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rok – sportowy i kulturalny
Wielkie nazwiska
W lipcu mieszkańcy Rumi oraz goście z pobliskich miast
mogli wziąć udział w treningu z najsłynniejszą instruktorką
fitness w Polsce, autorką wielu programów treningowych,
książek oraz płyt DVD – Ewą Chodakowską. Zaledwie kilka
miesięcy później miłośnicy fitness mogli uczestniczyć
w trzeciej edycji Maratonu Zumby. Gwiazdą tej edycji
wydarzenia była Izabela Kin-Janda.
Kolejnym wydarzeniem była dziesiąta, jubileuszowa
edycja Marcin Gortat Camp. Polski „jedynak” w NBA po
raz trzeci odwiedził Rumię.
– Na tym campie pobiliśmy rekord. Prawie 160
dzieciaków na treningu i pełne trybuny, nie było gdzie
usiąść. To dla nas niesamowite. To trzeci rok w Rumi
i jesteśmy zaszczyceni taką frekwencją – mówił wówczas
Marcin Gortat.
Treningi z Marcinem Gortatem i Ewą Chodakowską
relacjonowała stacja TVN. Gościem programu „Dzień
dobry z TVN” emitowanego z Rumi była znana aktorka
Agnieszka Włodarczyk.
Rumia – miasto tętniące sportem
W 2017 roku Rumia była gospodarzem imprez
sportowych najwyższej rangi: m.in. Mistrzostw Polski
w Tańcu Federacji Tańca Sportowego, Young Digital
Planet Aquathlon Rumia, Pucharu Pomorza w karate –
Pomerania Cup, zawodów street dance Eat Your Feet,
Mistrzostw Polski w duathlonie czy Drużynowych
Mistrzostw Polski seniorek i juniorek w gimnastyce
artystycznej.
Rumia po raz kolejny gościła Puchar Świata
Zawodowców oraz Puchar Świata Niepełnosprawnych
w armwrestlingu Złoty Tur Cup 2017. Do Rumi przybyło
kilkuset najsilniejszych zawodników z ponad 30 krajów,
w tym Indii, Kostaryki, Brazylii, Uzbekistanu, Armenii,
Turkmenistanu, RPA, Japonii, Korei Płd., Azerbejdżanu,
Mołdawii czy Urugwaju.
Zawiedzeni nie mogli czuć się także biegacze.
Tradycyjnie już zorganizowano dla nich bieg „Wilczym
tropem” przywołujący pamięć o żołnierzach wyklętych.
Wiosną mogli wziąć udział w XIX edycji Biegu
Wielkanocnego. Ponownie zorganizowano także
jesienny XXXIII Bieg Pokoju oraz Bieg Kaszubski. Przez
prawie cały rok w sobotnie przedpołudnia na terenie
parku Starowiejskiego odbywały się też treningi
parkrun, czyli rekreacyjne biegi na dystansie 5
kilometrów z pomiarem czasu.
Rumianie rządzili także… na morzu! Nasza reprezentacja
żeglarzy zajęła I miejsce w VIII edycji regat Trójcup
organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Małe
Trójmiasto Kaszubskie.
– Dzięki dużym wydarzeniom sportowym, takim jak
np. Marcin Gortat Camp, Rumia skutecznie promuje się
wśród innych miast. Z drugiej strony tego typu imprezy
integrują mieszkańców. Zainteresowanie nimi jest
bardzo duże. I oby tak dalej – mówi radny Marcin
Kaczmarek. – Miasto wspiera także mniejsze inicjatywy,
szczególnie te dla dzieci i młodzieży. Warto dodać,

że w ich trakcie integrujemy nie tylko dzieci, ale też
rodziców. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, bo dzięki
zaangażowaniu rodziców dzieci mogą skupić się na
sporcie, bawić się nim – dodaje.
Wypisz, wymaluj Rumia
Ambitne projekty realizowano także w sferze kultury.
W 2017 roku na jeden wyjątkowy dzień Rumia zamieniła
się w stolicę Kaszub. Wszystko za sprawą Światowego
Zjazdu Kaszubów, którego gospodarzem było nasze
miasto. Do Rumi przyjechali Kaszubi z całego świata – nie
tylko z różnych stron Polski, ale i Kanady czy Stanów
Zjednoczonych.
To jednak nie wszystko!
W Stacji Kultura, uznanej za najpiękniejszą bibliotekę
w konkursie Library Interior Design Awards w kategorii
„Single Space Design″, przez cały rok organizowano
spotkania z czołowymi postaciami polskiej literatury.
Gośćmi instytucji byli m.in. Tomasz Raczek, Olga
Tokarczuk czy Jakub Żulczyk. Rekordy popularności biła
jesienna wystawa twórczości Zdzisława Beksińskiego.
Z kolei Miejski Dom Kultury, wśród setek wydarzeń,
zaproponował mieszkańcom koncert Łony i Webbera,
a także grupy Fisz, Emade, Tworzywo Sztuczne. Po raz
drugi zorganizowano konkurs Rumski Wokal. W tym
roku dołączyły do niego także zmagania recytatorskie
pt. Wierszogadanie.
Latem – podczas wspomnianego Zjazdu Kaszubów
– na Stadionie Miejskim wystąpili: Kamil Bednarek,
muzyk reggae, bohater trzeciej edycji „Mam talent” oraz
Monika Lewczuk, uczestniczka piątej edycji programu
„The Voice of Poland”. W lipcu w Parku Starowiejskim
zorganizowano kino letnie. Tytuły filmów wybrali sami
mieszkańcy w internetowym głosowaniu.
W sierpniu mieszkańcy Rumi mogli wziąć udział
w festynie sportowo-rekreacyjnym, którego gwiazdą była
piosenkarka Eleni. Wszystko z okazji Dnia Patrona Rumi,
czyli świętego Jana Bosko.
W Sanktuarium Najświętszej Mar yi Panny
Wspomożenia Wiernych zorganizowana została kolejna
edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego. Zaś z okazji
Dnia Seniora w hali MOSiR wystąpiła Halina Frąckowiak
– piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów
szczególnie popularna w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych.
Zimą zaproszono mieszkańców na świąteczny koncert
„Gwiazdo świeć, kolędo leć!”. Na scenie wystąpili Olga
Bończyk, Alicja Majewska, Łukasz Zagrobelny
i Włodzimierz Korcz.
– Jeśli chodzi o rozwój kultury, możemy mówić
o dużym postępie. W Rumi odbywają się koncerty,
spektakle teatralne. W Miejskim Domu Kultury
prowadzona jest grupa teatralna, która też osiąga już
pewne sukcesy – mówi radna Teresa Jałocha. – Już teraz
planowane są kolejne wydarzenia kulturalne. Dużo
zależy od budżetu, ale przyszły rok z pewnością będzie
równie dobry – dodaje.
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Wydarzenie

Magiczne

święta w Rumi

Grudzień w Rumi minął pod znakiem świątecznej atmosfery. W samym sercu
miasta ponownie zorganizowano jarmark, a całe miasto rozświetliły także
specjalne iluminacje.

Jarmark bożonarodzeniowy
Przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego już po raz
drugi zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy cieszący się
dużą popularnością wśród mieszkańców. W jego trakcie można
było podziwiać występy artystyczne przygotowane m.in. przez
uczniów szkół i podopiecznych przedszkoli. Zaprezentowały się
również profesjonalne chóry działające na terenie miasta (m.in.
Chór „Lira”, Zespół Śpiewaczy św. Cecylii czy Chór Kaszubski
„Rumianie”). W niedzielę usłyszeć można było także radnych,
którzy przygotowali krótki występ pod okiem Pani Agnieszki
Skawińskiej Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Najważniejszym punktem programu była jednak wizyta świętego
Mikołaja i elfów pomocników. W tym roku Mikołaj do dzieci
przybył wozem strażackim. Po krótkim przywitaniu dzieci mogły
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem w specjalnie
przygotowanych saniach. Na najmłodszych gości jarmarku
czekały także inne atrakcji m.in. warsztaty plastyczne, malowanie
twarzy czy animacje taneczno-muzyczne na scenie. Z wizytą
przybyli bohaterowie bajek- Elsa, Anna i Olaf (z Krainy Lodu) oraz
Myszka Miki. Plac po dawnym „Bazarze” ozdobiły także
kilkumetrowa bogato przystrojona choinka, naturalnej wielkości
szopka bożonarodzeniowa oraz instalacje świetlne: bombka
i sanie z reniferem. Kilkanaście stoisk sprzedażowych oferowało
bogaty asortyment świąteczny – wieńce adwentowe, bombki,

stroiki świąteczne, pierniki czy drewniane anioły. Swoje wyroby
prezentowali również podopieczni i przedstawiciele organizacji
działających na terenie Rumi m.in. Caritasu, Stowarzyszenia
„Pomóż Sąsiadowi” czy Centrum Integracji Społecznej. To co
wyróżnia produkty sprzedawane na jarmarku w Rumi to fakt, że
są one ręcznie wykonywane. Tym samym, każdy produkt jest
jedyny w swoim rodzaju. – Na jarmark przyjechaliśmy całą
rodziną. Kupiliśmy trochę bombek i ozdób. Dzieciaki zrobiły sobie
zdjęcie z Myszką Miki. Kiedyś na podobne wydarzenia jeździliśmy
do Gdyni, teraz możemy zostać w swoim mieście i bawić się
w poczuciu magicznej atmosfery – mówi pan Andrzej,
mieszkaniec Starej Rumi, który na jarmark przybył z żoną i dwójką
dzieci. Narzekać nie mogli też smakosze. W tym roku zaplanowano
większą ilość punktów gastronomicznych. Dużą popularnością
cieszyły się tradycyjne dania: bigos czy pajda chleba ze smalcem.
Nie zabrakło również słodkości ciast, gofrów czy naleśników.
Skosztować można było także pysznego grzańca pozwalającego
znieść niesprzyjającą, grudniową aurę. Podobnie jak rok temu
dużym zainteresowaniem – szczególnie wśród najmłodszych –
cieszyła się specjalnie przygotowana zagroda, w której można było
zobaczyć prawdziwe zwierzęta, w tym kozy i lamę. Nowością były
bezpłatna karuzela oraz foto budka, w której można było wykonać
pamiątkowe zdjęcie w świątecznym przebraniu.

