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Kultura

II edycja Rumskich Spotkań Muzycznych
Uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta mogli
podziwiać na żywo muzyków Opery Krakowskiej
oraz instrumentalistów z całego Pomorza.

Na pierwszym planie Marek Gerwatowski i Agata Flondro

Laskiewicz (klarnet basowy), Tomasz Myszk (instrumenty perkusyjne).
Całej grupie przewodniczył rumianin z pochodzenia – Marek
Gerwatowski (tenor).
– Bardzo mi miło, że po raz kolejny mogę gościć w moim mieście.
W nim się wychowałem, chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 7, czyli
dzisiejszego Gimnazjum nr 4. Tym bardziej cieszę się, że mogę przyjechać
tutaj z Krakowa z piękną muzyką – podkreślił we wstępie artysta.
– Koncerty muzyczne rozpoczęliśmy we wrześniu, tym razem
zaprosiliśmy mieszkańców na drugą edycję. Podobnie jak poprzednio
dyrektorem artystycznym wydarzenia jest Marek Gerwatowski – mówiła
Jolanta Król z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
We wrześniu mieszkańcy Rumi wysłuchali kompozycji Mozarta,
a także arii, duetów i tercetów z jego oper „Wesele Figara” i „Czarodziejski
Flet”. Nie zabrakło także ulubionych przez Marka Gerwatowskiego
„Opowieści Hoffmana” J. Offenbacha, a także przebojów musicalowych
A.L. Webbera i C. M. Schönberga.

Odbywające się w dniach 13 i 14 grudnia występy zgromadziły setki
uczniów, a także pokaźną grupę mieszkańców. Usłyszeć można było nie
tylko utwory świąteczne (w tym sztandarowe „White Christmas” oraz
„Jingle bells”), ale i klasyczną muzykę m.in. z opery „Carmen” czy baletów
„Dziadek do orzechów” i „Śpiąca królewna”. Wykonywano także, przy
dużym udziale publiczności, najpiękniejsze kolędy.
Wśród artystów występujących na scenie znaleźli się m.in. Agata
Flondro (mezzosopran), Paulina Leda (fortepian), Ewa Jarosz (skrzypce),
Jakub Musik (klarnet), Beniamin Baczewski (saksofon), Szymon

Paulina Leda
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Kultura

Kolędowanie
z Mazowszem
Najpopularniejszy w Polsce Zespół Pieśni i Tańca – Mazowsze
– wystąpił w Rumi. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy i goście
mogli posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd
w tradycyjnych aranżacjach na chór i orkiestrę.
Aż 90 osób z ZPiT Mazowsze – w tym chórzystów, muzyków i członków obsługi
technicznej – przyjechało do Rumi, aby zaprezentować tradycyjne rodzime kolędy, takie jak
„Wśród nocnej ciszy” czy „Z narodzenia Pana”. Całej grupie przewodniczył Jacek Boniecki,
dyrektor i dyrygent Mazowsza.
Wśród muzyków znaleźli się m.in. Anna Łapińska, Katarzyna Chaber czy Maxime Luna
Kirschbach. Ten ostatni to pochodzący z Belgii śpiewak i tancerz, który zakochał się
w polskiej kulturze, a teraz krzewi wiedzę o niej wśród samych Polaków.
Koncerty kolęd zostały zainaugurowane dwa lata temu koncertem Arki Noego
w ubiegłym roku wystąpił zespół Golec Uorkiestra. Inicjatywa burmistrza Michała
Pasiecznego spotkała się z dużym zainteresowanie mieszkańców i na stałe wpisała się
w kalendarz miejskich wydarzeń.

Artyści w tradycyjnych strojach ludowych

Przemek Bruhn zwycięzcą
Kaszubskiego Idola 2016
Mieszkaniec Rumi, Przemek Bruhn, został
zwycięzcą tegorocznej edycji Kaszubskiego Idola.
Po raz pierwszy w historii konkursu zwycięski
tytuł jury przyznało jednogłośnie.
Nagrodą w konkursie była możliwość zarejestrowania własnej
piosenki. Kompozycji „Twój ùsmiéwk” w wykonaniu zwycięzcy posłuchać
można na antenie Radia Kaszëbë. Muzykę do słów Tomasza Fopke
stworzyła Weronika Korthals. Za aranżację, miks i mastering odpowiadał
Tadeusz Korthals, za gitary Łukasz Nowicki.
Gala finałowa odbyła się 3 grudnia 2016 roku w Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie. Drugie miejsce wraz z Nagrodą Specjalną
Radia Kaszëbë zdobył Gracjan Gołębiewski, na trzecim miejscu
uplasowała się Magda Gackowska. Nagrodę Publiczności przyznano
Patrycji Etmańskiej.
Przemek Bruhn – Rozmowa ze zwycięzcą
Jak się czułeś zaraz po ogłoszeniu wyników?
Wynik był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, na wielu godzinach
warsztatów miałem okazję poznać nie tylko resztę uczestników, ale też ich
wokale i poziom był naprawdę wyrównany. Chwilę mi zajęło, żeby werdykt
do mnie naprawdę dotarł. Dlatego tym bardziej cieszę się i jestem
wdzięczny za takie wyróżnienie.
Kaszubski Idol organizowany jest od sześciu lat. Jak oceniasz to
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

przedsięwzięcie?
Jeśli chodzi o sam konkurs Kaszubski Idol,
jest to bardzo złożony projekt. Całość jest
organizowana przez Radio Kaszëbë, które
zaprosiło to współpracy wspaniałych trenerów. Najwięcej czasu mieliśmy
okazję spędzić na warsztatach wokalnych z Weroniką Korthals, niezwykle
charyzmatyczną wokalistką i kompozytorką z Kaszub. Ćwiczyliśmy nie
tylko piosenki prezentowane na gali półfinałowej i później finałowej, ale
też mogliśmy poznać ogromną ilość ćwiczeń związanych z dykcją, emisją
głosu. Przez to, że Weronika jest „praktykującą” wokalistką, a nie tylko
teoretykiem, mogliśmy zasięgnąć kilku niezbędnych wskazówek
dotyczących występów. Choreografię stworzyła i nauczyła nas autorka
projektu Slavica Dance – Justyna Bolek.
Nie miałeś problemu z językiem kaszubskim?
Całej dwunastce finalistów dano możliwość wzięcia udziału
w przyspieszonym kursie wymowy języka kaszubskiego prowadzonym
przez Tomasza Fopke. Jakby tego było mało, nagraliśmy wspólną
piosenkę z teledyskiem, która znajdzie się na płycie łącznie ze wszystkimi
piosenkami finalistów nagranymi w North Studio w Swarzewie.
Gdzie można posłuchać piosenki będącej nagrodą?
Piosenka jest dostępna w serwisie Youtube i grana na antenie Radia Kaszebe.
Co dał ci Kaszubski Idol?
Konkurs zdecydowanie dał mi porządnego kopa w kierunku muzyki.
Doświadczenie sceniczne, pewność siebie i wiele znajomości na lata.
Dziękujemy za rozmowę.
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Wydarzenie

Jarmark
Świąteczny

Z inicjatywy burmistrza
Michała Pasiecznego,
przewodniczącego Rady
Miejskiej Ariela Sinickiego
oraz rumskich
przedsiębiorców
mieszkańcy Rumi po raz
pierwszy w historii mogli
uczestniczyć w Jarmarku
Świątecznym.
Zorganizowano go
w samym sercu miasta –
przy skrzyżowaniu ulic
Starowiejskiej
i Dąbrowskiego.

