iep
od
leg -l
łoś ec
ci w ie
um
i

NOWINY
RUMSKIE

GRUDZIEŃ 2018 Nr 12

bezpłatny biuletyn
informacyjny
Urzędu Miasta Rumi

(265) ISSN 1897-3620

-lecie
Niepodległości
str. -

ROZMOWA Z BURMISTRZEM
MICHAŁEM PASIECZNYM
11
Rumskie Nowiny nr str./grudzień/

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI JUNIOREK I SENIOREK
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
str. 9

HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW
str. 16-17

2

Spis treści

zawody w siłowaniu
na rękę
Armwrestling
str. 6

Spis treści
WYDARZENIA

3 Wydarzyło się w Rumi
4-5 Obchody Narodowe Święta Niepodległości
KULTURA I SPORT

6
7
7
8
9
9

Puchar Świata w Siłowaniu na Ręce
Stacja Kultura poleca
Gra Miejska w Stacji Kultura
IV Memoriał Jerzego Zienkiewicza
XXXIV Bieg Pokoju
Gimnastyka artystyczna zagościła w Rumi

SAMORZĄD

11
12
12
13

Wywiad z burmistrzem Michałem Pasiecznym
Pożegnalna sesja Rady Miejskiej
Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej Arielem Sinickim
Pierwsze posiedzenie VIII Kadencji

I sesja Rady Miejskiej

INWESTYCJE

10 Prace na ul. Abrahama
10 Rumia walczy ze smogiem
SPRAWY SPOŁECZNE

8
14
14
15
22

Dzień Pracownika Socjalnego
Złote i diamentowe gody
Jesteś tym, co jesz-Naturalnie zadbaj o odporność
Bądź Eko- Pomóż sobie i światu
Rumianie z pasją

HISTORIA

18 Historia „Rumiańskich Zakładów Garbarskich” w Zagórzu
19 Rumia dawniej i dziś
OGŁOSZENIA

16-17
19
20-21
23
24

Harmonogram wywozu odpadów
Co słychać w dolinie Redy i Chylonki?
Kalendarz wydarzeń
Telefony i ogłoszenia
Jarmark Świąteczny

Czujniki smogu

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA RUMI – REDAKCJA: REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, 84-230 RUMIA, UL. SOBIESKIEGO 7, E-MAIL: PROMOCJA@RUMIA.EU | REDAKTOR PROWADZĄCA: ANNA BORYS
REDAKCJA: DARIUSZ RYBACKI, PIOTR SZYMAŃSKI, NATALIA GOŁĄBEK | SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: MAKSYMILIAN BRONK | DRUK: WYDAWNICTWO BERNARDINUM SP. Z O.O. | NAKŁAD 5000 EGZ.

Bądź na bieżąco:
rumia.eu

@RumiaUM

RumiaUM

miasto_rumia

miastorumia

aplikacja BLISKO

Wydarzyło się w

listopadzie
w skrócie

Rumski Klub Turystyki Rowerowej „Bąble” oﬁcjalnie zakończył sezon.
W spotkaniu, oprócz uczestników i opiekunów wycieczek, wzięli
udział m.in. burmistrz Michał Pasieczny oraz przewodniczący rady
miejskiej Ariel Sinicki. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości oraz
opiekunów i uczestników wycieczek rowerowych, odbyło się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Była to nie tylko okazja
do podsumowań, ale i podziękowania sponsorom za wsparcie
organizacji wycieczek dla najmłodszych. Wszystkie osoby, które są
zaangażowane w przedsięwzięcie, otrzymały dyplomy, medale oraz
drobne upominki.

16.11.2018 r. – „Bąble” zakończyły sezon

16-18.11.2018 r. – Spinki nagrodzone podczas mistrzostw Polski
„Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli globalnie
o środowisku naturalnym i losach naszej planety. To również sztuka dla
tych, którzy działają lokalnie, ucząc siebie i innych szacunku do
przyrody. Rumska premiera spektaklu odbyła się w „Dworku pod
lipami”. Spektakl w reżyserii Magdaleny Olszewskiej przeznaczony jest
dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Za produkcję odpowiada fundacja
„Pomysłodalnia”. Główną bohaterką przedstawienia jest dzielna
pszczoła, która podczas wypełniania misji w Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym, spotyka na swojej drodze różne stworzenia. To właśnie
od niej zależy, czy uda się wpłynąć na myślenie ludzi o przyszłości.

W Twardogórze (woj. dolnośląskie) odbyły się XXV Otwarte
Mistrzostwa Polski PZTan (IDO approved event), w których udział
wzięły tancerki z Zespołu Tańca SPIN – MOSiR Rumia. Przez 3 dni
tancerze z całej Polski i nie tylko (m.in. z Włoch, Czech)
rywalizowali w wielu kategoriach tanecznych i wiekowych.
Oceniało ich międzynarodowe jury. – Postanowiliśmy pojechać
na zawody z grupą juniorską, tj. SPINKI 1. Dziewczęta
zaprezentowały 6 choreograﬁi. Były to formacje, mini formacje
i duety. Aż 5 z nich stanęło na podium – mówi Aleksandra
Borowczak, główny trener i choreograf zespołu.

18.11.2018 r. – „Mała Oj-czy-zna” wybrzmiała w MDK-u

Sukcesy klubu Masta Dance na Mistrzostwach
Świata WADF- 19-21.11.2018 r.
Duża i wielka litera, wtrącenia angielskich słówek oraz zawarcie
sarkastycznego wątku w szkolnym wypracowaniu – między innymi te kwestie
językowe rumscy uczniowie poruszyli podczas rozmowy z profesorem Janem
Miodkiem. Było to możliwe, dzięki realizacji programu Słownik Polsko@Polski,
do którego nagranie odbyło się w Stacji Kultura. Zwieńczeniem nagrania było
złożenie życzeń bożonarodzeniowych wszystkim Polakom, a składali je,
wspólnie z uczniami, zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący
rady miejskiej Ariel Sinicki. Premierowa emisja odcinka, w którym pojawią się
mieszkańcy Rumi, odbędzie się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia,
a dokładniej 22 grudnia o godzinie 17:00, na antenie TVP Polonia.
Rumskie Nowiny nr
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Zespół Shadow przywiózł 12 medali
z odbywających się w czeskim Libercu Mistrzostw
Świata World Artistic Dance Federation. Przez trzy
dni tancerki z Rumi rywalizowały w kategoriach
Contemporary Ballet, Jazz Dance i Artistic Show,
prezentując choreograﬁe solowe, duety, mini
formacje i formacje. Reprezentacja UKS Masta
Dance wystąpiła w dwóch kategoriach
wiekowych: 8-11 lat i 12-15 lat. Rumskie tancerki
aż w 7 kategoriach zdobyły tytuł mistrzyń świata.

25.11.2018 r. – Profesor Jan Miodek
odpowiadał na pytania uczniów

-lecie

iepodległości w umi

Obchody Narodowe
Święta Niepodległości
Rumia jeszcze nigdy nie była świadkiem tak uroczystej parady
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w niej udział
uczniowie i nauczyciele, harcerze, rekonstruktorzy historyczni,
miłośnicy dawnej motoryzacji, samorządowcy, działacze społeczni
i wielu mieszkańców chcących wspólnie świętować stulecie
odzyskania niepodległości.
Uroczysty pochód
Obchody rozpoczęła część oﬁcjalna –
przedstawiciele władz miasta, zastępca
burmistrza Piotr Wittbrodt, przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki oraz radni złożyli kwiaty pod
pomnikiem J. Wybickiego i H. Derdowskiego.
Następnie w Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych odbyła się uroczysta msza święta. Zaraz
po niej ruszyła barwna parada – najprawdopodobniej największa w historii Rumi.
W tym roku ulicami przemaszerowali m.in.
członkowie stowarzyszenia „Gdyński Szwadron
Krakusów”, Towarzystwo Rekonstrukcji
Historycznej „Chorągiew Jakuba Wejhera”,
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, żołnierze 18.
Wojskowego Oddziału Gospodarczego czy
członkowie grupy rekonstrukcyjnej Task Force 41.
Nie zabrakło też harcerzy, miłośników dawnych
pojazdów, przedstawicieli służb mundurowych,
uczniów, nauczycieli i wielu innych. Na czele
pochodu w zabytkowym pojeździe jechał sam
marszałek Józef Piłsudski. Grono uczestników
mogło liczyć na pamiątkowe gadżety: opaski
odblaskowe, kotyliony czy specjalne wydanie
Rumskich Nowin, stylizowane na przedwojenne
czasopismo.
– Jestem dumny, że pomysł wspólnego oraz
zgodnego obchodzenia naszego najważniejszego święta, udaje nam się razem
z burmistrzem Michałem Pasiecznym skutecznie
realizować w Rumi – podkreśla Ariel Sinicki,
przewodniczący rady miejskiej, pomysłodawca
wydarzenia – Jestem także bardzo dumny
z naszych mieszkańców, że tak licznie
uczestniczyli w uroczystościach. Poprzeczka
przed przyszłorocznymi obchodami powieszona
jest bardzo wysoko – dodaje.
Dąb Wolności i kapsuła czasu
Trasa tegorocznego pochodu różniła się nieco od
tych znanych z lat poprzednich. Tym razem
zwieńczenie uroczystego pochodu nastąpiło na
Placu Wolności. Na pamiątkę wyjątkowej
rocznicy w obrębie placu, tuż przy pomniku
biskupa Konstantyna Dominika, posadzono
pamiątkowy Dąb Wolności. Pod jego
korzeniami umieszczono kapsułę czasu

zawierającą pamiątki dla przyszłych pokoleń.
Po zakończeniu tej części uroczystości
wypuszczono biało-czerwone balony, wojsko
oddało salwę honorową, a grupa rekonstrukcyjna Chorągiew Wejhera zaprosiła na
pokaz wystrzału armatniego. Natomiast na
parkingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mieszkańcy mogli poznać militaria z różnych
okresów historycznych, skosztować tradycyjnej
wojskowej grochówki czy porozmawiać
z rekonstruktorami historycznymi chętnie
opowiadającymi o swojej pasji.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zorganizowano również okolicznościowy koncert.
Najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne
zaprezentował Chór Cecylia oraz Pomorska
Orkiestra Symfoniczna pod batutą mieszkańca
Rumi Krzysztofa Brzozowskiego.
– Jestem pod wrażeniem organizacji
obchodów Święta Niepodległości w Rumi.
W skali naszego województwa to jedne
z ciekawszych i najbardziej licznych
obchodów, które rozwijają się z każdym rokiem
– mówi Jacek Bendykowski, radny Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Atrakcje w Stacji Kultura
W obchody stulecia odzyskania niepodległości
włączyła się także Stacja Kultura. Mieszkańcy
mogli wziąć udział m.in. w warsztatach
stylizacji retro. W ich trakcie uczestnicy
własnoręcznie przygotowywali stylowe
ozdoby, nakrycia głowy inspirowane modą lat
dwudziestych minionego wieku.
Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert
„Powróćmy jak za dawnych lat”, zorganizowany
z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez
kobiety. Wystąpił zespół Bellcanti z tenorem
Markiem Gerwatowskim przy akompaniamencie
pianisty Mateusza Lipińskiego.
Stacja Kultura zaprosiła także na spotkanie z Anną
Dziewit-Meller, autorką książki „Damy, dziewuchy,
dziewczyny. Historia w spódnicy”.
Mural
Ciekawą inicjatywą mieszkańców było
stworzenie patriotycznego muralu w okolicy
dworca PKP Rumia.
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Legendy armwrestlingu
Puchar Świata w siłowaniu na ręce
Złoty Tur World Cup 2018 w rumi

N a j s i l n i e j s i s p o r t o w c y.
Niezapomniane emocje.
Legendy światowego
armwrestlingu zmierzyły się
w Rumi podczas kolejnej
edycji zawodów Złoty Tur
World Cup. W tym roku
wydar zenie promowała
formuła zatytułowana
Vendetta All Stars.

