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Wydarzenie

Orszak Trzech Króli
po raz piąty

Już po raz piąty ulicami Rumi przeszedł barwny pochód
z okazji Objawienia Pańskiego, czyli święta Trzech Króli.

Ulicami miasta
W tym roku gospodarzem wydarzenia był
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Pomysłodawcą wydarzenia jest Fundacja
„Słowo”. Po uroczystej mszy świętej
parafianie oraz goście przemaszerowali
ulicami Kościelną, Mostową, Lipową oraz
I Dywizji WP.
– W tym roku aura dopisała, było ciepło,
prawie wiosennie – mówi pani Angelika,
stała uczestniczka Orszaku. – To dobrze,
chociaż brak śniegu i tej zimowej aury ma
też swoje minusy. W poprzednich latach
podczas pochodu zima dawała się we znaki
– podsumowuje.
Orszak jak zawsze był kolorowy i głośny.
Zadbały o to orkiestry, aktorzy, artyści,
a także uczniowie i nauczyciele z rumskich
szkół. Organizatorzy przekazywali
mieszkańcom charakterystyczne,
kartonowe korony, wiele osób przyszło
w przebraniach – widowiskową „atrakcją”

była grupa diabłów, którą na szczęście
udało się przegonić przygotowanym na
wszystko aniołom i wiernym.
Narratorem i dobrym duchem wydarzenia
był niezastąpiony Leszek Winczewski, który
zagrzewał wiernych do śpiewu.
– Zawieja i beznadzieja złota Jerozolima,
a w biednym Betlejem syneczka w grocie
powiła. Do szopy wszyscy, kto pragnie
ogrzać ręce. Z darami, by odtajało serce –
mówił, cytując Skaldów, Leszek Winczewski.
– To chyba największy dotychczasowy
pochód. Frekwencja jest piękna, to bardzo
cieszy – dodawał.
Uroczysty przemarsz zakończył się pod
Pomnikiem Jana Pawła II. Tam uczestnicy
mogli obejrzeć inscenizację pokłonu, jaki
Trzej Królowie oddali Świętej Rodzinie.
Spektakl przygotował Miejski Dom Kultury
w Rumi pod przewodnictwem Agnieszki
Skawińskiej.

Następnie organizatorzy zaprosili na
koncert kolęd w wykonaniu zespołu CAFÉ
Y SON. Nie zabrakło ciepłego poczęstunku.
Z pasją i zaangażowaniem
Jak co roku w organizację Orszaku włączyło
się kilkadziesiąt firm oraz organizacji
działających na terenie naszego miasta i nie
tylko.
Wydarzenie wspomogła grupa
rekonstrukcyjna Chorągiew Jakuba
Wejhera zajmująca się odtwarzaniem XVIIwiecznej piechoty autoramentu
narodowego. Miłośnicy historii zadbali
o odpowiednią oprawę wizualną oraz
dźwiękową – jedną z atrakcji był wystrzał
z prawdziwej armaty.
– Cieszę się, że mogliśmy znowu świętować
to piękne wydarzenie. Jestem pewien,
że będziemy kontynuować tę inicjatywę
także w najbliższych latach – dodawał
burmistrz Michał Pasieczny.

Tradycja ulicznych Orszaków Trzech
Króli pochodzi z Hiszpanii. W Polsce
podobne wydarzenia organizowane
są od 2004 roku, zaś na większą skalę
– od roku 2009. Obecnie jest to
przedsięwzięcie, w którym każdego
roku bierze udział kilkaset tysięcy
Polaków z kilkudziesięciu miast.
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Samorząd

Finał
III Konkursu Chóralnego
„Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

Po raz trzeci zmierzyły się ze sobą chóry działające na terenie Rumi,
Redy i Wejherowa. Wszystko w ramach Konkursu Chóralnego
Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”.
W tym roku we wszystkich kategoriach najlepsze
okazały się chóry wejherowskie. Pierwsze
miejsce w kategorii chórów dorosłych zdobył
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata
Musicale”; wśród chórów dziecięcych za
najlepszy uznano Chór Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina
w Wejherowie.
W ﬁnale wydarzenia wzięło udział łącznie
dziewięć chórów z Redy, Rumi i Wejherowa.
Ich występy oceniało jury w składzie: Piotr
Bartelke, prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe
Trójmiasto Kaszubskie”; Maciej Bolewski i Piotr
Jankowski, przedstawiciele Wejherowa; Tomasz
Wiśniewski i Weronika Korthals, przedstawiciele
Redy oraz Leszek Winczewski i Beata
Awsiukiewicz, przedstawiciele Rumi.

– Z pewnością będziemy kontynuowali tradycję
organizowania Konkursów Chóralnych Małego
Trójmiasta Kaszubskiego. W przyszłości zależy
nam, aby wśród wykonywanych utworów
pojawiły się też takie w języku kaszubskim.
Byłoby to piękne nawiązanie do naszej wspólnej
tradycji regionalnej – dodaje Piotr Bartelke.
Nagrody ﬁnansowe w wysokości 1500 złotych
(chóry i zespoły dziecięce) oraz 2000 zł (dorośli)
wręczone zostały przez przedstawicieli władz
miast: Piotra Wittbrodta, zastępcę burmistrza
Rumi; Halinę Grzeszczuk, zastępcę burmistrza
Redy oraz Krzysztof Hildebrandta, prezydenta
Wejherowa. Pozostałe chóry i zespoły, które
zaprezentowały się w ﬁnale, otrzymały nagrodę
ﬁnansową w wysokości 500 zł.

– Konkurs Chóralny to wydarzenie, które integruje chóry z Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Bardzo
zależy nam na tym, aby rozwijać tę formę muzyczną i zachęcać zarówno młodszych, jak i nieco
starszych do uczestnictwa w zespołach chóralnych. Dawniej w każdej szkole istniała grupa tego typu.
Współcześnie z aktywnością chórów też nie jest źle, ale mimo to warto wspierać i rozwijać podobne
inicjatywy - mówi Piotr Bartelke, prezes Stowarzyszenia Gmin Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Rumia naturalnie pomysłowa

Kultura

„Życia garść”
w MDK Rumia
W ostatni weekend stycznia
Miejski Dom Kultury zaprosił
mieszkańców na koncert
piosenek Anny Jantar w
wykonaniu Beaty BuczekŻarneckiej wraz z muzykami.
Zainteresowanie było ogromne.

Program artystyczny zatytułowano „Życia
garść”. Składał się on ze wspomnień
i piosenek Anny Jantar – jednej
z najsłynniejszych polskich wokalistek,
której wielka kariera przerwana została
tragiczną śmiercią w katastroﬁe lotniczej.
Widzowie zgromadzeni w Miejskim Domu
Kultur y mogli posłuchać słynnych
przebojów, takich jak: „Nic nie może
wiecznie trwać”, „Najtrudniejszy pierwszy
krok” czy „Tyle słońca w całym mieście”.
Ponadto artyści zaprezentowali mniej
znane piosenki, odmalowując tym samym
pełen obraz twórczości Anny Jantar.
– Przed koncertem zastanawiałam się
przez chwilę czy twórczość Anny Jantar jest

na tyle nośna, by zapełnić całą salę. Obawy
jednak były płonne, zainteresowanie
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.
Spokojnie moglibyśmy zorganizować dwa
koncerty, widzów na pewno by wystarczyło
– mówi Beata Buczek-Żarnecka.
Za aranżacje muzyczne odpowiadał
Jarosław Babula. Przeprowadził on
publiczność pr zez świat piosenek
lirycznych, rockowych, jazzowych, reagge
czy pop. Wspaniałe śpiew i muzyka
połączone były ze wspomnieniami,
anegdotami i poezją. Całość złożyła się na
piękne widowisko – chwilami zabawne,
chwilami reﬂeksyjne.
– Większość widzów doskonale znała

