Anna Staniszewska (II a), Nutka
z fortepianu, solówka – taniec w piosence finałowej: Mariusz
Hallman (VI a).
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Sprawy społeczne

Gabriela Konarzewska:
najważniejsza jest
realizacja pracy socjalnej
O nowych wyzwaniach, szansach rozwoju, współpracy z Centrum
Integracji Społecznej i Dniu Pracownika Socjalnego
rozmawialiśmy z p. Gabrielą Konarzewską, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jakie najważniejsze zmiany zaszły
w MOPS w Rumi w ostatnim czasie?
Po okresie rozeznania w zasobach
i możliwościach, jakimi dysponuje MOPS
podjęłam decyzję o zmianie struktury
organizacyjnej Ośrodka. Upraszczamy
i skracamy przepływ informacji,
usprawniamy komunikację,
przeprowadzamy audyt poszczególnych
zadań. Konieczna jest ciągła praca nad
jakością świadczonych przez nas usług, nad
skróceniem oczekiwania na załatwienie
sprawy oraz nad skutecznością świadczonej
pomocy.
Jak wygląda współpraca MOPS
z powołanym niedawno CIS?
Centrum Integracji Społecznej to
bardzo ważna jednostka organizacyjna
miasta, która odpowiada na potrzeby
mieszkańców w sferze aktywizacji
społecznej i zawodowej. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej pracując z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
długotrwale bezrobotnymi, osobami
chorymi i niepełnosprawnymi, osobami
o p u s z c z a j ą c y m i z a k ł a d k a r n y,
uzależnionymi od alkoholu itd., korzysta
z możliwości jakimi dysponuje CIS w celu
aktywizacji tych osób. Osoby te
niejednokrotnie potrzebują szczególnego
wsparcia i motywacji, aby bez przeszkód
funkcjonować w społeczeństwie i odnaleźć
się na rynku pracy. MOPS zachęca
i proponuje udział w zajęciach CIS, aby
małymi krokami przejść od bierności do
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aktywności w różnych sferach życia. Na
dzień dzisiejszych wśród osób
korzystających z pomocy społecznej
Ośrodka, aż 49 zostało skierowanych do
udziału w zajęciach organizowanych przez
Centrum.
Trwają prace nad umieszczeniem
siedziby MOPS w budynku zajmowanym
obecnie pr zez PKO pr zy ulicy
Sobieskiego. Jakie szanse rozwoju
i komfortu pracy może dać Państwu
nowa, przestronna placówka?
Nowa, przestronna siedziba jest
niezwykle istotna w organizacji pracy dla
p r a w i e 8 0 p r a c o w n i k ó w. O b e c n e
rozwiązanie, w którym ośrodek mieści się
w czterech różnych miejscach powoduje
utrudnienia w komunikacji, przepływie
informacji, utrudnia zarządzanie, rodzi
konieczność przewożenia dokumentów.
Obecne siedziby są zbyt małe. Poprawa
warunków lokalowych ma znaczenie
również dla mieszkańców, którzy korzystają
z usług ośrodka. W nowej siedzibie będą
przestronniejsze korytarze, poczekalnie,
miejsce dla dzieci, które niejednokrotnie
towarzyszą rodzicom w załatwianiu spraw
urzędowych, osobne pokoje dla psychologa
itd.
Jakie zadania uznaje Pani za
najważniejsze w kontekście działalności
Ośrodka?
Za najważniejsze zadanie uważam
realizację pracy socjalnej, wsparcie rodzin

w pokonaniu trudności które ich dotknęły.
Bardzo ważną grupą społeczną są dzieci,
które same nie są w stanie się obronić oraz
osoby starsze, niepełnosprawne,
doświadczające przemocy.
Wsparcie tych grup poprzez różne
działania m.in. poradnictwo, asystenturę
rodziny, pracę socjalną, współpracę
z innymi instytucjami jest niezwykle istotne.
W listopadzie przypadało Państwa
święto mogłaby Pani powiedzieć o nim
kilka słów?
Przypadający 21 listopada Dzień
Pracownika Socjalnego to tak naprawdę
dzień wszystkich pracowników służb
pomocy społecznej. W tym dniu
podziękowania za trudną i wymagającą
pracę otrzymują nie tylko pracownicy
socjalni, którzy bezpośrednio pracują
z osobami wspieranymi w środowisku,
ale również pracownicy administracji,
księgowości, kadr itd.
Pracowników należy doceniać przez
cały rok, nie tylko w tym jednym dniu.
Cały prestiż zawodu, jego znaczenie,
zadania pracownika nadal stykają się
z wieloma stereotypami, które
w świadomości społecznej należy zmienić.
W bieżącym roku pracownicy spotkali się
z Burmistrzem Miasta Rumi Michałem
Pasiecznym oraz Przewodniczącym Rady
Miejskiej Arielem Sinickim.
Dziękujemy za rozmowę

Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne

Uczą się zawodu
i życia w społeczeństwie
Centrum Integracji Społecznej kontynuuje
program reintegracji społecznej i zawodowej.
Uczestnicy warsztatów mogą uczestniczyć m.in.
w grupach wsparciach lub zajęciach
motywacyjnych, a także uczyć się przyszłych
zawodów pod okiem praktyków.
Reintegracja społeczna odbywa się w poniedziałki i obejmuje m.in.
zajęcia edukacyjne, pierwszej pomocy, manualne, motywacyjne, a także
poradnictwo indywidualne oraz savoir vivre. Z kolei od wtorku do piątku
realizowana jest reintegracja zawodowa w ramach warsztatów
zewnętrznych oraz wewnętrznych.
Praktyczną naukę zawodu podopieczni Centrum Integracji
Społecznej pobierają w Szkołach Podstawowych nr 1, 9, 10 (nauka
w zawodach m.in. pracownik administracyjny, woźna oddziałowa, pomoc
kuchenna czy asystent dzieci niepełnosprawnych), Domu Seniora Perła
(opiekun osób starszych) i Biurze Rachunkowym Magda (pomoc
księgowej).
Jednocześnie organizowane są wewnętrzne warsztaty CIS, podczas
których przyucza się do zawodu budowlańca lub sprzątacza/porządkowego.
Dodatkowo uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci m.in. wypłaty
świadczenia integracyjnego w kwocie 831 zł, ciepłego posiłku,
indywidualnych porad psychologicznych, grup wsparcia, nauki

– CIS gwarantuje także
wsparcie dla mieszkańców, którzy
nie mogą stać się uczestnikami
programu reintegracji z powodu
braku możliwości powrotu na
rynek pracy. Przyczyną jest bardzo
często stan zdrowia, któr y uniemożliwia podjęcie
zatrudnienia. Nie zamykamy drzwi przed takimi osobami.
Jeżeli mają ochotę popracować manualnie lub chcą zostać
naszymi wolontariuszami to mają taką możliwość. – Coraz
częściej zgłaszają się do nas osoby samotne, które chcą się
aktywizować społecznie poprzez różnego rodzaju inicjatywy –
dodaje radna Karolina Rydzewska.

KONTAKT: Centrum Integracji Społecznej
Rumia, ul. Starowiejska 17, tel. 58 679 65 70
gospodarowania budżetem domowym oraz doradztwa zawodowego.
Celem Centrum Integracji Społecznej jest pomoc w reintegracji
osobom wykluczonym społecznie. Podobne instytucje z powodzeniem
działają m.in. w Pucku czy Wejherowie. W tym roku do tego grona
dołączyła także Rumia. Siedziba Centrum Integracji Społecznej mieści się
przy ulicy Starowiejskiej 17.

Złote gody w MDK Rumia
W dniu 16.11.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się Jubileusz Złotych Godów (50-lecie pożycia małżeńskiego).
Z tej okazji Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny wręczył Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
„Z okazji tak wspaniałej
uroczystości pragnę
złożyć wyróżnionym
dzisiaj Parom
najserdeczniejsze
gratulację. Jesteście
Państwo znakomity
przykładem i wzorem
prawdziwej miłości.
Życzę Państwu dalszych
lat w tak dobrym
zdrowiu, wzajemnej
trosce i szacunku”–
Burmistrz Michał
Pasieczny.
W uroczystościach wziął również udział Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz Zastępca Burmistrza Marcin Kurkowski.
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Dodatek specjalny