Czym jest armwrestling?
Armwrestling to sport walki w formule „jeden na jednego”. Dwie zawodniczki lub
dwóch zawodników walczy przy specjalnym stole. Łokcie rąk walczących oparte
są o podłokietniki. Zwycięża ten, kto dociśnie dłoń przeciwnika do poduszki stołu.
W Armwrestlingu obowiązują kategorie wagowe, a w zawodowym rozgrywa się
również pojedynki w kategorii open. Osobno rywalizują kobiety i mężczyźni.

Zwierzęca siła
Puchar Świata po raz pierwszy zorganizowano
w Rumi w 2015 roku. Od tego czasu impreza na
stałe wpisała się do miejskiego kalendarza
wydarzeń sportowych. Każdego roku do naszego
miasta przyjeżdża kilkuset najsilniejszych
zawodników i zawodniczek z ponad 30 krajów i 6
kontynentów: w tym z Afryki, Ameryki
Południowej i Północnej, Australii, Europy oraz
Azji. Wielu z nich dzierży w swoich rodzinnych
stronach tytuły mistrzowskie.
Zawodnicy przyjeżdżający do Rumi – ze względu
na charakter uprawianego przez nich sportu –
wyróżniają się potężnymi posturami i zwierzęcą
wręcz siłą. Jednak jak podkreślają – siłowanie na
ręce to nie tylko mięśnie, lecz także spryt, reﬂeks
i właściwie dobrana taktyka. Dlatego nie są
rzadkością pojedynki, w których Dawid wygrywa
z Goliatem – zawodnicy lżejszych kategorii
pokonują tych nieco większych.

– Rumia powoli staje się stolicą światowego
armwrestlingu, którą znają zawodnicy i kibice
z całego świata. Jest to jedno z największych
i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć
sportowych, jakie jest organizowane w naszym
mieście – mówi radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
W cieniu tragedii
Tegoroczną edycję wydarzenia promowała
formuła Vendetta All Stars, czyli pojedynki między
najlepszymi armwrestlerami w systemie
rundowym. W tym gronie znaleźli się m.in. Denis
Cyplenkov z Rosji, Devon Larrat z Kanady, Scot
Mendelson ze Stanów Zjednoczonych, a także
Polacy: Alex Kurdecha i Marlena Wawrzyniak.
W formule „Vendetta” mieli wziąć udział dobrze
znani kibicom Ukraińcy: Andrey Pushkar i Oleg
Zhokh. W drodze na lotnisko ulegli oni jednak
poważnemu wypadkowi samochodowemu.
W jego wyniku pierwszy z zawodników – legenda
siłowania na ręce – zmarł, natomiast Oleg Zhokh

w ciężkim stanie traﬁł do szpitala. Ta tragedia
położyła się cieniem na całe zawody.
Polacy górą!
W tegorocznych zawodach świetnie spisali się
polscy zawodnicy. W formule Vendetta All Stars
pewne zwycięstwa zanotowali zarówno Alex
Kurdecha, jak i Marlena Wawrzyniak. Na lewą
rękę w kategorii 95 kg trzecie miejsce zajął Lucjan
Fudała. Wśród praworęcznych srebrny medal
w kategorii 78 kg zdobył Dawid Bartosiewicz.
Na podium w kategorii 65 kg wspięła się także
Katarzyna Zaniewska. Zajęła trzecie miejsce.
W koronnych, najcięższych kategoriach –
tj. powyżej 105 kilogramów – złoto zdobyli
zawodnicy z Rosji: Grigorij Liashchuk (prawa ręka)
oraz Dmitry Silaev (lewa ręka). W najcięższych
kategoriach żeńskich – tj. powyżej 65 kilogramów
– najlepsze okazały się Antonina Lissyanskaya
z Kazachstanu (prawa ręka) i Barbora Bajciova
ze Słowacji (lewa ręka).
Zawody dla niepełnosprawnych
W ramach wydarzenia tradycyjnie zorganizowano
także Puchar Świata w Armwrestlingu Zawodników
N i e p e ł n o s p r a w n y c h . N a z a p ro s z e n i e
organizatorów przyjechali czołowi światowi siłacze
z niepełnosprawnością.
– Armwrestling w wykonaniu niepełnosprawnych
to pokaz wielkiej siły, ale też determinacji i chęci
przełamywania własnych barier. Jestem pewien,
że dzięki takim wydarzeniom rośnie świadomość
społeczna dotycząca niepełnosprawnych
spor towców. Dziękuję zawodnikom za
determinację, a kibicom za doping – mówi radny
Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
Rumia naturalnie pomysłowa

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

Damy, dziewuchy, dziewczyny.
Podróże w spódnicy Anny Dziewit-Meller
Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy Anny
Dziewit-Meller jest jej drugą książką skierowaną do młodszych
czytelników.
Tym razem autorka opisała historie
podróżniczek, które pomimo przeciwności
losu wyruszyły w dalekie wyprawy, dokonały
odkryć archeologicznych bądź zdobyły Koronę
Ziemi. Książka jest stylizowana na czasopismo
w którym możemy znaleźć felieton, wywiady,
ogłoszenia, a jego redaktorką naczelną jest
Nellie Bly, czyli dziennikarka, która w roku
1889 udała się w podróż dookoła świata.
Pozostałymi bohaterkami są np. Gudrid
Thorbjarnardottir, pierwsza kobieta z Europy,
która dopłynęła na zachodnią półkulę; Mary
Kingsley, badaczka nieznanych plemion
afrykańskich czy też Felicity Aston – brytyjska
podróżniczka i badaczka klimatu arktycznego,
która jako pierwsza osoba na świecie przebyła
samotnie na nartach Antarktydę.
W książce znalazło się również miejsca dla

dwóch polskich podróżniczek – Marii
Czaplickiej oraz Krystyny ChojnowskiejLiskiewicz. Pierwsza z nich urodziła się w roku
1886 w Królestwie Polskim, ukończyła London
School of Economics oraz Oxford Univeristy,
gdzie studiowała antropologię, a później
została badaczką Syberii i szamanizmu.
Natomiast Krystyna Chojnowska-Liskiewicz,
urodzona w roku 1936 w Warszawie, inżynier
budowy okrętów, jako pierwsza kobieta
samotnie opłynęła świat.
W książce Anny Dziewit-Meller jest jeszcze
więcej historii niesamowitych kobiet
podróżniczek. Ta lektura zaciekawi nie tylko
d z i e c i , a l e t e ż i d o ro s ł y c h , k t ó r z y
z pewnością nigdy nie słyszeli o niektórych
bohaterkach „Dam, Dziewuch, Dziewczyn”.
Daria Ignatowska, Stacja Kultura

Gra w Stacji Kultura!
Co działo się w Rumi 100 lat temu, tuż po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
Sprawdzali to uczestnicy gry miejskiej pt.
„Pociąg do niepodległości”, rozwiązując
zagadkę kryminalną oraz poznając
ciekawostki historyczne dotyczące miasta.
Na najlepszych śledczych czekały nagrody.
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
w Stacji Kultura odbyła się kryminalna gra miejska z historią w tle pt. „Pociąg do
niepodległości”.
Uczestnicy zabawy przenieśli się w czasie do 9 lutego 1920 roku, dokładnie
w przeddzień symbolicznych zaślubin Polski z morzem. W tym czasie pieszo,
konno oraz koleją przemieszczały się przez Rumię oddziały Błękitnej Armii,
kierując się do Wejherowa i Pucka. Przy peronie zatrzymał się wojskowy pociąg,
którym podróżował sam generał Haller. W trakcie postoju generał zorientował
się, iż z jego wagonu zginęły tajne dokumenty.
– Gracze wcielili się w postać oﬁcera żandarmerii w 11. Dywizji Piechoty, której
posterunek znajdował się na dworcu w Rumi. Oﬁcerom zostało powierzone
zadanie najwyższej wagi, a dokładniej rozwikłanie zagadki zniknięcia tajnych
dokumentów generała Hallera – opowiada Kinga Lanc, kierownik działu
promocji Stacji Kultura.
Miłośnicy historii, uzbrojeni wyłącznie w smartfony, ruszyli w emocjonujący
pościg szlakiem rumskich ulic, nazwanych imionami postaci związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – Antoniego Abrahama, Hipolita
Rumskie Nowiny nr
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Roszczynialskiego, Marii Rodziewiczówny, Hieronima Derdowskiego, Józefa
Piłsudskiego, Józefa Hallera oraz Ignacego Paderewskiego. Przy okazji
poszukiwań szpiega, poznać można było ciekawostki historyczne związane
z bohaterami oraz z samym miastem.
Wyśledzenie i aresztowanie złoczyńcy okazało się nie lada wyzwaniem, dlatego
dla najskuteczniejszych detektywów biblioteka przygotowała atrakcyjne
nagrody.
Gra dostarczyła uczestnikom wiele radości, a także pozwoliła inaczej spojrzeć
na miasto, w którym żyją na co dzień. Mieszkańcy dowiedzieli się, jakie realia
panowały w Rumi 100 lat temu, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
– Mamy także dobrą informację dla tych, którym nie udało się uczestniczyć
w naszej zabawie. Od 15 listopada gra będzie dostępna dla wszystkich
czytelników, w godzinach otwarcia Stacji Kultura. Wystarczy mieć smartfona,
zainstalowaną aplikację Action Track i pobrać kod QR. Kody oraz niezbędna
instrukcja będą dostępne bezpośrednio u pracowników – podsumowuje
kierownik działu promocji Stacji Kultura.
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Sport

Ponad 120 tenisistów – zarówno
profesjonalnych zawodników, jak i amatorów –
wzięło udział w kolejnej edycji Memoriału.
Rywalizowano w kategoriach młodzieżowych,
swoich sił mogli spróbować także zawodnicy
powyżej 45. roku życia. Tradycyjnie przygotowano też kategorię rodzinną.
– W czwartym Memoriale im. Jerzego