Anna Jantar urodziła się 10 czerwca 1950 r w Poznaniu. W latach siedemdziesiątych
była czołową polską piosenkarką. Współpracowała z wieloma polskimi artystami
m.in. ze Stanisławem Sojką, Bogusławem Mecem, Zbigniewem Hołdysem,
Andrzejem Tenardem, nagrywała również piosenki z Budką Suﬂera i zespołem
Perfect. Zginęła 14 marca 1980 w pobliżu warszawskiego Okęcia w katastroﬁe
samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik” lecącego z Nowego Jorku.
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repertuar Anny Jantar i chętnie śpiewała
wraz ze mną znane przeboje. Odbiór był
bardzo pozytywny. W moim repertuarze
jest kilka mniej znanych piosenek
i podobało mi się, że widownia nie czekała
tylko na popularne utwory ale była otwarta
na to, co popłynie ze sceny. Grało nam się
znakomicie – podsumowuje.
Pomysłodawcami spektaklu są artyści
związani z Teatrem Miejskim w Gdyni –
w tym Beata Buczek-Żarnecka. Artystka od
ponad 20 lat związana jest z trójmiejską
sceną teatralną: Teatrem Muzycznym oraz
Teatrem Miejskim w Gdyni.
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Sprawy społeczne

Aktywny
senior
treningi w CityGym

W styczniu uruchomiono w Rumi nowy program aktywizujący seniorów. W jego ramach
odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę siłowni CityGym.
Projekt realizowany jest wspólnie z siłownią CityGym oraz
lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, ich proﬁl
i charakterystyka dopasowane są do grupy wiekowej. Prowadzący
posiadają certyﬁkaty uprawniające do prowadzenia zajęć dla osób
powyżej 60 roku życia.
– Razem z miastem Rumia oraz stowarzyszeniami seniorów
uruchomiliśmy specjalny program „Aktywny senior”. Chcemy
zaktywizować tę grupę społeczną i zachęcić do treningu.
Proponujemy cykliczne wizyty w klubie CityGym, podczas których
przeprowadzimy specjalistyczne zajęcia – mówi Damian Złoch,
menedżer siłowni. – Ćwiczenia prowadzone dla seniorów mają
przede wszystkim spowodować poprawę kondycji ﬁzycznej.
Będziemy to efektywnie mierzyć i badać – dodaje.
W trakcie treningu prowadzony jest stały monitoring stanu ciała
i uzyskiwanych efektów. Dodatkowo trenerzy okresowo analizują
skład ciała. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość
skorzystania z dowolnych zajęć w klubie w przypadku absencji na
którymś z dedykowanych treningów.
Koszt 8 treningów miesięcznie to 25 zł. Zachęcamy wszystkie
osoby zainteresowane do udziału w programie. Na zajęcia można
się zapisać w siłowni CityGym (Centrum Abraham). Treningi

odbywają się w poniedziałki o 11:00, 12:00 i 13:00 oraz w piątki
o 10:00, 11:00 i 12:00.
– Miasto stanęło na wysokości zadania. Pomogło nam załatwić
ćwiczenia w bardzo dobrej cenie. Koszt ćwiczeń to 25 złotych
miesięcznie. Gdyby to była normalna cena, chętnych byłoby
znacznie mniej – mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący
Rumskiej Rady Seniorów. – Zainteresowanie ofertą jest bardzo
duże. Cieszy mnie, że seniorzy są aktywni i nie chcą siedzieć
w domu – dodaje.
Zajęcia sportowe to jedno z kilku przedsięwzięć realizowanych
w ramach współpracy z seniorami. W 2017 roku wprowadzono
w Rumi specjalną Kartę Seniora. Dzięki niej 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. Każdego roku organizowany jest też Dzień
Seniora. Wydarzenie jest efektem współpracy pomiędzy
burmistrzem Michałem Pasiecznym, przewodniczącym Rady
Miejskiej Arielem Sinickim, a Rumską Radą Seniorów. W zeszłym
roku, oprócz tradycyjnego koncertu, przedsięwzięcie zostało
rozbudowane o bezpłatną ofertę przygotowaną przez podmioty
prywatne.

Więcej informacji udziela Wydział Spraw Społecznych UM Rumi: 58 679 65 39
Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne

Honorowe krwiodawstwo
ratuje ludzkie życie

Kolejna akcja
26.05.2018 r.
godz. 14:00
w przychodni
Panaceum

W tradycyjnej akcji honorowego krwiodawstwa, którą zorganizowano
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową
ilość krwi – aż 61 litrów. Na każdego dawcę czekały torby z upominkami
(m. in. bony do restauracji, karnety na basen)

Akcje honorowego krwiodawstwa
odbywają się w mieście dwa razy w roku:
przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Po m o c y o r a z p r z e d w a k a c j a m i .
Każdorazowo mieszkańcy miasta
oﬁarowują od kilkunastu do
kilkudziesięciu litrów krwi. Traﬁa ona do
gdańskiego banku krwi przy
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
– Organizowane przez nas akcje
honorowego kr wiodawstwa oraz
szukania potencjalnych dawców szpiku
to najważniejsze inicjatywy tego typu.
Dzięki nim ratujemy życie. Pomagając
innym, czujemy się lepiej. Serdecznie
zachęcam do udziału w kolejnych
edycjach – mówi przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
Tym razem do NZOZ Panaceum w Rumi
Janowie zgłosiło się prawie 200
mieszkańców. Łącznie oddali oni aż 61
litrów krwi. To ponad 10 litrów więcej niż
w zeszłym roku i aż… 40 litrów więcej niż
w trakcie akcji letniej.
– Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym
za zgłoszenie się do oddania krwi. Dzięki
takim akcjom zyskujemy pewność,
że nasze społeczeństwo bardzo chętnie

Wśród Krwiodawców był przewodniczący Rady Miejskiej Rumi – Ariel Sinicki

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 w Rumi pozwalają na
pozyskanie wielu krwiodawców –
mówiła dla Rumskich Nowin Anna
Jaźwińska-Curyłło, dyrektor do spraw
medycznych RCKiK w Gdańsku.
W tym roku do oddawania krwi zachęcał
muzyk Kamil Bednarek, który przesłał
mieszkańcom krótki ﬁlm.
– Regularnie oddaję krew w Wejherowie
i Rumi. Uważam, że skoro nie jest to dla
mnie żadne obciążenie, a mogę pomóc

osobom w potrzebie to warto tak robić.
– u ś m i e c h a s i ę p a n K r z y s z t o f,
mieszkaniec Wejherowa, który krew
oddaje także w Rumi.
Oprócz daru krwi, ponad 56 osób
zostało potencjalnymi dawcami szpiku
kostnego – tego typu „zbiórkę”
przeprowadzono w mieście po raz
pierwszy. Akcję koordynowały radne:
Jolanta Dobrzeniecka i Hanna Cegielska.
Polegała ona na wyrażeniu woli wpisania
na listę potencjalnych dawców. Nazwisko
oraz dane takiej osoby ﬁgurują
w Bankach Dawców Szpiku. Im więcej
osób jest w nich zarejestrowanych, tym
większa szansa na znalezienie
odpowiedniej próbki i tym samym na
uratowanie chorego.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom!