Światła miasta
Już od listopada wzdłuż głównych ulic miasta montowano
specjalnie przygotowane świąteczne ozdoby świetlne. Znalazły
się one m.in. przy Sobieskiego, Fredry, Katowickiej, Kościelnej,

Sabata czy Dąbrowskiego. Przyozdobiona została również
ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Zagórskiej Strugi.

Wydarzenie
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Koncert Kolęd
i
Pastorałek
Już po raz czwarty z inicjatywy Burmistrza Michała Pasiecznego
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowano świąteczny
koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć!”. Na scenie wystąpili Olga Bończyk,
Alicja Majewska, Łukasz Zagrobelny i Włodzimierz Korcz.

Koncert cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że konieczne było
zorganizowanie aż dwóch, niezależnych występów. Obie pule
biletów rozeszły się niemal natychmiastowo. Po raz pierwszy na
wejściówki w niższej cenie mogli liczyć posiadacze Rumskiej Karty
Seniora i Karty Dużej Rodziny.
– Planowaliśmy jeden koncert, ostatecznie zapotrzebowanie na
bilety było tak duże, że postanowiliśmy zorganizować drugi występ.
W ciągu tygodnia rozeszły się wejściówki na obie edycje – mówi
Jolanta Król z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Rumianie, poza tradycyjnymi utworami "Dzisiaj w Betlejem", "Bracia
patrzcie jeno", czy "Pójdźmy wszyscy do stajenki" usłyszeli także
autorskie kompozycje Włodzimierza Korcza z tekstami Wojciecha
Młynarskiego, Magdy Czapińskiej, Wojciecha Kejne oraz Ernesta
Brylla. Gwiazdom towarzyszył kwartet smyczkowy.
– Artyści gwarantowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Próżno
było szukać w ich wykonaniu fałszywej nuty. Podczas koncertu
mogliśmy przeżyć wspaniałe chwile, przygotować się duchowo do

zbliżających świąt – mówi radna Teresa Jałocha. – Mogliśmy też
wspólnie pośpiewać do czego szczególnie zachęcał nas pan
Włodzimierz Korcz. Mieszkańcy byli z pewnością bardzo
zadowoleni – dodaje.
Historia koncertu „Gwiazdo świeć, kolędo leć!” sięga lat
osiemdziesiątych. Początkowo był to program telewizyjny,
w którym kolędy śpiewali Alicja Majewska, Łucja Prus i Jerzy
Połomski. W 1990 roku powstała wersja estradowa programu
z utworami tradycyjnymi. Na przestrzeni lat zmieniał się jej
repertuari wykonawcy – do wspólnego kolędowania zapraszani
byli różni artyści. Aktualnie do grupy dołączył Łukasz Zagrobelny.
Świąteczne koncerty w Rumi to już tradycja. Pomysł Burmistrza
Michała Pasiecznego na stałe wpisał się do kalendarza miejskich
wydarzeń. W zeszłym roku przed mieszkańcami wystąpili soliści,
chór i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” pod dyrekcją Jacka
Bonieckiego. W 2015 roku swoją twórczość zaprezentował zespół
Golec uOrkiestra, a w 2014 roku zespół „Arka Noego”.
Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Przedszkolaki spotkały się
ze świętym Mikołajem

Z okazji Mikołajek w hali
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
zorganizowano
tradycyjne spotkanie
z przedszkolakami.
Nie zabrakło występów
artystycznych
i prezentów.
trzynasta edycja wydarzenia, dawniej
Na spotkanie z rumskimi przedszkolakami przybył też sam święty
Mikołaj. I wziął ze sobą całą grupę elfówpomocników, które przez ponad półtorej
godziny bawiły się z najmłodszymi.
– Wydarzenie bardzo mi się podobało.
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć
naszą halę sportową, co może
w przyszłości przełożyć się na
zainteresowanie np. sportem. Była to już

Mikołajki organizowano w każdej
placówce osobno, potem stwierdzono, że
można zrobić zbiorcze wydarzenie w hali
MOSiR – mówi Jolanta Król z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uwagę
dzieci zwrócił przede wszystkim występ
z bańkami mydlanymi. Jego autor
zaprezentował całą serię niesamowitych
sztuczek.– Ofertę dla dzieci ponownie
przygotował Leszek Winczewski z DK
Janowo. Artyści przebrali się za postacie

Mikołajki to tradycyjne święto ku czci
świętego Mikołaja, biskupa Miry. W
katolicyzmie i prawosławiu
obchodzone jest 6 grudnia. W XIX
wieku było to jedno z ważniejszych
świąt kościelnych, dzień wolny od
pracy. Tego dnia święty Mikołaj
rozdaje dzieciom drobne upominki –
już w średniowiecznej Europie
zachodniej uważano świętego
Mikołaja za patrona dzieci.
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z bajek. Dzieciom podobało się
szczególnie przedstawienie z bańkami
mydlanymi, to było bardzo efektowne,
pierwszy raz widziałam taki występ –
dodaje Jolanta Król. Część dzieci przyszła w
specjalnie przygotowanych świątecznych
przebraniach – trybuny MOSiR zapełniły
czerwone czapeczki i kubraczki. Podczas
wydarzenia obecny był także
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Mikołajki zorganizowane zostały dla
przedszkolaków w wieku 5-6 lat.
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jest bardzo ważna
Jak podsumowałby Pan
spotkanie w Rumi?
Kiedy pojawiłem się u Was z moim pierwszym
projektem to duże wrażenie zrobiła na mnie
„Stacja Kultura” – jej idea, pomysł na to
miejsce i ekipa. Od tego momentu
gdziekolwiek się pojawiałem to zawsze
wspominałem Wasz obiekt. Jest to przykład
właściwego myślenia o kulturze i stworzenia
jej świetnych warunków do rozwoju na
lokalnym gruncie. To dziś bardzo ważne, bo
kultura – choć w samorządach często
marginalizowana – jest bardzo ważna.
Dlatego serdecznie gratuluję Wam tego
miejsca i mam nadzieję, że będę miał okazję
pojawić się w nim ponownie
z książką, nad którą pracuje. A o co do samego
spotkania – tak, jak za pierwszym razem: było
bardzo pozytywnie.

Dlaczego na temat ﬁlmu
wybrałeś historię biskupa
Pieronka?
Często ludzie nawet na ulicy zagadują do
mnie i opowiadają historie, które ich zdaniem
mogą być ciekawym tematem na dokument.
Zawsze staram się wysłuchać i uszanować
fakt, że odważyli się obcej osobie powierzyć
prywatne historie. Czasami jakaś historia
wraca do człowieka. Tak było w tym
przypadku. W maju zeszłego roku, kiedy
pracowałem nad ﬁlmem „Z domu…”, byłem
na Dniach Tischnerowskich w Gdańsku. Po
wydarzeniu siedziałem na kolacji m.in.
z Wojciechem Bonowiczem i Joanną
Podsadecką, która redagowała moją książkę
„Jego oczami”, a wtedy kończyła wywiad
z księdzem Kaczkowskim z którego powstała
książka „Dasz radę”. Rozmawialiśmy o tym,
jak wiele dla kościoła otwartego,
szukającego, zrobił ks. Jan Kaczkowski.
Wo j t e k w s p o m n i a ł w t e d y, ż e m a ł o
udokumentowaną, a niezwykle ważną
i zasłużoną postacią dla Kościoła jest
przyjaciel ks. Tischnera - ks. biskup Pieronek
i może o nim zrobiłbym dokument.

Nie miałem wtedy pomysłu na taki ﬁlm. Ale
sprawa wróciła, kiedy zadzwoniła do mnie
pani Małgorzata Kasperek, dyrektor
przedszkola w Radziechowach, która była na
etapie nadawania przedszkolu im.
Władysława Pieronka, czyli ojca biskupa
Tadeusza Pieronka. Zadzwoniła, bo słyszała,
że robię wówczas ﬁlm o wysiedleńcach
z Żywiecczyzny, a one dotknęły również
rodzinę Pieronków. Miała ciekawe dokumenty
dotyczące taty Biskupa. Dzięki temu miałem
okazję poznać jaką niezwykłą postacią był.
Wtedy zrodził się w mojej głowie pewien
pomysł na ten projekt. Później nastąpiły
bardzo twórcze spotkania z bratem ks.
Biskupa – panem Mieczysławem,
fantastycznym człowiekiem, który ma
niezwykle bogate archiwum związane
z działalnością i życiem taty.

Mocno skupiłeś się na ojcu
biskupa Pieronka. Dlaczego?
Postać taty biskupa Pieronka jest niezwykła
i koniecznie trzeba było ją przypomnieć. Poza
tym chciałem po raz pierwszy w swoim ﬁlmie
pokazać relację ojciec – syn, fakt że czy nam
się to podoba, czy nie: „ojciec”, rodzice
generują to kim się stajemy. Brzmi to jak
frazes, ale tak jest.

Gdzie mieszkańcy Rumi mogą
zobaczyć ﬁlm?
Będziemy pojawiać się na festiwalach,
kolejnych pokazach, w styczniu pokażemy ﬁlm
w Sejmie. Zapraszam do śledzenia naszego
profilu
na
Facebooku
www.facebook.com/ﬁlmopieronkugdze,
tam na bieżąco informujemy o kolejnych
pokazach i spotkaniach.