Zienkiewicza, organizowanym w MOSiR, mogli
wziąć udział mieszkańcy, zawodnicy i kibice.
Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”
kolejny raz zapewniła mieszkańcom doskonałą
formę bezpiecznego i aktywnego spędzenia
niedzieli na sportowo – mówi radny Piotr
Bartelke.
W organizację zawodów zaangażowani byli
przede wszystkim członkowie stowarzyszenia
Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto
oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi.
Memoriał przyciągnął wielu uczestników oraz
kibiców, którzy zadbali o wspaniałą atmosferę
oraz rywalizację sportową na wysokim
poziomie. Na najlepszych tenisistów stołowych
czekały nagrody rzeczowe i ﬁnansowe.
Jerzy Zienkiewicz był pasjonatem tenisa
stołowego, założycielem i prezesem Akademii
Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”. Między
innymi z jego inicjatywy reaktywowano w 2011
roku sekcję tenisa stołowego SL SALOS Rumia.
W pamięci miłośników sportu zapisał się jako
człowiek, które nieustannie dążył do
popularyzacji sportu w Małym Trójmieście
Kaszubskim.

jest najtrudniejszym polem do działania,
również z tego względu, że nie zawsze jesteśmy
w stanie pomóc mieszkańcom – podkreślił.
Przedstawiciele władz gminy spotkali się
również z pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rumi, którzy także zostali
docenieni i nagrodzeni za codzienny trud.
Samorządowcy zgodnie przyznają, że bez
wysiłku podejmowanego przez pracowników
socjalnych, trudno byłoby m.in. zapobiegać
przemocy domowej czy też nieść pomoc
seniorom i osobom niepełnosprawnym.

– Dzień Pracownika Socjalnego to bardzo
ważne święto z naszej perspektywy, czyli osób
wykonujących na co dzień ten zawód. Jest to
bardzo ciężka, wymagająca i stresująca praca,
jednak przynosi również wielką satysfakcję,
a my oddajemy się jej z misją,
zaangażowaniem i empatią – powiedziała
Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u.

IV Memoriał Jerzego
Zienkiewicza

Zawodnicy upamiętnili legendę tenisa stołowego
Już po raz czwarty w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
zorganizowano turniej tenisa
stołowego. Jego celem było
upamiętnienie Jerzego Zienkiewicza
– zmarłego w 2015 roku działacza,
prezesa Akademii Tenisa Stołowego
„Małe Trójmiasto”.

Sprawy społeczne
Na co dzień niosą pomoc potrzebującym, nierzadko wywołując
uśmiech na ich twarzach. Tym razem, to
oni mieli powody do radości. Mowa
o pracownikach socjalnych, którzy
w listopadzie obchodzili swoje święto.
Z tej okazji osoby zatrudnione
w M i e j s k i m O ś ro d k u Po m o c y
Społecznej oraz Centrum Integracji
Społecznej w Rumi spotkały się
z przedstawicielami władz. Nie
zabrakło podziękowań oraz wzruszeń.

Prezentacja multimedialna, przemówienia
i liczne wyrazy wdzięczności – tak w kilku
słowach można podsumować spotkanie,
którego głównymi bohaterami byli pracownicy
CIS-u. Choć jednostka istnieje dopiero 1,5 roku,
to już może się pochwalić pewnymi sukcesami,
co doceniają m.in. władze miasta.
– Drodzy państwo, życzę wszystkiego
najlepszego, przede wszystkim wytrwałości
oraz uśmiechu, którym codziennie obdarzacie
podopiecznych – powiedział Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. – Z perspektywy pracownika
urzędu mogę stwierdzić, że pomoc społeczna

Rumia naturalnie pomysłowa

Sport

XXXIV Bieg Pokoju
Setki osób wzięły udział w XXXIV Biegu Pokoju. Tym razem wydarzenie
zorganizowano w ramach cyklu Kaszubskie Grand Prix Małego Trójmiasta.
Na uczestników czekały pięciokilometrowe pętle
biegowe lub nordic walking. Linia startu i mety
zorganizowana została w pobliżu karczmy Zochlina
– w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
– Bieg Pokoju to jedna z najdłużej organizowanych
cyklicznych imprez sportowych w Rumi – mówi
Jolanta Król, dyrektor MOSiR. – Ze względu na
remont stadionu przenieśliśmy wydarzenie do
okolicznych lasów. Uczestnikom taka zmiana się
najwyraźniej spodobała, bo zanotowaliśmy
największą frekwencję w historii. Obecnie
zastanawiamy się czy nie pozostać przy takiej trasie,

jednak na konkretne decyzje jeszcze za wcześnie –
dodaje.
W kategorii biegowej najszybszy okazał się Paweł
Tomeczkowski, który na pokonanie 5-kilometrowej
pętli potrzebował 19 minut i 20 sekund. Tuż za nim na
mecie zameldował się Radosław Zajk (19 minut, 48
sekund) i Grzegorz Żurek (19 minut, 52 sekundy).
Wszyscy zawodnicy podkreślali wyjątkowość trasy
przygotowanej w Rumi. Pierwsze trzy kilometry
stanowił podbieg pod morenowe wzgórza, dopiero
po tym wysiłku zawodnicy mogli liczyć na nieco
łatwiejszy etap prowadzący „z górki”.

– W tym roku oprócz zmagań biegowych
zaproponowaliśmy także spacer z kijami nordic
walking. Trasa miejscami była dość wymagająca,
jednak zawodnicy wracali uśmiechnięci
i zadowoleni. Dopisała nam też pogoda –
podsumowuje Jolanta Król.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w pozostałych
kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe,
dyplomy oraz puchary. Poszczególne etapy
Kaszubskiego Grand Prix Małego Trójmiasta
zorganizowano także w Bolszewie oraz Redzie.

Gimnastyka
artystyczna
zagościła w MOSiR
Szyk, gracja i niebywałe umiejętności sportowe. Tak można podsumować postawę zawodniczek
biorących udział w kolejnej edycji Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Juniorek w Gimnastyce
Artystycznej Rumia 2018. Wydarzenie odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Mistrzostwa po raz kolejny zgromadziły
reprezentacje z całego kraju. Do Rumi przyjechały
gimnastyczki m.in. z Krakowa, Warszawy,
Szczecina, Łodzi, Poznania czy Wrocławia. Jak
p o d k re ś l a j ą o rg a n i z a t o r z y – z a w o d y
gimnastyczne pojawiły się w hali MOSiR już kilka
miesięcy po jej otwarciu, więc podobne
przedsięwzięcia to w naszym mieście tradycja.
W tym roku drużynowe mistrzostwo Polski
juniorek zdobył zespół PTG Sokół Kraków
w składzie Magdalena Karcz, Emilia Heichel
i Emilia Komarewicz. Drugie miejsce zajął zespół
UKS Jantar Gdynia. Trzecie – SGA Gdynia.
Rumskie Nowiny nr
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Wśród seniorek najlepsze okazały się zawodniczki
SGA Gdynia: Kornelia Pacholec i Natalia Kozioł.
Kolejne miejsca na podium zajęły zespoły UKS
Jantar Gdynia i PTG Sokół Kraków.
W czasie zawodów oﬁcjalne zakończenie kariery
sportowej ogłosiły Angela Kosoulieva oraz Julia
Woźniak z klubu SGA Gdynia.
– Jest to dla mnie szczególna chwila. Właśnie na
zawodach w Rumi dwa lata temu odbył się mój
ostatni start. Rozwój mojej kariery sportowej
przerwała nagła kontuzja. Na pewnym etapie
jest to nierozerwalnie związane z profesjonalnym
sportem – mówiła podczas zawodów Julia

Woźniak, która gimnastykę artystyczną uprawiała
z sukcesami przez 11 lat.
Gimnastyka artystyczna jest jedną z najbardziej
efektownych dyscyplin sportowych. Zawodniczki
indywidualnie lub zespołowo wykonują ćwiczenia
z jednym lub kilkoma przyborami: piłką, wstążką,
obręczą, skakanką, parą maczug lub układ
taneczno-akrobatyczny bez przyborów.
Sędziowie oceniają występy pod kątem
równowagi, elastyczności, umiejętności
posługiwania się przyborami oraz wartości
artystycznej całego występu.
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Inwestycje

chodnik na Ul. Abrahama

Rozpoczęły się prace
związane z modernizacją
chodnika przy ulicy
Abrahama. Za wykonanie 600
metrów kwadratowych
nawierzchni z kostki
brukowej odpowiada ﬁrma
Impact. Koszt przedsięwzięcia
to około 145 tysięcy złotych.

Wszystkie działania związane z remontem chodnika
na odcinku od ulicy Starowiejskiej do mostku nad
Zagórską Strugą (ulica Torowa) powinny zakończyć
się w grudniu tego roku. Prace będą prowadzone
w taki sposób, by umożliwić okolicznym mieszkańcom
swobodny dostęp do swoich nieruchomości.
Przypomnijmy, że na początku października
zakończyła się modernizacja odcinka ulicy
Abrahama od mostu nad Zagórską Strugą do ulicy
Piłsudskiego. Zadanie, warte niespełna 650 tysięcy
złotych, również realizowała ﬁrma Impact.

Rumia Walczy ze smogiem
Sezon zimowy wiążę się z obniżeniem jakości powietrza. Wynika to ze
zwiększonej emisji substancji szkodliwych – często w wyniku spalania
w domowych piecach nieodpowiednich materiałów. Miasto podejmuje
działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków tego
zjawiska.

Pył pod kontrolą
Przygotowania do sezonu zimowego rozpoczęły się
już w marcu 2018 roku. Urzędnicy testowali
nowatorskie urządzenia pomiarowe autorstwa
naukowców z Politechniki Gdańskiej. Stacje
pozwalają skutecznie mierzyć poziom
zanieczyszczeń w powietrzu, a przy tym wyróżniają
się niewielkim kosztem oraz dużą dokładnością.
Gmina planuje zakup pięciu tego typu urządzeń,

a co za tym idzie – stworzenie sieci miejskiego
monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie
zbierane dane będą ogólnodostępne dla
mieszkańców.
Częste kontrole
Jedną z przyczyn powstawania smogu jest
niewłaściwe korzystanie z pieców domowych.
Dlatego rumscy strażnicy miejscy regularnie
kontrolują te gospodarstwa domowe, co do których
zachodzi podejrzenie spalania niewłaściwych
substancji.
Większość kontroli odbywa się tradycyjną metodą,
poprzez bezpośrednie zajrzenie do kotłowni i pieca.
Jeśli mundurowi mają jakiekolwiek wątpliwości co
do paliwa, wówczas pobierane oraz badane
są próbki popiołu.
Strażnicy każdego roku nakładają za podobne
wykroczenia nawet kilkanaście mandatów.
Ich wysokość waha się od 20 do 500 złotych,
a w przypadku odmowy przyjęcia grzywny lub gdy
sytuacja się powtarza, mundurowi kierują wniosek
do sądu. W takim przypadku kara ﬁnansowa może
wynieść nawet 5000 złotych.

