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Wydarzyło się
Mieszkańcy miasta, a zwłaszcza panie,
aktywnie uczestniczyli w kolejnej edycji
imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazwą
„Fit Day Rumia”. Chętni mogli nie tylko
trenować pod okiem profesjonalnych
instruktorów, ale i sprawdzić skład
swojego ciała czy spróbować
suplementów. Wszystkie atrakcje były
bezpłatne.
Wydar zenie odbywało się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
a jego celem było propagowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia oraz
integracja lokalnej społeczności.
Organizatorami wydarzenia byli: siłownia
CityGym Rumia, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi.

3

w skrócie

Rumianie udowodnili, że są ﬁt

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Grzegorz Grinholc wraca z 21.
Mistrzostw Europy w Wenecji
z dwoma brązowymi medalami
w chodzie sportowym na
dystansie 20 km. Nasz
mieszkaniec sukces osiągnął
zarówno indywidualnie, jak
i drużynowo. Pierwszy z krążków
udało się zdobyć z czasem
1:46:01. Drugi wywalczony został
w klasyfikacji drużynowej,
w zespole z Konradem
Morawczyńskim i Jarosławem
Willmem. Polska trójka na
dystansie 20 km została
sklasyfikowana w łącznym czasie
5:47:22.
Rumskie Nowiny nr
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20 września na całym świecie
odbywał się Ogólnoświatowy
S t r a j k K l i m a t y c z n y. C e l e m
inicjatywy było zwrócenie uwagi
społeczeństwa na niebezpiecznie
zmieniający się klimat. Do
wydarzenie przyłączyli się również
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Józefa Wybickiego.
Z inicjatywy jednego z uczniów,
Marcela Podgórnego w szkole
odbył się happening połączony
z warsztatami edukacyjnymi. Z tej
okazji uczniowie przygotowali
również plakaty.

Rumianin z dwoma medalami na Mistrzostwach Europy Masters

4

WYDARZENIE

o
z
s
e
i
2 ia
p ze
2
a
n
i
r
6
ś
e
1
e
m
z
u
r
Ń
R a row
w
E
I
Z
D
in
Y
O
T
G
I
E
K
I
N
S
J
O
M
E
Ż
P
U
A
R
O
W W
R
O
U
N RTU
E
W
Ó
R
Z NSPO
TRA
Wydarzenie czytelnicze „Pociągiem do książki”

W drugiej połowie września na terenie Rumi odbył się szereg wydarzeń kulturalnych
i rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu –
ogólnopolskiej akcji promującej alternatywne formy poruszania się po miastach.

Gadżety rowerowe rozdawał wiceburmistrz Piotr Wittbrodt

Zrównoważony transport
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
to przedsięwzięcie zainicjowane w 2002 roku przez
Komisję Europejską. Każdego roku do kampanii na
rzecz zmiany przyzwyczajeń transportowych
przyłącza się kilkaset polskich miast – w tym także
Rumia. Celem przedsięwzięcia jest promocja
zrównoważonych, ekologicznych form mobilności:
m.in. transportu publicznego, jazdy na rowerze
oraz chodzenia pieszo.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod
h a s ł e m „ C h o d ź z n a m i ”. W y d a r z e n i a
zorganizowane w ramach ETZT miały na celu
zwrócenie uwagi na korzyści wynikające

z rezygnacji z samochodu: m.in. oszczędności
p i e n i ę d z y i c z a s u , p o p r a w y z d ro w i a
i bezpieczeństwa na drogach, pozytywnego
wpływu na środowisko oraz tworzenia przyjaznej
przestrzeni miejskiej.
Działo się w Rumi
Tegoroczna kampania zorganizowana została
w dniach 16-22 września. Każdego dnia
organizatorzy zapraszali mieszkańców do udziału
w licznych przedsięwzięciach o różnorodnym
charakterze. Z okazji ETZT przygotowano też
pakiety gadżetów dla pieszych i rowerzystów, które
rozdawano w godzinach porannych w pobliżu
stacji kolejowych czy przystanków autobusowych.

Trening w siłowni CityGym

Nie zabrakło też propozycji dla miłośników
pieszych wycieczek. W ramach kampanii
zorganizowano spacer pt. „Tajemnice Starej Rumi”,
podczas którego mieszkańcy mogli poznać
nieznane szerzej ciekawostki historyczne dotyczące
najstarszej dzielnicy naszego miasta.
– Mimo niesprzyjającej pogody w spacerze wzięło
udział kilkadziesiąt osób. Niektórzy zabrali ze sobą
także zwierzaki. W trakcie spaceru zwiedziliśmy
najstarszą dzielnicę naszego miasta, czyli Starą
Rumię. Uczestnicy mogli poznać historię ruin
średniowiecznego kościoła, placu Kaszubskiego
czy przedwojennego portu lotniczego, który
funkcjonował na terenie dzisiejszej dzielnicy
Rumia naturalnie pomysłowa
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Riksze dostępne były w pięciu lokalizacjach

Lotnisko – mówi Darek Rybacki, twórca serialu
dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”,
współorganizator spaceru.
Do akcji włączyły się także lokalne instytucje, firmy
i placówki oświatowe. Siłownia CityGym zaprosiła
mieszkańców na bezpłatne zajęcia spinningu,
a Stacja Kultura zorganizowała wydarzenie
czytelnicze pod nazwą „Pociągiem do książki”.
Miejski Dom Kultury przygotował występy
artystyczne finalistów projektu „Rumski Wokal” ,
które można było zobaczyć na dworcu PKP.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 wybrali się na
marsz Nordic Walking, a podopieczni przedszkola
„Słoneczna Jedynka” brali udział w gimnastyce.

Najwięcej atrakcji przygotowano na weekend
wieńczący akcję. W sobotnie południe na ulice
miasta wyjechały riksze oferujące mieszkańcom
bezpłatne przejazdy, tego samego dnia odbył się
też przejazd „Rowerem przez Rumię”. Trasa wiodła
dookoła Rumi, kończyła się pod siedzibą
Miejskiego Domu Kultury.
– Przejazd rowerowy zorganizowany został
w ramach zeszłorocznego projektu do budżetu
obywatelskiego. Przedsięwzięcie nie odbyłoby się,
gdyby nie głosy mieszkańców. Była to druga edycja
wydarzenia. Z roku na rok nas, rowerzystów jest
coraz więcej: dzieci, rodziców, młodzieży szkolnej,
seniorów czy członków organizacji rowerowych,

Na wszystkich uczestników przejazdu czekały gadżety
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W przejeździe uczestniczyło blisko 200 osób

takich jak Sama Rama czy Szprycha – mówi radna,
autorka projektu Beata Ławrukajtis. – Serdecznie
dziękuję za udział w wydarzeniu. Do zobaczenia za
rok, a w międzyczasie oczywiście na trasach
rowerowych w Rumi – dodaje.
Ostatni dzień Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu odbył się pod
hasłem „Dzień bez samochodu”. W niedzielne
popołudnie w parku Starowiejskim czekały na
mieszkańców liczne atrakcje: zabawy uliczne, tor
rowerowy, zajęcia plastyczne i ekologiczne
warsztaty. Uczestnicy otrzymali także drobne
podarunki.
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Dali dzieciom koncertową
lekcję muzyki
Wspólny taniec i śpiew w akompaniamencie klasycznych instrumentów to główne
elementy Rumskich Spotkań Muzycznych, w których aktywnie uczestniczyły tysiące dzieci
z rumskich szkół i przedszkoli. Bezpłatne koncerty stanowiły niezwykłe lekcje muzyki,
dzięki którym najmłodsi mieszkańcy miasta odbyli niezwykłą podróż po epokach
i gatunkach muzycznych.
Hity, który każdy powinien znać
Edukacyjny cykl realizowany był 10 i 11 września
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi. Podczas spotkań dzieci miały okazję
usłyszeć przeboje muzyki klasycznej, filmowej
i musicalowej, a wśród nich utwory znane
z filmów takich jak „Pogromcy duchów”, „Król
Lew”, „Upiór w operze” czy też muzykę z baletu
„Gajane” i opery „Gioconda”.
Muzyka niejedno ma imię
Dodatkowym walorem edukacyjnego cyklu jest
możliwość porozmawiania na żywo z artystami,
którzy chętnie dzielą się ze słuchaczami swoją
wiedzą i pasją. Publiczność poznała też
ciekawostki związane z filmowymi i muzycznymi
produkcjami, a także podziwiała profesjonalne
pokazy taneczne.
Zarażają pasją
Nie byłoby to możliwe bez obecności
i zaangażowania aktorów oraz tancerzy z Teatru