Rumskie Nowiny nr /luty/
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Rumianie z pasją

Agata Kułakowska, Galeria Ha –
„obrazy igłą malowane”
Mowa o Galerii Haft, której właścicielką jest
pani Agata Kułakowska. Jej pracownia
oferuje akcesoria niezbędne do wyszywania,
a także gotowe prace oraz ramy.
– W moim sklepie można zaopatrzyć się
we wszystko, co potrzebne jest do
wyszywania: np. mulinę, kanwę, wzór,
tamborki. Wszystkie te przedmioty są
potrzebne, aby stworzyć obraz, o którym
mówimy, że jest malowany igłą –
opowiada pani Agata.
Na ścianach Galerii Haft wiszą obrazy
słynnych malarzy. Jana Vermeera, Iwana
Kramskoja, Jean-Étienne Liotarda czy
rodzimych: Aleksandra Gierymskiego,
Józefa Chełmońskiego.
– Moimi ulubionymi tematami są
reprodukcje dzieł znanych twórców, ale
w pracowni można spotkać obrazy
o wszelkiej tematyce. Krajobraz, martwą
naturę, obrazy do kuchni czy salonu,
a także obrazy religijne, takie jak ikony –
dodaje.
Pasją do tworzenia nietypowych dzieł
sztuki pani Agata zaraziła się od sąsiadki.
– Zobaczyłam u niej wyszywane obrazy
na ścianie. Dowiedziałam się,
że akcesoria niezbędne do ich stworzenia
pochodzą z Kanady. Spodobało mi się to.
Pewnego razu, pracując jeszcze
w korporacji, stwierdziłam, że jeżeli mnie

wyrzucą to otworzę sklep, w którym
można kupić wszystko, aby móc stworzyć
takie dzieło: od igły do ramy – opowiada
pani Agata.
Stworzenie wyszywanego obrazu nie
wydaje się łatwe. Na pierwszy rzut oka
wymaga umiejętności nie mniejszych niż
te posiadane przez malarzy. Nasza
rozmówczyni zaprzecza.
– Namalowanie obrazu z pewnością
wymaga wielkiego talentu i wyobraźni.
W wyszywaniu najważniejsza jest
cierpliwość i dobre chęci. Tu warto dodać,
że ten rodzaj aktywności bardzo
uspokaja. Ludzie mający stresującą pracę
cenią sobie wyszywanie, pozwala się
odprężyć – mówi.
Proces tworzenia wyszywanego obrazu
bywa praco- i czasochłonny. Z reguły
obrazy powstają kilka tygodni lub
miesięcy, jednak wykonanie niektórych
potraﬁ zająć… nawet trzy lata. Wszystko
zależy od stopnia skomplikowania. Praca
przynosi jednak piękne efekty…
– Najbardziej zależy mi na tym, aby jak
najwięcej osób rozbudziło w sobie pasję
do wyszywania, tworzenia takich
obrazów. Dzięki temu powstają piękne
dzieła. Trudno o nich opowiadać, trzeba
przyjść i zobaczyć – podsumowuje pani
Agata.

Każdy, kto chociaż raz
odwiedził Centrum
Abraham, musiał
zwrócić uwagę na
wyjątkową pracownię
znajdującą się na
pierwszym piętrze.
W jej witrynach piętrzą
się obrazy wielkich
mistrzów. Nie ma
jednak na nich ani
grama farby. Wszystkie
są bowiem…
wyszywane.

Prace pani Agaty Kułakowskiej
można zobaczyć na wystawach
organizowanych w pr zestr zeni
miejskiej. Prezentowane były m.in.
w Kościele św. Józefa i św. Judy
Tadeusza czy Domu Kultury SM
Janowo. W tej ostatniej placówce raz
w tygodniu pani Agata prowadzi też
zajęcia dla chętnych: w środy od
godziny 17:00. Chętnych zapraszamy!

Rumia naturalnie pomysłowa
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Z cyklu

„ Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
poleca

czyli

Michał Zawadka, Rafał Olbiński
Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem
Czy można wiersze czytać obrazem? U Michała Zawadki i Rafała Olbińskiego można! Pierwszy
z nich - sztuką słowa i rymów, stworzył krótkie, zabawne i wzruszające wierszo-historie z
morałem. Lekka treść niesie wielkie przesłania. Puenty uczą wiary w siebie, poeta pochyla się nad
tematami z wielką pokorą. Mamy tutaj opowiastki o butnych roślinach, przedmiotach, zjawiskach,
które bez pomocy innych chciały zwojować świat - i nic z tego nie wyszło. Mamy historie o tym, jak
ziarenko po ziarenku sięgać do przestworzy marzeń. Ta niewinnie wyglądająca książeczka
z wierszykami może zatem okazać się podręcznikiem dobrych nawyków i postaw.
Nie zapominajmy o drugim, bardzo ważnym aspekcie – obrazie! Stworzył go bowiem
mistrz ilustracji i sztuki plakatów – Rafał Olbiński. Nadał wierszom koloru
i głębi, wprowadził je w nowy wymiar. Obrazy nie są
sztampowe i naiwne. Posiadają pewien zadziorny
rys, igrają z naszą imaginacją.
Ponadto tomik, o którym mowa, jest dwujęzyczny,
mamy teksty po polsku z tłumaczeniem
angielskim. …Uczymy się języka, nabieramy
pewności siebie i spełniamy marzenia. Czego
więcej chcieć?!
Poleca: Anna Chlewicka
http://www.fabrykarecenzji.pl

Wydawnictwo Mind&Dream

Zośka Papużanka "On"
Zośka Papużanka, autorka znakomicie przyjętej przez krytyków i czytelników "Szopki", wydała
w 2016 roku kolejną powieść "On".
"On" – zwany Śpikiem – ma matkę, młodszego brata, babcię, która robi swetry na drutach albo
gotuje oraz ojca hutnika. Rodzina mieszka w krakowskiej Nowej Hucie i boryka się
z codziennością lat osiemdziesiątych. Przeciętność? Zdecydowanie nie! Wszystko za sprawą
tytułowego bohatera.
On jest spokojniejszy niż inne dzieci, naiwny, wolniej myśli, źle sie uczy, nie rozumie świata,
w którym żyje. Ma jedną pasję – tramwaje, których rozkład jazdy potraﬁ odtworzyć z pamięci.
Introwertycznego chłopca prowadzi przez życie jego matka, która jest równorzędną bohaterką
książki. Początkowo rozczarowana własnym dzieckiem, zmienia się w kobietę czerpiącą siły do
życia z bezwarunkowej miłości do syna.
Tytułowy On jest bohaterem pasywnym dzięki temu mamy okazję do spojrzenia na niego
z różnych narracyjnych perspektyw. Najwięcj opowiada o Śpiku matka, ale swój głos ma także
koleżanka z klasy, nauczyciele ze szkoły czy koledzy i sąsiedzi z osiedla. Dzięki tym
komentarzom poznajemy też klimat, jaki panował u schyłku PRLu w robotniczej dzielnicy
Krakowa.

Wydawnictwo Znak Literanova
Rumskie Nowiny nr /luty/

Trudne życie bohaterów książki przełamuje humor sytuacyjny i słowny. Prawdziwe wydarzenia
przenikają się z surrealizmem. Powieść jest oryginalna, świetnie napisana i bardzo wciągająca.
Nie pozostawia czytelnika obojętnym. Warto ją przeczytać!
Polecam Anna Jackowska

DOCHODY I WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
SPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH,
WSPARCIE DLA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ

,

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

,

INNE WYDATKI

zł

zł

,

zł
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI,
DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

,

zł

OCZYSZCZANIE MIASTA, UTRZYMANIE ZIELENI,
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI, OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

,

zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ,
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

,

WYDATKI
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

zł

OCHRONA ZDROWIA
ZWALCZANIE NARKOMANII
I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

,

zł

zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, WYDATKI NA ZAKUPY
INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA, RADY MIEJSKIEJ

,

zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

BIEŻĄCE UTRZYMANIE, REMONTY W SZKOŁACH
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ,
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, REMONTY,
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE,
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
ŚWIETLICE SZKOLNE, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

MODERNIZACJA, REMONTY,
BUDOWA DRÓG, KOMUNIKACJA MIEJSKA

,

zł

,

zł

POMOC SPOŁECZNA I RODZINNA
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNA, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, WSPIERANIE RODZINY, RODZINY ZASTĘPCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE,
ZASIŁKI, DODATKI MIESZKANIOWE, DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

,

zł
Subwencja z budżetu Państwa,
w tym dotacje dla szkół

DOCHODY

zł

zł

Dotacje z budżetu
Państwa, w tym pomoc społeczna

zł
Podatek PIT i CIT

zł

zł
Podatki i opłaty lokalne,
w tym podatek od nieruchomości,
rolny, leśny opłaty skarbowe

zł Inne

Inwestycje
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Kolejne środki unijne traą do Rumi

Aktualne zdjęcia targowiska

Już ponad 57 mln złotych pozyskała Rumia ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji
w latach 2015-2022. Ostatnim projektem, który uzyskał dofinansowanie jest projekt renowacji
miejskiego rynku.
Całość inwestycji oszacowano na ponad
1 500 000,00 złotych z czego ok. 1 000 000
złotych to suma przyznanych środków
europejskich. Uroczyste podpisanie umowy
nastąpiło 16 stycznia. Umowę podpisał
Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz
Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego Wiesław Byczkowski.
Głównym celem modernizacji targowiska
jest podniesienie standardu obiektu, a tym
samym poprawa jakości świadczonych tam
usług i większe zadowolenie samych
kupujących. Projekt zakłada również
zwiększenie powierzchni handlowej na
sprzedaż produktów rolno-spożywczych
i produktów spożywczo-ekologicznych.