Prace polegały m.in. na wymianie zdegradowanej
nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników.
Bezpieczeństwo zwiększyło się również, dzięki
zastosowaniu progów zwalniających oraz
wyniesieniu tarczy skrzyżowania z ulicą Morską.
W ramach inwestycji został także wykonany remont
mostu nad Zagórską Strugą.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, prace miały
się zakończyć w połowie listopada tego roku, jednak
wykonawcy udało się oddać inwestycję do użytku na
długo przed upływem ostatecznego terminu.
Oﬁcjalny odbiór, z udziałem przedstawicieli rady
miejskiej, odbył się 2 października. Obecnie
analizowane są możliwości pozyskania środków
na wymianę nawierzchni asfaltowej.

W razie pytań lub wystąpienia
nieprzewidzianych trudności –
prosimy o kontakt z Wydziałem
Inżynierii Miejskiej (tel. 58 679 65
43) lub z radnym Krzysztofem
Woźniakiem (tel. 666 169 049).
– Takie interwencje zdarzają się właściwie w całym
mieście, między innymi dlatego potrzebujemy
rozbudowanej sieci czujników – podsumowuje
Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi.
Smog – zabójczy dla człowieka
Jak wynika z badań Komisji Europejskiej Polacy
oddychają najbardziej zanieczyszczonym
powietrzem w całej Unii. Każdego roku przyczynia
się ono do śmierci 43 tysięcy ludzi.
Ogromną szkodliwość smogu podkreślają eksperci –
między innymi dr med. Barbara Jasiewicz-Honkisz
z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla
w Krakowie.
– Smog szkodzi każdemu układowi organizmu nie
tylko oddechowemu, ale też np. układowi krążenia.
Nasze badania wykazały, że na wpływ smogu
wrażliwy jest układ krążenia nie tylko osób
starszych, mających różne czynniki ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych, ale też osób młodych,
zwłaszcza kobiet – mówi dr Jasiewicz-Honkisz
w komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej.
Dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłów może
mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca
(nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko
zachorowania na choroby nowotworowe,
szczególnie płuc. Nowe badania świadczą
o ujemnym wpływie smogu na zdrowie kobiet
ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar
urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania
przebiegu ciąży).

Samorząd

11

Wywiad z burmistrzem
Michałem Pasiecznym
Michał Pasieczny – 41 lat, mąż i ojciec. Absolwent Akademii Morskiej
w Gdyni. Od 2004 roku trener-wolontariusz. Przez 10 lat prowadził
stowarzyszenie. Sportowiec, Mistrz Polski z drużyną Rugby Arka
Gdynia, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski Rugby 7 z RC Arka
Rumia. W klubie Arka Rumia społecznie prowadził administrację,
pozyskiwał również ﬁnanse na: obozy, zajęcia, sprzęt i turnieje.
Przez lata prowadził program „Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez sport”. Radny i przewodniczący rady
w kadencji 2010-2014. Burmistrz Rumi od 2014 roku.

Redakcja Rumskich Nowin: Po raz drugi udało
się Panu objąć stanowisko burmistrza Rumi.
Czy wynik jest satysfakcjonujący?
Burmistrz Michał Pasieczny: Wynik jest
olbrzymim sukcesem. Bardzo dziękujemy
mieszkańcom Rumi za ogromne poparcie.
Cieszymy się, że aż tylu radnych z komitetu Ponad
Podziałami zdobyło mandat. Także i mój wynik
jako burmistrza jest bardzo wysoki, co świadczy
o ogromnym zaufaniu mieszkańców, za co
jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
RN: Które z dotychczasowych działań, Pana
zdaniem, przekonały mieszkańców do właśnie
takiego wyboru?
MP: Myślę, że mieszkańców przekonała przede
wszystkim spokojna praca i ucięcie wszelkich
sporów. Dzięki temu udało nam się zrealizować
wiele zadań i dotrzymać danego słowa.
Udowodniliśmy, że to, co przez wiele lat było
niemożliwe, teraz staje się rzeczywistością. Mam
tu na myśli ciąg wzdłuż Zagórskiej Strugi, który
okazał się hitem, a chcemy go etapowo
rozbudowywać. Marzeniem wielu mieszkańców
było zagospodarowanie Góry Markowca, gdzie
trwają działania proceduralne, pojawiają się
pierwsze przetargi, a zakończyły się już prace
archeologiczne. Jeśli chodzi o komunikację to
tzw. Droga Trzech Powiatów i tunel w Janowie,
który pozwoli jeździć na skróty mieszkańcom
Janowa i rozładuje korki w całym mieście. Bardzo
istotne są też tereny inwestycyjne, które zwiększą
liczbę miejsc pracy i wpływy do budżetu miasta,
co pozwoli na realizację kolejnych inwestycji oraz
zadań społecznych.
RN: Jaki jest największy sukces i największe
niepowodzenie minionej kadencji?
MP: Największym sukcesem jest pozyskanie
ogromnych środków zewnętrznych, co pozwala
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na realizację wielu projektów. Bez tych pieniędzy
byłoby to niemożliwe. Te środki udało się zdobyć,
dzięki zbudowaniu odpowiedniego zespołu.
Natomiast jeśli chodzi o niepowodzenie,
to wskazałbym jedynie opóźnienia różnych
projektów. Nie jest to jednak zależne od nas,
przyczyną są procedury administracyjne.
RN: Z czego czerpie Pan siłę i motywację
do dalszej pracy?
MP: Uwielbiam tworzyć, praktycznie przez całe
życie udzielam się społecznie w różnych
dziedzinach – od sportu, poprzez organizację
imprez, aż po współpracę z placówkami
wychowawczymi, czyli tak naprawdę dziećmi
pokrzywdzonymi przez los. Efekty tych działań
mnie napędzają. Cały zespół pracowników oraz
radnych podchodzi do swoich zadań podobnie,
co powoduje, że jest to dla mnie ogromna
motywacja i doping do dalszej pracy.
RN: Wielokrotnie podkreślał Pan, że
poprzednią już radę cechowała współpraca
i wzajemne zrozumienie. Czy obawia się Pan,
że teraz się to zmieni?
MP: Mam nadzieję, że to się nie zmieni, czas
pokaże.
RN: Co będzie dla miasta priorytetem
w najbliższych latach?
MP: Skupimy się na kontynuacji dotychczasowych działań i wykorzystaniu środków
zewnętrznych. Trzeba pamiętać, że zakontraktowanie w umowach ponad 60 milionów
złotych to nie wszystko. Musimy dopilnować, aby
te wszystkie projekty zostały skutecznie
zrealizowane.
RN: Jakie wyzwania czekają Rumię?
MP: Największym wyzwaniem będą ﬁnanse,
dostrzegam zagrożenie w nakładaniu na
samorządy kolejnych obciążeń ﬁnansowych

przez Rząd. Reforma oświaty i ruchy związane
z subwencją zmusiły nas, tylko w 2018 roku,
do przesunięcia około 4 milionów złotych na
zadania oświatowe. Nie przyniosło to żadnych
korzyści dzieciom czy nauczycielom,
a te pieniądze mogły zostać spożytkowane na
kolejne zadania społeczne czy inwestycyjne. Jest
też kwestia kolejnych wprowadzanych przez rząd
podatków, które będziemy musieli wdrożyć.
Chodzi o prawo wodne i opodatkowanie
mieszkańców oraz przedsiębiorców za wody
opadowe, spływające do kanalizacji burzowej.
Miasto będzie musiało regulować ten podatek do
Wód Polskich (Państwowe Gospodarstwo Wodne
„Wody Polskie” – przyp. red.). W ten sposób, po raz
kolejny, rząd zrzuci na samorządy dodatkowe koszty,
co ograniczy nasze wydatki na działania społeczne
oraz inwestycyjne, co jest bardzo nie w porządku.
RN: Gdyby miał Pan wskazać dowolne miasto
na Ziemi, którym mogłaby się wzorować albo
już wzoruje się Rumia, to byłoby to?
MP: Wzorujemy się na wielu miastach, przede
wszystkim z naszego województwa i kraju.
Gdynia może być świetnym przykładem na
płaszczyźnie pomocy społecznej. Od Pruszcza
Gdańskiego uczyliśmy się pozyskiwania
inwestorów. Staramy się brać przykład z wielu
samorządów, w różnych dziedzinach. Chcemy
wykorzystywać to, co dobrze funkcjonuje
u innych. Nie boimy prosić o radę.
RN: Ostatnie pytanie. Jak oczyma wyobraźni
widzi Pan Rumię za pięć lat?
MP: Przede wszystkim większa przepustowość na
drogach za sprawą węzła Janowo z tunelem.
Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie
projekty, o których wcześniej mówiłem,
a to spowoduje, że efektów nie trzeba będzie już
sobie wyobrażać, a będą one namacalne.
Dziękujemy za rozmowę.
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Samorząd

Łącznie 718 uchwał podjęła Rada Miejska Rumi w latach 2014-2018. Na początku
listopada radni mijającej kadencji spotkali się po raz ostatni.
Sesję otworzyły oﬁcjalne gratulacje dla
zawodników klubu Arka Rumia. Zespół zdobył
mistrzostwo I ligi rugby.
– Gratuluję sukcesu naszym rugbistom. Warto
pamiętać, że działalność klubu to nie tylko
sport, ale i działania społeczne, charytatywne.
Z a w o d n i c y z b i e r a j ą ś ro d k i d l a o s ó b
potrzebujących, niepełnosprawnych. Arka
Rumia jako jedyny klub sportowy otrzymywał
wsparcie ﬁnansowe na działania mające
zapobiegać wykluczeniu społecznemu. W tę
pracę nasi rugbiści wkładają dużo serca
i za to bardzo dziękuję – mówił burmistrz
Michał Pasieczny.
Podczas sesji omawiano zagadnienia związane
z gospodarką odpadami. Radni analizowali
możliwości wsparcia Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych w kontekście stale zwiększającej
się ilości odpadów w gospodarstwach
domowych.
Zdecydowano też o przyznaniu dotacji celowej
dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni. Wsparcie ﬁnansowe pozwoliło na zakup
drukarki do karetki obsługującej nasze miasto.
Sesję zakończyły oﬁcjalne podziękowania dla
radnych.
– Miniona kadencja była wyjątkowa. Był to
czas spokoju i współpracy. Podczas sesji
spieraliśmy się, jednak w sposób
konstruktywny, nigdy nie ponosiły nas emocje
– mówi radna Małgorzata Łoboz. – Wiele
spraw omawiano podczas posiedzeń
poszczególnych komisji. Radni rozumieli
p ot r ze b y m i e s zka ń ców i b yl i d ob r ze

przygotowani merytorycznie. Dzięki temu
udało się dokończyć wiele inwestycji, a także
rozpocząć nowe. Mieszkańcy docenili nasze
działania, wielu radnych zostało bowiem
ponownie wybranych na swoje stanowiska –
dodaje.
W minionej kadencji najkrótsze posiedzenie
rady trwało około 10 minut, a najdłuższe
ponad 6,5 godziny. Podczas wszystkich sesji
radni podjęli łącznie 718 uchwał. Grono
radnych było dość różnorodne. Znaleźli się
w nim m.in. nauczyciele, wykładowcy,
przedsiębiorcy, emeryci, ﬁzjoterapeuta,
a nawet artysta.
Różnice było widać również pod względem
pokoleniowym. Najstarszy z samorządowców
miał 70 lat, najmłodszy – 33 lata.