W czasie trwania Jarmarku magiczną
atmosferę nadchodzącego Bożego
Narodzenia budowała nie tylko oprawa
muzyczna pełna najpiękniejszych zimowych
utworów, lecz także cała moc atrakcji.
Dzieci mogły spotkać się ze świętym
Mikołajem i elfami, a potem obejrzeć
i wysłuchać występów swoich rówieśników.
Mikołaj, jak przystało na świętego, cierpliwie
słuchał próśb najmłodszych oraz chętnie
przyjmował od nich listy z życzeniami.
Pozował też do zdjęć. Oprócz Mikołaja, mali
uczestnicy spotkali też Myszkę Miki i Mini
oraz Annę i Elsę z Krainy Lodu.
Dzieci mogły również spróbować swoich
sił w czasie warsztatów zdobienia pierników
czy wykonywania zwierząt z balonów. Dzięki
punktowi malowania twarzy mogły zamienić
się w ulubione postacie z kreskówek czy gier.
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Wydarzenie

Moc atrakcji podczas
Jarmarku Świątecznego
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
żłóbek, który dzięki rumskiej stadninie Wild
West Ranch ozdobiły prawdziwe zwierzęta –
m.in. lama i koza.
– Zależało nam na tym, aby pierwszy
Jarmark świąteczny był wydarzeniem,
na którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Cieszę się, że tak wielu mieszkańców, także
tych najmłodszych, wzięło udział
w przygotowanym przez nas wydarzeniu –
mówił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Dorośli tłumnie korzystali z oferty
handlowej i gastronomicznej Jarmarku.
Na stoiskach można było zaopatrzyć się
w choinki, świąteczne gadżety czy drobną
biżuterię. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska z tradycyjnym
jedzeniem. Skosztować można było m.in.
wyśmienitego grzańca, który pomagał
znieść niesprzyjającą, grudniową aurę.
– Taki Jarmark to świetna inicjatywa.
Mój synek jest zachwycony, szczególnie
żywymi zwierzętami. Liczę, że podobne
wydarzenie odbędzie się za rok, naprawdę
warto inwestować w takie przedsięwzięcia
– mówiła pani Wioletta (nazwisko do
wiadomości redakcji), jedna z uczestniczek,
która w Jarmarku wzięła udział z 10-letnim
synkiem.
Kolejna edycja świątecznego Jarmarku za rok!

Jarmark to niejedyny świąteczny
akcent w mieście. Od grudnia
wzdłuż niektórych rumskich ulic
podziwiać można tradycyjne
instalacje świetlne. W tym roku
na trzech rondach pojawiły się
iluminacje choinkowe, oświetlono
także drogi do kościołów.
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

Żywa szopka

Animacje dla dzieci

Otwarcie Jarmarku przez burmistrza Michała Pasiecznego. Występ chóru działającego przy Gimnazjum nr 1
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Sprawy społeczne

Dbaj o zdrowie, nie zanieczyszczaj
powietrza
Podobnie jak w całej Polsce, także i w Rumi okres
zimowy wiąże się ze zwiększoną emisją
zanieczyszczeń do powietrza. Wynika ona ze
spalania śmieci w domowych kotłowniach i piecach.
Największym problemem jest palenie w piecu kolorowymi gazetami,
kartonami wielowarstwowymi lub folią PET.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są wytwarzające się
w wyniku takiego działania drobinki węgla oraz substancje lotne
(siarczany, azotany, chlorki) i toksyczne (wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, dioksyny i furany). Wszystkie one mają działanie
destrukcyjne dla ludzkiego organizmu, przyczyniają się do wzrostu
zachorowań na raka oraz szybszej śmierci. Na ryzyko narażeni są nie tylko

mieszkańcy gospodarstwa domowego, lecz także sąsiedzi.
Za palenie śmieciami grozi grzywna do 5 tysięcy złotych lub areszt do
30 dniu. Przepisy reguluje Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
Odpowiednim materiałem do palenia w domowych piecach jest
biomasa drzewna lub drewno sezonowane (o zawartości wilgoci ok. 20%).
Najlepiej do tego celu nadaje się drewno drzew liściastych, natomiast
do rozpalania – drewno drzew iglastych.

Miasto pomaga odpracować
zadłużenia czynszowe
Dzięki Rumskiemu Programowi Odpracowania
Zadłużeń Czynszowych osoby posiadające
zaległości w opłatach za czynsz mogą odpracować
swój dług.
Rumski Program Odpracowania Zadłużeń Czynszowych
uruchomiony został 7 października 2016 roku. Ma on na celu pomoc
w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia i zmniejszenie liczby egzekucji
komorniczych. Dzięki niemu możliwe jest uregulowanie powstałych
zaległości poprzez usługi świadczone na rzecz gminy. Warunkiem
odpracowania długu, jest bieżące opłacanie czynszu oraz mediów (wody,
kanalizacji czy centralnego ogrzewania).
Dłużnicy biorący udział w programie mogą między innymi sprzątać
tereny zielone, odśnieżać chodniki, sprzątać klatki schodowe oraz
wykonywać inne prace eksploatacyjne np. malowanie i drobne naprawy.
Wysokość stawki za jedną godzinę odpracowania zadłużenia to 10 złotych.
Na koniec października 2016 roku zaległości wobec miasta wynosiły
1 838 024 złotych.
Wniosek należy złożyć w Administracji Budynków Komunalnych
ul. Abrahama 17 w Rumi. Dodatkowych informacji można uzyskać
w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
pokój 110, Urzędu Miasta Rumi.
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W programie może uczestniczyć dłużnik, który spełnia niżej
wymienione warunki:
l

l

l

Zadłużenie zostało potwierdzone przez Administrację Budynków
Komunalnych w Rumi.
Złożył w Administracji Budynków Komunalnych w Rumi wniosek
na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Rumskiego Programu
odpracowania zadłużeń czynszowych, z tytułu opłat za
użytkowanie komunalnego lokalu mieszkalnego.
Zawarł z Gminą porozumienie, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do Programu, określające szczegółowe zasady odpracowania
zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne

AKCJA ZIMA – pomoc dla
bezdomnych i potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż z ramienia
Wojewody Pomorskiego stworzona została komórka interwencyjna
o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która
będzie pełniła całodobowy dyżur pod numerem alarmowointerwencyjnym 987. Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje
kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców oraz
potrzebę pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym.
W obrębie gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym
okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Stoczniowców 23 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.
Udzielamy również informacji telefonicznej pod nr tel. 58 671-05-56 wew.
44. Pracownikiem zajmującym się sprawami osób bezdomnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi jest Pan Daniel Grabski.
Zgłoszenia kierować można także pod numery interwencyjne
Policji 997 oraz Straży miejskiej 58-671-94-83.
Ponadto należy wskazać, iż osoby bezdomne i potrzebujące mogą
również liczyć na wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rumi na zabezpieczenie potrzeb ogrzewania mieszkania,
zakupu odzieży, otrzymania gorącego posiłku przy spełnieniu kryterium
dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 634,-zł dla osoby
samotnej i 514,-zł przypadające na osobę w rodzinie.
Natomiast w celu zabezpieczenia osób przed skutkami występowania
niskich temperatur informujemy, iż na terenie województwa pomorskiego
funkcjonuje ogrzewalnia dla osób bezdomnych, do której można udać się
bez skierowania. Poniżej podajemy adres:
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Dojazd i lokalizacja:
Z dworca PKP Gdańsk Główny linią nr 123, przystanek docelowy dolna
brama. Należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić w prawo;
ul. Mostowa 1A,
tel./faks 58 721-50-70
Czynna: 20:00-7:00
Liczba miejsc: 20
W ramach działania ogrzewalni istnieje możliwość zmiany odzieży,
odwszawienia oraz wypicia ciepłej herbaty.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Rumi na rok 2016 osoby bezdomne kierowane są do
następujących placówek:
1.Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „ Agape”,
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie,
ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw
Placówka przyjmuje w szczególności bezdomnych mężczyzn, którzy
z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę wymagają
zwiększonej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz
zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej.
2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają
aktywizacji zawodowej i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
3.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia
Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem,
przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają
aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu
samodzielności osób bezdomnych.
4. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne
„Prometeusz” ul. Sucharskiego 1, 80-801 Gdańsk
Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi, które wymagają
zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych oraz aktywizacji
zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej,
mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych,
rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób
bezdomnych.
5 . N o c l e g o w n i a p ro w a d z o n a p r z e z C h r z e ś c i j a ń s k i e
Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.
W wyżej wymienionych placówkach osoby bezdomne, oprócz miejsca
do spania i gorącego posiłku mogą również liczyć w razie potrzeby
na specjalistyczną pomoc psychologa i pedagoga.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
zwraca się z prośbą i apeluje do mieszkańców miasta Rumi posiadających
informację o miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby
bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych miejsc w celu podjęcia działań
zmierzających do zabezpieczenia tych osób. Należy zwrócić uwagę
również na każdą osobę śpiącą na ławce czy w innym miejscu do tego
nieprzeznaczonym, a także na osoby nietrzeźwe bądź zwracające uwagę
na potrzebę zaopiekowania się nimi.

PAMIĘTAJMY! Jeden telefon może uratować czyjeś życie!
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017
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Samorząd

XXXI sesja Rady
Miejskiej Rumi
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Rumi w 2016 roku
odbyła się 15 grudnia 2016 roku. Zapraszamy do
zapoznania się z jej podsumowaniem.

Wręczenie podziękowania za zakup nowych samochodów dla Straży Miejskiej

Sesję otworzyły sprawozdania z działalności w okresie
międzysesyjnym przewodniczącego Ariela Sinickiego oraz
burmistrza Michała Pasiecznego. W ich trakcie radny
Krzysztof Woźniak wręczył burmistrzowi pamiątkową
odznakę Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie
otrzymaną w trakcie uroczystości przekazania
funkcjonariuszom nowych radiowozów, których zakup
dofinansowano z budżetu miasta.
Podczas sesji poddano pod głosowanie budżet miasta
Rumi na 2017 rok. W projekcie ustalono dochody w wysokości
172 118 006 zł, a wydatki na 171 619 206 zł. Posiadana
nadwyżka przeznaczona zostanie na finansowanie spłaty
kredytu, natomiast rezerwa budżetowa to 1 975 160 zł. Limit
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na
sfinansowanie deficytu budżetowego wynosi 5 000 000 zł.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono
kwotę 6 469 445 zł.
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. naprawy
nawierzchni, remonty chodników, oznakowanie i inne,
przeznaczono 1 000 000 zł. Na budowę nowych dróg
przeznaczono 3 566 670 zł. W budżecie uwzględniono m.in.
prace nad budową węzłów integracyjnych, modernizacje
chodników, budowę ronda Pomorska-Gdańska czy ulicy
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Bądkowskiego w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparcie dla programu
inicjatyw społecznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki zwrócił
uwagę na zmniejszające się zadłużenie miasta – Bardzo
cieszy mnie, że pomimo tylu inwestycji, imprez sportowych
i kulturalnych, zadłużenie miasta cały czas maleje. Z roku na
rok jest coraz lepiej – mówił.
Radny Piotr Bartelke – Ja nie przypominam sobie takich
dwóch lat w Rumi, żeby tyle powstało i tyle się działo, a jestem
mieszkańcem miasta od samego początku. W 2012 roku
byliśmy jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, czy
wówczas coś więcej się działo?
XXXI sesja Rady Miasta pełna była także podsumowań –
Rumia staje się atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców, lecz
także ludzi z zewnątrz. Przykładowo dzięki imprezie
armwrestlingowej o Rumi usłyszeć można było
w ogólnopolskich mediach. Takie działania mają konkretne
przełożenie na budowanie wizerunku Rumi jako fajnego,
ciekawego miejsca, co potem przekłada się np.
na zainteresowanie inwestorów – mówił Michał Pasieczny.
Pełna retransmisja XXXI sesji Rady Miasta dostępna jest
na kanale YouTube Rumi.
Rumia naturalnie pomysłowa

Samorząd

Uchwalono plan dla centrum
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 roku uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
centrum Rumi.
Teren objęty planem wyznaczają ulice Wybickiego (od północy),
Starowiejska (od zachodu), ul. Sobieskiego, tereny kolejowe
(od południa) i Piłsudskiego (od wschodu). W obrębie tego obszaru
powstawać będą mogły m.in. budynki mieszkalne i wysokie biurowce.
– Plan dopuszcza wysoką zabudowę. Ten punkt omawiany był
już za poprzedniej kadencji. Zapisy w tym fragmencie uznaliśmy
za korzystne dla miasta. W obrębie centrum możliwa będzie
budowa m.in. biurowców do wysokości 15 metrów, lokali
usługowych czy mieszkalnictwa wielorodzinnego. Liczymy, że
dzięki tym zmianom obszar stanie się atrakcyjniejszy dla
potencjalnych inwestorów. Za pozyskane w ten sposób pieniądze
możliwa będzie m.in. budowa nowego Urzędu Miasta – mówił
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Plany miejscowe w liczbach:
9 - Tyle uchwalono w 2016 r.
20 - Tyle jest obecnie opracowywanych
lub zmienianych.