Od wielu lat sezon zimowy nieodłącznie kojarzony
jest z nasilonym problemem zanieczyszczenia
powietrza. Gryzący, brunatny dym, wydobywający się
z kominów domków jednorodzinnych jest niechlubną
wizytówką wielu miast i wsi w Polsce. Na szczęście na
naszym obszarze, z racji ukształtowania terenu
i silnych wiatrów, nie możemy narzekać na zjawisko
smogu, powszechnego dla południowej części kraju.
Ale mimo to, jakość powietrza, szczególnie lokalnie,
pozostawia wiele do życzenia.
Wprawdzie jedną z metod utylizacji odpadów jest ich
spalanie, ale może się ono odbywać tylko
w specjalistycznych instalacjach, osiągających bardzo
wysokie temperatury, dzięki którym szkodliwe
związki są unieszkodliwiane, a wysokosprawne ﬁltry
zatrzymują ewentualne zanieczyszczenia. Zupełnie
inaczej wygląda proces spalania w piecach do
domowego użytku. Zbyt niska temperatura spalania
sprawia, że i tak już szkodliwe związki przekształcane
są w substancje jeszcze bardziej niebezpieczne,
a brak ﬁltrów pozwala im przedostać się do atmosfery
i dalej do naszych płuc.
Wielokrotnie osoby spalające odpady w domowych
piecach bronią się względami ekonomicznymi lub
używają argumentów o niskiej szkodliwości

SPALANIE ŚMIECI –

procederu.
W rzeczywistości
tego rodzaju praktyki
wynikają głównie z niewiedzy. Tam,
gdzie „pseudoekonomia” bierze górę nad
zdrowym rozsądkiem, płacić często przychodzi nam
później. Efektem wdychania zanieczyszczonego
powietrza jest całe spektrum chorób, w tym
schorzenia układu oddechowego, krwionośnego
i nerwowego, a także nowotwory.
Jeśli nie przekonują nas aspekty zdrowotne, niech do
rozsądku przemówi aspekt ﬁnansowy. Zasilanie pieca
CO paliwem niskiej jakości czy też odpadami, niesie
za sobą ryzyko awarii (pożar, czad) oraz znacząco
skraca żywotność instalacji, w tym przewodów
kominowych, które ulegają zapychaniu oraz korozji.
W konsekwencji narażamy się na niebezpieczeństwo
zatrucia, pożaru oraz dodatkowych kosztów remontu
instalacji czy jej wymiany. Ponadto, zgodnie z ustawą
o odpadach (art. 155, art. 191), osoba spalająca
śmieci w piecu podlega karze grzywny wysokości
500 zł (a w szczególnych przypadkach nawet
do 5000 zł, karze aresztu lub pozbawienia wolności
do lat trzech).

Zadbajmy o siebie, zadbajmy o środowisko – nie trujmy i nie pozwalajmy się truć innym!

ZIMOWY PROBLEM

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 GdyniaWitomino, kzg.pl, dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

Uwaga na szczury!
Obecność szczurów wewnątrz budynku lub na terenie posesji może mieć poważne konsekwencje
zdrowotne dla mieszkańców. W przypadku pojawienia się szczurów właściciel powinien jak najszybciej
przeprowadzić deratyzację.
Szczury są zwierzętami przystosowanymi i związanymi z miejscem
zamieszkania człowieka. Oznacza to, że łatwo dostosowują się do
pokarmu występującego na ich terenie. To, czego nie zjedzą, najczęściej
pozostaje skażone ich odchodami. Zwierzęta te przenoszą poważne
choroby. Dlatego należy bezwzględnie unikać spożywania jedzenia,
z którym szczury mogły mieć kontakt.
Aby przeciwdziałać zwiększaniu się populacji szczurów, należy
stosować się do podstawowych zasad, polegających na wyeliminowaniu
wyrzucania jedzenia, odpadów organicznych i resztek kuchennych poza
pojemniki na odpady, dbaniu o porządek w miejscach gromadzenia
odpadów (pergolach, wiatach śmietnikowych) i utrzymywaniu piwnic
w należytym stanie porządkowym.
Odprowadzanie ze ściekami dużych ilości niewykorzystanej żywności
przez użytkowników kanalizacji jest główną przyczyną egzystencji gryzoni