Rozmowa z Arielem Sinickim,
przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi
Redakcja Rumskich Nowin: Nowa kadencja
Rady Miejskiej przynosi pewne zmiany
formalne. Które z nich są najważniejsze?
AS: Nowa kadencja została przedłużona o rok.
Poprzednio były to cztery lata, teraz radni
wybrani zostali na lat pięć. Ponadto dzięki
wprowadzeniu nowego systemu
informatycznego mieszkańcy mogą łatwo
sprawdzić kto i w jaki sposób głosował na dane
uchwały. Oznacza to, że wyborcy są w stanie
szybko weryﬁkować czy radny głosuje zgodnie
ze swoimi zapowiedziami. Uważam, że to krok
w dobrą stronę.
RN: Jakie wyzwania stojące przed radnymi
najbliższej kadencji są Pana zdaniem
najważniejsze?

AS: Najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy
utrzymali zgodną współpracę między sobą. To
przełoży się na sukcesy w pozyskiwaniu środków i
realizację kluczowych inwestycji i działań
społecznych dla naszych mieszkańców. Możliwe
będzie wykonanie nawet najbardziej ambitnych
inwestycji, takich jak budowa Urzędu Miasta,
rewitalizacja Zagórza i Góry Markowca czy też
węzłów integracyjnych.
RN: Ostatnie lata były chyba
najspokojniejszym okresem w dziejach
naszego samorządu. Czy uważa Pan, że taki
stan rzeczy uda się zachować?
AS: Skład Rady Miejskiej nieco się zmienił,
dlatego siłą rzeczy zajdą też pewne zmiany
w podejściu do omawianych przez nas tematów.

Pomimo różnic w poglądach, liczę, że wzgląd na
dobro Rumi pozwoli wznieść się ponad
podziałami i rzetelnie pracować na rzecz miasta.
RN: Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne,
dodatkowo transmitowane i dostępne
w internecie. Z uchwałami można zapoznać
się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dlaczego warto przynajmniej raz na jakiś czas
przejrzeć te materiały?
AS: Rumia od kilku lat stara się maksymalnie
ułatwić dostęp do tych informacji. Z pewnością
warto zapoznawać się z decyzjami podejmowanymi podczas sesji Rady Miejskiej.
Rozmawiamy bowiem o problemach, które
bezpośrednio dotyczą mieszkańców.
Dziękujmy za rozmowę.
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PIERWSZE
POSIEDZENIE
VIII KADENCJI
Pod koniec listopada odbyło
się pierwsze posiedzenie Rady
Miejskiej w nowym,
powyborczym składzie. Radni
złożyli uroczyste ślubowanie,
ustalono też składy
poszczególnych komisji.
Nowy skład Rady Miejskiej to zarówno
doświadczeni samorządowcy, jak i debiutanci.
Wśród tych ostatnich dużą część stanowią
działacze społeczni dobrze znani mieszkańcom
ze swojej obywatelskiej aktywności.
W Radzie Miejskiej ponownie zasiedli: Ariel
Sinicki, Krzysztof Woźniak, Maria Bochniak,
Beata Ławrukajtis, Karolina Rydzewska, Piotr
Bartelke, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Lucyna
Szypuła, Marcin Kaczmarek, Leszek Grzeszczyk,
Magdalena Mrowicka, Michał Kryża, Florian
Mosa i Henryk Grinholc.
Wśród nowych radnych znaleźli się Liliana
Bareła-Palczewska, Anna Okrój, Teresa Hebel,
Mateusz Socha, Barbara Jasińska, Leszek
Kiersznikiewicz oraz Bogdan Formella.
Tradycyjnie podczas pierwszej sesji wybrano
przewodniczącego i wiceprzewodniczących,

a także ustalono składy poszczególnych Komisji.
Radni oraz burmistrz Michał Pasieczny złożyli
też uroczyste ślubowanie.
– Chciałbym, tym razem już oﬁcjalnie,
podziękować za ogromne zaufanie, którym
zostaliśmy obdarzeni. To wielki zaszczyt
pracować w zespole, który zainicjował
przedsięwzięcia, takie jak węzeł Janowo czy
budowa tzw. drogi trzech powiatów, które
odmienią nasze miasto – powiedział Michał
Pasieczny, burmistrz Rumi.
Przewodniczącym Rady Miejskiej ponownie
został wybrany Ariel Sinicki, natomiast na
wiceprzewodniczących wybrano Marię
Bochniak oraz Floriana Mosę.
– Wciąż będziemy dążyć do dalszej współpracy
ponad podziałami, również z innymi

samorządami, ponieważ jest to klucz do
rozwoju naszego miasta. Obiecuję, że nie
zawiedziemy państwa zaufania – podsumowuje Michał Pasieczny.
Rada Miejska jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Oznacza to, że podejmuje decyzje
m.in. w zakresie uchwalania budżetu miasta,
decyduje też o sprawach majątkowych,
inwestycyjnych czy przestrzennych. Radni
podejmują też decyzje o współdziałaniu
z innymi gminami czy podmiotami prawnymi.
Rada Miejska obraduje na sesjach planowanych
i nieplanowanych. Obrady są jawne.
Informacje o terminach posiedzeń oraz
podejmowanych tematach każdorazowo można
znaleźć na stronie rumia.eu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Na zdjęciu przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke i burmistrz Rumi

Gratulacje dla burmistrza po złożonym ślubowaniu
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50 i 60 lat w małżeństwie – to staż, który zasługuje na medal! A konkretniej – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
ustawowo przyznawany tym parom, które przeżyły przynajmniej pół wieku w jednym związku małżeńskim.
Pół wieku razem świętowali Irena i Józef Kunikowscy, Cecylia i Jan Kalinowscy,
Urszula i Wojciech Rottengruber, Barbara i Kazimierz Rogowscy, Elżbieta i Jan
Goździewicz, a także Pelagia i Józef Głogowscy. Jeszcze dziesięć lat dłużej żyją
ze sobą Sabina i Władysław Gwizdała, którzy jako jedyni obchodzili gody
diamentowe.
Pamiątkowe medale, a także kwiaty i upominki wręczali jubilatom
przedstawiciele władz miasta – burmistrz Michał Pasieczny, zastępca
burmistrza Marcin Kurkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
– Z okazji tak wspaniałej uroczystości, pragnę wyróżnionym parom złożyć
najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Państwa postawa, pełna wytrwałości,

miłości i zaangażowania, jest wzorem dla mieszkańców Rumi. Życzę Państwu
dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej trosce i szacunku – powiedział burmistrz
Michał Pasieczny.
Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna przygotowana przez Krzysztofa
Brzozowskiego, Annę Osior oraz Dariusza i Ilonę Wojciechowskich. Na koniec
wydarzenia zaproszono jubilatów na poczęstunek.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób,
które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal
przyznawany jest przez prezydenta RP, a wręczają je przedstawiciele władz
samorządowych.

Natalia Gołąbek

cykl - „Jesteś tym, co jesz”

Naturalnie zadbaj o odporność
Okres jesienno-zimowy to niestety czas infekcji, przeziębień i gr yp. War to wiedzieć
o tym, że nasz codzienny jadłospis bezpośrednio wpływa na naszą odporność. Dzieje się tak dlatego,
że jelita to ﬁlar naszego układu odpornościowego. Co warto jeść, żeby wzmacniać odporność?
Po pierwsze, zadbaj o to, by w codziennym menu
nie zabrakło witamin antyoksydacyjnych, które
utrudniają rozprzestrzenianie się chorobotwórczym drobnoustrojom. Przede wszystkim
witaminy C, której przeciętnie potrzebujemy
w ilości 70 mg, jednak w okresie jesiennozimowym możemy nawet podwoić jej ilość.
Pamiętajmy, by w diecie znalazła się natka
pietruszki, papryka, brukselka, brokuły,
a z owoców: porzeczki czarne, truskawki, kiwi
i pomarańcze. Kolejna z witamin to witamina
A, a właściwie jej najważniejsza forma czyli
betakaroten. Znajdziemy jego duże ilości
w marchwi, jarmużu, szpinaku, sałacie, papryce
oraz w brzoskwiniach, morelach, wiśniach
i śliwkach. Należy pamiętać, że zimą sezonowe
warzywa i owoce można zastąpić mrożonkami.
Po właściwej obróbce niewiele tracą na wartości
odżywczej w stosunku do świeżych warzyw
i owoców.
Najlepiej zamrożone przygotowywać na parze lub
gotować krótko w wodzie. Witamina E, której
podstawowe źródła to tłuszcze roślinne, migdały,

orzechy włoskie, laskowe, a także pestki dyni
i nasiona słonecznika. Starajmy się codziennie zjeść
jedną garść orzechów lub nasion. Jeszcze jedna
istotna witamina to D3. Jedyna, którą bezwzględnie
należy suplementować w okresie od października
do kwietnia, gdyż optymalne warunki syntezy
skórnej wit. D3 występują od maja do września
między godziną 10 a 15 i to tylko w słoneczne dni.
Niezbędne minimum to przyjmowanie 2000 j.m na
dobę i coraz częściej zaleca się suplementację
wit. D3 przez cały rok. Po drugie, równie istotne dla
naszej odporności są takie pierwiastki jak żelazo,
cynk i miedź. Niedobór tych pierwiastków zaburza
powstawanie krwinek białych, które są komórkami
odpornościowymi organizmu. Żelazo najlepiej
przyswaja się z produktów zwierzęcych, przede
wszystkim z chudej wołowiny, drobiu, tłustych ryb
i żółtek jaj. Znajdziemy je także w roślinach
strączkowych i warzywach zielonych, jednak w tym
przypadku wchłania się w niespełna 5%.
Niezbędna do optymalnego przyswajania żelaza
jest witamina C. Dlatego produkty bogate w ten
pierwiastek zawsze łączymy ze źródłami tej