Plan miejscowy znacząco ułatwia planowanie i opracowywanie
projektów budowlanych. Znajdują się w nim bowiem informacje
ważne dla inwestorów szukających właściwych działek. Z planu
dowiadują się jakie budynki mogą stawiać na interesujących
ich terenach. Istnienie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego znacząco skraca też czas potrzebny na załatwienie
wszystkich formalności.
Tekst uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru centrum znajduje się na witrynie
miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Szukać należy
w uchwałach kadencji 2014-2018, rok 2016, miesiąc – listopad,
uchwała nr XXX/337/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

Prof. Edmund Wittbrodt prezesem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Podczas walnego zjazdu Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego wybrano nowego prezesa – przez
najbliższe trzy lata tę zaszczytną funkcję pełnił
będzie związany z Rumią prof. Edmund Wittbrodt.
Oprócz Edmunda Wittbrodta o funkcję prezesa ubiegał się Eugeniusz
Pryczkowski, kaszubski dziennikarz, poeta, pisarz, założyciel zespołu
"Młodzëzna" oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego.
Spośród dwóch kandydatów delegaci wybrali Edmunda Wittbrodta
stosunkiem głosów 174 do 133.
Profesor Wittbrodt jest inżynierem, nauczycielem akademickim,
profesorem nauk technicznych, byłym rektorem Politechniki Gdańskiej,
byłym ministrem edukacji narodowej oraz senatorem IV, V, VI, VII i VIII
kadencji. Jest także zasłużonym działaczem Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, laureatem tytułu Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego
(2005 rok).
Nowy prezes Zrzeszenia urodził się w Rumi. Swoją edukację zaczynał
w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1. W latach sześćdziesiątych
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

Prof. Edmund Wittbrodt odbierający nagrodę
Stowarzyszenia Gmin Małego Trójmiasta Kaszubskiego

związany był z Miejskim Domem Kultury. Jest współzałożycielem
Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 1998 roku w uznaniu zasług
otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta.
Profesorowi Wittbrodtowi serdecznie gratulujemy i życzymy kadencji
pełnej sukcesów!
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Zakończenie remontu ciągu ulic
Jaworskiego – Targowa – Rodziewiczówny
Od grudnia 2016 roku
mieszkańcy ulic
Jaworskiego, Targowej
Rodziewiczówny,
i Derdowskiego, a także
wszyscy kierowcy
przejeżdżający przez
północne dzielnice Rumi,
mogą korzystać
z wyremontowanego ciągu
komunikacyjnego.
W wydarzeniu wziął udział burmistrz Rumi Michał Pasieczny, sekretarz miasta Ryszard Grychtoł, wicestarosta powiatu
wejherowskiego Witold Reclaf, radna powiatowa Łucja Słowikowska oraz radny Marcin Kaczmarek.

Nową drogę wybudowano w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej (popularnie nazywanego
„schetynówką”). Inwestycja została zrealizowana również przy wsparciu
finansowym powiatu wejherowskiego oraz partnerów prywatnych (firm
TM S. C. i HANSE Sp. z o.o.).
– W przypadku tej inwestycji początkowo znajdowaliśmy się w puli
projektów rezerwowych, dopiero po kolejnych zmianach okazało się,
że dodatkowe fundusze trafią właśnie do nas. Inwestycja odciąża przede
wszystkim odcinek między rondem marszałka Płażyńskiego i Jana Pawła II
– mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Nowa droga ma stanowić m.in. alternatywne połączenie ulicy
Dąbrowskiego z drogą wojewódzką nr 100. Inwestycja zrealizowana
została zgodnie z obowiązującymi standardami – na całej długości
posiada kanalizację, oświetlenie i oznakowanie drogowe.
Oficjalny odbiór techniczny drogi odbył się 20 grudnia 2016 roku na
skrzyżowaniu ulic Rodziewiczówny i Targowej.
Na realizację zadania Rumia zdobyła dotację z budżetu państwa
w wysokości 556 320,00 zł. Udział powiatu w inwestycji to 500 000,00 zł.
Partnerzy prywatni zasilili inwestycję kwotami 10.000 zł (TM S. C. ) i 30.000
zł (HANSE). Całkowita wartość zadania: 1.112.641,98 zł.

Radny
Marcin Kaczmarek
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Gdy zostałem radnym mieszkańcy ulic Targowej, Rodziewiczówny oraz Jaworskiego sygnalizowali o problemach związanych z dziurami
po każdym deszczu. Woda, która zalegała w dziurach po przejechaniu samochodu wlewała się do ogrodów mieszkańców
i w niektórych przypadkach dochodziła do budynków. Początkowo mieszkańcy prosili o wyrównanie przez spychacz terenu oraz ewentualnie
dosypanie stabilniejszego materiału , który nie wypłukiwałby się tak szybko, co zostało wykonane.
W późniejszym czasie, gdy przekazywałem mieszkańcom informację od burmistrza Michała Pasiecznego o możliwości wybudowania
drogi z kostki to większość patrzyło na mnie ze zdziwieniem i niedowierzaniem, po prostu nie wierzyli, że powstanie droga. Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za skuteczne rozmowy w starostwie i dopięcie budowy tych dróg.
Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje

Nowe oblicze przystanku
SKM Rumia Janowo
Znany jest wykonawca remontu przystanku SKM
Rumia Janowo. Za długo oczekiwaną inwestycję
odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Rajbud. Inwestorem jest
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Wizualizacja przystanku SKM Rumia Janowo

Remont rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa ok. 12 miesięcy.
Janowski przystanek zmieni się nie do poznania. Wymienione zostaną
wiaty przystankowe i ławki. Do magazynów SKM wrócą stare zegary,
głośniki, kosze, gabloty i tablice informacyjne. Na peronie pojawią się
podświetlane gabloty, nowoczesne oznakowanie, kasowniki i kosze.
Komfort korzystania z przystanku podniosą ławki stalowe z siedziskiem z
egzotycznego drewna Jatoba. Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk.
Dodatkowo w obrębie obiektu powstaną cztery nowe wiaty.
Za bezpieczeństwo odpowiadał będzie monitoring oraz zintegrowany
system informacji. Rozwiązany zostanie też problem z dostępem dla osób
niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy rowerzystów – z poziomu
kładki na peron będzie można dostać się windą. Usunięte zostaną także

zagrażające bezpieczeństwu drzewa i krzewy. Wartościowe okazy zostaną
odpowiednio zabezpieczone lub poddane cięciom pielęgnacyjnym.
W ramach prac zmodernizowana zostanie też sieć trakcyjna oraz
nawierzchnia torowa.
Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
„Rajbud” podpisano 5 grudnia. Jej wartość sięga ok. 8,2 mln zł. W związku
z realizacją prac w przyszłym roku przewidziane są utrudnienia dla
pasażerów. O postępach prac i związanych z nimi utrudnieniach będziemy
informować na bieżąco.
Przypomnijmy, że miasto Rumia jest w trakcie opracowania
dokumentacji na budowę węzła integracyjnego, w którego skład wejdzie
m.in. połączenie osiedla Janowo z Drogą Krajową nr 6.