Muzycznego w Gdyni, zespołu tańca „Masta
Dance” pod kierunkiem Marty Miotke, a także
instrumentalistów z całego Pomorza, w tym
zespołu perkusyjnego Trio Per Ka. Wszystkie
spotkania prowadził dyrektor artystyczny cyklu
Marek Gerwatowski.
– Sama pamiętam występy teatralne czy
koncerty, które jako dziecko oglądałam wraz
z klasą, jeszcze w podstawówce. Właśnie w takich
momentach budziła się we mnie chęć śpiewania
i tańczenia. Bardzo się cieszę, że mogłam sobie
przypomnieć, jak to było za moich młodych lat –
przyznaje Agnieszka Król-Karecka, aktorka
Teatru Muzycznego w Gdyni. – To wspaniałe,
że realizowane są takie inicjatywy i są jeszcze
ludzie, którym zależy na tym, by kształcić nasze
pociechy w tym kierunku, zaszczepiając w nich
zamiłowanie i pasję do sztuki – dodaje.
Na stałe w kalendarzu
Rumskie Spotkania Muzyczne to inicjatywa, która

rozpoczęła się w 2012 roku, wraz z koncertem
zorganizowanym z okazji nadania praw miejskich
Rumi. Celem wydarzenia jest przybliżenie muzyki
klasycznej oraz różnych gatunków muzycznych
mieszkańcom i gościom Rumi. Repertuar
koncertów obejmuje przede wszystkim muzykę
klasyczną i operową, a także operetkową,
musicalową, filmową, a nawet rozrywkową. Dzięki
temu grono odbiorców jest równie różnorodne.
Wydarzenia dla dzieci i młodzieży z rumskich szkół
odbywają się cyklicznie od 2016 roku – we
wrześniu, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Natomiast koncer t urodzinowy miasta
organizowany jest od października 2012 roku.
Przed widownią występują wówczas artyści
polskich i zagranicznych scen operowych,
musicalowych, a także rozrywkowych oraz
instrumentaliści na stałe związani z instytucjami
kulturalnymi w całej Polsce.
Organizatorami cyklu, objętego patronatem
burmistrza Michała Pasiecznego, są: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, Miejski Dom
Kultury w Rumi, Rumskie Spotkania Muzyczne oraz
urząd miasta.
– Jestem szczęśliwy, że już czwarty rok z rzędu
dzieci i młodzież tak licznie biorą udział w tych
koncertach, że ta forma edukacji muzycznej
bardzo się przyjęła, że publiczność jest chętna do
czynnego udziału w naszych spotkaniach
i wspólnie z artystami śpiewa, a ciekawe aranżacje
porywają widzów do tańca – podsumowuje
pomysłodawca i reżyser wydarzenia Marek
Gerwatowski.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Pierwszaki zostały
pełnoprawnymi uczniami

Dzieci, które w tym roku rozpoczęły swoją edukację, stały się
pełnoprawnymi uczniami. Wszystko za sprawą uroczystych
ślubowań, które pierwszaki składały 17, 18 i 19 września w hali MOSiR.
W pasowaniach, oprócz najmłodszych rumian, uczestniczyli rodzice,
dyrektorzy oraz przedstawiciele władz miasta.
Wyjątkowy dzień
Uczniowie kilkudziesięciu klas pierwszych,
uczęszczający do 9 szkół podstawowych
w Rumi, musieli odśpiewać hymn narodowy,
złożyć uroczystą przysięgę i poddać się
oﬁcjalnemu pasowaniu na oczach setek osób
zebranych w hali MOSiR. Świadkami
mianowania byli m.in. rodzice, dziadkowie,
nauczyciele oraz starsi koledzy pierwszaków.
O tym, co czeka świeżo upieczonych uczniów,
mówił zastępca burmistrza miasta.
– Chciałbym, żebyście zapamiętali ten dzień
jako wyjątkowy. Aby po symbolicznym
dotknięciu gigantycznego szkolnego ołówka,
otwor zyła się pr zed wami fur tka do
w y j ą t k o w e j p o d ró ż y, p o d c z a s k t ó re j
zdobędziecie wiedzę i nawiążecie wspaniałe
przyjaźnie, a w tym wszystkim towarzyszyć
wam będą wasi dumni rodzice. Tego wam
wszystkim życzę – powiedział podczas
uroczystości Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz
Rumi.

Rumskie Nowiny nr
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Pamiątka na lata
Uczniów, za pomocą ogromnych szkolnych
ołówków, pasowali wspólnie dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół, a także przewodniczący
rady miejskiej Ariel Sinicki oraz zastępca
burmistrza Piotr Wittbrodt. Po uroczystym
mianowaniu świeżo upieczeni pierwszoklasiści
otrzymali dyplomy oraz zostali zaproszeni do
pamiątkowych zdjęć.
– Idea pasowania jest bardzo ważna,
to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego małego
ucznia. Ta uroczystość stanowi formalne przyjęcie
do społeczności szkolnej, dziecko czuje się wtedy
ważne i poniekąd właśnie od tego dnia staje się
prawdziwym uczniem – mówi Lucyna Miotk,
przewodnicząca Komisji Kultury oraz członek
Komisji Oświaty i Wychowania. – Co również jest
bardzo istotne, tego dnia dumę czują nie tylko
maluchy, ale i rodzice – podsumowuje.
Część artystyczną wydarzeń przygotował chór
dziecięcy ze Szkoły Podstawowej numer 10 pod
kierownictwem Anny Bronowickiej.
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Już 13 października odbędą się
wybory parlamentarne do Sejmu
i Senatu RP. Tego dnia Polacy
zadecydują kto będzie rządził krajem
przez najbliższe lata. Wybór posłów
i senatorów jest jednym
z najważniejszych wyborów
w demokratycznym społeczeństwie.
Ważny wybór
W niedzielę 13 października obywatele Polski
wybiorą 460 posłów i 100 senatorów z różnych
ugrupowań politycznych, reprezentujących
różne poglądy społeczne. Wybór
odpowiedniego kandydata to szansa na
zdobycie reprezentacji w organach władzy
państwa, a co za tym idzie – rozwój kraju
w kierunku, który uznajemy za najlepszy.
- Warto brać udział w wyborach. Dzięki nim to
my mamy wpływ na wybór władz, a nie
pozostawiamy go innym. Poprzez wybory
wyrażamy własną opinię i bierzemy
odpowiedzialność za rozwój całego państwa –
mówi Piotr Bartelke przewodniczący Komisji
Samorządowej. – Głosując, wybieramy
program odpowiadający naszym wymaganiom
i przekonaniom. Każdy z nas chce, aby w jego
mieście, powiecie czy województwie poprawiła

Zapras
zamy
na wyb
ory!

się jakość życia, aby wszystkim żyło się lepiej
i wygodniej, a życie skupiało się wyłącznie na
rzeczach pozytywnych. Możemy mieć wpływ na
to wszystko przez udział i głosowanie
w wyborach – dodaje.
Jak głosować?
Głosujący dostaną dwie karty do głosowania.
Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy
komitetów z nazwiskami kandydatów, na
drugiej (wybory do Senatu) znajdą się
kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.
Głosowanie polega na postawieniu dwóch
przecinających się linii (najlepiej znaku x)
w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos
w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do
Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do
głosowania można postawić jeden znak x.
30 milionów Polaków
Wybor y parlamentarne 2019 zostaną
przeprowadzone na podstawie kodeksu
w y b o rc z e g o . W s z y s c y u p r a w n i e n i d o
głosowania obywatele Polski mogą oddać głos
na swoich kandydatów. Prawo do głosowania
w wyborach parlamentarnych w Polsce mają
osoby, które ukończyły 18 lat. Obecnie jest to
ponad 30 milionów osób, czyli 80 procent
mieszkańców kraju.

Do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2019
mogą kandydować osoby, które skończyły 21
lat. Do Senatu - 30 lat. Zgłosić kandydatów na
posłów może komitet wyborczy partii
politycznej; koalicyjny komitet wyborczy lub
komitet wyborczy wyborców.

– Jeżeli chcemy tworzyć społeczeństwo
obywatelskie i demokratyczne, to musimy
wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje
w naszym kraju i wokół nas, nie wolno
nam uchylać się od udziału w wyborach.
Każdy głosujący obywatel powinien mieć
satysfakcję z tego, że nie jest bierny. Długie
listy kandydatów pozwalają nam wybrać
człowieka lub partię do której będziemy
mieli zaufanie i która spełni chociaż część
naszych oczekiwań – podsumowuje radny
Piotr Bartelke.

Urząd Miasta Rumi informuje, że w dniu
wyborów 13.10.2019r. organizuje dowóz osób
niepełnosprawnych do siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat urzędu
w godzinach pracy pod numerem:
58 679-66-00
Rumia naturalnie pomysłowa
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Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe powołane w 2011 roku w celu
integracji miast i gmin wchodzących w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego aktywnym członkiem jest także
Rumia. Obecnie OMG-G-S koordynuje kilkanaście projektów, których nadrzędnym celem jest wspomaganie
rozwoju całego regionu. Jednym z nich jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Wizyta w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym
Na początku września przedstawiciele OMG-G-S
wizytowali Szczeciński Obszar Metropolitalny. W
trakcie spotkania rozmawiano przede wszystkim
o transporcie publicznym, komunikacji
niskoemisyjnej czy rowerach publicznych.
Wizyta w SOM miała na celu wymianę
doświadczeń między samorządowcami także
w zakresie pozyskiwania środków czy rozwijania
terenów pr zemysłowych. Pomorscy
samorządowcy wizytowali m.in. Goleniowski Park

P r z e m y s ł o w y, S z c z e c i ń s k o - P o l i c k i e
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz
Świnoujście. Część spotkań odbyła się
w zrewitalizowanych poprzemysłowych
budynkach portowych.
– Spotkaliśmy się w Szczecinie, w naszym
obszarze metropolitalnym. To pozwoliło nam
zaprezentować projekty zrealizowane na naszym
terenie. Mieszkańcy mają coraz większe
oczekiwania związane przede wszystkim
z transportem publicznym i edukacją.
Te zagadnienia dotyczą praktycznie każdego –
mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
InnoCamp 2019
Od 9 do 11 września OMG-G-S organizował także
bezpłatne międzynarodowe warsztaty GdańskGdynia-Sopot InnoCamp 2019. Przez trzy dni
osiemdziesięciu uczestników, w tym gości z
krajów nadbałtyckich, rozmawiało o wyzwaniach
ekologicznych, społecznych i ekonomicznych,
jakie stoją przed nadmorskimi metropoliami.
Obszar Metropolitalny jako partner międzynarodowego projektu Smar t-up BSR był
gospodarzem warsztatów. Ich uczestnicy

???