przy posesjach mieszkalnych - m.in. w przyłączach kanalizacji sanitarnej
w obrębie nieruchomości.
Gryzonie wykorzystują wyryte przez siebie rozległe systemy tuneli
wokół budynków, w żywopłotach, pryzmach kompostowych i stosach
śmieci. Do zabudowań dostają się, wykorzystując m.in. braki
konstrukcyjne w budynkach.
Szczury najczęściej boją się człowieka i są mało agresywne. Atakują
tylko wtedy, kiedy nie mają możliwości ucieczki.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie
sanitarne Burmistrz Miasta (po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza
Weterynarii) podaje do publicznej wiadomości obszar obowiązkowej
deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Urząd Miasta informuje
W 2018 roku wysokość stawek miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.
Wpłat dokonują Państwo bez wezwania na dotychczas obowiązujące numery kont.
Zmianie ulega sposób zaopatrywania mieszkańców w worki na odpady segregowane. Na przełomie grudnia 2017 r.
oraz stycznie 2018 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. w Rumi będą dostarczać
worki na odpady zbierane selektywnie jednorazowo (pakiet na cały rok) wprost do Państwa domów.
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Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Polityki
Przestrzennej
Komisja Samorządowa
Komisja Kultury
Komisja Oświaty
i Wychowania
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja Sportu, Rekreacji
i Promocji
Komisja Rewizyjna
Komisja FinansowoBudżetowa
Komisja ds. Rodziny,
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Komisja Polityki
Gospodarczej

8 grudnia, godz. 16.30 (piątek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
7 grudnia, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
7 grudnia, godz. 16.45 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
7 grudnia, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
11 grudnia, godz. 16.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
11 grudnia, godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
11 grudnia, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
4 grudnia, godz. 9.30 (poniedziałek)
12 grudnia, godz. 16.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
12 grudnia, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
12 grudnia, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Termin Sesji Rady Miejskiej Rumi:
14 grudzień 2017 rok godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi
Tematy wiodące sesji w dniu 14 grudnia 2017 r.:
ź Uchwalenie budżetu miasta na rok 2018,
ź Sprawozdanie Komisji Finansowo-Budżetowej,
ź Plan pracy i tematyki sesji Rady Miejskiej Rumi na rok 2018,
ź Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków
Komunalnych w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza
Komunalnego w Rumi.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu listopadzie 2017 roku:
04.12 godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
11.12 godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
18.12 godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.
Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni
wtorek miesiąca 12.00-14.00.
Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi,
szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Pogotowie Energetyczne
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego UM Rumi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Kominiarskich

112
999
998
58 671-01-98
58 679-47-12
997
58 679-67-22
58 679-35-55
58 671-94-73
58 679-65-73
993
992, 58 671-18-82
994, 58 621-90-19
991, 801-404-404
58 679-65-89
58 671-05-56
58 671-08-30
58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia
NZOZ, u. Piłsudzkiego 48A
NZOZ, ul. Chełmońskiego 58
Laboratorium Analiz Medycznych
"Medi-Lab" S.C.
NZOZ, ul. Miłosza 3
Centrum Medyczne IMED
NZOZ Salubre, ul. Gdańska 17A
NZOP "DOM-MED.", ul. Sobieskiego 10A
Nocna i świąteczna opieka medyczna
Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr 1
ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)
Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie
Dębogórska 132, Rumia
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

58 727-24-01
58 727-24-02
58 671-72-10
58 679-55-95
58 671-98-25
58 771-25-07
58 671-11-23
58 727-24-40
58 672-11-02
58 771-47-40
58 679-56-86
58 727-29-50

58 670-48-48
58 572-72-00
58 301-73-44
601-408-183
58 672-74-23

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Grupa DDA/DDD Rumia spotykają się w każdą środę o godz.
18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46. Więcej informacji na http://dda-rumia.pl.
Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują
mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-17.00, po uprzednim
umówieniu się przez Sekretariat tel. 58 679 65 00.
Rumskie Nowiny nr
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Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM
z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia
UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.
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KALENDARZ IMPREZ
10 (Niedziela)

01.12 – 12.01
Wystawa fotografii Joanny Borowiec „Szklane twarze”, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

01.12 – 29.12
Poplenerowa wystawa Stowarzyszenia Artystów Pasjonat
„Ławeczka” Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

01.12 – 09.12
Maraton Pisania Listów Amnesty International, Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