Rumskie „schetynówki”
na oﬁcjalnej liście
Dwie lokalne inwestycje – budowa ulicy
Bądkowskiego oraz ronda u zbiegu ulic
Pomorskiej i Gdańskiej – znalazły się na
ostatecznej liście rankingowej wniosków
o dofinansowanie w ramach programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 (edycja 2017).
Dokument umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wynika
z niego, iż dofinansowaniem w 2017 r. objętych zostanie 23 inwestycji
o łącznej wartości 102 777 267 zł, z czego 43 743 828 zł to dofinansowanie
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
Na drogi gminne warte 47 587 654 zł przeznaczono łącznie 21 871
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

914 zł. Modernizacja obejmie 16,5 kilometra dróg. Na drogi powiatowe
o łącznej wartości 55 189 613 zł przeznaczono dofinansowanie
w wysokości 21 871 914 zł. Modernizacja obejmie 60,8 km dróg.
Realizacja wszystkich zadań pozwoli wyremontować ok. 77,3 km dróg
lokalnych w województwie pomorskim.
Rumia przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie na
budowę ronda w Janowie uzyskała 794 577 zł, łączny koszt inwestycji
wyniesie 1 589 155 zł. Budowa ulicy Bądkowskiego pochłonie
1 282 623 zł. Z tej kwoty dofinansowanie wyniesie 641 311 zł. Prace
rozpoczną się w 2017 roku.
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Ulice Pułkownika Dąbka
i Skarpowa – oddane do użytku
Od grudnia mieszkańcy ulic Pułkownika Dąbka
i Skarpowej mogą korzystać z nowych dróg
osiedlowych. W dniu 17 grudnia zorganizowano
z inicjatywy mieszkańców oraz radnej Beaty
Ławrukajtis oficjalne otwarcie ulic.
W wydarzeniu udział wzięli również burmistrz Michał Pasieczny,
sekretarz Ryszard Grychtoł oraz radna Beata Ławrukajtis. Pierwszy
oficjalny przejazd historycznym motorem Junak poprzedziło uroczyste
przecięcie wstęgi.

– Czasami przed bramą miałam 70-centymetrowe dziury po deszczu.
Było strasznie. Z kolei latem, kiedy było ciepło, okolice przypominały
Saharę. Kurz sięgał dachów. Teraz będzie super – mówiła podczas
otwarcia p. Jadwiga, jedna z mieszkanek.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy
Miejskiej Rumia i kosztowała ponad 900 000 złotych (726 tys.
ul. Płk. Dąbka i 214 tys. ul. Skarpowa).

Radna
Beata Lawrukajtis

Ulica Płk Dąbka po każdym deszczu stawała się
rwącym potokiem, zalewała ul. Towarową błotem,
kamieniami. Stanowiło to duże niebezpieczeństwo
dla ruchu na drodze powiatowej. Obydwie ulice
posiadały dokumentację blisko 10 lat. Niestety
w poprzedniej kadencji nie doczekały się one
realizacji. W obecnej kadencji dzięki wsparciu wielu
osób udało się wybudować ulice.

Więcej zieleni przy
ul. Topolowej i Różanej
Prawie 1,5 miliona dofinansowania otrzyma Rumia na rozwój terenów zielonych. Dzięki pozyskanym
przez Urząd Miasta pieniądzom utworzone zostaną tzw. zielone wyspy w dwóch lokalizacjach –
przy ul. Różanej i ul. Topolowej.
W ramach robót budowalnych przy ulicy Topolowej zaplanowano
nasadzenie roślinności, utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży
i dorosłych (ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu) oraz strefy
wypoczynkowo-parkowej. W ramach inwestycji zamontowane zostaną
również karmniki, poidła i budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla
owadów.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości zieleni
znajdującej się w okolicy, a także stworzy przestrzeń wypoczynku
dla mieszkańców.
Przy ulicy Różanej zaplanowano nasadzenie różnorodnych gatunków
krzewów, kwiatów, bylin i traw, utworzenie ogólnodostępnej siłowni na
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świeżym powietrzu oraz strefy wypoczynkowo-parkowej. W południowej
części kompleksu przewidziano miejsca na wypoczynek i relaks dla
mieszkańców.
Powstałe tereny będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Projekt „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy
Miejskiej Rumia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ma na celu poprawę jakości
środowiska miejskiego.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów
kwalifikowanych. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 756 138,30
złotych. Wartość dofinansowania wynosi 1 492 717,55 złotych.
Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje

PUK – rok zmian i ciężkiej pracy
Rozmowa ze Stanisławem Pogorzelskim, prezesem
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Rumi
Panie Prezesie jaki był ten rok dla PUK?
Miniony rok to czas bardzo dużych zmian. Koniecznym stało się
rozpoczęcie gruntownej naprawy spółki tak by ocalić miejsca pracy i tak by
mogła w końcu zacząć służyć mieszkańcom na miarę swoich możliwości.
Rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji, poszukiwania oszczędności
i nowych źródeł dochodów dla firmy.
Co już udało się naprawić?
Całkiem sporo moim zdaniem. Wypowiedzieliśmy dużo
niepotrzebnych umów, twardo negocjujemy z dostawcami np. paliwa czy
ubezpieczeń. Zaczęliśmy – na razie na małą skalę wymianę najstarszych
pojazdów czy urządzeń – często ponad 30 letnich, których eksploatacja
i naprawy są bardzo kosztowne.
Oferujemy nowe usługi także dla indywidualnych odbiorców jak
serwis opon do którego zapraszam czy regularna pielęgnacja trawników
z których korzysta coraz więcej mieszkańców Rumi. I jest to według mnie
prawidłowa sytuacja. Zamawiając w PUK koszenie trawników, wywóz
odpadów po remoncie mieszkania czy wymieniając opony na zimowe
pamiętajmy, że zysk wróci do miasta i może być przeznaczony np.
remonty dróg czy stypendia szkolne.
Wspomina Pan o przychodach PUK. Jak wyglądać będzie pod tym
względem rok 2017?
Intensywne pozyskiwanie klientów stało się jednym z moich
priorytetów już w 2016 roku. Świadczy o tym m.in. skokowe zwiększenie
liczby klientów (firm) od momentu objęcia spółki o ponad 25%! Ten rok
z pewnością będzie rekordowy, bo PUK wygrał przetargi na obsługę m.in.
gminy Luzino, Kosakowo, Marynarki Wojennej w Gdyni, sieci Orlen czy
GCS-u. Jeszcze nigdy w historii PUK nie obsługiwał tylu mieszkańców
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i firm. To także nadal oczywiście kompleksowa obsługa naszego miasta –
w coraz wyższym standardzie.
Czy coś zmieniło się dla mieszkańców?
Zdecydowanie, tak. Od samego początku staram się wprowadzać
różne rozwiązania, które ułatwiają życie mieszkańcom Rumi jak i naszym
klientom z innych miast. To cały szereg nowości m.in. bez problemu
możemy już płacić w kasie PUK kartami płatniczymi. Mamy również
w końcu stronę internetową www.pukrumia.pl przez którą można
zamówić i opłacić różne usługi np. worki BIG-BAG czy kontenery po
remoncie. Mieszkańcy mogą też sprawdzić tam harmonogram wywozu
odpadów dla swojej posesji. Dużym ułatwieniem jest wydłużenie godzin
pracy PSZOK – teraz pracujemy siedem dni w tygodniu od rana
do wieczora i każdy mieszkaniec może samodzielnie przywieźć odpady.
Plany na kolejne lata?
W teorii to proste. Chcemy stać się prawdziwie nowoczesnym
przedsiębiorstwem, które będzie oferować coraz szerszy zakres usług
wysokiej jakości jak i przedsiębiorstwem cenionym przez pracowników
jako atrakcyjne miejsce pracy. Czeka nas m.in. proces odnowienia parku
maszynowego, budowa PSZOK i sporo innych wyzwań, ale dzięki
zaangażowaniu wszystkich pracowników wierzę, że nam się uda.
Dziękuję za rozmowę
PUK, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Rumi
to spółka, której właścicielem w 100% jest Gmina Rumia. Spółka
zajmuje się świadczeniem usług związanych m.in. z gospodarką
odpadami, sprzątaniem, pielęgnacją zieleni oraz robotami
drogowymi.
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Oszczędniej dzięki wspólnym zakupom
Rumia weszła w skład grup zakupowych prądu i gazu. Dzięki temu w 2017 roku uda się uzyskać
oszczędności rzędu nawet 57% na energii elektrycznej oraz 17% - na gazie.
Energię elektryczną zakupimy m.in. wspólnie z Gdynią, gminą
Kosakowo, powiatem lęborskim, gminą Tczew, a także innymi
podmiotami – Akademią Morską w Gdyni, Zakładem Usług Wodnych
w Słupsku czy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.
Wspólne zakupy prądu są coraz popularniejsze. Pozwalają one na
uzyskanie od operatorów korzystniejszych warunków finansowych. Duże
znaczenie ma przy tym wielkość grupy zakupowej – w tym roku liczyła ona
aż 39 podmiotów. Łączny szacowany wolumen energii zakupionej przez
całą grupę wyniesie aż 67 059 MWh (3375 punktów poboru).
Przetarg koordynował gdyński Zarząd Dróg i Zieleni będący także
liderem grupy zakupowej. Podzielono go na dwie części. Pierwsza

dotyczyła zakupu energii elektrycznej dla budynków, druga – oświetlenia
ulicznego. Zwycięzcą przetargu została spółka Energa-Obrót SA.
Rumia, wraz z 33 przedstawicielami Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Forum Norda, postawiła także na wspólny
zakup gazu. Dzięki temu wszystkie podmioty oszczędzą ponad 17%
w stosunku do cennikowych stawek Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA. Łącznie daje to prawie 4 miliony złotych.
Przetarg ogłoszony został przez Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (jednocześnie lidera grupy zakupowej)
w Gdyni, wygrała go firma Hermes Energy Group S.A.

Rumianie z pasją

Adam Januszewski i jego Fiat 125p
Rumia pełna jest mieszkańców
posiadających or yginalne pasje.
Jednym z nich jest pan Adam
Januszewski, miłośnik klasycznych
samochodów, właściciel Fiata 125p,
którego część internautów może
kojarzyć z profilem Facebook „Rumski
Fiat 125p”.

W ręce pana Adama Fiat wpadł w lutym 2015 roku. Wcześniej
znajdował się w Katowicach, kilka lat spędził w gdyńskim Muzeum
Motoryzacji. Potem trafił do prywatnego właściciela z okolic Wejherowa,
który po dwóch latach używania odsprzedał go naszemu bohaterowi.
Pan Adam zdecydował się na odkupienie auta przez sentyment.
Podobnym Fiacikiem jako młody chłopak uczył się jeździć.
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Autko, jak na cenny zabytek przystało, na co dzień stoi w garażu. Jego
właściciel korzysta ze swojego klasyka wyłącznie w słoneczne dni.
Naturalnie bierze też udział w różnych zjazdach i spotkaniach
tematycznych. Pomaga też w organizacji imprez miejskich – Rumskiego
Fiata 125p można było podziwiać np. podczas Parady Niepodległości w
2015 roku.
W 2015 roku pan Adam wygrał plebiscyt na „Klasyk Sierpnia 2015”
organizowany przez branżowy portal http://klassikauto.pl/. Jak sam
mówi – był to najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógł otrzymać jego
Fiat. W chwili wręczania nagrody kończył bowiem okrągłą czterdziestkę.
„Rumianie z pasją” to nowy cykl w biuletynie Rumskie Nowiny. Opisujemy
w nim mieszkańców Rumi z oryginalnymi zainteresowaniami
i nietypowymi pasjami.
Rumia naturalnie pomysłowa

Historia

Góra Markowca

Powszechnie uważa się, że na szczycie wzniesienia
znajdują się bunkry. Prawda jest jednak znacznie
ciekawsza. Żelbetowe pozostałości to resztki
niemieckiej baterii obrony przeciwlotniczej z 1942
roku (259. Marine Flak Abteilung). W jej skład
wchodziły cztery działa Flak 105 mm, poczwórnie
sprzężone działko kal. 20 mm, dalmierz i radar
Würzburg FuMG 62. Niemieckie działa potrafiły
strzelać do obiektów o wymiarach 3×4 metry
znajdujących się… nieopodal Kępy Oksywskiej!
W czasach II wojny światowej Góra Markowca
stanowiła prawdziwą twierdzę, której siła ogniowa
skutecznie uniemożliwiała aliantom swobodne loty
w okolicach dzisiejszego Trójmiasta. Tak było
chociażby w kwietniu 1944 roku, podczas słynnego
alianckiego nalotu na gdyński port.
U schyłku wojny, w marcu 1945 roku, niemieccy
okupanci zaciekle bronili Góry Markowca, przez kilka
dni odpierając ataki I Brygady Pancernej im.
Bohaterów Westerplatte. W wyniku walk alianci stracili
aż osiem czołgów. Z rejonu Góry Markowca siły
niemieckie wycofały się dopiero 27 marca.
Po zakończeniu wojny obiekt przez wiele lat był
wyspą skarbów dla poszukiwaczy militariów. Narosło
też wokół niego wiele legend. Najpopularniejsza mówi
o podziemnych tunelach rzekomo wydrążonych przez
Niemców w celu ukrycia skarbów.
Kt o w i e ? M o ż e B u rs z t y n o w e j Ko m n a t y
powinniśmy szukać właśnie w naszym mieście?