Najczęściej zadawane pytania

pochodzi z krajów nadbałtyckich, w ich gronie
można było spotkać mieszkańców m.in.
z Aarhus, Tallina, Helsinek, St. Petersburga,
Brandenburgii oraz miast Litwy i Łotwy, a także
reprezentantów Komitetu Regionów. Rumię na
warsztatach reprezentował Mateusz Szulc
Kierownik Referatu Partnerstwa PublicznoPrywatnego.
Budżet obywatelski – metropolitalnie
Wrzesień na terenie Obszaru Metropolitalnego
przebiegł pod znakiem głosowania na projekty
budżetu obywatelskiego. Łącznie 9 pomorskich
samorządów – Gdańsk, Pruszcz Gdański, Puck,
Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, Władysławowo i
Żukowo – przeznaczyło na realizację projektów
obywatelskich aż 27 milionów złotych.
Mieszkańcy zgłosili w 2019 roku ponad 550
projektów.
W ostatnich trzech latach w ramach akcji budżetu
o b y w a t e l s k i e g o n a t e re n i e O M G - G - S
zrealizowano aż 454 projekty, a od 2016 roku
zgłoszono aż 2130 projektów. Na realizację tych
zwycięskich przeznaczono przez ostatnie cztery
lata 84 miliony złotych.

Jeśli macie pytanie, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź
za pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto Rumia. Najciekawsze
kwestie zostaną poruszone w kolejnym wydaniu.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub na
Facebooku. Tym razem poruszymy temat przyczep reklamowych oraz dostępności miejskich gadżetów.
Pani Agata: Dzień dobry, na parkingu przed
urzędem miasta stoi duża reklama wyborcza.
Czy było to z Państwem uzgadniane? Czy
zostały podjęte jakieś kroki w celu
przywrócenia stanu zgodnego z prawem?
Rozumiem, że miasto, jako właściciel
i zarządca parkingu, który powinien służyć
mieszkańcom do załatwienia spraw, nie ma
nic przeciwko agitacji wyborczej?
Odpowiedź: Dzień dobry, pozostawienie
mobilnej reklamy w postaci przyczepy nie
wymaga żadnych pozwoleń. Taka przyczepa
traktowana jest jak pojazd i jeżeli
zaparkowana jest prawidłowo, w miejscu do
tego przeznaczonym, to nie ma mowy
o wykroczeniu.

Rumskie Nowiny nr
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Pan Mikołaj: Witam serdecznie, niedawno
zmieniłem auto i chciałbym, tak jak zwykle,
nakleić znaczek „I love Rumia”. Gdzie mogę
otrzymać taką naklejkę?

Odpowiedź: Dzień dobry, obecnie wszystkie
gadżety samochodowe, takie jak naklejki
i nakładki na tablice rejestracyjne, zostały

wydane mieszkańcom. Kolejna parta będzie
dostępna w urzędzie miasta na początku
przyszłego roku. Proszę śledzić stronę
rumia.eu oraz nasz facebookowy profil, gdzie
będziemy na bieżąco informować
o możliwości odbioru gadżetów.
Jeśli macie pytanie, na które powinni
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta
Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy:
promocja@um.rumia.pl bądź za
pośrednictwem facebookowego profilu:
Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną
poruszone w kolejnym wydaniu.
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Zmodernizowany stadion

oﬁcjalnie otwarty!

Oficjalne otwarcie wyremontowanego stadionu miejskiego w Rumi mogło mieć tylko taki charakter –
iście sportowy. Zapalenie olimpijskiego znicza, symboliczne przecięcie wstęgi oraz sztafeta olimpijska
to tylko część tej uroczystości. W otwarciu uczestniczyli m.in. uczniowie z lokalnych szkół, sportowcy
oraz przedstawiciele władz.
Czekali kilkadziesiąt lat
Stadion w pierwotnej postaci oddano do użytku
w 1964 roku. Od początku istnienia obiektu
w jego obrębie ulokowana była żwirowa bieżnia,
która wraz z upływem czasu przestała spełniać
swoją funkcję. Taki stan rzeczy utrzymywał się
przez kilkadziesiąt lat.
Kierownictwo MOSiR-u w końcu doczekało się
zmian. W sierpniu tego roku udało się zakończyć
kosztującą ponad 5 milionów złotych inwestycję,
dzięki której powstał m.in. rozbieg do skoku w dal,
oświetlenie, kanalizacja burzowa i przede
wszystkim nowa bieżnia tartanowa.
Modernizacja stadionu nie byłaby jednak
możliwa bez dofinansowań z Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej
wartości 1,3 miliona złotych, które udało się
pozyskać pracownikom urzędu miasta.
– Cieszę się niezmiernie, że ta nowoczesna
bieżnia w końcu powstała. Niech służy klubom
sportowym i wszystkim mieszkańcom, każdego
dnia, do późnych godzin wieczornych. Wszyscy
mogą przyjść i korzystać z tego obiektu, do czego
gorąco zachęcam i jednocześnie dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do
przeprowadzenia modernizacji stadionu –
podkreślał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi

Szczęśliwy piątek trzynastego
Chcąc uczcić sukces, jakim jest udana
przebudowa sportowej wizytówki Rumi,
pracownicy MOSiR-u wspólnie z władzami
przygotowali wyjątkową ceremonię. W piątek
13 września na stadionie rozbrzmiał hymn
narodowy, po czym zapalony został znicz
olimpijski. Ponadto, w nawiązaniu do
65. urodzin miasta, wypuszczonych zostało
65 gołębi.
Goście mogli także podziwiać sportowe
zmagania, które odbywały się w ramach XXIII
Sztafety Olimpijskiej o Puchar Dyrektora MOSiRu, oraz uczestniczyć w symbolicznym przecięciu
wstęgi i poświęceniu zmodernizowanego
obiektu.
– Chyba nic nie kształtuje charakteru tak jak
sport, bo sportowcem nie jest się tylko podczas
treningów i zawodów, kiedy trwa kariera, ale ten
zapał i energia towarzyszy nam przez całe życie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę,
by wielu olimpijczyków „urodziło się” na tym
stadionie – powiedziała Angelika Cichocka,
wielokrotna medalistka i reprezentantka Polski
w lekkoatletyce. – Chciałam też podkreślić,
że trzeba mieć odwagę, by organizować otwarcie
obiektu w piątek trzynastego. Właśnie dlatego
jesteście skazani na sukces – podsumowała.

– Ta inwestycja jest bardzo ważna nie
tylko dla mieszkańców, ale także dla
s t o w a r z y s z e ń s p o r t o w y c h , k t ó re
korzystają z obiektu. Po 44-tu latach
doczekaliśmy się bieżni z prawdziwego
zdarzenia, czyli tartanowej. Wreszcie jest
możliwość prowadzenia treningów nie
tylko na poziomie krajowym, ale także
europejskim. Standard poprawił się tak
znacząco, iż można powiedzieć, że to jak
przeskok z jednej epoki do drugiej. Nie da
się nawet porównać starej bieżni żużlowej
do nowej, wykonanej z tartanu.
Ze zmodernizowanego stadionu chętnie
korzystają także trenerzy personalni
z grupami osób, które zawodowo lub
amatorsko uprawiają sport – Jolanta
Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi.

Rumia naturalnie pomysłowa
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„Zielonewyspy”
sąjeszczebardziejzielone
Wzdłuż ulic Topolowej i Różanej, a dokładniej przy tamtejszych
kompleksach rekreacyjnych, pojawiły się kolejne krzewy i drzewa.
Na realizację przedsięwzięcia miasto przeznaczyło około 130 tysięcy
złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie pozyskane
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nie od wczoraj
Pierwsza „zielona wyspa” pojawiła się na
terenie Rumi w październiku 2017 roku,
przy ulicy Różanej. Drugi z nowoczesnych
kompleksów rekreacyjnych, któr y jest
zlokalizowany przy ulicy Topolowej, został
oddany do użytku mieszkańców pod koniec
maja 2018 roku.
Z udziałem unijnych pieniędzy
Realizacja obu inwestycji była możliwa
dzięki zdobytemu dofinansowaniu, a ich
łączy koszt wyniósł ponad 1,7 mln zł,
z czego aż 85% stanowiła unijna dotacja.
Pieniądze te umożliwiły miastu stworzenie
dwóch zielonych i nowoczesnych
kompleksów rekreacyjnych, nazywanych
„miejskimi płucami”.

Rumskie Nowiny nr
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Pierwotny kształt
Inwestycje obejmowały wówczas nasadzenie
roślinności, a także budowę siłowni na świeżym
powietrzu oraz strefy wypoczynkowo-parkowej
z układem ścieżek pieszych i elementami małej
architektury. Przy obu wyspach powstały również
karmniki, budki lęgowe dla ptaków oraz domki
dla owadów. Ponadto teren został przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodano koloru
We wrześniu tego roku kompleksy rekreacyjne
zostały odświeżone poprzez dosadzenie krzewów,
drzew i roślin ozdobnych. Ponadto wykonano
prace związane z pielęgnacją gleby oraz
ściółkowanie podłoża ozdobnymi kamieniami
i korą. Łącznie samorząd wydał na ten cel około 130
tysięcy złotych, przy czym około 110 tysięcy
stanowiła dotacja.