01.12 – 15.12
„Tak szybko odchodzą” – wystawa fotograficzna Andrzeja Gojke,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

15.12 – 19.12
Jarmark Świąteczny, skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego
i Starowiejskiej

5 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Warsztaty gry na ukulele (prowadzenie: Katarzyna
Chełchowska, zapisy u instruktora:warsztaty-artystyczne@wp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Familijny wieczór mikołajkowy z filmem
niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

6 (Środa)
godz. 18.00 Wernisaż aniołów pt. "Poruszone", recital Moniki
Białogłowy przy akompaniamencie Jakuba Hinca oraz
Kiermasz Świąteczny, Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

Grudzień 2017
17 (Niedziela)

godz. 17.00-18.30 Świąteczne Kolędowanie Koncert Kolęd
i Pastorałek, Gwiazdo Świeć, Kolędo Leć!, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49

11 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

12 (Wtorek)
godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Piłce Siatkowej
Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, Szkoła Podstawowa nr 9,
ul. Stoczniowców 6
godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Piłce Siatkowej
Chłopców rocznik 2005 i młodsi, Szkoła Podstawowa nr 9,
ul. Stoczniowców 6
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Warsztaty gry na ukulele (prowadzenie Katarzyna
Chełchowska, zapisy u instruktora:warsztaty-artystyczne@wp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

13 (Środa)
godz. 09.30 Eliminacje III Konkursu Chóralnego MTK – Małe
Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki – chóry szkolne,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 08.30-15.00 XXXIV Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie
Stołowym, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11.00 – 14.00 Radosna Niedziela, warsztaty dla dzieci,
Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 16.00-21.00 Rumska Liga Halowa – 2 kolejka, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

18 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4
MBP, ul. Górnicza 19
godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

19 (Wtorek)
godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
w Halowej Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców rocznik 20022004. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

20 (Środa)
godz. 18.00-23.00 Rumska Liga Halowa – 3 kolejka, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

14 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

21 (Czwartek)

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

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

godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 1,
ul. Pomorska 11

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

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

godz. 17.30 Eliminacje III Konkursu Chóralnego MTK – Małe
Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki – chóry
amatorskie, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie dla dzieci i rodziców Bajka pt. „W drodze
do…”, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

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

godz. 18.00 Wernisaż malarstwa, autorka Katarzyna
Jędrzejewska, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 „Zbrodnia i karaoke” – spektakl słuchaczy
Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzenie aktorskie
Agnieszka Skawińska, Dom Kultury SM „Janowo”, ul. Pomorska 11

7 (Czwartek)

godz. 18.00 Pokaz filmów, spotkanie podróżnicze z Katarzyną
Masin, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

15 (Piątek)
godz. 10.00-13.30 Gimnazjalista Przedszkolakowi, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

8 (Piątek)
godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Grze w Dwa Ognie
Usportowione Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005 i młodsi, Szkoła
Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

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

godz. 13.00-15.00 Mikołajkowe Spotkanie z Przedszkolakami,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy:
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

9 (Sobota)
godz. 10.00 - 12.00 warsztaty "Wymaluj sobie porcelanę na
Święta!" (zapisy u instruktora: studiob@vp.pl)
godz. 11.00-17.00 II Rumski Maraton w Baśkę, Oficjalne
Mistrzostwa Kaszub w Baśkę, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 19.00-21.00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS RumiaSKF Politechnika Poznańska, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

16 (Sobota)
godz. 09.00-14.00 NBA Rumi w Koszykówce – II turniej, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 10.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska
godz. 12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 14:00 projekcja filmu "Ojciec, czyli o Pieronku", reż.
Szymon Wróbel, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – III
turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 19.00 Masaż Dźwiękiem koncert w wyk. Lucyny BierutMazurek, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

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

28 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17.00 Koncert Kolęd w wyk. Chóru Kaszubskiego Rumianie
i Zespołu MUZAika, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

30 (Sobota)
godz. 16.00-21.00 Rumska Liga Halowa – 4 kolejka, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

31 (Niedziela)
godz. 23.00-01.00 Sylwester 2017, Stadion Miejski,
ul. Mickiewicza 43

godz. 16.30 Koncert Muzyki Współczesnej w wyk. artystów
Filharmonii Gdańskiej, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
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