Autor artykułu: DarekRybacki
Prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Góra Markowca to jedno z najbardziej interesujących i znanych
miejsc w naszym mieście. Jest to nie tylko dobry punkt
widokowy, lecz także – ze względu na swoją historię
i pozostałości po niej – miejsce unikalne w skali całego Pomorza.

Góra Markowca. Źródło: Archeologia Wojskowa nr VI

1 - schron dowodzenia
2 - stanowiska ogniowe artylerii
głównej z betonowymi podstawami
3 - stanowisko armaty osłonowej
4 - schrony drewniano ziemne
5 - rowy łączące
6 - linia stanowisk ogniowych i ukryć
dla piechoty
Struktura umocnień na wzgórzu. Źródło: Archeologia Wojskowa nr VI

Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017
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Sprawy urzędowe

Obowiązek Meldunkowy
W aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2016 r., poz. 722, z późn. zm.) w rozdziale 4 został określony obowiązek meldunkowy.
Obywatel polski:
1) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca –
wypełniając stosowny druk.
2) opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce
pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu
(również wyjeżdżając poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt
stały) obowiązany jest wymeldować się – wypełniając stosowny druk.
3) może również wymeldować się z obecnego miejsca pobytu stałego
lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu,
4) jest obowiązany zgłosić wyjazd, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić powrót z tego
wyjazdu.

pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo nie
podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzicom,
dziadkom, dzieciom, wnukom lub rodzeństwu.
Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego
i zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać w formie
dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r., poz.1114, z późn. zm.). Formularze składane w formie
dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie
kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych
w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), lub profilu zaufanego ePUAP.

Można mieć jedno miejsce pobytu stałego
i jedno miejsce pobytu czasowego
Obowiązku meldunkowego można dopełnić osobiście lub przez
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na
piśmie i po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu
osobistego lub paszportu. W przypadku działania przez pełnomocnika

Od wydawanego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,
wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub powrotu z tego wyjazdu
pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Stypendia Burmistrza
W dniu 15 grudnia przed sesją budżetową
Rady Miejskiej burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny wręczył stypendia.
Nagrodami pieniężnymi w wysokości od
kilkuset do ponad tysiąca złotych zostali
wyróżnieni uczniowie, którzy w mijającym
roku wykazali się wybitnymi osiągnięciami
artystycznymi oraz sportowymi.
Mamy bardzo zdolną młodzież, która osiąga sukcesy na
poziomie krajowym. Bardzo cieszę się, że tych wybitnych
uczniów mogliśmy dzisiaj wyróżnić. To na pewno bardzo dobra
forma nagrody ale i motywacji do pracy w przyszłości –
powiedział podczas uroczystości stypendiów Burmistrz
Michał Pasieczny.
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Zostało wyróżnionych 57. osób
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Sport

Mistrzostwa Polski
w gimnastyce artystycznej
Rumia stoi gimnastyką artystyczną. W ostatni
weekend listopada w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji odbyły się Drużynowe Mistrzostwa
Polski Seniorek i Juniorek.
Gimnastyczki z całego kraju rywalizowały w dwóch kategoriach –
seniorów i juniorów. Wśród dorosłych zawodniczek najlepszy okazał się
duet Janina Sidorik oraz Roksana Zduniak reprezentujące barwy PTG
Sokół Kraków. Zaledwie kilka punktów zabrakło do zwycięstwa zespołowi
UKS Błękitna Szczecin – Julii Kondzioła oraz Małgorzacie Romaniuk.
Trzecie miejsce wywalczył UKS Pałac Młodzieży Warszawa (Anna
Zhelezniak i Paula Mochtak), czwarte - MKS Kusy Szczecin (Julia
Jakowczyk, Anna Fydrych).
W kategorii juniorek wystartowało aż 14 zespołów m.in. z Poznania,
Warszawy, Szczecina, Łodzi czy Katowic. Nie zabrakło też popularnego

UKS Jantar Gdynia. Najwyższy stopień podium zajął po raz kolejny zespół
PTG Sokół Kraków (Wiktoria Mielec, Aleksandra Chełmecka, Julia
Chochół), tuż za nim uplasowały się zawodniczki lokalnego Jantaru
(Natalia Wiśniewska, Paulina Kaczor, Victoria Kozłowska). Tuż za nimi
znalazły się Natalia Kulig, Laura Osada i Amelia Przybylska z MUKS
Widzew Łódź.
Nagrody w imieniu Burmistrza wręczyli wiceprzewodnicząca rady
miejskiej Małgorzata Łoboz oraz Radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
Szczegółowe wyniki oraz galerię zdjęć znaleźć można na stronie
rumia.eu.

Sukcesy rumskich tancerzy
Reprezentanci szkół tanecznych Masta Dance
i Creative Dance odnieśli w ostatnich miesiącach
liczne sukcesy zarówno w zawodach
regionalnych, jak i podczas Mistrzostw Świata.
Młode zawodniczki szkoły Masta Dance reprezentowały Rumię na
Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Federation w Libercu
w Czechach organizowanych pod koniec listopada. Rywalizowały
w różnych grupach wiekowych w stylach jazz dance, contemporary ballet
oraz artistic dance show.
Indywidualne Mistrzostwo Świata w kategorii contemporary ballet duos
mini kids zdobyły Marta Lipowska oraz Helena Miłek, w kategorii drużynowej –
grupy „Czarodziejki” (contemporary ballet oraz jazz dance small teams mini
kids) i „Czarownice” (contemporary ballet showcases juveniles).
Drugie miejsce w swoich kategoriach zajęły Emilia Mrozowska
i Martyna Jakubowska, Wiktoria Pastuszczak i Julia Rendaszka oraz
zespoły „Czarownice” i „Czarownice Mini”.
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

Mistrzostwa Świata World
Artistic Dance Federation
w Libercu w Czechach.
fot. Masta Dance

Dużymi sukcesami mogą
pochwalić się także tancerze
z Creative Dance, którzy podczas Mistrzostw Województwa Pomorskiego
i Ogólnopolskiego Turnieju w Wejherowie zdobyli tytuły mistrzowskie,
a także zajęli wysokie II miejsce w klasyfikacji klubowej.
Duet Cezary Siedlecki i Dominika Górczak wrócili z Wejherowa z tytułem
Mistrzów Województwa w stylu latynoamerykańskim i II Wicemistrzów
Województwa w stylu standardowym w kategorii Dorośli.
I miejsce i tytuł Mistrzów Województwa w stylu latynoamerykańskim
przypadł w udziale Marcinowi i Katarzynie Sywula. Z kolei Mieczysław
i Ewa Cichy zdobyli tytuł II Wicemistrzów Województwa w stylu
latynoamerykańskim i IV miejsce w stylu standardowym. Zawodnicy
występowali w kategorii Senior I OPEN.
Serdecznie gratulujemy!
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UWAGA!
Przypominamy o nieodpłatnym odbiorze
dużych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań!