– Przeprowadzenie tych prac
pielęgnacyjnych było koniecznie,
ponieważ mieszkańcy bardzo chętnie
spędzają czas na „zielonych wyspach”
– podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący
rady miejskiej. – Dzięki ogromnemu
dofinansowaniu „wyspy” są jeszcze
bardziej piękniejsze i atrakcyjniejsze dla
mieszkańców – podsumowuje.
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WYPOSAŻENIE KARETKI STACJONUJĄCEJ W RUMI W URZĄDZENIE
DO AUTOMATYCZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ „LUCAS”

1868

PROJEKT PROSPOŁECZNY

LICZBA GŁOSÓW

nr 36

SKANSEN FORTYFIKACJI NA GÓRZE MARKOWCA – ETAP I

1595

9

PROJEKT INWESTYCYJNY

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

nr 37

„ŚWIADKOWIE HISTORII”–DRUGI SEZON SERIALU
DOKUMENTALNEGO „ŚLADAMI DAWNEJ RUMI”
PROJEKT PROSPOŁECZNY

nr 29

1075

10

STERYLIZACJE I KASTRACJE ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT PROSPOŁECZNY

838

11

PRZEZ RUCH DO ZDROWIA „OD JUNIORA DO SENIORA”

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT PROSPOŁECZNY

K.L.A.S.A – KSZTAŁCENIE LUDZI ASERTYWNYCH,
SAMOŚWIADOMYCH I AMBITNYCH– III EDYCJA

749

12

PLAC DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH I SIŁOWYCH
(STREET WORKOUT) NA WZGÓRZU MARKOWCA

nr 46

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT INWESTYCYJNY

734

13

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA– WIELOZMYSŁOWY TOR PRZESZKÓD –
DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III W SP NR 6

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT INWESTYCYJNY

724

14

BOISKO DO GRY W BULE, CZYLI BULDROM DLA WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW PRZY UL. SĘDZICKIEGO (DZ. NR 35/6 OBR.9) W RUMI

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT INWESTYCYJNY

AKTYWNI PO 60-TCE
PROJEKT PROSPOŁECZNY

nr 13

INTELIGENTNY SYSTEM AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W NAJBLIŻSZYM
OTOCZENIU SP NR 6, NA ULICACH ŻWIRKI I WIGURY ORAZ CEYNOWY
PROJEKT INWESTYCYJNY

PROJEKT PROSPOŁECZNY

nr 9

ZIELONA RUMIA
PROJEKT PROSPOŁECZNY

nr 42

BŁONIA JANOWSKIE, NA ZDROWIE– ETAP I
PROJEKT INWESTYCYJNY

nr 21

OŚWIETLENIE 15 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
PROJEKT INWESTYCYJNY

nr 41

nr 1

DLA KAŻDEGO WŁASNY KAWAŁEK RAJU
PROJEKT PROSPOŁECZNY

74
LICZBA GŁOSÓW

nr 12

15

242
LICZBA GŁOSÓW

nr 27

MIEJSCE

406
LICZBA GŁOSÓW

nr 23

720

582
LICZBA GŁOSÓW

nr 17

LICZBA GŁOSÓW

670
LICZBA GŁOSÓW

45
LICZBA GŁOSÓW

34

nr 19

LICZBA GŁOSÓW

BUDŻET OBY WATELSKI

Te g o r o c z n a e d y c j a g ł o s o w a n i a w r a m a c h B u d ż e t u
Obywatelskiego okazała się wyjątkowa. Nie tylko ze względu na
rekordową liczbę zgłoszonych i zakwaliﬁkowanych projektów,
ale i frekwencję. Na wszystkie propozycje zagłosowało aż 9722
mieszkańców, czyli ponad 20% mieszkańców. To jeden
z najlepszych wyników w całym kraju!
Najpopularniejsze projekty
W tym roku najwięcej głosów zdobył projekt
związany z bezpieczeństwem mieszkańców,
czyli propozycja wyposażenia karetki
stacjonującej w Rumi w urządzenie do
automatycznej kompresji klatki piersiowej
„Lucas”. Na tę inicjatywę zagłosowało aż 1868
mieszkańców – najwięcej w całej historii
rumskiego Budżetu Obywatelskiego.
Na drugim miejscu znalazł się projekt
inwestycyjny – skansen fortyﬁkacji na szczycie
Góry Markowca. Za jego utworzeniem
opowiedziało się 1595 głosujących. Podium
zamknął projekt prospołeczny „Aktywni po
60-tce” z wynikiem 1075 oddanych głosów.

Wśród pozostałych projektów wybranych do
realizacji znalazły się m.in. oświetlenie 15
przejść dla pieszych, sterylizacja i kastracja
zwierząt właścicielskich czy stworzenie serialu
dokumentalnego, w któr ym najstarsi
mieszkańcy Rumi opowiedzą o historii miasta.
Wyjątkowa edycja
W tegorocznej edycji weryﬁkację formalną przeszły
aż 43 projekty. Łącznie 9722 mieszkańców oddało
18 376 głosów. W tej liczbie nieco większym
zainteresowaniem cieszyły się projekty
inwestycyjne (9294 głosy).
W tym roku po raz pierwszy umożliwiono
głosowanie za pośrednictwem papierowych
kart. Z tej możliwości skorzystało 28%

– Jestem bardzo dumny z naszych
mieszkańców, którzy udowodnili, że zależy im
na rozwoju Rumi. Rekordowa liczba
głosujących to na pewno efekt wprowadzenia
papierowych kart do głosowania, ale również
zaangażowania poszczególnych
wnioskodawców. To oni ostatnie dwa tygodnie
spędzili na promowaniu projektów i idei
budżetu obywatelskiego – mówi wiceburmistrz
Rumi Piotr Wittbrodt. – Tegoroczna edycja
udowodniła również, że trzeba mieć trochę
szczęścia, bo realizowane będą projekty, które
do grona zwycięzców dostały się nie
ze względu na liczbę oddanych głosów, ale
niską kwotę realizacji. Wszystko zgodnie
z zasadami przyjętego regulaminu – dodaje
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uczestników. Większą aktywnością wśród
głosujących wykazały się kobiety, które
stanowiły 57% wszystkich głosujących.
Budżet Obywatelski cieszył się największą
popularnością wśród osób do 25 roku życia
(ponad 28%) i osób w wieku 36-49 lat (ponad
26%). Walka o głosy tradycyjnie trwała do
ostatnich chwil – ostatni głos oddano na kilka
sekund przed zamknięciem głosowania,
w poniedziałek 23 września o godzinie 23:59.
Największą liczbę głosów otrzymał
projekt Jolanty Dobrzenieckiej

Gala ﬁnałowa odbyła się w Multikino Rumia

MIESZKAŃCY RUMI NAGRODZENI
Podczas tegorocznej Gali Kultury Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, nagrodzone zostały osoby
zaangażowane w rozwój i promocję powiatu. Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy Rumi.
Nagroda Remusa jest przyznawana za
o s i ą g n i ę c i a w d z i e d z i n i e t w ó rc z o ś c i
artystycznej, a także upowszechniania i ochrony
kultury. W tym roku została ona przyznana
Marzenie Graczyk, która na co dzień kieruje
pracami Chóru Kaszubskiego „Rumianie”.
Natomiast medal „Za zasługi dla Powiatu
Wejherowskiego” jest wyrazem uznania za
w k ł a d w ro z w ó j i p ro m o c j ę p o w i a t u
wejherowskiego. Wspomnianymi medalami,
podczas tegorocznej gali zostali uhonorowani
Krystyna Wolf i Ludwik Bach. Odznaczenia
wręczali rumianom przedstawiciele władz
powiatowych: Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius, wicestarosta Jackiej Thiel oraz
przewodniczący rady powiatu Józef Reszke.
G r a t u l a c j e n a r ę c e l a u re a t ó w z ł o ż y ł
wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt.
Rumskie Nowiny nr
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Laureaci wraz z radnymi powiatowymi: Jolantą Król, Leszkiem Winczewskim, Łucją Słowikowską, Grzegorzem Grinholc
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Mieszkania
komunalne

Obecnie tr wają prace wykończeniowe
wewnątrz budynku. Na zewnątrz trwają prace
związane z ociepleniem oraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu.
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych

ul. Filtrowa
Trwają roboty pomiędzy przychodnią zdrowia,
a przedszkolem przy ul. Filtrowej. Ustawiane są
krawężniki, budowana jest pobudowa drogowa.
Wykonano zbiorniki retencyjne na terenie parku,
które mają służyć do odprowadzania wód
deszczowych.
Planowany termin zakończenia prac: listopad 2019 r.
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych

Sygnalizacja świetlna
u zbiegu ulic
Starowiejskiej,
Wybickiego,
Roszczynialskiego
Trwają roboty drogowe na obu pasach ruchu
ul. Starowiejskiej od strony ul. Wybickiego oraz
ul. Roszczynialskiego.
Projekt współfinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
oraz Urząd Miasta Rumi
Rumia naturalnie pomysłowa
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aktualizacja
Prace remontowe
w Szkole
Podstawowej nr 7
W okresie wakacyjnym trwały prace związane
z przygotowaniem pomieszczeń dla oddziałów
przedszkolnych. Powstały trzy nowe sale, które
zostały wyposażone w nowe meble, pomoce
dydaktyczne oraz zabawki.
Koszt inwestycji: 258 000,00 zł

Kompleks sportowo rekreacyjny
na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego – wybudowanie
boiska do mini piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią i ogrodzeniem
W związku ze zmianą przepisów prawa projektanci oczekują na decyzję
z Ministerstwa Infrastruktury o odstąpieniu od warunków technicznych
ograniczających teren projektowanego kompleksu sportowego.
Obecnie projektowane boisko nie zmieściłoby się z uwagi na konieczność
zachowania strefy bezpieczeństwa od pasów drogowych ulic.
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego

Modernizacja placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1
Zakończyły się wszystkie prace budowlane. W ramach inwestycji
powstał ogólnodostępny plac zabaw dla 70 dzieci w wieku 3-14 lat.