witaminy. Zrezygnujmy z wypijania kawy i herbaty
do lub bezpośrednio po posiłku, gdyż znacznie
ograniczają przyswajanie żelaza.
Ostatnie, lecz nie najmniej ważne to probiotyki,
które pozytywnie wpływają na ﬂorę jelitową.
Dbajmy o to by naturalne ich źródła miały swoje
miejsce w codziennej diecie. Urozmaicajmy dietę
kiszonkami, nie tylko ogórkami i kapustą. Świetnie
nadają się do kiszenia także buraki, kalaﬁory,
rzodkiew, marchew, fasolka szparagowa, botwinka,
bakłażan i papryka. Z owoców: cytryny, śliwki,
jabłka i gruszki. Codziennie spożywajmy
fermentowane produkty mleczne takie jak keﬁry,
maślanki, jogurty naturalne, a także mleka
acidoﬁlne. A przygotowując posiłki wykorzystujmy
cebulę, czosnek, szczypiorek i por, gdyż działają
silnie bakterio i grzybobójczo.
Kończąc, przy okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, życzę wszystkim by codzienna,
naturalna dieta wystarczała do tego by cieszyli się
Państwo zdrowiem przez cały rok.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Bądz EKO!
Dbałość o środowisko to jeden z najważniejszych obowiązków każdego człowieka. Poniżej
prezentujemy proste metody, które mogą przełożyć się na poprawienie stanu otaczającej nas natury.
Więcej opakowań, więcej śmieci
Dużym problemem dla środowiska są jednorazowe opakowania
oraz plastikowe siatki na zakupy. Potrafią rozkładać się nawet
kilkaset lat. Najprostszą metodą na ograniczenie tego typu
odpadów jest korzystanie z toreb wielorazowego użytku oraz
wybieranie tych produktów, które nie mają dodatkowych
opakowań.
Przykładowo – zamiast pakowania chleba w specjalną folię,
może on trafić do prostej lnianej czy bawełnianej torby. Luzem
można pakować też warzywa i owoce.
Produkty takie jak kasza, ryż, orzechy czy nasiona najlepiej zaś
kupować na wagę i wkładać do pojemników wielokrotnego
użytku. Jest to tańsza i bezpieczniejsza dla środowiska
alternatywa. Warto też skorzystać z oferty lokalnych rolników.
Sprzedają oni swoje produkty na miejskim targowisku.
Woda – płyn życia
Nadmierne zużywanie wody to jeden z głównych problemów
współczesnej cywilizacji. Aby zapobiec temu zjawisku, wystarczy
wyrobić kilka prostych nawyków, takich jak zakręcanie wody
podczas mycia zębów czy zastępowanie wanny szybszym
i oszczędniejszym prysznicem.
Warto też regularnie sprawdzać stan swoich urządzeń
sanitarnych. Zepsuta spłuczka czy cieknący kran potrafią
znacząco podnieść zużycie wody w gospodarstwie domowym.
Co więcej – „zużyta” woda, np. po gotowaniu, może posłużyć do
podlania kwiatów czy obmycia butów z błota.
Samochód to nie wszystko!
Auto jest niewątpliwie najpopularniejszym i najwygodniejszym

środkiem transportu w Polsce. Czasem warto jednak z niego
zrezygnować i w słoneczny dzień skorzystać z komunikacji
publicznej, roweru czy po prostu się przejść. Nie tylko pomoże to
środowisku, ale pozwoli spalić nieco kalorii.
Już wkrótce na terenie Rumi funkcjonować będzie rower
metropolitalny. „Dwa kółka” będzie można wypożyczyć z kilku
bezobsługowych punktów w całym mieście i oddać w innym – nie
tylko w samej Rumi, ale i Gdyni czy Gdańsku. Podróżowanie
rowerem stanie się jeszcze przyjemniejsze!
Czysta Rumia
W mieście organizowane są cykliczne akcje sprzątania śmieci.
Czasem warto jednak samemu wyjść z inicjatywą i wybierając się
na spacer do lasu, wziąć ze sobą rękawiczki oraz torbę na śmieci.
Zebranie nawet kilku puszek czy butelek z pewnością pomoże
środowisku: setki zwierząt umierają bowiem w lasach ze względu
na obecność śmieci. Najczęściej są to niewielkie ptaki, które
bardzo łatwo mogą zaplątać się w plastikowe torebki lub włożyć
łepek do puszki czy butelki.
Specjalne odpady, specjalne pojemniki
Ogromny wpływ na poprawę jakości otaczającego nas
środowiska jest segregacja odpadów. W wielu miejskich lub
spółdzielczych śmietnikach odpowiednie pojemniki są dokładnie
oznaczone.
Nietypowe odpady – takie jak baterie, pojemniki po lekach czy
zużyty sprzęt RTV czy AGD – powinno się wyrzucać do
właściwych pojemników lub zanieść do punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych. W Rumi znajduje się on w Przedsiębiorstwie
Usług Komunalnych (ul. Dębogórska 148).

Przestrzeganie tych kilku prostych zasad spowoduje, że świat dookoła stanie się piękniejszy i czystszy!
Rumskie Nowiny nr
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Ogłoszenie
POPÓŁ

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2019 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
I i III
Poniedziałek
miesiąca

7
21

4 4
18 18

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

4 2
18 16

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

1
15

5 5
19 19

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

5 3
19 17

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

2
16

6 6
20 20

3 1 5 3 7 4 2
17 15 19 17 21 18 16

6 4
20 18

I i III
Czwartek
miesiąca

3
17

7 7
21 21

4 2 6 4 1 5 3
18 16 20 18 15 19 17

7 5
21 19

I i III
Piątek
miesiąca

4
18

1 1
15 15

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

1 6
15 20

II i IV
Poniedziałek
miesiąca

14
28

11 11
25 25

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

11 9
25 23

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

8
22

12 12
26 26

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

12 10
26 24

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

9
23

13 13
27 27

10 8 12 10 14 11 9
24 22 26 24 28 25 23

13 11
27 25

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

10
24

14 14
28 28

11 9 13 11 8 12 10
25 23 27 25 22 26 24

14 12
28 26

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

11
25

8 8
22 22

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

8 13
22 27

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 • 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 • Miłosza • Obrońców Westerplatte • Oksywska • Paderewskiego • Pomorska
Przemysława II Pułaskiego • Rodziewiczówny • Wejhera • Władysława Jagiełły • Władysława Łokietka • Władysława IV
• Wybickiego Zygmunta Augusta • Zygmunta Starego

Przy czym:
ź
ź
ź
ź

Odbiór odpadów zielonych – odbywa się z częstotliwością 1 x tydzień, w dniu tygodnia przypadającym odbiorowi odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
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 przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
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 przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać
bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.

Odpady odbierane bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości, należy wystawić przed posesję co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru albo w dzień odbioru najpóźniej
do godz. 7.00 w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.
W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy.
Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.
UWAGA! nastąpiła zmiana terminu odbioru odpadów w stosunku do roku 2018 z ul. Miłosza - z dnia I, III czwartek miesiąca na II, IV poniedziałek miesiąca.

Rumia naturalnie pomysłowa

Ogłoszenie
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA
ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2019 r.
Ulica

I

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

Dzień
tygodnia

II

III

V VI

VII VIII IX

X

XI XII

7
21

4 4
18 18

1 13 10 8 5 2 14 11 9
15 27 24 22 19 16 28 25 23
29
30

8
22

5
5
19 19

2 14 11 9 6 3 1 12 10
16 28 25 23 20 17 15 26 24
30
29

Poniedziałek

Wtorek

Miesiąc

IV

Żołnierzy 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 • Starowiejska • Strzelecka • Szancera
Szkolna • Śląska • Św. Józefa • Towarowa • Wałowa • Wodna • Zakole • Zawiszy Czarnego • Żwirowa

Środa

9
23

6 6
20 20

3 1 12 10 7 4 2
17 15 26 24 21 18 16
29
30

13 11
27 25

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

10
24

7 7
21 21

4 2 13 11 8 5 3
18 16 27 25 22 19 17
30
31

14 12
28 26

Piątek

11
25

8 8
22 22

5 3 14 12 9 6 4
19 17 28 26 23 20 18
31

1 13
15 27
29

Poniedziałek

14
28

11 11
25 25

8 6 3 1 12 9 7
22 20 17 15 26 23 21
29

4 2
18 16
30

Wtorek

1
15
29

12 12
26 26

9 7 4 2 13 10 8
23 21 18 16 27 24 22
30

5 3
19 17
31

2
16
30

13 13
27 27

10 8 5 3 14 11 9
24 22 19 17 28 25 23
31

6 4
20 18

3
17
31

14 14
28 28

11 9 6 4 1 12 10
25 23 20 18 15 26 24
29

7 5
21 19

4
18

1 1
15 15
29

12 10 7 5 2 13 11
26 24 21 19 16 27 25
30

8 6
22 20

Akacjowa • Batorego • Brzozowa • Bukowa • Chabrowa • Chełmińska • Cisowa • Dolna • Grabowa • Grunwaldzka
Husarska • Jałowcowa • Jaworowa • Jaśminowa • Jesionowa • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa
(od Dębogórskiej) • Łąkowa • Orzechowa • Owsiana • Piaskowa • Przemysłowa • Rajska • Sadowa • 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 • Grottgera • Herberta • Hetmańska • Jana Kazimierza • Janowska
Kasprowicza • Kasztelańska • Katowicka (od Gdańskiej do Oksywskiej) • Kazimierza Jagiellończyka • Kazimierz
Wielkiego • Kolejowa • 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
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
Admiralska • Asnyka • Bieszka • Bł. E. Bojanowskiego • Ceynowy • Fredry • Gen. Andersa • Gdyńska • Hepki
Jachtowa • Jeziorna • Kapitańska • Kosynierów • Ks. L. Heykiego • Leśniczówka • Lotników • Majkowskiego
Marynarska • Marzanny • Mściwoja II • Płk. Dąbka • Saperów • Słoneczna • Spadochroniarzy • Spółdzielcza
Szczecińska • Świętopełka • Trepczyka • Wiejska • Zapolskiej
1-go Maja • Gen. Sikorskiego • Helska • Kochanowskiego • Kopernika • Mackiewicza • Okrzei • Orzeszkowej •
Piłsudskiego • Poznańska • Prusa • Pucka • Sopocka • Skłodowskiej • Słowackiego • Śniadeckich • Targowa •
Tuwima • Tysiąclecia • Warszawska • Waryńskiego

ź

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.
Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesję co najwyżej na jeden dzień przed
terminem ich odbioru albo w dzień odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w sposób
nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

UWAGA! nastąpiła zmiana terminu odbioru odpadów w stosunku do roku 2018 z nw. ulic:
ź
ź
ź
ź
ź

Gen. Andersa, Gdyńska, Marynarska, Szczecińska - z dnia wtorek na czwartek,
Kolejowa - z dnia środa na wtorek,
Konopnickiej – z dnia czwartek na piątek,
Mściwoja II, Świętopełka - z dnia piątek na czwartek,
Spółdzielcza – z dnia środa na czwartek.