WYSTARCZY ZADZWONIĆ!

58 624 66 11
lub wypełnić formularz:

http://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/formularz/
Co odbieramy?
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.
Uwaga!
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych.
Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy.
Przygotowanie sprzętu do odbioru
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona.
Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt
z zabudowy.
Terminy odbiorów
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory
odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie.
Termin zostanie potwierdzony telefonicznie pr zez
pracowników Związku.
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Kontakt:
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
www.kzg.pl, dgo@kzg.pl
58 624 66 11
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Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Samorządowa

2 lutego, godz. 16.00 (czwartek)
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Komisja Kultury
2 lutego, godz. 16.45 (czwartek)
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Komisja Oświaty i
2 lutego, godz. 17.30 (czwartek)
Wychowania
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Komisja Bezpieczeństwa 6 lutego, godz. 16.30 (poniedziałek)
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Komisja Sportu, Rekreacji 6 lutego, godz. 17.30 (poniedziałek)
i Promocji
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Komisja Rewizyjna
6 lutego, godz. 18.30 (poniedziałek)
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
7 lutego, godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Finansowow siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Budżetowa
7 lutego, godz. 17.00 (wtorek)
Komisja ds. Rodziny,
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Zdrowia i Opieki
Społecznej
7 lutego, godz. 17.30 (wtorek)
Komisja Polityki
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi
Gospodarczej
Komisja Polityki
8 lutego, godz. 17.30 (środa)
Przestrzennej
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
9 lutego 2017 rok godz.11.00. w Urzędzie Miasta Rumi.
Tematy wiodące sesji w dniu 9 lutego 2017 r.:
ź Proﬁlaktyka i rozwiazywanie 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.

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

Nocna i świąteczna opieka medyczna
Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1
ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Pogotowie Energetyczne
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego UM Rumi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Kominiarskich

112
999
998
58 671-01-98
58 679-47-12
997
58 679-67-22
58 679-35-55
58 671-94-73
58 679-65-73
58 679-69-50

58 572-72-00
993
992, 58 671-18-82
994, 58 621-90-19
991, 801 404 404
58 679-65-89
58 671-05-56
58 671-08-30
58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia
Centrum Medyczne IMED
Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Powiatowa Stacja Sanit.-Epid
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie
Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11
58 671 72 10
58 672 11 02
58 301-73-44
601-408-183
58 672-74-23
58 572-72-00
58 670 48 48

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu styczniu i lutym 2017 roku:

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

02.01
09.01
16.01
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM
z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia
UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.

godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,
godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki.

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni
wtorek miesiąca 12.00-14.00.
Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi,
szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.
Rumskie Nowiny nr 1/styczeń/2017

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi i Marcin Kurkowski, Zastępca
Burmistrza Rumi przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godz.
13.00-17.00, po uprzednim umówieniu się przez Sekretariat
tel. 58 679 65 00
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KALENDARZ IMPREZ
03.01 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie
Justyna Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

5.01 (Czwartek)
godz. 18.00 TEATRALNY CZWARTEK,
„Emigrantka” spektakl Teatru Komedii Valldal,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 10

06.01 (Piątek)
godz.11.00-13.30 Orszak Trzech Króli,
Przemarsz Orszaku ulicami: Sabata,
Sobieskiego, Dąbrowskiego, Świętojańską pod
pomnik Św. Jana Pawła II
godz. 16.00-20.00 Rumska Liga Halowa 4 kolejka, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

07.01 (Sobota)
Godz. 16.00- 20.00 Rumska Liga Halowa 5 kolejka, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

08.01 (Niedziela)
G o d z . 1 0 . 0 0 i 1 1 . 3 0 Ko n c e r t Ko l ę d
w wykonaniu Chóru Szkoły Muzycznej II
Stopnia z Gdyni pod dyr. Marty Płockiej,
kościół św. Jana z Kęt w Rumi
Godz. 15.00-19.00 Rumska Liga Halowa 6 kolejka, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

09.01 (Poniedziałek)
Godz. 09.00-13.00 Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Sztafetach Pływackich
Dziewcząt i Chłopców, Pływalnia MOSiR,
ul. Rodziewiczówny 8

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

Bieleckiej oraz „Song of myself” Katarzyny
Gnacińskiej, kurator Beata Cedrzyńska, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

12.01 (Czwartek)
Godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych
w Halowej Lekkiej Atletyce, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 WERNISAŻ MALARSTWA autor:
Artur Bełczykowski, w części artystycznej
wystąpi: Agnieszka Babicz, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 10

13.01 (Piątek)
godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci –
grupa młodsza (prowadzenie Anna Rekowska
oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci –
grupa starsza (prowadzenie Anna Rekowska
oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2

14.01 (Sobota)
Godz. 13.00-16.00 Mecz piłki siatkowej,
II Liga Kobiet, APS Rumia-UKS Ósemka
Siedlce, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

15.01 (Niedziela)
Godz. 14.00-20.00 XXV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
Godz. 15.30 WOŚP 25 Finał, w programie:
występy taneczne przedszkole Iskierka oraz
Janowiaczek, Klaun Pinezka, jasełka
Ekologiczna Szkoła Społeczna, finaliści
konkursu Rumski Wokal 2016, Dom Kultury
SM „JANOWO”

16.01 (Poniedziałek)
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19, Rumia

11.01 (Środa)
godz. 18.00 Wernisaż wystawy wyróżnionych
dyplomów z wydziału Sztuki Nowych Mediów
Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych - „Stamps” Magdaleny

16.01 -05.02
Godz. 10.00-20.00 Lodowisko Syntetyczne,
Boisko ORLIK, ul. Świętopełka 24

STYCZEŃ 201 7
19.01 (Czwartek)
godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11, Rumia
godz. 19.00 KONCERT „Kąpiel w dźwiękach mis
i gongów” w wykonaniu: Lucyny BierutMazurek 30zł/os, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 10

21.01 (Sobota)
Godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce
Siatkowej- IV turniej, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

22.01 (Niedziela)
Godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie
S t o ł o w y m - I I I Tu r n i e j , H a l a M O S i R ,
ul. Mickiewicza 49

24.01 (Wtorek)
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie
Justyna Miąc), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

26.01 (Czwartek)
Godz. 18.00 WIECZÓR POEZJI, autorka: Halina
Górecka, oprawa muzyczna: Marzena Graczyk,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 10

28.01 (Sobota)
Godz. 18.00 KONCERT AKORDEONOWY
w wykonaniu: Pawła Nowaka, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 10

30.01 (Poniedziałek)
godz. 18.00 Spotkanie kulinarne z MALIKĄ
(szef kuchni, finalistka show „Top Chef”)
(prowadzenie: dziennikarka radia Plus Iwona
Demska), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2

PODARUJ KREW!
15 stycznia 2017 w godzinach 9-14
Pobór krwi w NZOZ “Panaceum”
ul. Katowicka 16 w Rumi Janowie
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