BUDŻET OBYWATELSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Cmentarz Komunalny

Skwer Derdowskiego
i Wybickiego

Trwają prace ziemne związane z rozbudową cmentarza komunalnego.
Planowany termin zakończenia robót: listopad 2019 r.

Do końca października zostanie opracowana dokumentacja projektowa
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego

BUDŻET OBYWATELSKI

Rumskie Nowiny nr

/październik/
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Nowy plac zabaw
W Rumi powstał plac zabaw o wartości ćwierć miliona złotych, za którego budowę samorząd nie
zapłacił ani złotówki. Jest to możliwe, dzięki wygranej w internetowym głosowaniu, w którym
miasto zgromadziło ponad 40 tysięcy głosów. Obiekt zwany Podwórkiem Talentów Nivea zastąpił
dotychczasowy plac zabaw zlokalizowany przy MDK-u. Jego oﬁcjalne otwarcie nastąpiło
w niedzielę (22.09).
Aby wygrać taki obiekt, trzeba było się znaleźć w ścisłej czołówce
ogólnopolskiego głosowania, które trwało od 22 kwietnia do 20 czerwca.
Rumia zakwaliﬁkowana została do kategorii miejscowości liczących od 20
do 60 tysięcy mieszkańców. Każda zarejestrowana osoba mogła oddać
jeden głos dziennie.
Dzięki wyjątkowej mobilizacji lokalnej społeczności – w tym nauczycieli,
radnych, urzędników i całych rodzin – Rumi udało się zgromadzić aż 42
225 głosów, co uplasowało miasto na trzecim spośród pięciu miejsc na
podium, które mają zagwarantowaną budowę Podwórka Talentów Nivea.
W obrębie tego wyjątkowego placu zabaw powstała m.in. huśtawka

w kształcie bocianiego gniazda, gra twister, ścianka wspinaczkowa,
piaskownica naukowa, mini-planetarium, muzyczne tablice z bębnami
czy scenka teatralna. W trzech różnych strefach (naukowej, artystycznej
i sportowej) dzieci mogą kształtować poprzez zabawę swoją sprawność,
wiedzę oraz wyobraźnię.
Oﬁcjalnego otwarcia placu zabaw i uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
pomysłodawca udziału w konkursie Ariel Sinicki wraz z najmłodszymi
mieszkańcami Rumi. Podziękowania za czynny udział w głosowaniu
złożył mieszkańcom burmistrz Michał Pasieczny – Serdecznie dziękujemy
wszystkim za wspólną akcję.

Rumia naturalnie pomysłowa

SPRAWY SPOŁECZNE

Zatrudnienie
socjalne
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Rumia stawiana za przykład
Na początku września w sopockiej Operze Leśnej odbyła się konferencja zorganizowana przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas której dyskutowano o dobrych
praktykach w zakresie zatrudnienia socjalnego. Rumię reprezentowała radna Karolina Rydzewska
oraz pracownicy Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej.
Konferencja połączona była z warsztatami oraz
targami, podczas których swoje dokonania
mogli przedstawić pracownicy podmiotów
zajmujących się zatrudnieniem socjalnym.
W t r a k c i e k o n f e re n c j i d y s k u t o w a n o
o możliwościach aktywizacji społecznej
i zawodowej osób pozostających w trudnej
sytuacji życiowej. Rumskie Centrum Integracji
Społecznej stawiane było jako przykład dobrych
praktyk w tym zakresie.
– Celem Centrum Integracji Społecznej jest
w s p a rc i e o s ó b i ro d z i n z a g ro ż o n y c h

wykluczeniem społecznym, wspieranie tych,
którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
własnych podstawowych potrzeb życiowych,
żyjących w ubóstwie oraz posiadających sytuację
bytową ograniczającą możliwość uczestnictwa w
życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym –
mówi radna Karolina Rydzewska.
Na konferencję przybyli przedstawiciele
różnych instytucji realizujących zadania
społeczne. Podczas spotkania obecni byli
również przedstawiciele Ministerstwa. Odczyty
gości połączone były z warsztatami, które

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
nr 180

przeprowadziła Karolina Rydzewska.
- W warsztatach, na które zapisała się duża
grupa osób, poruszałam różne kwestie, w tym
potrzebę finansowania centralnego.
Aktywizacja społeczna i zawodowa powinna
być zadaniem zleconym samor ządom
z finansowaniem pochodzącym z dotacji
rządowej - komentuje prowadząca warsztaty.
Wnioski pokonferencyjne posłużą pracownikom
ministerialnym i mogą mieć realny wpływ na
zmiany w ustawach odnoszących się do pomocy
społecznej.

Dodatek
specjalny

INFORMACJI KILKA O SPALANIU ODPADÓW
Nowoczesna gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z obowiązującą
hierarchią, oparta na łączeniu segregacji, recyklingu oraz produkcji energii, może
przyczynić się do redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska nawet
o 90%. Termiczne przekształcanie odpadów w profesjonalnych instalacjach jest
alternatywą dla ich składowania, przy oczywistych korzyściach dla środowiska
naturalnego. Należy spalać tylko to, czego nie da się poddać recyklingowi –
lecz nie więcej niż 30% łącznej masy odpadów komunalnych – ograniczenie
zgodne z zapisem Krajowego Programu Gospodarki Odpadami.
Energetyczne wykorzystanie odpadów obwarowane jest rygorystycznymi
przepisami Unii Europejskiej dzięki czemu uzyskuje się energię czystą,
bezpieczną dla nas i środowiska naturalnego. Zaawansowane technologie
stosowane w procesie wytwarzania energii z odpadów umożliwiają uzyskanie
licznych korzyści o charakterze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
Trzeba pamiętać, że niedozwolone jest spalanie odpadów w domowych
piecach ze względu na ich nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie i niskie
kominy oraz niska temperatura spalania jaką jesteśmy w stanie uzyskać
w domowych instalacjach przyczyniają się zarówno do pożarów jak
i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego trującego dymu.
O tym, że palenie śmieci w domowych kotłowniach jest zabronione wie chyba
każdy, a przynajmniej wiedzieć powinien. A jednak okres grzewczy, który
jednoznacznie wiąże się z podniesieniem kosztów ogrzewania mieszkań czy
domów, prowokuje do szukania oszczędności poprzez opalanie tym, co wpadnie
nam w ręce - niestety. Najbardziej niebezpiecznym z zachowań jest spalanie
odpadów w nieodpowiedniej, zbyt niskiej temperaturze.
Rumskie Nowiny nr
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Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się
w temperaturach 200-500 stopni Celsjusza. Proces ten, aby był bezpieczny,
wymaga znacznie wyższych temperatur oraz zabezpieczeń uniemożliwiających
emisję powstałych w procesie spalania szkodliwych substancji do atmosfery.
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach termicznego przekształcania
odpadów komunalnych (TPOK) - instalacjach, w których poziom emisji
substancji szkodliwych w wyniku spalania jest wręcz śladowy i nieporównywalnie
mniejszy w stosunku do innych dziedzin
ludzkiej działalności. Przyczynia się do
tego szereg opracowanych przez
naukowców i technologów
zabezpieczeń w postaci filtrów, w tym
zatrzymujących powstałe w procesie
spalania pyły oraz niezwykle istotna,
k i l k u k ro t n i e p r z e w y ż s z a j ą c a
otrzymywaną w domowych instalacjach
temperatura spalania. Nasuwa się więc
pytanie - odpady można spalać czy
jednak nie? Odpowiedź jest prosta:
tak, ale tylko w specjalnie
przystosowanych do tego
instalacjach.
R y s u n e k : Po ró w n a n i e e m i s j i s u b s t a n c j i
niebezpiecznych powstałych w wyniku spalania
odpadów w domach i profesjonalnych instalacjach
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Krystyna Laskowicz:
„Biblioteka Kaszubska łączyłaby
cechy użytkowe i estetyczne”
„Biblioteka Kaszubska” – pod taką nazwą miałaby funkcjonować nowa rumska placówka biblioteczna
zlokalizowana przy placu Kaszubskim. Jej powstanie zależne jest od zdobycia doﬁnansowania ze
środków ministerialnych, o które pracownicy biblioteki walczą od kilku lat.W marcu 2016 roku,
ze względu na wyczerpanie środków ministerialnych, biblioteka otrzymała propozycję przesunięcia
dotacji na rok 2019, na co wyraziła zgodę. Pomimo zapewnień przekazanych przez Instytut Książki,
jednostka nie otrzymała ponad 600 tysięcy złotych na stworzenie w Rumi nowej ﬁlii. Ostatecznie
wniosek o doﬁnansowanie został zaopiniowany negatywnie, o czym dyrektor biblioteki dowiedziała
się z opublikowanego rankingu.
O kulisach tych starań opowiada Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Jak długo starają się państwo o środki na
budowę Biblioteki Kaszubskiej?
O ministerialne dofinansowanie staramy się
od 2016 roku. Kwota o którą wnioskujemy to
w przybliżeniu 750 tysięcy złotych, a całkowity
koszt budowy nowej placówki to ponad
1 milion złotych. Spełniamy kryteria formalne,
na naszą korzyść działa też sprawne,
m o d e l o w e p r z e p ro w a d z e n i e w i e l k i e j
inwestycji, jaką była budowa Stacji Kultura.
Nasza placówka jest wręcz traktowana jako
wizytówka całego programu ministerialnego,
bowiem była jedną z pier wszych tak
efektownych realizacji w oparciu m.in.
o fundusze centralne. O naszej bibliotece
mówiono w całej Polsce.
Okazuje się jednak, że ta popularność może
mieć negatywne skutki uboczne…
Zgadza się. Stacja Kultura zapewniła
programowi ministerialnemu rozpoznawalność, a to przełożyło się na zwiększenie
liczby placówek zainteresowanych
skorzystaniem z funduszy centralnych.
Dawniej składano kilkadziesiąt wniosków,
dzisiaj liczba ta dochodzi do kilkuset. Pula
pieniędzy zmieniła się przy tym nieznacznie.
Konkurencja wzrosła kilkunastokrotnie
w stosunku do tej sprzed kilku lat, o wiele
trudniej przebić się z własną ofertą. Tym
b a rd z i e j , ż e d o d a t k o w y m i p u n k t a m i