Pracownicy Stacji
Kultura zaprosili
czytelników na
projekcję dokumentu
„Ojciec, czyli
o Pieronku”
w reżyserii Szymona J.
Wróbla. Autor także
zagościł w bibliotece –
nie tylko wprowadził
widzów w atmosferę
produkcji, lecz także
udzielił wywiadu
„Rumskim Nowinom”.
Jakie są Twoje plany artystyczne na
najbliższe dni, miesiące, lata?
We wrześniu w TVP Kultura premierę telewizyjną
będzie miał mój drugi ﬁlm „Z domu…”. A teraz
skupiam się na projekcie „Ojciec, czyli o Pieronku”.
Jeździmy z ﬁlmem, a równolegle pracuje nad
książką pod tym samym tytułem, która ukaże się
w maju nakładem wydawnictwa MG. Chcemy, aby
premiera odbyła się na Warszawskich Targach
Książki, więc to jest intensywny czas, ale cieszę się
że się dzieje. Myślę, że w lutym będzie można
powiedzieć o niej coś więcej.

Pochodzący z Żywiecczyzny Biskup Tadeusz
Pieronek ma na swoim koncie doktorat
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegoz zakresu
prawa kanonicznego i habilitację Akademii Teologii
Katolickiej w Krakowie. Z ramienia Stolicy
Apostolskiej od 1990 roku uczestniczył
w rokowaniach z rządem RP w sprawie zawarcia
konkordatu. Od 1987 roku krajowy duszpasterz
prawników. W latach 1993-1998 pełnił funkcję
sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu
Polski. A na Metropolitalnym Wyższym
Seminarium Duchownym w Krakowie wykładał od
1965 roku. Z pod jego skrzydeł wyszło wielu
duchowny, którzy dziś są ważnym głosem
w Kościele.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Z cyklu

„ Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
poleca

czyli

Piotr Nesterowicz
Znacie „Cudowną”? Dziewczynkę
z Zabłudowa, której los wybrał nietypową
drogę? Skazał na wyalienowanie
i wykluczenie z zabłudowskiego
społeczeństwa. Zepchnął świętą, gdy
przestała być potrzebna. Jeżeli nie
słyszeliście tej historii, koniecznie
zajrzyjcie do książki Piotra Nesterowicza.
„Cudowna” to reportaż o zapomnianej
historii z czasów PRL. Rzecz dzieje się
w małej wsi Zabłudów. Dochodzi tam do
dziwnych zdarzeń. Otóż małej Jadwidze
objawia się Matka Boska. Dziewczynka
informuje rodzinę i najbliższych
o kolejnych terminach objawienia.
Wszystko ma się wydarzyć na pobliskiej
łące. Informacja szybko rozprzestrzenia
się po zabłudowskich domostwach,
okazuje się, że dociera znacznie dalej, bo
poza granice wsi. „Cud” staje się tematem
gorącym, niczym z dzisiejszych
tabloidów, a zjawisko przybiera postać
w y d a r z e n i a m a s o w e g o . Ty s i ą c e
przyjezdnych oraz mieszkańców
pojawiają się w wyznaczonym terminie,

Cudowna

gdzie cud ma się jakowo wydarzyć.
Współuczestniczą w cudzie. Każdy widzi,
co chce widzieć. Autor stara się
podchodzić do tematu czysto. Nie
wypowiada żadnych ocen. Wszystkie
opinie o cudzie znamy z wypowiedzi
bohaterów. A opinie zmieniają się jak
w kalejdoskopie.
Zapomniana historia, jaka mogła zdarzyć
się wszędzie, opowiedziana w sposób
nietuzinkowy, z literacką werwą, ciągle
jednak trzymająca się faktów. Świetnie
prowadzona akcja, językowo również na
wysokim poziomie. Nic dziwnego, że sam
Szczygieł pozazdrościł Nesterowiczowi
tematu. „…dlaczego to ja nie znalazłem
tego zdania. Dlaczego nie ja napisałem tę
książkę?”- mówił znany reporter.
Czy się cud wydarzył? Na to pytanie
będziecie musieli odpowiedzieć sobie
sami.

Fundacja Instytutu Reportażu, Warszawa 2014

Marek Bieńczyk, Joanna Concejo
Książe w cukierni
„W tym sęk, że szczęście mija zupełnie niezauważone. Spodziewasz się, że takie
prawdziwe szczęście, takie że ach, przyjdzie dopiero jutro, za tydzień, no,
kiedyś. I zupełnie nie podejrzewasz, że przeżywasz je tu i teraz”.
Urocza rozmowa ﬁlozoﬁczna między Dużym Księciem a Kaktusicą, która ma
miejsce podczas…zajadania pączków. Tematem szczęście i jego ulotność.
Okazuje się, że z tym szczęściem są same kłopoty. Marek Bieńczyk proponuje
pogłębiony dialog „egzystencjalny”, który daje pretekst rodzicom, by zacząć
z dziećmi rozprawiać o rzeczach największej rangi.
Forma książki jest równie niezwykła jak jej treść. Możemy przerzucać strony
w s p o s ó b s t a n d a rd o w y, a l b o , p o n i e w a ż m a m y d o c z y n i e n i a
z książką - harmonijką, uda nam się rozłożyć opowieść - dosłownie! - na 6
metrów długości. Zarysuje nam się wówczas niezwykły świat przedstawiony,
który ﬁzycznie wypełni cały pokój.
Pozycja obowiązkowa zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych.
Wydawnictwo Format

Rumskie Nowiny nr /styczeń/

Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl
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Sprawy społeczne
Nasze miasto otrzymało
cer tyfikat akredytacyjny
przyznany przez zespół
ekspertów reprezentujących
środowiska naukowe
i czołowe polskie
u n i w e r s y t e t y. E k s p e rc i
docenili lokalną politykę
edukacyjną.

Rumia „Samorządowym Liderem Edukacji”
Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje
zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie,
z najwyższą troską o jakość kształcenia. W Rumi doceniono przede
wszystkim dużą ilość działań wykraczających poza obowiązki
ustawowe: dodatkowe zajęcia, wspieranie świetlic i stołówek,
współpracę ze środowiskiem pedagogicznym czy bogatą ofertę
sportowo-rekreacyjną.
Rumia otrzymała również dodatkowe wyróżnienie „Primus”.
Przyznawane jest ono jednostce samorządu terytorialnego, która
uzyskała najwyższą liczbę punktów rankingowych w danym roku.
Po raz pierwszy w historii konkursu zdarzyło się, że największą
liczbę głosów zdobyła gmina, która do konkursu przystąpiła po raz
pierwszy.
– Rumia stawia na edukację. Realizujemy różnorodne projekty,
których celem jest podniesienie poziomu oferty oświatowej miasta.
Zdobywamy dodatkowe fundusze na modernizacje szkół,
przekazujemy granty organizacjom pozarządowym, wspieramy
także nauczycieli – mówi Michał Pasieczny, burmistrz miasta.
Oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą
dokonała komisja eksper tów złożona z naukowców
reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II). Samorządy, które spełniły określone regulaminem
programu kryteria i uzyskały pozytywną recenzję ekspertów,
otrzymały certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".
– Już po raz kolejny, w ramach Programu „Samorządowy Lider
Edukacji”, poddaliśmy ocenie aktywność oświatową polskich gmin,
powiatów i samorządnych województw. Staramy się w ten sposób
nie tylko ewaluować samorządy, ale także identyfikować dobre
praktyki i wartościowe rozwiązania w polityce oświatowej po to, by
upowszechniać je w środowisku samorządowym jako innowacyjne,
godne naśladowania, wzorcowe – mówi Grażyna Kaczmarczyk,
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Wyróżnienie zostało przyznane podczas uroczystej Wielkiej
Gali Finałowej w Auli Collegium Novum Uniwersytetu

Jagiellońskiego, najstarszego i najlepszego polskiego
uniwersytetu.
Uroczystości wręczenia certyfikatów „Samorządowy Lider
Edukacji” towarzyszył znakomity koncert Krzysztof Knapczyka –
aktora, wokalisty, multiinstrumentalisty, związanego obecnie
z Teatrem Muzycznym w Łodzi.

– Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” to bardzo duże
wyróżnienie. Ta nagroda pokazuje, że wszystkie dotychczasowe
działania: przeprowadzenie reformy oświaty, zdobyte środki
zewnętrzne na szkolenia dla kadry pedagogicznej czy poprawa
infrastruktury edukacyjnej w naszych placówkach były słuszne.
Placówki edukacyjne w naszym mieście stoją na coraz wyższym
poziomie – mówi Piotr Wittbrodt, Zastępca Burmistrza

Nagrodę w imieniu Burmistrza odebrali Piotr Wittbrodt Zastępca
Burmistrza oraz Bogdan Tokłowicz Pełnomocnik ds. Oświaty

Rumia naturalnie pomysłowa
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Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej

REKORDOWY
budżet na 2018 rok

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej najważniejszym punktem była uchwała dotycząca projektu
budżetu na przyszły rok. Budżet na 2018 rok radni przegłosowali jednogłośnie. W 2018 roku
wyniesie on ponad 205 milionów złotych. Duża część przeznaczona zostanie na inwestycje.
2018 rokiem inwestycji
W 2018 roku duża część budżetu – ponad 32
miliony złotych – pochłonięta zostanie przez
inwestycje. To dobra informacja dla mieszkańców –
pieniądze te przeznaczone zostaną na
przedsięwzięcia, które planowane są w mieście od
dawna. Najważniejszym z nich będzie budowa
węzłów integracyjnych Rumia i Rumia Janowo.
Kontynuowany będzie program rewitalizacji
Zagórza i Góry Markowca. Nie zabraknie
również środków na realizację Programu
„Kawka” – w ok. 200 domostwach nastąpi zmiana
systemu ogrzewania z węglowego na bardziej
ekologiczne i oszczędne.
– Z roku na rok staramy się pozyskiwać kolejne
fundusze na rozwój miasta. Dotychczas na
inwestycje, które realizowane są w latach 20152022 pozyskaliśmy aż 56 milionów złotych.
To ogromne środki, które wymiernie przełożą się na
kolejne inwestycje i działania społeczne – mówi
burmistrz Michał Pasieczny.
W 2018 roku przeprowadzona zostaną kolejne
termomodernizacje budynków publicznych, tym
razem Szkół Podstawowych nr 9 i 10. Dzięki temu
w kasie miejskiej pozostanie więcej pieniędzy
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

z oszczędności na ogrzewaniu. Planowane są
też budowy kolejnych ulic: Gryfa Pomorskiego,
Makuszyńskiego, Brzechwy, części Porazińskiej,
Chodkiewicza czy też Źródlanej.
Budżet obywatelski i nie tylko
W budżecie przeznaczono też odpowiednie
kwoty na działania społeczne – w tym kolejną,
piątą edycję budżetu obywatelskiego.
Dotychczas na projekty zgłaszane przez
mieszkańców wydano ponad 5 milionów
złotych. W całym mieście powstały dzięki temu
m.in. boiska, place zabaw czy siłownie
zewnętrzne. Zrealizowano liczne działania
skierowane do mieszkańców.
Wśród zadań na 2018 rok przewidziano
t a k ż e d a l s z e w s p i e r a n i e o rg a n i z a c j i
pozarządowych oraz placówek edukacyjnych
działających na terenie miasta..
Miłośników aktywności fizycznej zadowoli
informacja, że na 2018 rok zaplanowano
przebudowę kompleksu lekkoatletycznego
stadionu MOSiR w Rumi. Budowa bieżni
lekkoatletycznej będzie możliwa głównie dzięki
zdobyciu dwóch źródeł dofinansowania
zewnętrznego.

Dzieje się w mieście
W budżecie przeznaczono również środki
na działalność kulturalno-sportową.
Mieszkańcy mogą liczyć na kontynuację
wydarzeń cieszących się dużą popularnością
m.in.: Jarmarku Świątecznego, Dnia Patrona,
Dnia Seniora, czy akcji Lipiec w Rumi.
Powtórzona zostanie też Parada z okazji Święta
Niepodległości.
W przyszłorocznym budżecie znajdują się
również środki, które gmina zamierza przeznaczyć
na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Zaplanowano pomoc dla policji (dofinansowanie
dodatkowych patroli), straży pożarnej (zakup
sprzętu i utrzymanie OSP), straży miejskiej czy też
rozwój miejskiego monitoringu.
Plany ambitne, zadłużenie niskie
Pomimo ponadprzeciętnej ilości zadań
inwestycyjnych oraz działań prospołecznych,
a także nieplanowanych zobowiązań nakładanych
odgórnie i obciążających nasz budżet, zadłużenie
miasta na koniec roku planowane jest na niskim
poziomie.
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Inwestycje

Rondo otwarte
R o n d o u z b i e g u u l i c Po m o rs k i e j i G d a ń s k i e j
w poniedziałek 11 grudnia zostało otwarte. Z inicjatywy
Przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela Sinickiego nosi imię
Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wartość inwestycji około 1 589 000 zł
Zdobyte dofinansowanie około 790 000 zł
Wkład miasta około 400 000 zł
Wkład Starostwa Powiatowego około 390 000 zł

Na realizację tej inwestycji, we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Wejherowie udało się zdobyć dofinansowanie
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. Koszt całej inwestycji wyniósł
około 1 589 000 złotych, przy czym wkład miasta wyniósł
tylko około 400 tys. złotych.
Pr zedmiotem pr zedsięwzięcia była pr zebudowa
skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą Pomorską, w którego
zakres wchodziła budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym
oraz jezdni, przebudowa chodników i przebudowa ścieżki
rowerowej. Skrzyżowanie to z uwagi na liczne wypadki oraz
zdarzenia drogowe z udziałem kierowców i pieszych zostało
pr zeznaczone do pr zebudowy w celu zwiększenia
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz w celu
poprawy przepustowości.

„To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Rumi. Już od
wielu lat pojawiały się postulaty o znalezienie
rozwiązania, które podniesie poziom bezpieczeństwa na
tym skrzyżowaniu”
radny Piotr Bartelke

– Bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami udało się
doprowadzić do przebudowy tego niebezpiecznego
skrzyżowania. Jestem pewny, że tak zaprojektowane rondo
zdecydowanie podniesie komfort i bezpieczeństwo, a także
przepustowość jazdy. Cieszę się również, że będzie nosiło
imię wybitnego polskiego Żołnierza – Rotmistrza Witolda
Pileckiego – powiedział Burmistrz Michał Pasieczny.

Konsultacje z pracownikami Urzędu Skarbowego

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 zamieszkuje, można
realnie wpłynąć na stan budżetu.
Rozliczam się i pomagam
Dotyczy to szczególnie tych mieszkańców Rumi, którzy
zameldowani są w innych gminach. Zaznaczając realne 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 prospołecznych – 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,
w części B, należy wpisać aktualne miejsce zamieszkania. W tym
przypadku nie ma znaczenia miejsce zameldowania, a miejsce
realnego zamieszkania w Rumi.

Inwestycje

Nowe
inwestycje –
dzięki
podatkom
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PIT
– 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.
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.

Skuteczniejszy monitoring dzięki cyfrowym kamerom
Analogowe kamery monitoringu strzegące bezpieczeństwa mieszkańców wymieniono na cyfrowe odpowiedniki.
Zwiększy to poziom bezpieczeństwa w mieście.

K a m e r y c y f ro w e p r z e d e
wszystkim gwarantują znacząco
lepszą jakość obrazu, co przekłada się
na zwiększenie możliwości ew.
rozpoznania sprawcy w sytuacji
łamania prawa.
– Zmiana umowy z operatorem,
która nastąpiła w 2017 roku
pozwoliła na wymianę systemu
kamer z analogowych na cyfrowe.
Dodatkowo operator zobowiązał się
do zamontowania nowych kamer.
Dwie pojawiły się w czerwcu przy
ulicy Dąbrowskiego i ciągu pieszym
wzdłuż Zagórskiej Strugi. Ponadto
w październiku nowa kamera
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

pojawiła się na cmentarzu
komunalnym przy ulicy Górniczej –
mówi radny Krzysztof Woźniak,
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa. – Zmiany te na
pewno wpłyną pozytywnie na
poprawę bezpieczeństwa w mieście –
dodaje.
Dwie nowe kamery, które
obejmują swoim zasięgiem fragment
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
Zagórskiej Strugi oraz fragment ulicy
Dąbrowskiego wyposażone są także
w głośniki.
– Idea jest taka, że w sytuacji
drobnych wykroczeń możliwe jest

zwrócenie uwagi za pomocą
głośnika. Dotyczy to np.
przechodzenia przez ulicę
Dąbrowskiego w miejscu
niedozwolonym czy śmiecenia
w przypadku szlaku pieszego – mówi
Roman Świrski, komendant Straży
Miejskiej w Rumi.
Łącznie bezpieczeństwa
w mieście strzeże kilkadziesiąt kamer.
Ich pracę nadzoruje Straż Miejska
oraz Komisariat Policji w Rumi.
Monitoring miejski przynosi duże
efekty. Tygodniowo Straż Miejska
podejmuje aż kilkanaście interwencji
w wyniku obserwacji prowadzonych

za pomocą kamer.
Monitoring w Rumi zaczął
funkcjonować wiosną 2004 roku.
Wówczas to postawionych zostało
pięć pierwszych kamer. Od tego czasu
system jest stale rozwijany. Nowe
kamery montowane są w miejscach,
które uznawane są za potencjalnie
zagrożone.
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Inwestycje

Rumia z tytułem:

Pierwsze miejsce w kategorii „Gmina Przyjazna Inwestorom” przyznano Rumi
w konkursie Dziennika Bałtyckiego pod patronatem marszałka województwa
pomorskiego Mieczysława Struka.

Nagrodę w imieniu Burmistrza odebrał Marcin Kurkowski – Zastępca Burmistrza

Inwestorzy mile widziani
W Rumi doceniono przede wszystkim aktywne działania
związane z zagospodarowaniem 130 hektarów terenów
inwestycyjnych.
– Dla części terenów uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego o bardzo dobrych zapisach dla
rozwoju przedsiębiorczości. Dla pozostałej części terenów trwają
prace planistyczne – argumentowano w prezentacji
przedstawionej przez miasto.
Zwrócono także uwagę na przeprowadzenie wzdłuż strefy
inwestycyjnej kanału odwadniającego oraz powołanie spółki
miejskiej Rumia Invest Park. Jej celem jest kompleksowe wsparcie
przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym.
Rumskie tereny inwestycyjne znajdują się w okolicach ulic
Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, Kazimierskiej i Długiej. Potencjalni

inwestorzy mogą w tym miejscu m.in. prowadzić działalność
magazynową, produkcyjną, a także tworzyć centra logistyczne.
Najlepsi z województwa
Wyróżnienie „Gmina na 6” przyznawane było miastom,
w których prężnie działa władza samorządowa, dobrze żyje się
i pracuje, wykorzystywane są walory turystyczne i logistyczne.
Brane pod uwagę było umiejętne pozyskiwanie dotacji
i wykorzystanie ich dla dobra społeczności lokalnej. Nie bez
znaczenia była atmosfera – przyjazna dla mieszkańców,
inwestorów i gości.
– To nasz wspólny sukces. Wielkie podziękowania dla
pracowników Urzędu Miasta, radnych oraz wszystkich
zaangażowanych w rozwój Rumi. Kapituła konkursowa złożona
była m.in. z ekspertów od infrastruktury, rozwoju turystycznego,
rozwoju gospodarczego czy ochrony środowiska. To grono uznało
nasze miasto za „Gminę na 6” – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
– Poprzez nasz konkurs chcemy wyłonić najlepszych
z najlepszych na Pomorzu, czyli gminy najaktywniejsze
i najbardziej przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom
i środowisku – tłumaczył na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
Mariusz Szmidka, redaktor naczelny gazety– To bardzo ważne, bo
samorząd współdecyduje o jakości naszego życia. I w znacznym
stopniu wpływa na rozwój lokalny i regionalny, czyli na to, jak jutro
będzie się powodziło nam i naszych dzieciom – dodawał.
Oprócz Rumi w konkursie wzięły także udział
inne gminy województwa pomorskiego: m.in.
Pruszcz Gdański, Gniewino, Łeba, Kartuzy,
Tczew, Malbork czy Żukowo.