Modernizacja targowiska ma poprawić
warunki sanitarne, komunikację
i organizację targu, a także dostęp
mieszkańców Rumi do świeżych
i ekologicznych produktów.
Prace ruszą jeszcze w 2018 roku.
Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2019 roku.
– Zdobyte środki unijne pozwolą na
przekształcenie obecnego targowiska
w obiekt bardziej nowoczesny, lepiej
przystosowany do potrzeb wystawców
i odwiedzających. Przyczynią się do
dalszego rozwoju rynku. – mówi Michał
Pasieczny Burmistrz Rumi.

* Inwestycja będzie zrealizowana dzięki
pomocy finansowej przeznaczonej na
operacje typu „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów”
w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury”
objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.
„Przebudowa istniejącego Targowiska
Miejskiego „Remszczie Renk” – „Mój
Rynek” w Rumi”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, który będzie miał na celu wyłonienie wykonawcy
dokumentacji technicznej i robót budowlanych.
Całość modernizacji zostanie zaplanowana tak, aby w jak najmniejszy
sposób wpływać na prowadzony handel i zminimalizować
niedogodności dla osób sprzedających swoje towary na targowisku
Prace ruszą jeszcze w 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2019 roku.
Umowę podpisał Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt
oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski

Rumskie Nowiny nr /luty/
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Dynamiczne zmiany w

Inwestycje

Przez ostatnie 3 lata w Rumi powstały kolejne kilometry nowych dróg, ulic i chodników. Przeznaczyliśmy na ten cel w sumie prawie 18 000 000 złotych.
W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy 3 inwestycje dofinansowane właśnie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2020 czyli tzw. „Schetynówek”.

Szybki rozwój infrastruktury
INWESTYCJE DROGOWE
13 995 644 zł

Wydane środki

Kwota ze środków zewnętrznych

7 080 m bieżących

Ulica Płk. Dąbka

MODERNIZACJE NAWIERZCHNI
GRUNTOWYCH PŁYTAMI YOMB

MODERNIZACJE CHODNIKÓW
LUB ICH ODCINKÓW

2 202 597 zł

1 654 795 zł

5 792 735,69 zł

Wydane środki

Wykonano

11 000 m. bieżących

Wydane środki

Wykonano

7 492 m. bieżących

Wykonano

Większość dróg została wybudowana
przy pomocy środków zewnętrznych
oraz w partnerstwach.

Wybudowanie wszystkich dróg
w Rumi to koszt około 200 mln
złotych. Nie jesteśmy w stanie tego
zrobić w ciągu kilkunastu lat, dlatego
zdecydowaliśmy się na modernizację
nawierzchni płytami yomb.

Ulica Sienkiewicza

Ulica Ormińskiego

Rumia liderem w budowie tzw. „Schetynówek”
Na modernizację ulicy
Bądkowskiego Rumia pozyskała
prawie 500 000 złotych.
Dodatkowo ok. 240 000 złotych
dołożył Powiat Wejherowski.
Dzięki temu cała inwestycja
warta 1,1 mln złotych została
zrealizowana przy bardzo małym
obciążeniu budżetu miasta.

Ulica Bądkowskiego

Koszt inwestycji wyniósł ok.
1 5 8 9 0 0 0 z ł o t yc h . Wa r t o ś ć
dofinansowania z tzw. programu
„Schetynówek” to ok. 790 000
złotych. Wkład Starostwa to ok. 390
000 złotych, a wkład miasta Rumi
wyniósł ok. 400 000 złotych.

Nowe rondo
im. Rotmistrza Pileckiego

Inne zrealizowane
inwestycje
Pobierz najnowszy
folder o inwestycjach
w Rumi

Fontanna w Janowskim Parku

na stronie rumia.eu
lub
poprzez kod:

Folder dostępny jest również
w formie papierowej w Urzędzie Miasta

Zielone wyspy przy ul. Topolowej
Rumia naturalnie pomysłowa

Rumi w latach 2015-2017
Tak zmienia się Rumia
Przed

Po
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Pozyskane fundusze
w latach 2015-2017

56 418 814,74 zł
Najważniejsze z nich:

Deptak wzdłuż Zagórskiej Strugi

12 960 997 zł Budowa węzłów integracyjnych
w Rumi + remont stacji SKM Rumia Janowo
Budowa tunelu wraz z trasami dojazdowymi, prawie 300 miejsc parkingowych, zatoki
autobusowe, ścieżki rowerowe, chodniki zmienią oblicze Rumi. Całość utworzy spójny
i funkcjonalny system komunikacji zbiorowej w Rumi.

12 741 275 zł Rewitalizacja Zagórza w Rumi oraz
Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE
ul. Bądkowskiego

Część inwestycyjna projektu zakłada m.in.: renowację części wspólnych budynków
mieszkalnych, budowę nowej infrastruktury sportowej, adaptację budynku na Klub Integracji
Społecznej, budowę i przebudowę chodników/ ścieżek, a także stworzenie parku wraz ze
ścianką wspinaczkową, schodami terenowymi czy ścieżką historyczną na Wzgórzu Markowca.

5 036 157 zł Rozwój systemu gospodarowania
wodami opadowymi na terenie Rumi
Głównym celem projektu jest budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową. Warto
zaznaczyć, że w tym konkursie nasze miasto po raz kolejny jako jedyne w Województwie
Pomorskim otrzymało dofinansowanie.

Mural

6 858 738 zł Poprawa jakości powietrza w Rumi
poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do
sieci ciepłowniczej
Pozyskaliśmy na ten cel fundusze ministerialne, dzięki którym w tym roku zlikwidujemy
około 200 uciążliwych pieców i kotłowni opalanych węglem, a tym samym zmniejszymy
emisje szkodliwych zanieczyszczeń na osiedlu przy Galerii Rumia. Pracujemy nad
pilotażowym programem ograniczenia smogu w osiedlach domków jednorodzinnych.

4 907 092 zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego
Remontujemy budynki dwóch Szkół. Ocieplimy budynki, powstanie nowa elewacja,
wymienione zostaną drzwi i okna oraz zamontowane zostanie zdrowsze
i energooszczędne oświetlenie. Zakończyliśmy też termomodernizację Cmentarza
Komunalnego. Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia
energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność oraz sprawność energetyczną.

Napis „Rumia”

3 089 134,91 zł Nowe oświetlenie LED w Rumi
Wymiana 1715 lamp i opraw na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie ledowe.
Lampy ledowe zużywają nawet 3 razy mniej prądu. Dzięki temu miasto tylko w ciągu roku
zaoszczędzi ok. 350 000 złotych.