premiowane są biblioteki znajdujące się
w obiektach zabytkowych. A takich, jak się
okazuje, w naszym kraju nie brakuje.
Przyszła Biblioteka Kaszubska też znajduje
się w jednej z najstarszych części naszego
miasta. Jaki ma to wpływ na ocenę komisji
konkursowej?
Budynek przy placu Kaszubskim, w którym
miałaby się znajdować biblioteka, nie jest
zabytkiem sensu stricto, mimo że konserwator
zabytków roztacza opiekę nad ogólnym
założeniem urbanizacyjnym tej okolicy.
W naszych wnioskach podnosiliśmy także i ten
fakt. Próbujemy zresztą różnych sposobów, aby
wstrzelić się w priorytety programu. Warto
jednak pamiętać, że w podobny sposób
postępują biblioteki z całej Polski.
Załóżmy, że Rumia otr zymuje
dofinansowanie na budowę nowej biblioteki.
Jaki byłby to obiekt?
Projekty w dużej mierze są gotowe. Ich autorem
jest nieoceniony Jan Sikora, czyli architekt, który
projektował Stację Kultura. Biblioteka
Kaszubska byłaby nowoczesną placówką
zorganizowaną na trzech poziomach. Poza salą
główną, przewidujemy stworzenie odrębnych
przestrzeni dla dzieci i młodzieży. Aranżacja
łączyłaby cechy użytkowe i estetyczne. Rumia
zyskałaby kolejną piękną i funkcjonalną
bibliotekę.

Z takiego scenariusza byliby zadowoleni
mieszkańcy Starej Rumi…
Tak. Biblioteka Kaszubska przejęłaby także
funkcję obecnej Filii nr 2. Dawniej statystyki
czyt elnict wa w t ej części miasta nie
zachwycały – do tego stopnia,
że zastanawialiśmy się nawet nad
zamknięciem biblioteki w tym rejonie. Te czasy
jednak minęły. Okazało się, że w ciągu
ostatnich dwóch, trzech lat liczba czytelników
podwoiła się. Stara Rumia rozwija się,
powstają nowe osiedla, potrzeby czytelnicze
wzrastają. Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości,
że biblioteka w tym miejscu jest potrzebna.
Największym problemem wciąż pozostaje
jednak obecny lokal, który znajduje się na
uboczu, w dość specyficznym miejscu.
Przeniesienie placówki w pobliże placu
Kaszubskiego rozwiązałoby tę kwestię. Jest to
miejsce w pobliżu szlaku komunikacyjnego,
z którego korzystają m.in. uczniowie czy klienci
pobliskiego targowiska.
Jakie mamy szanse na zdobycie funduszy
w przyszłych latach?
Robimy wszystko, aby tworzone przez nas
wnioski spotkały się z zainteresowaniem
komisji konkursowej. Wierzę, że w końcu się
uda. Z całą pewnością nie odpuścimy
i będziemy próbować w kolejnych edycjach
ministerialnego konkursu.
Rumia naturalnie pomysłowa
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5. uro zin

Stacja Kultura, architektoniczna i kulturalna perełka naszego miasta, skończyła
pięć lat. Z tej okazji zorganizowano huczne urodziny. Gościem specjalnym
wydarzenia była znana aktorka teatralna i ﬁlmowa Hanna Śleszyńska, która
zaprezentowała zgromadzonym mieszkańcom specjalnie przygotowany recital.
Najpiękniejsza biblioteka na świecie
Stacja Kultura otwarta została w 2014 roku. Jest
to jedna z najnowocześniejszych bibliotek
w kraju. W ciągu pięciu lat działalności
instytucja otrzymała liczne prestiżowe narody,
w ś ró d k t ó r y c h z n a l a z ł a s i ę t a k ż e t a
najważniejsza – „Library Interior Design Awards
2016” w kategorii obiektów jednopr z e s t r z e n n ych w mi ę dz yn a ro do w ym
plebiscycie dla najlepiej zaprojektowanych
wnętrz bibliotecznych. Rumski obiekt
zdeklasował wówczas biblioteki m.in. z Kanady
czy Chin.
Biblioteka doceniona została także w Polsce.
O jej działalności regularnie informują
ogólnopolskie media, wyróżniona została też
przez reportażystę Filipa Springera w książce
„Księga zachwytów” opisującej przykłady
udanych realizacji architektonicznych.
– Pięć lat temu dostaliśmy niepowtarzalną
szansę na stworzenie nowej biblioteki.
Wykorzystaliśmy tę szansę najlepiej, jak to było
możliwe – zapewnia Krystyna Laskowicz,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Miejsce tętniące kulturą
Przez pięć lat swojego istnienia Stacja Kultura
udowodniła, że wyróżnia się nie tylko
Rumskie Nowiny nr
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wspaniałym projektem architektonicznym.
Każdego roku w obiekcie organizowane są
dziesiątki spotkań, koncertów, warsztatów,
pokazów filmowych i artystycznych, konferencji
i innych wydarzeń, które przyciągają znane
nazwiska ze świata kultury i sztuki. Oferta Stacji
Kultura konstruowana jest w taki sposób, aby
zaspokoić potrzeby przedstawicieli różnych
grup społecznych oraz osoby o różnych
zainteresowaniach.
Te działania przekładają się na rosnące
statystyki czytelnictwa. Tylko w 2018 roku
z usług Stacji Kultura skorzystało prawie 13
tysięcy aktywnych czytelników, wypożyczonych
zostało ponad 171 tysięcy książek,
a organizowane przez placówkę wydarzenia
przyciągnęły 17 tysięcy uczestników. Filie
miejskiej biblioteki odnotowują łącznie ponad
12 tysięcy odwiedzin każdego miesiąca,
a strona internetowa ponad 100 tysięcy wejść.
– Stacja Kultura to miejsce piękne, nowoczesne
i przyjazne mieszkańcom. Miarą sukcesu są
świetne wyniki czytelnictwa, wypełniony
kalendarz wydarzeń oraz frekwencja. Nagrody
i w y ró ż n i e n i a s p r a w i ł y, ż e j e s t e ś m y
rozpoznawalni w całej Polsce, a nawet na
świecie. Często odwiedzają nas goście

zagraniczni. Stacja Kultura stała się miejscem
spotkań mieszkańców, a także ważnym miejscem
na mapie turystycznej Rumi – podkreśla.
Wyjątkowe urodziny
Piąte urodziny Stacji Kultura uświetnił występ
Hanny Śleszyńskiej. W jego trakcie można było
usłyszeć m.in. hity musicalowe z repertuaru Lizy
Minnelli, piosenki ze spektaklu „Criminale Tango”,
a także utwory z tekstami Adama Nowaka czy
Wojciecha Młynarskiego. Wśród publiczności
próżno było szukać wolnych miejsc oraz osób,
których recital całkowicie by nie pochłonął.
Świętowanie nie obyło się bez urodzinowego
tortu oraz życzeń i podarunków, które wspólnie
złożyli dyrektorowi biblioteki Krystynie
Laskowicz wiceburmistrz Piotr Wittbrodt
i przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
Jak podkreślają pracownicy Stacji Kultura,
występ Hanny Śleszyńskiej nie jest jedyną
urodzinową atrakcją. Już 12 października
o 18:30 do Rumi przyjadą znani artyści
internetowi – Grupa Filmowa Darwin. Twórcy
w swoim dorobku mają krótkometrażowe serie
fabularne publikowane w internecie: „Wielkie
Pytania Polskie”, „Wielkie Konflikty”, „Zakazane
Reklamy Darwina” czy „Agent 700”. Ich profil na
portalu YouTube obserwuje 750 tysięcy osób.
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