Miasto zrealizowało kolejny projekt z Budżetu Obywatelskiego 2017

Nowa bieżnia

Profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku
w dal wraz z rozbiegiem została wybudowana przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rumi. Inwestycja została wybudowana
w ramach Budżetu Obywatelskiego za kwotę ponad 200 000
złotych. Projekt, który zajął wysokie 4. miejsce w zeszłorocznym
głosowaniu poparło 802 mieszkańców Rumi.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Inwestycje

Zajęcia z pływania
i gimnastyki dla uczniów
Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w kursach pływania w ramach
ogólnopolskiego projektu „Umiem pływać”, a także dodatkowych zajęciach
gimnastyki korekcyjnej.

Uczniowie rumskich szkół uczyli się
pływać już po raz drugi. Koszt kolejnej
edycji projektu wyniósł ponad 140 tysięcy
złotych – z tej kwoty 57 tysięcy stanowiło
dofinansowanie zdobyte przez Urząd
Miasta z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Budżet wyniósł aż 40 tysięcy więcej niż
w pierwszej edycji realizowanej w 2016
roku.
Łącznie z darmowych zajęć skorzystało
prawie 350 uczniów, zajęcia rozłożone były
na dwa semestry – letni i zimowy.
Pływanie jest postrzegane jako sport
najbardziej wszechstronny i bezpieczny,
który doskonale wpływa na sprawność
wszystkich układów anatomicznych
człowieka i przyczynia się do podnoszenia
ogólnej wydolności organizmu.
240 uczniów brało też udział
w darmowych zajęciach gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej – trwały one
od wr ześnia do grudnia. Zadanie
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

realizowane przez Rugby Club Arka Rumia
otrzymało dofinansowanie wysokości 40
tysięcy złotych. Stanowiło to 80% łącznych
kosztów całego przedsięwzięcia. Wniosek
o pr zyznanie środków pomogli
przygotować pracownicy Urzędu.
Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną
formą ćwiczeń, w których ruch jest
w pewnej mierze podporządkowany celom
terapeutycznym. Stosowane zestawy
ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji
postawy ciała.
Udział w tym projekcie dał dzieciom nie
tylko pozytywny wpływ na ogólny,
harmonijny rozwój fizyczny i sprawność,
wpłynął pozytywnie na nawyk prawidłowej
postawy, wyrównywanie zabur zeń
w rozwoju motor ycznym, na sferę
psychiczną uczestników, ale również
zachęcił uczniów do aktywnego spędzania
wolnego czasu i znacznie zwiększył więzi
integracyjne.

„

– Celem projektu „Umiem
pływać” jest doprowadzenie do
opanowania przez uczniów
elementarnych sposobów
pływania oraz zdobycie
umiejętności pływania stylem
grzbietowym, a także
uświadomienie dzieciom,
rodzicom korzyści zdrowotnych
jakie pociąga za sobą
umiejętność nauki pływania –

„

informuje Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
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Sprawy społeczne

Stypendia Burmistrza przyznane

Straż Pożarna, czyli dawny młyn wodny współcześnie

W środę 20 grudnia odbyła się
uroczystość, podczas której wręczono
stypendia Burmistrza Miasta Rumi za
osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Dodatkowo została wręczona nagroda
Burmistrza Miasta Rumi za wybitne
osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta dla
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„TĘCZA” (w tym roku Stowarzyszenie
obchodziło jubileusz 25-lecia działalności).
Wyróżnienia wręczyli Zastępca Burmistrza
Piotr Wittbrodt oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
Stypendia sportowe otrzymało 41 osób,
a artystyczne 11 osób. Łączna suma nagród
wyniosła blisko 50 000 zł.

Lista stypendystów oraz zdjęcia: https://rumia.eu/2017/12/21/stypendia-burmistrza-przyznane/

Historia

Rumia dawniej i dziś
Przedwojenne zdjęcie przedstawia
n a rc i a r z y n a s t o k a c h G ó r y
Markowca. Dawniej było to
popularne miejsce dla amatorów
sportów zimowych. Jeszcze po
wojnie przez wiele lat na
w z n i e s i e n i u g ro m a d z i l i s i ę
miłośnicy sanek i nart. W tle zdjęcia
dostrzec można dawny dworzec
w Rumi, zza mgły wyłania się Kępa
Oksywska.

Stok narciarski i punkt widokowy

Góra Markowca - najlepszy punkt widokowy i trasa narciarska.

Rumia naturalnie pomysłowa

Historia
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Pomnik

Józefa Wybickiego
i Hieronima Derdowskiego
Pomnik dwóch wybitnych mężów stanu – Wybickiego i Derdowskiego – stojący
w niewielkim parku u zbiegu ulic tych samych patronów powstał stosunkowo
niedawno, w 2004 roku. Od tej pory na stałe wpisał się w krajobraz tej części miasta.
W pięćdziesiątą rocznicę
Po m n i k o d s ł o n i ę t o d o k ł a d n i e
7 października 2004 roku. W ten dzień
rumianie świętowali pięćdziesiątą rocznicę
otrzymania praw miejskich (przypomnijmy
- 7 października 1954 roku). Powstanie
monumentu było inicjatywą społeczną.
Pomysł wyszedł od pana Pawła
Falkowskiego, który utworzył Komitet
Społeczny Budowy Pomnika.
Inskrypcje na tablicach głoszą: „Józef
Wybicki – autor hymnu narodowego
„Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”
oraz „Hieronim Derdowski – orędownik
sprawy kaszubskiej – „Nie ma Kaszëb bez
Polonii i bez Kaszëb Polśczi”. Obaj
bohaterowie zwróceni są twarzami w stronę
ulic, którym patronują. Nad nimi góruje
orzeł nawiązujący swoją sylwetką do orłów
znanych z polskich sztandarów I poł. XIX
wieku.
Autorem części architektonicznej jest
gdański architekt Mirosław Kuczyński.
Wykonanie rzeźby powierzono
Stanisławowi Szwechowiczowi. Ten ostatni
jest także autorem projektów m.in. Pomnika
Józefa Hallera w Pucku czy Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni.
Wybicki i Derdowski
W y b ó r b o h a t e ró w n a ro d o w y c h
przedstawianych na tablicach związany był
z jednej strony z lokalizacją pomnika –
znajduje się on u zbiegu ulic Wybickiego
i Derdowskiego – z drugiej zaś z dużym
znaczeniem, jakie obie postacie mają dla
historii naszego kraju i regionu.
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

Generał Józef Rubin Wybicki herbu
Rogala urodził się w 1747 roku, zmarł
w 1822 roku. Do historii przeszedł jako
autor pieśni żołnierskiej Legionów Polskich
we Włoszech, napisanej do melodii
mazurka podlaskiego. Początkowo pieśń
miała charakter wojskowy. Jej odbiór
zmienił się po powstaniu listopadowym. Od
tej pory znana też jest jako „Mazurek
Dąbrowskiego”. Oficjalnie za polski hymn
narodowy zatwierdzona została w 1926
roku.
Hieronim Derdowski

Kilkadziesiąt kilometrów na południe od
Rumi, w dworku Józefa Wybickiego
(w Będominie) funkcjonuje Muzeum
Hymnu Narodowego. Jest to jedyna na
świecie tego typu placówka.

Józef Wybicki

Z kolei Jan Hieronim Derdowski urodził
się w 1852, a zmarł w 1902 roku. Był
znanym działaczem kaszubskim, poetą,
dziennikarzem, wydawcą prasy
emigracyjnej i gorącym patriotą polskim.
Fragmenty jego twórczości, w tym
powiedzenia „Nigdy do zguby nie przyjdą
Kaszuby” czy wspomniane „Nie ma Kaszub
bez Polonii, a bez Kaszub Polski” na stałe
zapadły w pamięć kolejnych pokoleń
mieszkańców Pomorza.

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

Pomnik Józefa Wybickiego
i Heronima Derdowskiego
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Wydarzenie

Wyprzedaż…
z szafy, szafki i szuﬂady

Rumska Szafa otwarta
Rumska Szafa Otwarta,
czyli akcja wyprzedaży
rzeczy z szaf, szafek
i szuﬂad mieszkańców
Rumi odbyła się na
początku grudnia w
Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji.
Zainteresowanie było
ogromne.