Rondo im. Rotmistrza Pileckiego

Rumskie Nowiny nr /luty/

4 849 051 zł „Super przedszkolaki w Rumi” oraz
„Pociąg do edukacji”
W ramach projektów utworzono i wyposażono pracownie multidyscyplinarne oraz
oddział przedszkolny, zakupiono pomoce dydaktyczne (laptopy, drukarki, tablice
interaktywne) i terapeutyczne dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, a także
pomoce logopedyczne, zorganizowano wyjazdy edukacyjne i zajęcia dodatkowe.
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SKM

Rumia Janowo
– prace trwają

Przystanek SKM Rumia Janowo pięknieje z każdym dniem. Długo oczekiwany remont, zgodnie
z informacjami udzielonymi przez Szybką Kolej Miejską, zakończy się wiosną 2018 roku.
Zmiany, zmiany, zmiany
Część prac już zakończono. Wykonano
przebudowę sieci trakcyjnej, nową konstrukcję
peronu (ścianki peronowe wraz z korpusem),
zmieniono ślad toru nr 502, wykonano
odwodnienie torowiska i sieć odwodnieniową
dla peronu, kładki i wiaty. Ponadto usunięto
kolizje kablowe, ułożono nowe linie kablowe
wraz kanalizacją kablową, ułożono
nawierzchnię peronową, zamontowano
odwodnienie liniowe.
Najbardziej widoczne zmiany wiążą się
z montażem elementów nośnych wiaty oraz
fundamentów nowej konstrukcji schodów.
Poza tym zamontowano elementy
zabezpieczające – niezbędne do wykonania
szybów windowych. Zamontowano też słupy
oświetleniowe na peronie.
– Obecnie prowadzone są prace związane
z montażem dachu wiaty peronowej,
montażem nowych schodów, modernizacją
nawierzchni kładki dla pieszych wraz
z oświetleniem, budową wind oraz montażem
systemu informacji pasażerskiej, tj. głośników

i wyświetlaczy – informuje Tomasz Złotoś
z Szybkiej Kolei Miejskiej.
Zgodnie z aneksem do umowy, wykonawca
ma czas na wykonanie pozostałych prac do 16
maja 2018 roku.
Już na wiosnę…
Po zakończeniu realizacji na peronie pojawią
się podświetlane gabloty, nowoczesne
oznakowanie, kasowniki i kosze. Komfort
korzystania z przystanku podniosą ławki z
siedziskiem z egzotycznego drewna Jatoba.
Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk.
O informację zadba system informacji
pasażerskiej pokazujący na ekranach LCD
aktualną sytuację ruchu pociągów.
Rozwiązany zostanie też problem z dostępem
dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy rowerzystów – z poziomu kładki na
peron będzie można dostać się windą.
Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem
Usługowo-Handlowym „Rajbud” podpisano 5
grudnia 2016 roku. Jej wartość sięga ok. 8,2
mln zł.

Od wielu lat mieszkańcy domagali się
remontu peronu. Poprzedni był
niefunkcjonalny i nie spełniał
podstawowych norm. Osoby
niepełnosprawne, starsze lub rodzice
z dziećmi nie mogli z niego swobodnie
korzystać. Jestem dumny, że dzięki
współpracy miasta z PKP SKM powstanie
nowoczesny peron – Ariel Sinicki,
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje
Inwestycje

Nowe Rondo
im. Lucjana Skierki
W sobotę 27 stycznia 2018 r. rondo u zbiegu ulic Bukowej
i Chełmińskiej otrzymało nazwę hm. Lucjana Skierki.
Z tej okazji Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz członkowie
rodziny odsłonili pamiątkową tablicę. Uchwała w tej sprawie została
podjęta przez Radę Miejską w sierpniu ubiegłego roku, inicjatorami
byli Harcerze i Instruktorzy Hufca ZHP Rumia. Przewodniczący
Komisji Samorządowej Piotr Bartelke przedstawił uzasadnienie
Komisji oraz przybliżył postać hm. Lucjana Skierki.
Lucjan Skierka
Od dziecka związany był z harcerstwem w Rumi, a zwłaszcza
z drużynami żeglarskimi. Pełnił funkcję drużynowego oraz
sztormana Hufca. W tym czasie w Hufcu prężnie rozwijały się
jednostki o specjalności wodnej. Brał udział w licznych rejsach
(m.in. na Morzu Czarnym). Dh. im. Lucjan Skierka był również
radnym miasta Rumia. Na skutek ciężkiej choroby zmarł 2 maja
1982 roku.
W pamięci zachował się jako wspaniały Instruktor
i Wychowawca, dla którego praca z młodzieżą była ogromną
radością.

ROZLICZ SWÓJ PODATEK DOCHODOWY W RUMI!

0,35 gr

0,27 gr

Oświata i Wychowanie

Opieka wychowawcza (świetlice
szkolne, pomoc materialna dla
uczniów, podnoszenie kwaliﬁkacji
nauczycieli)

Pomoc Społeczna (domy pomocy
społecznej, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, zasiłki, dodatki
mieszkaniowe, działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej)
Rodzina (świadczenia wychowawcze,
świadczenia rodzinna, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego, spieranie
rodziny, rodziny zastępcze)

0,07 gr

0,06 gr

0,06 gr

0,05 gr

Administracja publiczna

Gospodarka
mieszkaniowa

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

Sport

(gospodarka gruntami i
nieruchomościami)

(oczyszczanie miasta,
utrzymanie zieleni, opieka nad
zwierzętami, oświetlenie ulic,
placów i dróg)

(utrzymanie obiektów
sportowych, wsparcie dla
działalności stowarzyszeń)

0,02 gr

0,01 gr

0,01 gr

0,02 gr

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

Inne wydatki

Twój

(bieżące utrzymanie, remonty
w szkołach)

1 zł
z podatków
Podatek
od
nieruchomości,
transportu,
rolny,
leśny
Rumskie Nowiny nr /luty/

(funkcjonowanie Urzędu
Miasta, Rady Miejskiej)

(działalność Miejskiego Domu
Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej)

(zwalczanie narkomanii i
przeciwdziałania
alkoholizmowi)

(działalność Straży

0,08 gr
Transport i Łączność
(modernizacja, remonty,
budowa dróg,
komunikacja miejska)
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Sport

Podpisanie
umów
sponsorskich

24 stycznia w sali konferencyjnej MOSiR w Rumi nastąpiło oﬁcjalne podpisanie
umów sponsorskich, pomiędzy ﬁrmą Euro Styl i dwoma klubami– Rugby Club
Arka Rumia oraz Orkan Rumia.

– Widzimy potencjał obu klubów,
dlatego zdecydowaliśmy na podpisanie
z każdym z nich umów bezterminowych,
których łączna wartość roczna to 60 tysięcy
złotych. Liczymy na długoterminową
współpracę, która pozwoli klubom
realizować swoje cele, wspierające lokalną
społeczność. Ich działalność jest bliska
naszemu podejściu do zrównoważonego

Przedstawiciele MKS ORKAN Rumia

rozwoju, idei tworzenia nowoczesnych,
atrakcyjnych architektonicznie inwestycji,
które mają także wpływ na aktywizację
mieszkańców, lokalnych społeczności –
mówi Bartosz Podgórczyk, Dyrektor Działu
Marketingu Euro Styl S.A.
Wsparcie drużyn lokalnych powiązane
jest z wejściem dewelopera na atrakcyjny
rynek Rumi. Firma posiada doświadczenie
w rozwijaniu projektów zlokalizowanych w
miejscowościach tworzących aglomerację
Trójmiasta. Rumia z uwagi na atrakcyjność
lokalizacji oraz swoją wielkość jest ważnym
miastem Małego Trójmiasta Kaszubskiego,
dlatego Euro Styl zdecydował się na zakup
dwóch działek o kilkuletnim potencjale
sprzedaży.
– Współpraca z firmą Euro Styl będzie
dla naszego klubu motorem napędowym
do dalszego rozwoju. Nasi zawodnicy

i zawodniczki osiągają coraz większe
sukcesy i na pewno wsparcie finansowe
przełoży się na jeszcze lepsze wyniki
sportowe – powiedział Marcin Kossowski,
trener Rugby Club Arka Rumia.
Firma Euro Styl prowadzi program
„Jesteśmy Fair”, w ramach którego wspiera
lokalne inicjatywy, w tym aktywność
sportową – zarówno kluby, jak i indywidualnych zawodników.
– Jesteśmy częścią większego organizmu
i staramy się współuczestniczyć w życiu
regionu, w którym działamy. Wchodząc na
teren Rumi, podjęliśmy decyzję o wsparciu
dwóch klubów sportowych: Orkanu Rumia
oraz Rugby Club Arka Rumia. Cieszymy się,
że kluby wspierają swoimi działaniami
zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe –
powiedziała Magdalena Reńska, członek
zarządu Euro Styl S.A.