Czy wiesz że...

w MDK-u już od 15 lat działa
Chór Kaszubski „Rumianie”?
„Śpiewać każdy może” – to prawda!
Przykładem na to jest działający w ramach
sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury
w Rumi Chór Kaszubski „Rumianie”, który
został powołany do życia w październiku
2004 roku przez grupę miłośników śpiewu.
Powierzono mi wówczas funkcję dyrygenta
oraz kierownika artystycznego zespołu.
Od tego czasu nieprzerwanie prowadzę chór.
Z jakim skutkiem?
Głównym celem działalności zespołu jest
krzewienie kultury i tradycji naszego regionu,
dlatego chór występuje najczęściej
w kaszubskich strojach ludowych, a w jego
repertuarze przeważają kaszubskie pieśni.
W ciągu piętnastu lat swojej działalności
„Rumianie” brali udział w wielu festiwalach
i przeglądach pieśni chóralnej, zdobywając

liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. drugie
miejsce w XI Festiwalu Kolęd Kaszubskich
w Pierwoszynie, trzecie miejsce w XII Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan
w Kosakowie czy też nagrodę specjalną za
najlepiej wykonany utwór patriotyczny
w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym 50+
w We j h e ro w i e . N i e z w y k l e c i e k a w y m
doświadczeniem był także udział chórzystów
w realizacji filmu o Gdyni pt. „Miasta z morza”.
Z kolei letnie trasy koncertowe pozwoliły
naszemu chórowi zaprezentować pieśni
kaszubskie mieszkańcom Podlasia, Małopolski,
Wielkopolski, Roztocza Lubelskiego, Pomorza
Zachodniego oraz Wilna i Berlina. Zespół
aktywnie również współpracuje z innymi
kaszubskimi zespołami naszego regionu,

zrzeszonymi w Radzie Chórów Kaszubskich,
przygotowując wspólnie koncerty i wydarzenia
muzyczne.
Każdy, kto pragnie czerpać energię ze
wspólnego śpiewu, koncertować, spędzać czas
wśród życzliwych ludzi – może dołączyć do
naszego zespołu! Drodzy Czytelnicy, Chór
Kaszubski „Rumianie” serdecznie zaprasza Was
do wspólnego muzykowania!
Z okazji 15-lecia chóru zapraszamy również na
mszę świętą i koncert, który odbędzie się 11
października o godz. 18:00 w Parafii
pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi.
Przyjdźcie, posłuchajcie i dołączajcie!
Marzena Graczyk – dyrygent Chóru Kaszubskiego
„Rumianie” oraz starszy instruktor w Miejskim Domu
Kultury

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

„Inkub”
Artur Urbanowicz
Polowanie na czarownice jest tematem
powszechnie znanym i często wykorzystywanym. Wydaje się, że każda książka oparta
na tym motywie mogłaby być już tylko
odgrzewanym kotletem, jednak w przypadku
„Inkuba” Artura Urbanowicza jest inaczej.

Opis okładki brzmi bardzo tajemniczo,
a jednocześnie bardzo zachęca do czytania. Dwie
historie, które wydarzyły się w różnych epokach
są połączone wspólnymi postaciami i tajemnicą.
Zapomniana przez Boga wieś Jodoziory jest
miejscem gdzie dzieją się rzeczy straszne
i niezwykłe. Ludzie chorują, umierają, popadają
w obłęd. Główny bohater, policjant Vytautas
Česnauskis próbuje rozwiązać zagadkę
miejscowości. Jednocześnie czytelnik poznaje

historię z czasów kiedy Jodoziory były chlubą
okolicy – były to czasy przed rzuconą klątwą.
W miarę postępu fabuły dowiadujemy się,
co takiego strasznego wydarzyło się kiedyś
i dlaczego sytuacja osady wygląda tak, a nie
inaczej. Pewnym jest, że dociekliwy policjant,
czarownica, samobójstwa i odrobina romantyzmu
to mieszanka iście wybuchowa zachęcająca do
śledzenia rozwoju wydarzeń.
Nie bez kozery Artur Urbanowicz jest nazywany

autorem grozy. Wykorzystując lokalny folklor
buduje on klimat horroru, który potrafi
przyprawić człowieka o gęsią skórkę. Pomimo 700
stron powieści, fabuła trzyma w napięciu,
a czytelnik do ostatnich stron nie wie kim tak
naprawdę są przedstawieni bohaterowie.
Urbanowicz przygotował dla czytelników
kryminalny rarytas doprawiony szczyptą strachu.
Polecam!
Anna Sabara, Stacja Kultura
Rumia naturalnie pomysłowa
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Odnośnik do nagrania video konferencji

Odsłaniając obelisk,

upamiętnili ofiary
drugiej wojny światowej

Druga wojna światowa odcisnęła na Rumi spore piętno. Historie, które rozegrały się 80 lat temu na
terenie miasta, były głównym tematem seminarium organizowanego przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie oraz Miejski Dom Kultury. Zwieńczeniem jubileuszu było odsłonięcie i poświęcenie
obelisku ku czci poległych.
„Rumia we wrześniu 1939 roku” – to hasło
przewodnie odbywającego się w Dworku pod
Lipami seminarium, w którym uczestniczyli między
innymi prezes rumskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego Ludwik Bach, wieloletni
samorządowiec i inicjator przedsięwzięcia
Kazimierz Klawiter, reprezentujący Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku Wojciech Grott,
przedstawicielka Muzeum Stutthof Elżbieta
Grot oraz reprezentanci władz miasta: burmistrz
Michał Pasieczny i przewodniczący rady
miejskiej Ariel Sinicki. Na sali obecni byli

również lokalni pasjonaci historii.
Podczas spotkania odbyła się projekcja ﬁlmu
dokumentalnego pod tytułem „Pułkownik Dąbek,
obrona Gdyni 1939”, a także prelekcje dotyczące
wojny obronnej na Pomorzu ze szczególnym
uwzględnieniem Rumi oraz warunków życia
tutejszej ludności polskiej podczas okupacji.
Nie obyło się bez pytań i dyskusji.
Zwieńczeniem wydarzenia było odsłonięcie
i poświęcenie obelisku ku czci osób
pomordowanych 12 września 1939 roku, który
zlokalizowany jest w lesie na wysokości ulicy

Na zdjęciu
osób pomordowanych 12.09.1939 r.
Rumskie
Nowinyrodziny
nr /październik/

Zbychowskiej w Rumi. W ramach uroczystości
rozbrzmiał hymn Polski, złożono kwiaty i znicze,
a symbolicznego odsłonięcia, w obecności
pocztów sztandarowych oraz rodzin poległych,
dokonali wspólnie: prezes rumskiego oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Ludwik
Bach, burmistrz Michał Pasieczny oraz poseł Jan
Klawiter. Historię zamordowanych 80 lat temu
osób przybliżył zebranym Leszek Żurek, który
przebieg tych tragicznych zdarzeń poznał dzięki
opowieściom swojej babci. Na zakończenie
ceremonii odśpiewany został hymn kaszubski.
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Autor artykułu: Darek Rybacki

Jak Rumia stała się miastem?

Rumia otrzymała prawa miejskie
7 października 1954 roku. Pod
stosownym rozporządzeniem podpisał
się Hilary Minc, I zastępca prezesa Rady
Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej.
3 października 1979 roku, obchody 25-lecia przyznania Rumi praw miejskich. Zbiory L. Bach

Gdynia Rumia
Już przed II wojną światową gmina RumiaZagórze stała się naturalnym zapleczem
mieszkaniowym i transportowym dla budowanej
w zawrotnym tempie Gdyni. W lokalnej prasie
z tego okresu powszechnie określa się naszą
gminę „nową” dzielnicą Gdyni. W styczniu 1939
roku odbył się nawet specjalny wiec poświęcony
sprawie przyłączenia Rumi do „polskiego okna na
świat”. W jego trakcie aż 1200 mieszkańców
opowiedziało się za takim scenariuszem, widząc
w nim szansę na szybszy rozwój całej okolicy.
Także po zakończeniu II wojny światowej wiele
wskazywało na to, że administracyjny los gminy
R u m i a - Z a g ó r z e j e s t p r z e s ą d z o n y.
Przewodniczący kolejnych Gminnych Rad
Narodowych wysyłali wnioski do prezydentów
Gdyni z prośbą o przyłączenie do ich miasta
w 1945, 1949 i 1951 roku.
Początkowo wśród rumskich radnych nie
brakowało chętnych do takiego rozwiązania – być
może mieli oni w pamięci czasy przedwojenne,
kiedy przynależność do Gdyni wiązała się

z licznymi przywilejami inwestycyjnymi
i podatkowymi. W rzeczywistości PRL połączenie
gminy Rumia-Zagórze z Gdynią nie było już tak
opłacalne. Przeciwko takiemu rozwiązaniu były
też władze powiatowe, które musiałyby się
pogodzić ze znacznym uszczupleniem swojego
terenu.
Ostatecznie do połączenia Rumi z Gdynią nie
doszło, chociaż jeszcze w 1964 roku nie
wykluczano takiego rozwiązania. W wywiadzie dla
Dziennika Bałtyckiego (wyd. z 31 grudnia 1964 r.,
tytuł: „Rumia samodzielna?”) inżynier Bohdan
Szermer z Wojewódzkiej Pracowni Ubranistycznej
w Gdańsku tak pisał o zadaniach Rumi
w projektowanym zespole urbanistycznym
Gdańsk-Gdynia: „[Rumia] powinna to być przede
wszystkim dzielnica mieszkaniowa. Zresztą taką
dzielnicą, a nie samodzielnym – w sensie
urbanistycznym – miastem, jest już obecnie”.
W dalszej części wywiadu redaktor Janusz
Kowalski konkluduje: „Wcześniej czy później
Rumia musi stać się nie tylko faktyczną, ale
i administracyjną częścią Gdyni”. Tego typu uwagi