Inicjatywa wyszła od członków
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych –
grupy aktywistów, któr zy chcą
realizować swoje marzenia i wspierać
społeczność lokalną oraz regionalną
w Rumi i na Pomorzu.
– Każdy z nas ma w szaﬁe jakieś
ubrania, biżuterię, buty, ozdoby,
książki, płyty czy przedmioty, które nie
są przez nas używane. Możemy tchnąć
w nie drugie życie! Może ktoś właśnie
poszukuje takiej rzeczy dla siebie lub
swoich bliskich? – zachęcali do udziału
organizatorzy.

Co można było kupić podczas Szafy
Otwartej? Całą masę przydatnych
przedmiotów w dobrych cenach. W tym
ubrania, buty, biżuteria, galanteria, naczynia
kuchenne, zabawki, książki, płyty analogowe,
CD i DVD, gry komputerowe, sprzęt
sportowy, drobny sprzęt AGD i RTV,
rękodzieło, wyroby dekoracyjne.
Na miejscu funkcjonowała też minikawiarenka, w której można było posilić się
w trakcie zakupów.
– Akcja wypadła bardzo fajnie. Zgłosiło się
do nas aż siedemdziesięciu wystawców,
z któr ych zarejestrowaliśmy prawie
pięćdziesięciu. Szczególnie rano dopisała też
frekwencja. W godzinach popołudniowych
było nieco gorzej, ale jak na pierwszy raz
jesteśmy bardzo zadowoleni –

mówi Małgorzata Klawiter-Piwowarska ze
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych,
organizatorka akcji.
W przyszłości planowana jest wyprzedaż
garażowa (rzeczy wielkogabarytowe, w tym
np. meble). Informacje o akcji będzie można
znaleźć na proﬁlu Facebook „Stowarzyszenie
Ludzi Aktywnych - SLA RUMIA” oraz stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
– Na wiosnę planujemy kolejną edycję
wydarzenia. Będzie to większa akcja, którą
być może uda się zorganizować na płycie
boiska MOSiR. Tym razem oprócz mniejszych
przedmiotów, będzie można zakupić także
rzeczy o większych gabarytach. Być może
połączymy to z jakimś innym wydarzeniem –
dodaje Małgorzata Klawiter-Piwowarska.

Rumia naturalnie pomysłowa

Telefony, ogłoszenia
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
58 679-47-12
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671 94 73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 671-18-82
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 621-90-19
Pogotowie Energetyczne 991 | 58 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
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58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 | 58 679-55-95 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudzkiego 48A, Rumia
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58 672-11-02 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobiesiego 10A
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

TELEFONY
KONTAKTOWE

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo

58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia
Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowiani 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 FinansowoBudżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków
i czwartków.

Grupa DDA/DDD Rumia spotykają się w każdą środę o godz.
18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu styczniu 2018 roku:

W imieniu Grupy AJ Rumia bardzo proszę o zamieszczaniu w Rumskich
Nowinach informacji o działalności naszej Grupy.
Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek o
godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania.
Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza.
Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com
Rumska Rada Seniorów w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 12:0014:00 Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali władze Rumi,
szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.
Michała Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkanców
w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez
Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

08.01 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
15.01 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
22.01 godz. 16:00-17:00 - Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
29.01 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

SISMS – informuje i ostrzega
Powiadomienia SMS
Dzięki systemowi SISMS mieszkańcy mają
możliwość szybkiego zapoznawania się
z informacjami przesyłanymi przez
pracowników Urzędu Miasta. System służy
pr zede wszystkim do powiadamiania
o zagrożeniach meteorologicznych (np.
wichury, burze, intensywne opady i inne stany
alarmowe), przerwach w dostawach prądu czy
z m i a n a c h r u c h u d ro g o w e g o . S y s t e m
powiadamia także o ofercie kulturalnej
i sportowej, a także przypomina o bieżących
opłatach lokalnych czy ogłaszanych
przetargach.
Użytkownicy mają możliwość zdecydowania,
jakiego rodzaju informacje chcą otrzymywać.
Jest to ułatwienie dla osób, które
zainteresowane są wyłącznie komunikatami
jednego typu.
Jak dołączyć do systemu?
Posiadacze smartfonów mogą pobrać aplikację
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

o nazwie „Blisko” (dawniej: SISMS) ze sklepu
Google Play (w pr zypadku telefonów
z systemem Android), Windows Store
(w przypadku telefonów z systemem Windows)
lub App Store (w przypadku telefonów
z systemem iOS). Następnie należy wyszukać
w aplikacji miasto lub zamieszkiwaną gminę
i postępować zgodnie z instrukcjami.
Dołączyć można także poprzez witrynę
internetową www.sisms.pl. Po przejściu do
ekranu głównego należy wpisać nazwę swojej
miejscowości oraz postępować zgodnie
z instrukcjami. Po wypełnieniu odpowiedniego
formularza można otrzymywać powiadomienia
także drogą mailową.
Osoby zainteresowane pobraniem bezpłatnej
aplikacji mogą również zgłosić się do Urzędu
Miasta w Rumi. Pracownicy Referatu Promocji
i Komunikacji Społecznej (pokój 113) pomogą
zainstalować aplikację.

W Rumi funkcjonuje bezpłatny
system powiadamiania
i ostr zegania popr zez
wiadomości SMS. Dzięki
niemu mieszkańcy
mogą na bieżąco
otrzymywać
komunikaty
dotyczące
miasta.
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Ogłoszenie

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2018 r.
Miesiąc

I

Ulica
1-go Maja • Baczyńskiego • Bema • Bławatkowa • Bratkowa • Broniewskiego • Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic miasta)
Fenikowskiego • Gałczyńskiego • Garbarska • Gen. Andersa • Gerberowa • Goździkowa • Górnicza • Gryfa Pomorskiego
Helska • Hutnicza Irysowa • Kilińskiego • Konwaliowa • Krasickiego • Krokusowa • Makowa • Marynarska
Metalowców • Nagietkowa • Narcyzowa • Na Stoku • NMP Wspomożenia Wiernych • Norwida • Okrętowa
Partyzantów • Poznańska • Pucka • Stalowa • Storczykowa • Szczecińska Szymborskiej Szyprów • Tkacka • Torfowa
Włókiennicza • Wyspiańskiego • Żurawia

II

III

IV

V VI

VII VIII IX

X

XI XII

Dzień
miesiąca
1 5
15 19

5 2 7 4 2 6 3
19 16 21 18 16 20 17

1 5 3
15 19 17

2 6
16 20

6 3 1 5 3 7 4
20 17 15 19 17 21 18

2 6 4
16 20 18

3 7
17 21

7 4 2 6 4 1 5
21 18 16 20 18 15 19

3 7 5
17 21 19

4 1
18 15

1 5 3 7 5 2 6
15 19 17 21 19 16 20

4 1 6
18 15 20

I i III
Piątek
miesiąca

5 2
19 16

2 6 4 1 6 3 7
16 20 18 15 20 17 21

5 2 7
19 16 21

II i IV
Poniedziałek
miesiąca

8 12
22 26

12 9 14 11 9 13 10
26 23 28 25 23 27 24

8 12 10
22 26 24

3-go Maja • Abrahama • Dąbrowskiego (od E6 do Piłsudskiego) • Elbląska • Gnieźnieńska • Katowicka • Kolejowa
Krakowska • Ks.L. Gierosa Ks. Ormińskiego • Lubelska • Łódzka • Łużycka • Morska • Objazdowa • Oliwska
Olsztyńska • Roszczynialskiego • Słupska • Stoczniowców Stolarska • Suwalska • Szkutników • Ślusarska
Świętojańska • Torowa • Toruńska • Wileńska • Wrocławska • Wyszeckiego • Żeglarzy

II i IV
Wtorek
miesiąca

9 13
23 27

13 10 8 12 10 14 11
27 24 22 26 24 28 25

9 13 11
23 27 25

Brzechwy • Chmielna • Chrobrego • Cicha • Granitowa • Janczarskiego • Kamienna • Krótka • Makuszyńskiego
Marmurowa • Młyńska (od nr 45) • Okrężna • Podmokła • Poprzeczna • Porazińskiej • Równa • Rycerska
Sienkiewicza • Skośna • Staszica • Szancera • Św. Józefa Wąska • Żeromskiego • Żwirowa • Żwirki i Wigury

II i IV
Środa
miesiąca

10 14
24 28

14 11 8 13 11 8 12
28 25 22 27 25 22 26

10 14 12
24 28 26

Asnyka • Bieszka • Bł. E. Bojanowskiego • Ceynowy • Fredry • Hepki • Jantarowa • Jeziorna • Lotników • Ludowa
Konopnickiej • Kosynierów • Ks. L. Heykego • Kwiatowa • Majkowskiego • Marzanny • Polna • Robotnicza • Rybaków
Saperów • Słoneczna • Sobieskiego Spadochroniarzy • Trepczyka • Wiejska • Zapolskiej • Zdrojowa • Zielarska

II i IV
Czwartek
miesiąca

11 8
25 22

8 12 10 14 12 9 13
22 26 24 28 26 23 27

11 8 13
25 22 27

Cedrowa • Dębowa • Gen. Sikorskiego • Jarzębinowa • Kalinowa • Kochanowskiego • Kopernika • Mackiewicza
Okrzei • Orzeszkowej • Piłsudskiego • Prusa • Sopocka • Sosnowa • Świerkowa • Targowa • Tuwima • Tysiąclecia
Warszawska • Wierzbowa

II i IV
Piątek
miesiąca

12 9
26 23

9 13 11 8 13 10 14
23 27 25 22 27 24 28

12 9 14
26 23 28

I i III
Poniedziałek
miesiąca

Admiralska • Bądkowskiego • Biała • Białowieska • Cegielniana • Fiołkowa • Gajowa • Gniewowska • Górska
Jachtowa • Kapitańska Kościuszki • Mazurska • Napierskiego • Nizinna • Ogrodowa • Parkowa • Płk. Dąbka • Przyrzeczna
Różana • Tatrzańska • Towarowa • Warzywna • Wróblewskiego • Wysoka • Wyżynna • Zakopiańska • Zbychowska