Historia Rumi na wyciągnięcie ręki
Od listopada 2017 roku w Rumi funkcjonuje Cyfrowe Archiwum
Społeczne – jego celem jest gromadzenie zbiorów w formie
cyfrowej i udostępnianie je na dedykowanej witrynie internetowej

www.archiwumcyfrowerumia.pl
Cyfrowe Archiwum Społeczne to projekt realizowany w ramach budżetu
obywatelskiego. Jego administratorem jest Dariusz Rybacki, a całościową
opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Miejski Dom Kultury pod
kierownictwem Agnieszki Skawińskiej.
Zbiory archiwum są stale powiększane o dary kolejnych mieszkańców.
Obecnie na stronie internetowej znajduje się kilkaset różnych
„eksponatów”: zdjęć, pocztówek, dokumentów czy interesujących
informacji.
Oprócz gromadzenia materiałów archiwalnych, w ramach Cyfrowego
Archiwum Społecznego przeprowadzane są także spacery historyczne po
naszym mieście. Zorganizowane grupy chętne do wzięcia udziału w takim
pr zedsięwzięciu prosimy o kontakt na adres mailowy
dariusz.rybacki@gmail.com.

Jeżeli posiadasz fotografie, dokumenty, pocztówki czy inne materiały
dokumentujące historię naszego miasta i chcesz, aby ich cyfrowe
kopie znalazły się w Archiwum Społecznym, skontaktuj się
z administratorem witr yny Dariuszem Rybackim:
dariusz.rybacki@gmail.com, materiały po wcześniejszym umówieniu
skanowane są w siedzibie Miejskiego Domu Kultury.
W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów prywatnych przed
ich umieszczeniem na stronie internetowej konieczna jest pisemna zgoda
właściciela lub dysponenta praw autorskich (stosowny dokument można
wypełnić na miejscu).
Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Finał

WOŚP
w Rumi
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Dzięki zaangażowania całego
sztabu, 48 wolontariuszy oraz
hojności mieszkańców Rumi
udało się pobić zeszłoroczny
rekord i zebrać kwotę:

78 245,99 złotych!

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków na wsparcie polskiej medycyny.
Jej najistotniejszym elementem jest jednodniowa zbiórki publiczna, która odbywa się co roku w drugą niedzielę stycznia.
Angażuje się w nią ponad 1700 sztabów w całej Polsce i na świecie, oraz 120 tysięcy wolontariuszy kwestujących tego dnia
na rzecz WOŚP.
26. Finał WOŚP - jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Fundacja WOŚP
zdecydowała o tym, by wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez
doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci.
W ciągu poprzednich 25 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 825 mln PLN.

14 stycznia odbył się 26. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rumskie
obchody, jak co roku, miały miejsce w hali
Widowiskowo-Sportowej MOSiR Rumia.
Szefem sztabu była Jolanta Król, p.o.
Dyrektora MOSiR.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
w tym m.in.: pokazy taneczne, występy
wokalne i instrumentalne, kawiarenkę,
zamki dmuchane dla dzieci, punkt
pokazowo-pomiarowy PCK. Najwięcej
emocji dostarczyła jednak licytacja. Dzięki
hojności darczyńców wylicytować można
było aż 80 przedmiotów. Najdroższymi
przedmiotami okazały się koszulka Arki

Koncert „Gore Gwiazda” przedszkole nr 1 „Słoneczna Jedynka”

Zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku

Rumskie Nowiny nr /luty/

Gdynia (2000,00 zł) i piłka z autografem
Marcina Gortata (2200,00 zł).
Dodatkowo, wszyscy zainteresowani
mogli zapisać się do bazy potencjalnych
dawców szpiku. Z tej możliwości
skorzystało 56 osób.
– Już siedemnasty rok z r zędu
zorganizujemy na tej hali finał WOŚP.
Robimy tak, aby wszyscy w naszym mieście
byli zaangażowani w organizację sztabu
i aby wszyscy mieli możliwość przyjścia,
zobaczenia i "dotknięcia" Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – wyjaśnia Jolanta
Król, dyrektor MOSiR w Rumi i szef
rumskiego sztabu.

Pokaz formacji tanecznej – Studio tańca Masta Dance

Pokaz formacji tanecznej – Studio tańca Spin

Prowadzenie licytacji - Adrianna Miętka
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Historia

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

Historia przystanku
kolejowego w Rumi Janowie
Modernizowany aktualnie przystanek kolejowy
w Rumi Janowie codziennie mijają setki mieszkańców.
Niewiele osób wie, że jego historia sięga XIX wieku.

Przystanek Rumia Janowo na przełomie XX-XXI wieku. Fot. Wojciech Koliński

Linia z XIX wieku…
Pierwsze wzmianki o budowie linii kolejowej
w miejscu tej obecnej pochodzą z II połowy XIX
wieku. W 1866 roku terenami dzisiejszej Rumi
zaczęło interesować się Towarzystwo Kolei
Żelaznej Berlińsko-Szczecińskiej.
Przedsiębiorstwo planowało przedłużenie
dotychczas wybudowanych linii kolejowych w taki
sposób, aby swoim zasięgiem objąć Gdańsk.
Nowe połączenie miało prowadzić przez Rumię
(właściwie: Zagórze) i folwark Janowo.
Ten plan udało się zrealizować stosunkowo
szybko - budowa linii kolejowej zakończyła się
1 września 1870 roku. Początkowo Towarzystwo
Kolei Żelaznej Berlińsko-Szczecińskiej nie
planowało jednak stworzenia w okolicach Rumi
przystanku. Mieszkańcy okolic zmuszeni byli do
korzystania z odległego o kilka kilometrów
postoju w Redzie. Do czasu…
Janowo walczy o swoje
W interesującym nas okresie właścicielem
dzisiejszego Janowa (wówczas Johannisdorf),
p o c y s t e rs k i e g o f o l w a r k u , b y ł n i e j a k i
W. Wirtschaft. Prowadził on na swojej ziemi
dochodowy biznes, jakim było wykopywanie
wysokokalorycznego torfu na potrzeby

okolicznych miejscowości. Budowa linii kolejowej
tuż przy jego posiadłości musiała być
prawdziwym darem niebios. Nic dziwnego,
że pan Wirtschaft już dwa miesiące po otwarciu
linii kolejowej zasypywał jej budowniczych
petycjami o budowę niewielkiego przystanku
i bocznicy towarowej w okolicy jego majątku.
Ostatecznie przystanek dla ruchu pasażerskiego
wybudowano dopiero w 1880 roku – jeszcze nie w
Janowie, a okolicach dzisiejszego dworca
głównego, czyli Zagórzu.
Janowo w pierwszej kolejności musiało zadowolić
się niewielkim wiaduktem z jezdnią, który
wybudowano w ramach reorganizacji linii
kolejowej w 1907 roku. Jego założenie było
podobne do tego, które przyświeca dzisiejszej
modernizacji: bezkolizyjnie połączyć Janowo
i okolice z główną drogą Szczecin – Gdańsk.
Wiadukt nie przetrwał próby czasu – wysadziły go
wycofujące się wojska niemieckie w 1945 roku.
Osada kolejowa
Momentem przełomowym dla przystanku
w Janowie było odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Nowe władze administracyjne
w 1934 roku podjęły decyzję budowy w okolicy
obecnego peronu SKM osady dla pracowników

Rozkład jazdy z końca XIX wieku. Ze zbiorów A. Sadłowskiego.