Środa

Czwartek

Piątek

PRZYPOMINAMY
harmonogram wywozu
odpadów W aplikacji
„Kiedy Wywóz”
Dzięki aplikacji na telefony
komórkowe „Kiedy wywóz”
mieszkańcy mogą na bieżąco
zapoznawać się z harmonogramem
wywozu odpadów – i nie tylko.
Aplikacja dostępna na:
W jej instalacji pomagają również pracownicy urzędu (tel. 58 679 65 32, pok. 06)
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Kiedy w Rumi garbowali skóry…

Historia „Rumiańskich Zakładów
Garbarskich” w Zagórzu

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w Rumi
czynnie funkcjonowała jedna z największych
garbarni w regionie. Znajdowała się w obrębie
działki obecnie zajmowanej przez Galerię Rumia.

Dawała pracę…
„Garbarnia Rumia Zagórze”, bo tak
brzmiała oficjalna nazwa zakładu, powstała
w 1946 roku na terenie odzyskanej po
wojnie poniemieckiej fabryki części
lotniczych. W pierwszych latach
działalności w rumskiej garbarni obrabiano
m.in. skóry baranie i świńskie.
Od lat pięćdziesiątych garbarnia
dostarczała materiały na potrzeby
odzieżowe, obuwiowe oraz galanteryjne.
Zapotrzebowanie było na tyle duże, że
w 1959 roku podjęto decyzję o budowie
dodatkowej hali produkcyjnej wraz z
magazynami. W tym okresie fabryka
funkcjonowała pod nazwą „Rumiańskie
Zakłady Garbarskie” – zawierającą
nieużywaną obecnie odmianę
przymiotnika „rumski”.
Fabryka w szczytowym momencie swojego
istnienia dawała pracę setkom
mieszkańców miasta – w połowie lat

siedemdziesiątych pracowało w niej 376
osób. Dużą część załogi stanowiły kobiety.
… i truła środowisko
Rumska garbarnia miała też bardzo
negatywny wpływ na lokalne środowisko.
Fabryka umiejscowiona była przy głównej
ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków mieszkalnych oraz szkoły. Jej
obecność degradowała okolice Zagórza
i niszczyła dawniej kurortowy charakter
okolicy. I jakkolwiek w pierwszych latach po
wojnie miało to drugorzędne znaczenie, to
już w latach sześćdziesiątych budziło
wyraźny sprzeciw mieszkańców.
Istnienie garbarni miało fatalny wpływ
przede wszystkim na Zagórską Strugę.
Przez wiele lat do rzeki odprowadzano
ścieki przemysłowe – początkowo
bezpośrednio w obrębie zakładu, od lat
sześćdziesiątych (poprzez kolektor) do
nurtu na wysokości Kazimierza. Przez jakiś
czas planowano budowę dedykowanej

zakładowi oczyszczalni ścieków, jednak
inwestycja nigdy nie została zrealizowana.
Dopiero na kilka lat przed zamknięciem
garbarni nieco ulepszono technologię
produkcji i ograniczono emisję szkodliwych
substancji. Nie zmieniło to jednak obrazu
dotychczasowych zniszczeń. Jak
wspominają mieszkańcy – szczególnie
w okresie letnim Zagórska Struga po prostu
cuchnęła. Dodatkowo miała nienaturalny
kolor i przez lata pozbawiona była ryb.
Działalność garbarni przerwał kryzys
gospodarczy związany z transformacją
ustrojową. Zakład zlikwidowano w 1991
roku. Częściowo zdewastowane budynki
straszyły jeszcze przez wiele lat – dopiero
przejęcie działki przez prywatnego
inwestora i rozpoczęcie budowy Galerii
Rumia w 2007 roku zmieniło obraz tej części
miasta.

Rumia dawniej i dziś
Karczma
Szymańskiego

Historia
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Widok na miejsce,
w którym stała karczma.
Plac Wolności.

Dawniej w pobliżu Placu Wolności,
tuż nad Zagórską Strugą, stała
karczma pana Szymańskiego.
W budynku spotykali się mieszkańcy
okolic, obiekt wykorzystywany był
też podczas świąt szkolnych
i państwowych. Przy karczmie
znajdował się też mostek skracający
drogę do kościoła parafianom
mieszkającym od strony dzisiejszej
ulicy Lipowej.
Pozostałości karczmy
Szymańskiego, widok
w kierunku ul. Lipowej.
Ze zbiorów MDK Rumia.

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
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SPALANIE ŚMIECI!

PODSUMOWANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SPALANIE ŚMIECI !
Dlaczego do domowego pieca traﬁają śmieci?
Najczęstszym powodem jest przekonanie, że to sposób na oszczędności. Ale to
nieprawda! Spalanie śmieci powoduje niszczenie kominów, w których osadza
się tzw. mokra sadza. Może ona spowodować pożar domu. Ponieważ mokrą
sadzę bardzo trudno usunąć, jest to kosztowna usługa. Kominiarze przyznają,
że trzeba za nią zapłacić więcej, niż za normalny opał na kilka zimowych miesięcy.
Osoby spalające odpady są przekonane, że „wszyscy tak robią”. To też nieprawda wynika to ze złych przyzwyczajeń niektórych osób. Czas to zmienić! Spalanie
odpadów jest niemądre i nieodpowiedzialne. W ten sposób trujemy siebie
i sąsiadów. Lekarze ostrzegają, że takie działanie prowadzi do poważnych
problemów zdrowotnych, a nawet śmierci.
Stężenie rakotwórczych dioksyn i furanów w dymie, jaki powstaje podczas spalania
śmieci w niskich temperaturach, czyli w domowych piecach, aż 1000-krotnie
przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, zanieczyszczenia nie są rozpraszane
przez wiatr, tylko opadają blisko źródła ich powstawania. I to w dużym stężeniu.
Co z tego wynika?
Osoba spalająca we własnym piecu śmieci popełnia wykroczenie
a w niektórych przypadkach nawet przestępstwo !
PRAWO
Z Konstytucji RP jasno wynika, że nie tylko władza, ale każdy obywatel jest
zobowiązany do dbania o ochronę środowiska. Jeśli tego nie robi, musi ponieść
konsekwencje. Za łamanie obowiązujących przepisów kodeks wykroczeń
przewiduje wysoką grzywnę, a ustawa o odpadach nie wyklucza nawet kary
więzienia! Zgodnie z art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz,
prezydent mają prawo kontrolować, jak wywiązujemy się z przestrzegania

Serdecznie zapraszamy
do udziału!
/grudzień/
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Dodatek
specjalny

przepisów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno określa
obowiązki właścicieli nieruchomości. Mogą oni zbierać i pozbywać się odpadów
tylko w sposób określony w uchwałach rady gminy. Zapamiętaj: spalanie śmieci
„na własną rękę” jest niedopuszczalne!
ZAPOBIEGAJ, SEGREGUJ, ODZYSKUJ!
Zatrucie środowiska i utrata zdrowia nie muszą być ceną, jaką płacić trzeba
za zdobycze cywilizacji. Można mieć i czyste środowisko, i korzystać z np. tworzyw
sztucznych. I wcale nie trzeba się mocno starać. Co zatem robić?
Po pierwsze zapobiegaj powstawaniu odpadów, czyli świadomie kupuj i mniej
wyrzucaj. W miarę możliwości używaj wielokrotnie różnych przedmiotów.
Po drugie, segreguj odpady. Gdy szkło, papier, plastik, metale, odpady
kuchenne/zielone i pozostałe odpady wrzucisz do odpowiednich pojemników,
zostaną one odebrane przez ﬁrmy wywozowe i przekazane do miejsc, w których są
prawidłowo zagospodarowane. Jako cenne surowce wtórne zostaną
przetworzone w różnych ﬁrmach na nowe przedmioty. Możesz sam aktywnie
włączać się w procesy recyklingu, poprzez kompostowanie odpadów zielonych
i/lub kuchennych.
Jeżeli recykling nie jest możliwy z przyczyn technologicznych lub proces ten nie jest
uzasadniony ani ekologicznie, ani ekonomicznie odpady znajdą się w odpowiednio
zaprojektowanych spalarniach w celu odzysku energii. Odpady spalane są tam
w temperaturze nie mniejszej niż 850 st. C (w domowym piecu wynosi ona od 200
do 500 st. C). Spaliny zostają oczyszczone przez niezwykle skuteczne ﬁltry
i w efekcie pozbawione toksycznych substancji. Tym samym odpady mogą być
cennym i odnawialnym paliwem, które dzięki bezpiecznym procesom
zamieniamy w energię elektryczną i ciepło.
Razem dbamy o środowisko. Dziękujemy
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Grudzień
2018
01 – 31.12 „Mignięcia” – wystawa fotograﬁi studentek
Polsko – Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Gdańsku, Stacja Kultura –
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

03 – 31.12 Wystawa malarstwa „Kaszubski pejzaż” –
Bronisław Melzer, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Warsztaty Kreatywne z Książką w tle
– Gipsoryt, Filia nr 1, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Salsa – zajęcia taneczne dla
początkujących, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
g o d z . 1 8 : 0 0 J u b i l e u s z Po e t y c k i A l i c j i
Stankiewicz, promocja 10-tego tomiku wierszy
wydawnictwa Krywaj, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

05 – 31.12 Wystawa Uniwersytetu III wieku, Filia nr 1,
ul. Pomorska 11

01.12 (sobota) godz. 13:00 Finał Stacji Jazzik – Budyń Julka

Tuwima, Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 – 21:00 Mecz Piłki Siatkowej – II Liga
Kobiet APS Rumia – Gedania Gdańsk, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

02.12 (niedziela) godz. 12:00-16:00 Rumska Szafa Otwarta –
Sprzedaż i wymiana rzeczy z szaf oraz szafek
Rumian, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 14.00 Janowskie Mikołajki – mini koncert,
zabawy, konkursy, kolędy, wizyta świętego
Mikołaja, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 17:00-21:00 Rumska Liga Halowa
(1 kolejka), Hala Widowiskowo- Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

03.12 godz. 09:00-14:00 Finał Wojewódzki Igrzysk
(poniedziałek) Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

04.12 (wtorek) godz. 18:00 Kino familijne z niespodzianką,
Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

05.12 (środa) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci

i Młodzieży Szkolnej w Halowej lekkiej Atletyce,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Wernisaż wystawy prac
ceramicznych, Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Wernisaż wystawy Uniwersytetu III
wieku, Filia nr 1, ul. Pomorska 11

06.12 (czwartek) godz. 10:30 Salsa dla Mam – zajęcia taneczne dla
mam z dziećmi, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 17:00 Cecylka Knedelek i choinka.
Mikołajkowe spotkanie autorskie dla dzieci
z Joanną Krzyżanek, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

07.12 (piątek) godz. 11:00 Konkurs „Kaszebsko Pieśnia 2018”
Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych, Miejski
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 13:00-14:30 Mikołajkowe Spotkanie
z Przedszkolakami, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