I i III
Wtorek
miesiąca

Derdowskiego • I Dywizji Wojska Polskiego • Chopina • Harcerska • Jana z Kolna • Kombatantów • Korczaka • Kościelna
Krzywa • Ks. Sychty Leśna • Leśniczówka • Lipowa • Młyńska (do nr 21) • Plac Kaszubski • Podgórna • Podgórska
Mostowa • Sabata • Skarpowa • Słowackiego • Skłodowskiej • Starowiejska • Strzelecka • Szkolna • Śląska
Śniadeckich • Wałowa • Waryńskiego • Wodna • Zakole • Zawiszy Czarnego

I i III
Środa
miesiąca

Agrestowa • Borówkowa • Cisowa • Chełmońskiego • Chodkiewicza • Cyprysowa • Długa • Dunikowskiego • Grottgera
Herberta Hetmańska • Jagodowa • Jałowcowa • Kasprowicza • Kazimierska • Klonowa (od ul. Kazimierskiej)
Kossaka • Królowej Jadwigi • Krzywe Koło Leszczynowa • Malczewskiego • Malinowa • Migały • Miłosza Modrzewiowa
Morelowa • Mściwoja II • Nałkowskiej • Porzeczkowa Poziomkowa • Północna • Reja • Sędzickiego • Spółdzielcza
Subisława • Świętopełka • Truskawkowa • Wiązowa • Wita Stwosza
Akacjowa • Batorego • Brzozowa • Bukowa • Chabrowa • Chełmońska • Dębogórska • Dolna • Grabowa Grunwaldzka
Husarska • Jaśminowa • Jaworowa • Jesionowa • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa (od ul. Dębogórskiej) • Łąkowa
Orzechowa • Owsiana • Piaskowa • Przemysłowa • Rajska • Sadowa • Topolowa • Wiśniowa • Zbożowa • Zielona
Źródlana • Żytnia
Bohaterów Kaszubskich • Bydgoska • Chylońska • Czarnieckiego • Czechowa • Częstochowska • Dokerów • Filtrowa
Gen. Maczka • Gdańska Gdyńska • Hallera • Jana Kazimierza • Janowska • Jaworskiego • Kasztelańska • Kazimierza
Jagiellończyka • Kazimierza Wielkiego • Krzywoustego • Królowej Bony • Kujawska • Kusocińskiego • Leszka Białego
Matejki • Mickiewicza • Mieszka I • Obrońców Westerplatte • Oksywska • Paderewskiego • Pomorska • Przemysława II
Pułaskiego • Rodziewiczówny • Wejhera • Władysława Jagiełły • Władysława Łokietka • Władysława IV • Wybickiego
Zygmunta Augusta • Zygmunta Starego

I i III
Czwartek
miesiąca

Przy czym:
Odbiór odpadów zielonych – odbywa się z częstotliwością 1 x tydzień, w dniu tygodnia przypadającym odbiorowi odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
ź Odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można je
również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
ź Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można je również przekazać
bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
ź Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.
W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy.
ź

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidualnie ustala z firmą
odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:
ź Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań wielomateriałowych, plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, szkła oraz popiołu z palenisk
domowych - z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; odpadów zielonych - z częstotliwością minimum 1 x tydzień; można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
ź Odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można przekazać
je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
ź Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można przekazać je bezpłatnie
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
ź Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Ogłoszenie
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA
ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2018 r.
Ulica
Baczyńskiego • Bema • Bławatkowa • Bratkowa • Broniewskiego • Fenikowskiego • Gałczyńskiego • Gerberowa
Goździkowa • Irysowa • Kilińskiego • Konwaliowa • Krasickiego • Krokusowa • Makowa • Nagietkowa • Napierskiego
Narcyzowa • Norwida • Storczykowa • Szymborskiej Torfowa • Wróblewskiego • Wyspiańskiego • Żurawia

I
Dzień
tygodnia

II

III

Miesiąc

IV

V VI

VII VIII IX

X

XI XII

8 5
22 19

5 2 14 11 9 6 3
19 16 28 25 23 20 17
30

1 12 10
15 26 24
29

Poniedziałek

Bądkowskiego • Biała • Białowieska • Cegielniana • Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic Gdyni) • Fiołkowa
Gajowa • Garbarska • Gen. Andersa • Gniewowska • Górnicza • Górska • Gryfa Pomorskiego • Hutnicza • Kościuszki
Marynarska • Mazurska • Metalowców • Na Stoku • Nizinna • NMP Wspomożenia Wiernych • Ogrodowa • Okrętowa
Parkowa • Partyzantów • Piaskowa • Przyrzeczna • Różana • Stalowa • Szczecińska • Tatrzańska • Tkacka • Warzywna
Włókiennicza • Wysoka • Wyżynna • Zakopiańska • Zbychowska

Wtorek

9 6
23 20

6 3 1 12 10 7 4
20 17 15 26 24 21 18
29

2 13 11
16 27 25
30

I Dywizji Wojska Polskiego • Brzechwy • Chmielna • Chopina • Derdowskiego • Granitowa • Harcerska • Jana z Kolna
Janczarskiego • Kamienna • Kombatantów • Korczaka • Kościelna • Krzywa • Ks. Sychty • Leśna • Lipowa
Makuszyńskiego • Marmurowa • Młyńska • Mostowa • Plac Kaszubski • Podgórna • Podgórska • Podmokła
Porazińskiej • Rycerska • Sabata • Skarpowa • Skośna • Spółdzielcza • Starowiejska • Strzelecka • Szancera • Szkolna
Śląska • Św. Józefa • Towarowa • Wałowa • Wodna • Zakole • Zawiszy Czarnego • Żwirowa

Środa

10 7
24 21

7 4 2 13 11 8 5
21 18 16 27 25 22 19
30

3 14 12
17 28 26
31

Agrestowa • Borówkowa • Cedrowa • Chełmońskiego • Chodkiewicza • Cyprysowa • Dębogórska • Dębowa • Długa
Jagodowa • Jantarowa • Jarzębinowa • Kalinowa • Kazimierska • Klonowa (od ul. Kazimierskiej) • Królowej Jadwigi
Krzywe Koło • Leszczynowa • Ludowa • Malinowa • Migały • Modrzewiowa • Morelowa • Nałkowskiej • Polna
Porzeczkowa • Poziomkowa • Północna • Reja • Robotnicza • Rybaków • Sędzickiego • Sobieskiego • Sosnowa
Szyprów • Świerkowa • Truskawkowa • Wiązowa • Wierzbowa • Wita Stwosza • Zdrojowa • Zielarska

Czwartek

11 8
25 22

8 5 3 14 12 9 6
22 19 17 28 26 23 20
31

4 1 13
18 15 27
29

12 9
26 23

9 6 4 1 13 10 7
23 20 18 15 27 24 21
29

5 2 14
19 16 28
30

1 12
15 26
29

12 9 7 4 2 13 10
26 23 21 18 16 27 24
30

8 5 3
22 19 17
31

2 13
16 27
30

13 10 8 5 3 14 11
27 24 22 19 17 28 25
31

9 6 4
23 20 18

3 14
17 28
31

14 11 9 6 4 1 12
28 25 23 20 18 15 26
29

10 7 5
24 21 19

Akacjowa • Batorego • Brzozowa • Bukowa • Chabrowa • Chełmińska • Cisowa • Dolna • Grabowa • Grunwaldzka
Husarska • Jałowcowa • Jaworowa • Jaśminowa • Jesionowa • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa (od Dębogórskiej)
Łąkowa • Mściwoja II • Orzechowa • Owsiana • Piaskowa • Przemysłowa • Rajska • Sadowa • Świętopełka • Subisława
Topolowa • Wiśniowa • Zbożowa • Zielona • Żytnia • Źródlana
Bohaterów Kaszubskich • Czechowa • Gen. St. Maczka • Hallera • Jaworskiego • Kusocińskiego • Matejki • Mickiewicza
Miłosza • Paderewskiego • Pułaskiego • Rodziewiczówny • Wejhera • Wybickiego
Abrahama • Bydgoska • Chylońska • Czarnieckiego • Częstochowska • Dąbrowskiego (od E-6 do Piłsudskiego)
Dokerów • Dunikowskiego • Filtrowa • Gdańska • Gdyńska • Grottgera • Herberta • Hetmańska • Jana Kazimierza
Janowska • Kasprowicza • Kasztelańska • Katowicka (od Gdańskiej do Oksywskiej) • Kazimierza Jagiellończyka
Kazimierza Wielkiego • Kossaka • Królowej Bony • Krzywoustego • Ks. L. Gierosa • Kujawska • Kwiatowa • Leszka
Białego • Malczewskiego • Mieszka I • Morska • Obrońców Westerplatte • Oksywska • Pomorska • Przemysława II
Roszczynialskiego • Stoczniowców • Stolarska • Szkutników • Ślusarska • Torowa • Władysława Jagiełły • Władysława
Łokietka • Władysława IV • Zygmunta Augusta • Zygmunta Starego • Żeglarzy
3 Maja • Chrobrego • Cicha • Elbląska • Gnieźnieńska • Katowicka (od Gdańskiej do Wileńskiej) • Krótka • Kolejowa
Krakowska • Ks. Ormińskiego • Lubelska • Łódzka • Łużycka • Objazdowa • Okrężna • Oliwska • Poprzeczna • Równa
Sienkiewicza • Słupska • Staszica • Suwalska • Świętojańska • Toruńska • Wąska • Wileńska • Wrocławska
Wyszeckiego • Żeromskiego • Żwirki i Wigury

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Admiralska • Asnyka • Bieszka • Bł. E. Bojanowskiego • Ceynowy • Fredry • Hepki • Jachtowa • Jeziorna • Kapitańska
Konopnickiej • Kosynierów • Ks.L.Heykiego • Leśniczówka • Lotników • Majkowskiego • Marzanny • Płk. Dąbka
Saperów • Słoneczna • Spadochroniarzy • Trepczyka • Wiejska • Zapolskiej

Czwartek

4 1
18 15

1 12 10 7 5 2 13
15 26 24 21 19 16 27
29
30

11 8 6
25 22 20

1-go Maja • Gen. Sikorskiego • Helska • Kochanowskiego • Kopernika • Mackiewicza • Okrzei • Orzeszkowej
Piłsudskiego • Poznańska • Prusa • Pucka • Sopocka • Skłodowskiej • Słowackiego • Śniadeckich • Targowa • Tuwima
Tysiąclecia • Warszawska • Waryńskiego

Piątek

5 2
19 16

2 13 11 8 6 3 14
16 27 25 22 20 17 28
30
31

12 9 7
26 23 21

ź

ź

Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu
przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości.
W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy
dzień roboczy.