kolejowych. Osiedle wybudowane zostało przez
Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Mieszkań dla
Pracowników Kolejowych i składało się z 34
bliźniaczych domków. Każdy mieścił dwa
mieszkania, do dyspozycji mieszkańców było też
użytkowe poddasze i niewielki ogródek. Budynki
te przetrwały do dzisiaj – zlokalizowane są
wzdłuż ulicy Kolejowej i Obrońców Westerplatte.
Najprawdopodobniej już wówczas istniał
w Janowie niewielki przystanek służbowy, który
nie był umieszczany w oficjalnych rozkładach
i służył wyłącznie pracownikom kolei – podobnie
jak dzisiaj Gdynia Cisowa Elektryfikowana.
Znajdował się on tuż przy wspomnianym
wiadukcie z 1907 roku i był bezpośrednim
„przodkiem” dzisiejszego przystanku.
Decyzję o powiększeniu tego niewielkiego
peronu podjęła administracja okupacyjna.
Niemcy zbudowali w latach 1942-43 niewielki
punkt postojowy (haltepunkt), który nosił nazwę
Johannisdorf. W jego obrębie znajdowała się
murowana wiata o wymiarach 4x2,25m. Służył
on, podobnie jak przed wojną, przede wszystkim
mieszkańcom pobliskiej osady kolejowej.
Po wojnie
Zaraz po zakończeniu działań wojennych
przystanek w Janowie Pomorskim (tak brzmiała
jego ówczesna nazwa) nie funkcjonował ze
względu na rozmiar zniszczeń. Później
wybudowano od strony ulicy Sobieskiego peron
według planów niemieckich. Obecny kształt
przystanek w Rumi Janowie uzyskał ze względu
na wprowadzenie ruchu pociągów elektrycznych
w 1957 roku. Wymusiło to na ówczesnej
administracji także podwyższenie peronu do
poziomu znanego współcześnie.
W międzyczasie przystanek przemianowano
najpierw na Janowo Rumia, a następnie Rumia
Janowo. Obecnie do tej nazwy zwykło dodawać
się skrót nazwy przewoźnika – Szybkiej Kolei
Miejskiej.
Znaczenie przystanku Rumia Janowo podniosły
inwestycje mieszkaniowe Spółdzielni
Mieszkaniowej Janowo założonej w 1979 roku.
Rumia naturalnie pomysłowa

Historia
Odtąd peron w Janowie stał się ważnym punktem
k o m u n i k a c y j n y m d l a ro s n ą c e j l i c z b y
mieszkańców. W 1981 roku nad przystankiem
wybudowano kładkę dla pieszych. Warto dodać,
że w skarpach ziemnych konstrukcji wciąż tkwią
elementy wspomnianego wyżej wiaduktu
wybudowanego w tym miejscu w 1907 roku.
Przystanek w Rumi Janowie w kształcie z lat
osiemdziesiątych nie był poważnie
modernizowany do czasów współczesnych. Stąd
przez całe dziesięciolecia uważany był za miejsce

zaniedbane, niepr zyjazne podróżnym
i nieestetyczne.
Zarządcy obiektu nie mieli pomysłu
i funduszy na zagospodarowanie tego terenu.
Jeden z nielicznych rumskich zabytków, czyli
domek toromistrza i dróżnika z 1870 roku,
w 2005 po prostu rozebrano.
W 2017 roku, po wielu latach oczekiwań, do
historii przystanku dopisany został kolejny
rozdział. Rozpoczęła się jego gruntowna
modernizacja, która powoli dobiega końca…

Pocztówka przedwojenna z Rumi, w prawnym górnym rogu widoczna linia kolejowa.

Plany dawnego wiaduktu nad torami w okolicach Janowa.

Nieistniejący domek dróżnika z XIX wieku. Fot. A. Sadłowski.

Rumia dawniej i dziś
Ulica Starowiejska
Ulica Starowiejska od zawsze
łączyła dwie największe wsie
współcześnie tworzące nasze
miasto: Zagórze z Rumią. Jej rola
wzrosła po budowie przystanku
kolejowego w Zagórzu oraz –
razem z ulicą Żwirki i Wigury –
lotniska w Rumi, w rejonie
dzisiejszej ulicy I Dywizji WP.
Zdjęcie z lat osiemdziesiątych (lub
drugiej połowy siedemdziesiątych)
pochodzi ze zbiorów MDK Rumia.

Ulica Starowiejska w latach osiemdziesiątych

Ulica Starowiejska obecnie (Google Maps)

Rumskie Nowiny nr /luty/
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Dodatek
specjalny

CO SŁYCHAĆ W DOLINY REDY I CHYLONKI
nr 160

Chociaż Sylwester już za nami, na postanowienia noworoczne nie jest
jeszcze za późno. Zwykle dotyczą one spraw osobistych,
pracy, diety czy rozprawienia się z nałogiem, ale
czasem warto spojrzeć nieco szerzej. Zatem, czy
takim postanowieniem mogłaby być zmiana
stylu życia na bardziej ekologiczny? Niezależnie
od tego, czy wierzymy w skuteczność
noworocznych tradycji, czy też nie, ten punkt
na liście warto umieścić i przestrzegać –
z zyskiem dla środowiska, dla siebie, dla
naszych dzieci i wnuków.
Wciąż jeszcze pokutuje przeświadczenie,
że ekologicznie to drogo. Nic bardziej mylnego!
Pod warunkiem, że nie oznacza to jedynie

Z EKOLOGIĄ
W NOWY ROK!
zaopatrywanie się w raczej drogą, certyﬁkowaną
żywność „BIO” i „EKO”, co wcale nie jest jednoznaczne
z ekologicznym postępowaniem! Tak naprawdę
przestrzeganie zasad ekologii w codziennym
funkcjonowaniu nie polega na generowaniu
większych wydatków, a na ich ograniczaniu
i przede wszystkim na wypracowaniu nowych
nawyków. Poniżej znajduje się kilka punktów, które
mogą pomóc we wdrożeniu ekologicznych
zachowań, jednak przykładów jest więcej, wystarczy
rozejrzeć się wokół, by dostrzec co jeszcze możemy
zmienić:

üspożywanie wody kranowej, zamiast butelkowanej,
üunikanie niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów, urządzeń, na rzecz przekazywania ich potrzebującym,
üużywanie wielorazowych toreb materiałowych lub z tworzywa, zamiast jednorazowych siatek na zakupy,
ünabywanie tylko tych produktów i artykułów, które faktycznie są nam potrzebne,
üunikanie artykułów jednorazowych,
ünabywanie produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania,
üsegregacja odpadów oraz deponowanie odpadów niebezpiecznych we właściwych do tego miejscach,
üograniczanie zużycia wody (np. podlewanie kwiatów wodą po myciu owoców i warzyw).

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

Niech ten Nowy Rok będzie zdrowy, ekologiczny i zielony, czego Naszym Czytelnikom serdecznie życzymy!

Ogłoszenie Urzędu Miasta Rumi

Szanowni
Państwo

Spalanie śmieci w domowych
piecach jest nielegalne

Trwa sezon grzewczy. Niestety w wielu
domach do pieców trafiają śmieci, które nie
mogą być w ten sposób niszczone. Spalanie
śmieci w domowych piecach jest nielegalne
i p r z e d e w s z y s t k i m j e s t b a rd z o
niebezpieczne dla naszego zdrowia.
W trakcie spalania odpadów wydzielają się
szkodliwe substancje m.in. dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie czy
pyły. Substancje powodują choroby układu
oddechowego, astmę, niewydolność
krążenia, zaburzenia hormonalne, a nawet
zwiększenie ryzyka zachorowania na raka.
Palenie śmieci powoduje odkładanie się
tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co może

być powodem zapalenia się instalacji
kominowej, pożaru domu oraz zatrucia
tlenkiem węgla.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
zakazane jest palenie odpadów
komunalnych i przemysłowych. Nie
m o ż e m y ró w n i e ż p a l i ć o d p a d ó w
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.
Obecnie trwają kontrole funkcjonariuszy

Straży Miejskiej, których celem jest
wyeliminowanie palenia śmieci. Kontrole
przeprowadzane są również na zgłoszenia
mieszkańców. Jeżeli mają Państwo
przypuszczenia spalania śmieci przez
właścicieli posesji, prosimy poinformować
Straż Miejską w Rumi (tel. 58 671 94 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 do kwoty 500,00 zł.
Bardzo prosimy – nie palmy śmieci
w piecach, dbajmy o nasze zdrowie
i czystość powietrza w Rumi.