08.12 (sobota) godz. 09:00-14:00 NBA Rumi w Koszykówce, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 15:30-22:00 Grand prix Rumi w Piłce
Siatkowej 2018/2019 II edycja, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Komedia Aleksandra Fredry
„Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym akcie
wierszem”, Miejski Dom Kultur y,
ul. Mickiewicza 19

09.12 godz. 08:15-15:00 XXXV Otwarte Mistrzostwa
(niedziela) Rumi w Tenisie Stołowym, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00-21:00 Rumska Liga Halowa
(2 kolejka), Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

10.12 godz. 18.00 Spektakl „Wojny domowe”(poniedziałek) Akademia kłótni małżeńskiej, występują Anna
Kociarz, Maciej Konopiński, wstęp wolny, zapisy
przez formularz zgłoszeniowy
www.serwismalzenski.pl, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11

11.12 (wtorek) godz. 17:00, Świąteczny Haft Dekoracyjny.
Warsztaty kreatywne dla dorosłych, Stacja
Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

12.12 (środa) godz. 10:30 Ucieknij nałogom w pasję.
Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu
plastycznego, Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 18:00, Trio Malana – koncert pieśni
tradycyjnych, Filia nr 1, ul. Pomorska 11

13.12 (czwartek) godz. 16:00 Kreatywne czwartki. Niesamowite
przygody 10 skarpetek, Filia nr 2, ul. Kościelna 17

21
godz. 16.30 Świąteczny Decoupage – warsztaty,
zapisy tel. 58 671-82-93, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
godz. 17:00 Wernisaż Malarstwa pt. „Dialogi”,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickie-wicza 19
godz. 18:00 „Bezsenność w czasie karnawału” –
spotkanie autorskie z Oleną Leonenko –
Głowacką, w związku z pośmiertnym wydaniem
książki Janusza Głowackiego, Stacja Kultura –
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach w wyk. Lucyny
Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł, rezer wacja
t e l . 7 2 2 3 0 3 5 2 0 , M i e j s k i D o m K u l t u r y,
ul. Mickiewicza 19

14.12 (piątek) godz. 10:00-13:00 Ósemka Przed-szkolakowi,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 10:30 Spotkanie autorskie dla dzieci
z Michałem Rusinkiem, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 "Od Stewardessy do Prezesa" spotkanie z Katarzyną Richter w ramach cyklu
spotkań pt. "Człowiek sukcesu" organizowanych
przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, Stacja
Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Koncert Kolęd – Chór Kaszubski
Rumianie, Zespół MUZAika, Zespół VOX
U N I W E R S U M , M i e j s k i D o m K u l t u r y,
ul. Mickiewicza 19

21.12 (piątek) godz. 17:00 Czytanie na podwieczorek ,
Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

22.12 (sobota) godz. 08:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS
Orkan Rumia, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 16:30-19:30 I Liga Mężczyzn – Mecz Tenisa
Stołowego OTLogistics Kamix ATS Małe trójmiasto
Rumia – AZS AWF II Gdańsk, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49

29.12 (sobota) godz. 16:00-20:00 Rumska Liga Halowa
4 (kolejka), hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

30.12 godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela – rodzinne
(niedziela) warsztaty z instruktorami, MDK Rumia, Galeria
Rumia, ul. Sobieskiego 14A

15.12 (sobota) godz. 16:00 Koncert Kolęd „Święta Noc” Zespół

Pieśni i Tańca „Śląsk” – I koncert, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:30 Koncert Kolęd „Święta Noc” Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk” – II koncert, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

16.12 (niedziela) godz. 16:00-20:00 Rumska Liga Halowa
(3 kolejka), Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

17.12 godz. 09:00-14:00 Mistrzostwa Powiatu
(poniedziałek) Wejherowskiego Młodziezy Szkolnej w Halowej
Lekkiej Atletyce, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49

18.12 (wtorek) godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
– Ozdoby Świąteczne, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

20.12 (czwartek) godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
– Ozdoby Świąteczne, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść,
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

24.10 (środa)
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Rumianie
z Pasją

Anna Chlewicka

marzy mi się, aby literaturę trudną zamienić w literaturę popularną
W Rumi nie brakuje osób, których wielką pasją jest czytanie. Wśród nich
są też tacy, którzy chętnie dzielą się swoimi czytelniczymi
doświadczeniami. Taką osobą jest Anna Chlewicka, autorka bloga
„Fabryka recenzji” oraz kanału YouTube „Fajrant literacki”*.
Bohaterka dzisiejszego artykułu swoją
działalnością w internecie udowadnia, że świat
książek to jej naturalne środowisko. Od 2015
roku regularnie publikuje na swoim blogu
recenzje książek. Zdecydowana większość
z nich to literatura faktu: wywiady-rzeki,
biograﬁe, a przede wszystkim reportaże. Nie
omija trudnych tematów.
– Bardzo interesuje się tym, co dzieje się na
świecie. Nie wystarcza mi medialna papka,
więc sięgam między innymi po reportaż
i studiuje temat wiele dni. Temat, którym
reporter zajmował się często kilkadziesiąt lat.
Takie spojrzenie na problem wydaje się
b a rd z i e j s p r a w i e d l i w e – m ó w i A n n a
Chlewicka. – W Polsce mamy świetnych
reporterów, w tej przestrzeni dzieje się
naprawdę wiele ciekawego – dodaje.
Na tego typu książkach zainteresowania Anny
Chlewickiej się nie kończą. Jak sama przyznaje
– chętnie sięga też po literaturę dziecięcą,
szczególnie tę otwartą, nietendencyjną, pełną
porozumienia z odbiorcą, która uczy
subtelnie, nie wbijając zasad przysłowiową
tabliczką. Jej wielką miłością jest również
literatura piękna.
– Literatura piękna dała mi fundament. Dzięki

niej jestem, kim jestem. Wskazała najbardziej
intr ygującą furtkę do wyobraźni oraz
skomplikowanych bohaterów. Wychowałam
się na tym gatunku literackim. Nigdy nie
wyrzeknę się Dostojewskiego, Tołstoja,
Nałkowskiej czy Olgi Tokarczuk – mówi Anna
Chlewicka.
W drugiej połowie września bohaterka
dzisiejszego artykułu rozpoczęła także
przygodę jako videoblogerka, autorka cyklu
„Fajrant literacki”. Na platformie internetowej
YouTube umieszcza krótkie ﬁlmy, w trakcie
któr ych omawia interesujące pozycje
książkowe, a także zachęca swoich widzów do
czytania.
– Początki nie są łatwe. Chciałam być bardzo
profesjonalna, kupić drogi spr zęt do
nagrywania, poczekać na świetne światło.
Odkładałam rozpoczęcie projektu w czasie.
Ostatecznie stwierdziłam, że te wszystkie
wątpliwości trzeba wyrzucić do kosza i zacząć
opowiadać o pasji tak, jak się potraﬁ. Mam
nadzieję, że polubię się z kamerą oraz
oczywiście moimi widzami. Przede wszystkim
jednak trzymam się zasady, żeby być swoja,
w tym, co robię i nie poddać się do końca
prawom internetu – mówi Anna Chlewicka.

Anna Chlewicka sama przyznaje, że motorem
napędowym jej działalności jest... poczucie misji.
– Chcę udowodnić, że warto czytać książki
poruszające ambitne tematy. Marzy mi się,
aby zamienić literaturę trudną w literaturę
popularną. Zależy mi na tym, aby wartościowe
książki stały się modne – mówi. – Mam
nadzieję, że ktoś, kto sięgnie po dobrą książkę,
poczuje chęć zmiany swojego życia, nawet
w niewielkim zakresie. Zachęcanie do tego
to moja najważniejsza misja - podsumowuje.
* Blog Anny Chlewickiej można odnaleźć pod
adresem fabrykarecenzji.pl, zaś kanał
YouTube pod nazwą „Fajrant literacki”.

Anna Chlewicka: niby romantyczna
i łagodna. Pozory. Krytyczny dryg
i bezkompromisowość to jej
przywary. Po kiepskiej literaturze
jedzie jak po bandzie. Czyta książki
zakazane, odkrywa nieodkryte.
Musi mieć wybór. Zawsze.
Rumia naturalnie pomysłowa

Telefony, ogłoszenia
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
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 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 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
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 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.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali
władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka 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.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców
w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez
Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

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

„Szanowni Państwo, Gmina Miejska Rumia ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne Gminy w 2018 r. Termin składania ofert ustala się do
7 stycznia 2019r. do godz. 17.00. Formularze Oferty realizacji zadania publicznego oraz wymagane załączniki znajdą Państwo w zakładce Organizacje
Pozarządowe, wzory dokumentów do pobrania na stronie rumia.eu"

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi
oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w grudniu 2018 roku
Komisja FinansowoBudżetowa
Komisja Polityki
Przestrzennej
Komisja Samorządowa
Komisja Oświaty
i Wychowania
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
Komisja Polityki
Społecznej
Komisja Polityki
Gospodarczej

3 grudnia, godz. 18.00 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
5 grudnia, godz. 17.30 (środa)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
6 grudnia, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
6 grudnia, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
10 grudnia, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
11 grudnia, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
11 grudnia, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Termin sesji:
13 grudnia 2018 roku, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi.
Tematy wiodące sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku:
ź
ź
ź

Uchwalenie budżetu miasta na rok 2019.
Sprawozdanie Komisji Finansowo-Budżetowej.
Plan pracy i tematyka sesji Rady Miejskiej Rumi na rok 2019.

Planowane dyżury przewodniczącego rady
i wiceprzewodniczących rady w grudniu 2018 roku:
03.12 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
10.12 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa,
17.12 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak.
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Wesołych
Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju i radości.
Niech nadchodzące Święta będą czasem spędzonym bez
pośpiechu i zmartwień, w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzymy, by nadchodzący rok 2019 przyniósł wiele szczęścia,
spełnienie wszelkich marzeń i pomyślność.
Ariel Sinicki

Michał Pasieczny

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Miasta Rumi

JŚarmark
wiąteczny
Miejsce: Skrzyżowanie
ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

.
:

.

:

.

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

.

r. PIĄTEK

Uroczyste otwarcie Jarmarku
Przyjazd św. Mikołaja i elfów
Występy chórów
Zakończenie

:

:
:
:

.

Zapraszają

r. SOBOTA

Rozpoczęcie Jarmarku
Animacje na scenie dla dzieci
Występy chórów
Wizyta św. Mikołaja
Zakończenie
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r. NIEDZIELA

Rozpoczęcie Jarmarku
Animacje na scenie dla dzieci
Wizyta św. Mikołaja
Koncert kolęd
Zakończenie

ATRAKCJE NA
TERENIE JARMARKU
Strefa handlowa i gastronomiczna
Animacje dla dzieci Świąteczne zabawy
Żywa szopka Foto budka Karuzela
Iluminacje świąteczne