Od nowego roku (a dokładniej od 01.02.2018)
obowiązywać będzie nowy system dystrybucji
worków na segregację: jednorazowy.
Pracownicy PUK będą dostarczać do domów
pakiety na cały rok (w styczniu).

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z firmą
odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:
ź
ź
ź

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – z częstotliwością minimum 1 x tydzień.
W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy.
Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne,
pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

Rumskie Nowiny nr /styczeń/
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Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ
styczeń 2018
10.01-05.02
03.01-28.02

Wystawa malarstwa Aleksandry Kowalskiej „Nie tylko morze”,
ﬁlia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

22.01-31.01

Lodowisko Syntetyczne (bezpłatne),
Boisko ORLIK, ul. Świętopełka 24

29.01-02.02

Wyjścia instruktorów MDK z dziećmi w programie: kino, basen,
ognisko, kręgle, kulig, szczegóły pod tel. 58 671 07 37,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

04 czwartek

godz. 18.00, Warsztaty teatralne dla dzieci,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

06 sobota

godz. 12.00-15.00, Mecz Piłki Siatkowej II Liga kobiet,
APS Rumia-Czarni Słupsk,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11.00-14.00, Orszak Trzech Króli 2018
11.00 - uroczysta Msza Święta w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego
12.00 - Przemarsz Orszaku
13.00 - Koncert Kolęd (Koncert Kolęd w wykonaniu
zespołu CAFE Y SON), Pomnik Św. Jana Pawła II
godz. 16.00-21.00, Rumska Liga Halowa – 5 kolejka,
Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Mickiewicza 49

07 niedziela

godz. 16.00-21.00, Rumska Liga Halowa – 6 kolejka,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

08 poniedziałek

godz. 09.00-11.00, Mistrzostwa Rumi w Pływaniu Drużynowym
Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005 i młodsi,
Pływalnia MOSIR, ul. Rodziewiczówny 8

godz. 18.00, Wernisaż Malarstwa, autor Zbigniew
Brzeziński, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

12 piątek

godz. 09.00-11.00, Mistrzostwa Rumi w Halowej Lekkiej
Atletyce Dziewcząt i Chłopców dla klas IV i młodszych,
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

13 sobota

godz. 10.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa
I (zapisy u instruktora: studiob@vp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, org
godz. 12.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa
II (zapisy u instruktora: studiob@vp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 15.30-22.00, Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – IV
turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

14 niedziela

godz. 9.00-14.00, Akcja Honorowego Krwiodawstwa,
NZOZ „Panaceum” ul. Katowicka 16
godz. 14.00-20.00, XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 16.00, Wielka Orkiestra Świąteczny Pomocy– 26 Finał,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

15 poniedziałek

godz. 09.00-12.00, Mistrzostwa Rumi w Mini Piłce Ręcznej
Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, SP 10, ul. Górnicza 19

godz. 11.00-13.00, Mistrzostwa Rumi w Pływaniu Drużynowym
Dziewcząt i Chłopców rocznik 2002-2004,
Pływalnia MOSIR, ul. Rodziewiczówny 8

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

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

godz. 17.00, Dyskusyjny Klub 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

11 czwartek

godz. 18.00, Kurs fotograﬁi portretowej
(prowadzenie: Piotr Ćwikliński),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

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

05 piątek

09 wtorek

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

Wystawa fotograﬁi Alicji Walczak „ Energia światła” Stacja
Kultura, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 10.30, Spotkanie Klubu Mamy Rumianki,
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

16 wtorek

godz. 09.00-12.00, Mistrzostwa Rumi w Mini Piłce Ręcznej
Chłopców rocznik 2005 i młodsi, SP 10, ul. Górnicza 19
godz. 18.00, Dyskusyjny Klub Książki,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Kalendarz imprez

18 czwartek

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

25 czwartek

godz. 15.00, Dyskusyjny Klub Książki,
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. 16.30, Spotkanie koła brydżowego
(wyniki dostępne na: www.kmar55.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

19 piątek

20 sobota

godz. 18.00, Kurs fotograﬁi portretowej
(prowadzenie: Piotr Ćwikliński),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Kurs fotograﬁi portretowej
(prowadzenie: Piotr Ćwikliński),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

26 piątek

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

godz. 19.00, Masaż dźwiękiem w wyk. Lucyny
Bierut-Mazurek (zapisy, tel. 722 303 520),
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

27 sobota

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

godz. 17.00, Czytanie na podwieczorek – zajęcia
czytelniczo-plastyczne dla dzieci (prowadzenie:
Anna Rekowska i Dorota Wolter),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

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

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

godz. 13.00, Stacja Jazzik #1- koncert
w wykonaniu Jacka Stromskiego (perkusonalia),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00, Ogólnopolski Turniej gier bitewnych ”Tricity
Invasion”, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul Starowiejska 2

godz. 18.00, Koncert piosenek Anny Jantar w wykonaniu
Beaty Buczek Żarneckiej,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12.00, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00-21.00, Mecz Piłki Siatkowej II Liga kobiet APS
Rumia-SMS Police,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

28 niedziela

godz. 18.00-21.00, Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS
Rumia-Murowana Goślina,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

21 niedziela

godz. 08.30-15.00, Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym –
II turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-21.00, Rumska Liga Halowa – 7 kolejka,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17.00, Biesiada Literacka – gość spotkania
Wojciech Waglewski – prowadzi redaktor Wojciech
Bonowicz, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

23 wtorek

29 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
godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Rumskie Nowiny nr /styczeń/

godz. 11.00-14.00, Radosna Niedziela warsztaty,
gry i zabawy dla dzieci, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 16.00-21.00, Rumska Liga Halowa – 8 kolejka,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 9.00, Ogólnopolski Turniej gier bitewnych „Tricity
Invasion”, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

22 poniedziałek

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

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

30 wtorek

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

23

Oddaj krew
uratuj życie
Rumia znana jest z cyklicznych akcji krwiodawstwa. Po raz kolejny
patronat nad tą szlachetną akcją objęli Burmistrz Rumi Michał
Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki
Tr a d y c y j n i e a k c j e h o n o ro w e g o
krwiodawstwa organizowane są w Rumi
dwa razy w roku. Pierwszy raz przy okazji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
latem. Każdorazowo mieszkańcy miasta
oﬁarowują od kilkunastu do kilkudziesięciu
litrów krwi. Traﬁa ona do gdańskiego banku
krwi przy Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym za
zgłoszenie się do oddania krwi. Dzięki takim
akcjom zyskujemy pewność, że nasze
społeczeństwo bardzo chętnie pomaga
potrzebującym. Krew jest lekiem, którego nie
da się wyprodukować w laboratorium.
Dlatego tak ważne jest, żeby propagować
honorowe krwiodawstwo i zachęcać do
oddawania krwi. Wspaniale zorganizowane
akcje poboru krwi pozwalają na pozyskanie
wielu wspaniałych krwiodawców – mówi
Anna Jaźwińska-Curyłło, dyrektor do spraw
medycznych RCKiK w Gdańsku

Akcje honorowego kr wiodawstwa są
regularnie powtarzane. Warto zapamiętać
podstawowe zasady pobierania krwi.
W dniu wizyty w przychodni lub punkcie
mobilnym należy zjeść lekkie śniadanie,
natomiast w dniu poprzedzającym – unikać
używek. Przed zabiegiem należy się
zarejestrować. W tym celu wymagane jest
posiadanie przy sobie dokumentu ze
zdjęciem oraz podanie adresu
zamieszkania i numeru PESEL.

– Oﬁarowanie własnej krwi innym jest
w dzisiejszych czasach pięknym znakiem
miłości bliźniego i solidarności
z cierpiącymi, a wręcz patriotyzmu. Oddając
krew, ratujemy czyjeś życie – mówi radna
Jolanta Dobrzeniecka. – Nasza krew
zostanie bezpłatnie przebadana, a my
niezwłocznie powiadomieni w przypadku
nieprawidłowych wyników. Przysługuje nam
również w tym dniu dzień wolny od pracy,
a przy regularnym oddawaniu krwi
przywileje honorowych dawców – dodaje.

Procedurę rozpoczyna krótkie badanie
lekarskie. Po wydaniu pozytywnej opinii
przez lekarza można przystąpić do
oddania krwi. Jednorazowo pobiera się
jej ok. 450 ml. Całość trwa ok. 15 minut.

14 stycznia 2018
w godzinach 9-14
Pobór krwi w NZOZ „Panaceum”
ul. Katowicka 16 w Rumi Janowie