W razie pytań proszę o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
pod numerami telefonów 58 679 65 60, 58 679 65 03 lub mailowo urzad@um.rumia.pl.

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 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

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.

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.

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.

Decyzje ustalające wymiar podatków dla podatników zamieszkujących na terenie naszego miasta doręczane będą osobiście przez pracowników urzędu
w okresie od 1 lutego do 28 lutego. Każdy z pracowników będzie posiadał identyﬁkator oraz imienne upoważnienie Burmistrza Miasta Rumi.

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
Rumskie Nowiny nr /luty/

12 lutego godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
15 lutego, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
15 lutego, godz. 16.45 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
15 lutego, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
19 lutego, godz. 16.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
19 lutego, godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
19 lutego, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
20 lutego, godz. 16.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
20 lutego, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
20 lutego, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Termin sesji:
22 lutego 2018 rok godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi
Tematy wiodące sesji w dniu 22 lutego 2018 roku:
Proﬁlaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym,
ź Roczne plany pracy Komisji Rady,
ź Kultura, sport i rekreacja w mieście:
ź Sprawozdanie Komisji Kultury,
ź Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi.
ź

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu styczniu 2018 roku:
05.02 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
12.02 godz. 16:00-17:00 - Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
19.02 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz,
26.02 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz.
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Kalendarz imprez

luty2018
01.02-28.02

Wystawa malarstwa Aleksandry Kowalskiej ”Nie tylko morze”,
Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

01.02-28.02

Wystawa rysunku Julii Orciuch,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

01.02-11.02

Lodowisko Syntetyczne,
Boisko ORLIK, ul. Świętopełka 24

06.02-16.02

Wystawa dyplomowa Mariusza Borzyszkowskiego „Odbicie”
(dyplom pod kierunkiem dr hab. B. Cedrzyńskiej, PJATK Gdańsk),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

06.02-16.02

Wystawa dyplomowa Tomasza Konopczyńskiego „Hello my name
is human” (dyplom pod kierunkiem dr hab. B. Cedrzyńskiej,
PJATK Gdańsk), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

17.02-27.02

Wystawa zbiorowa studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów
Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych „Portret”,
pod kierunkiem dr hab. Beaty Cedrzyńskiej,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

02 piątek

09 piątek

godz. 17.00, Czytanie na podwieczorek, prowadzenie
Anna Rekowska i Dorota Wolter,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

10 sobota

godz. 09.00-14.00, Turniej Młodzieżowy MKS ORKAN
rocznik 2006 w Halowej Piłce Nożnej,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

11 niedziela

godz. 13.00-17.00, Mistrzostwa Bałtyku – Baszka Mester
Sport, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 13:00-18:00, Projekt fotograﬁczny
Aleksandry Maj „Portret Polaka”,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:30 Finisaż wystawy fotograﬁi Alicji Walczak
„Energia Światła” oraz spotkanie z autorka zdjęć,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12.00-15.00, Mecz Tenisa Stołowego I liga mężczyzn gr.
Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – AZS
AWFiS II Gdańsk, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

03 sobota

godz. 13:00-18:00, Projekt fotograﬁczny Aleksandry Maj „Portret
Polaka”, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 16.00-18.00, Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

12 poniedziałek

godz. 16.00-21.00, Rumska Liga Halowa – 9 kolejka,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

05 poniedziałek

godz. 16.00-18.00, Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18.00, Kino w bibliotece - familijny wieczór ﬁlmowy
z niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

06 wtorek

13 wtorek

godz. 18.00, Wernisaż wystawy dyplomowej Tomasza
Konopczyńskiego „Hello my name is human” (dyplom pod
kierunkiem dr hab. B. Cedrzyńskiej),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

08 czwartek

godz. 18.00, Wernisaż malarstwa pt. Czysta Forma,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00, Janowski Śledzik – spektakl kabaretowy
z piosenkami lat 20-30 tych,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

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

15 czwartek

godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.00, Wibracja miłości – masaż dźwiękiem,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

16 piątek

godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00, Kurs fotograﬁi portretowej, prowadzenie Piotr
Cwiklinski, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.30, Pokaz ﬁlmu „Ognioodporni (Fireproof)”
w ramach Tygodnia Małżeństwa,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Kino w bibliotece – ﬁlmowy wieczór
z niespodzianką (kino autorskie),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:00, Spotkanie podróżnicze z Anną Rutkowską –
„Dwa lata na bezdrożach Azji” (wyróżnienie Kolosy 2016),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18.00, Wernisaż wystawy dyplomowej Mariusza Borzyszkowskiego „Odbicie” (dyplom pod kierunkiem dr hab. B. Cedrzyńskiej),
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

07 środa

godz. 18.00, Koncert zespołu smyczkowego Aquartet
z Katowic „Od ABBY do QUEEN” oraz wernisaż wystawy
malarstwa Jadwigi Podgórskiej pt. „Kolor to radość”,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00-20.00, IX Rumska Gala Sportu,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 09.00-14.00, Turniej Halowej Piłki Nożnej
im. Kazimierza Bielickiego kl. II-III, SP 10, ul. Górnicza 19

17 sobota

godz. 17.00-19.00, 20-lecie Stowarzyszenia Tańca SPIN
przy MOSiR Rumia, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

Rumia naturalnie pomysłowa
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godz. 09.00-14.00, Turniej Halowej Piłki
Nożnej im. Kazimierza Bielickiego kl. II-III,
SP 10, ul. Górnicza 19

24 sobota

godz. 13.00, Stacja Jazzik- koncert dla dzieci
(projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
Miasta Rumia),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 15.30-22.00, Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej
– V turniej, Hala Widowiskowo- Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00, Koncert Kameralny piosenki A. Osieckiej
i M. Grechuty, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 08.30-15.00, Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym –
III turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

25 niedziela

godz. 11.00-14.00, Radosna Niedziela,
Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 16.00, spektakl komediowy „Lecz się w szpitalu”
– wystawia Teatr Aﬁsz z Torunia,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

26 poniedziałek

18 niedziela

godz. 17.00-19.30, Kabaret OT.TO i Kabaret pod Wyrwigroszem, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

27 wtorek

godz.09.00-12.00, Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego w Pływaniu Drużynowym Dziewcząt
i Chłopców, rocznik 2002-2004, Pływalnia MOSiR,
ul. Rodziewiczówny 8
godz. 09.00-14.00, Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Lekkiej Atletyce
Dziewcząt i Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

godz. 09.00-12.00, Mistrzostwa Rumi w Piłce Ręcznej
Dziewcząt, rocznik 2002-2004,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

19 poniedziałek

godz. 16.00-18.00, Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 09.00-12.00, Mistrzostwa Rumi w Piłce Ręcznej
Chłopców, rocznik 2002-2004,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

20 wtorek

godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00, Kino w bibliotece – wieczór z ﬁlmem niespodzianką,
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

21 środa

godz. 18.00, Wernisaż wystawy zbiorowej studentów Wydziału
Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych „Portret” pod kierunkiem dr hab. Beaty
Cedrzyńskiej, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego, Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

22 czwartek

godz. 18:00, Spotkanie autorskie z Moniką i Grzegorzem
Wasowskimi, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00, Premiera spektaklu „Noc Helvera”,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

Rumskie Nowiny nr /luty/

25.02.2018
25.02.2018

al
ego med
Dla każd ulka
sz
ko
i

PODZIĘKOWANIE DLA
PARTNERÓW
AKCJI
HONOROWE
KRWIODAWSTWO
14 stycznia 2018 w Rumi

wspólnie zebraliśmy

61,2 litrów krwi