pojawiały się w lokalnej prasie aż do 1989 roku.
Prawa miejskie
Ostatecznie w latach pięćdziesiątych złożono
wniosek o nadanie Rumi praw miejskich.
Wydarzenie to poprzedziła zamiana
dotychczasowej gminy Rumia-Zagórze w tzw.
gromadę. Było to pokłosie obejmującej cały kraj
reformy administracyjnej przeprowadzonej we
wrześniu 1954 roku. Jednym z jej założeń była
likwidacja gmin, które miały być zastąpione
właśnie przez mniejsze gromady. De facto Rumia
pozostała gromadą zaledwie kilka tygodni –
13 listopada 1954 roku weszło w życie
rozporządzenie z 7 października tego samego
roku ustanawiające Rumię miastem.
Równolegle z Rumią prawa miejskie otrzymały
także: Świdnik (ówczesne województwo
lubelskie), Dęblin (ówczesne województwo
warszawskie) czy Pionki (ówczesne województwo

Panorama Rumi w latach siedemdziesiątych

Rumia – wzorowa dzielnica wielkiej Gdyni, artykuł
w Słowie Pomorskim z 18 października 1935 r.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Rumia samodzielna, artykuł z Dziennika Bałtyckiego, 31 grudnia 1964 r.
kieleckie). Jako ciekawostkę warto dodać,
że niektóre z tych miast obchodzą rocznicę
uzyskania praw miejskich w dniu wejścia w życie
stosownego rozporządzenia, a nie jego
ogłoszenia, czyli 13 listopada.
Jesienią 1954 roku dotychczasową Gminną Radę
Narodową zastąpiła Miejska Rada Narodowa.
Pierwszym przewodniczącym Prezydium MRN
(odpowiednik dzisiejszego burmistrza) został Jan
Kłosiński.
„Młode miasto”
W ten sposób rok 1954 stał się kolejną ważną datą
w lokalnej historii. Obchody kolejnych rocznic
uzyskania praw miejskich, jakkolwiek
upamiętniały ważne wydarzenie, niosły za sobą
także negatywne konsekwencje. Przez lata
gruntowały wizerunek Rumi jako „młodego
miasta”, odcinając w społecznej świadomości
wcześniejsze dzieje Rumi i Zagórza – wsi, których
pisana historia sięga średniowiecza.
Obchodząc 65. rocznicę nadania praw miejskich
warto więc pamiętać, że 7 października 1954 r. nie
był początkiem historii naszej małej ojczyzny.
Na dzisiejszym terenie Starej Rumi już w I w. p.n.e.
istniały prężnie działające osady produkcyjne,
które pozostawiły po sobie jeden z największych
cmentarzy kultury oksywskiej, zaś nazwy „Rumia”
i „Zagórze” pojawiały się w dokumentach w XIII
i XIV wieku. Już wtedy obie wsie były ważnymi
ośrodkami produkcyjnymi i kulturotwórczymi.
I chociaż burze dziejowe nie oszczędziły zbyt
wielu materialnych śladów naszej przeszłości,
to przetrwała o niej pamięć. A ta bywa pomnikiem
trwalszym niż ze spiżu.

Rumia
dawniej i dziś

„Kwadrat”
w Janowie

Kwadrat
w Janowie,
1994 r.,
fot. M. Cieślak

„Kwadrat” w Janowie w latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję centrum usługowo-handlowego
Janowa. W jego obrębie znajdowały się cukiernie, sklepy z różnorodnym asortymentem oraz lokale
mieszkalne, którego mieszkańcy mogli korzystać z podziemnego parkingu. Również współcześnie
„kwadrat” jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.
Rumskie Nowiny nr

/październik/

Stan aktualny
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Zegarmistrz
Piotr Mrozewski:
„wielu klientów uważa zegarki
za przedmioty niezniszczalne”

Wymaga cierpliwości, precyzji i specjalistycznej wiedzy. Zawód
zegarmistrza to profesja, której trzeba uczyć się latami. Bohater
dzisiejszego artykułu – Piotr Mrozewski – odkrył jej tajemnice
i od kilkunastu lat serwisuje małe oraz duże czasomierze w swoim
zakładzie przy ulicy Wybickiego.
Zawód zegarmistrza nigdy nie był szczególnie
popularny wśród młodych ludzi. Osoby, które
decydowały się na taką drogę, nie mogły więc
liczyć na taryfę ulgową – trudno było znaleźć
szkoły, które kształcą w tym kierunku.
Zainteresowani musieli szukać mistrza, który
przyjmował do swojego zakładu uczniów.
Dokładnie taką drogą podążył pan Piotr
Mrozewski.
– Moja przygoda z zawodem zegarmistrza
zaczęła się od sugestii mojego ojca. Zauważył,
że od najmłodszych lat przejawiałem zdolności
manualne i zaproponował mi, żebym spróbował
swoich sił w zegarmistrzostwie. W Gdyni
znaleźliśmy zakład, którego właściciel kształcił
adeptów tego fachu. Praktykowałem u znanego
specjalisty pana Kazimierza Makurata, więc
mieliśmy pewność, że zostanę dobrze nauczony
nowych umiejętności – mówi pan Piotr. –
Człowiek rozpoczynający swoją przygodę
z zegarmistrzostwem na początku swojej drogi
nie ma pojęcia co go czeka. Mimo to

wychodziłem z założenia, że wszystkiego można
się nauczyć, niezależnie od stopnia
zaawansowania konkretnego mechanizmu czy
skomplikowania powierzanych zadań – dodaje.
W czasach, kiedy Piotr Mrozewski zaczynał pracę
zegarmistrza, Polacy pełnymi garściami czerpali
z transformacji ustrojowej. Przełożyło się to na
trudną sytuację zegarmistrzów – ludzie nie
myśleli wówczas o naprawianiu zegarków.
– Po zmianie ustroju na sklepowych półkach
pojawiły się stosy towarów, także zegarków.
W tej sytuacji klienci woleli kupować nowe
czasomierze, a nie naprawiać stare. Nic więc
dziwnego, że w kilkanaście lat zawód
zegarmistrza zanikł niemal całkowicie.
Przetrwały tylko te nieliczne zakłady, które
zdążyły wdrożyć się w handel zegarkami.
Z samych usług serwisowych nie dało się
wówczas utrzymać. W tym czasie doskonaliłem
swoje umiejętności jako zegarmistrz w Gdyni,
dopiero później zdecydowałem się na własną
działalność w Rumi – podkreśla bohater artykułu.
Do zakładu przy ulicy Wybickiego 1 każdego dnia
przychodzą klienci z czasomierzami, które
wymagają mniej lub bardziej zaawansowanych
prac serwisowych. Jak podkreśla pan Piotr,
potrzeby mieszkańców są różnorodne.
– Na co dzień zajmujemy się różnego rodzaju
problemami: uszkodzeniami mechanicznymi,
zalaniami, wymianami bransolet, pasków czy
baterii. Prowadzimy serwis renomowanych
marek, używając do tego specjalistycznych
narzędzi i przyrządów. Na szczęście z czasem

ludzie zaczęli dostrzegać, że o zegarki warto
dbać, szczególnie te droższe czy posiadające
wartość sentymentalną – mówi pan Piotr. –
Należy pamiętać, że zegarek to maszyna.
Nieważne czy kosztuje 100 zł czy 10 000 zł, każdy
czasomierz potrzebuje z czasem serwisu. Wiele
osób o tym zapomina i uważa zegarki
za przedmioty niezniszczalne. Klienci dziwią się
przykładowo, że po kilku latach użytkowania
zegarek traci wodoszczelność. Tymczasem
zastosowane w nim uszczelki po jakimś czasie
tracą po prostu swoje właściwości i należy
je wymienić – dodaje.
Zakład pana Piotra zajmuje się także naprawami
większych zegarów – tych kominkowych,
naściennych czy stojących.
– Zasada pracy mechanizmu w dużych zegarach
jest podobna do tej w zegarkach naręcznych,
jednak technologia naprawy jest inna.
Zegarmistrz musi znać zagadnienia związane
chociażby z metalurgią, w wielu wypadkach
praca z takim zegarem wymaga umiejętności
czysto ślusarskich. Wśród nar zędzi
wykorzystywanych do naprawy są m.in.
polerowniki, młotki, kowadła czy buncyny, czyli
specjalistyczne pręty – wyjaśnia pan Piotr.
Zegarmistrz Piotr Mrozewski zaprasza do
swojego zakładu wszystkich, którzy mają problem
ze swoim zegarkiem oraz tych, których
czasomierze wymagają jedynie przeglądu.
– Na co dzień nie brakuje nam pracy. Często
musimy zostawać po godzinach, bowiem
niektóre naprawy są skomplikowane i nie da się
ich zrobić na miejscu. Mimo to serdecznie
zapraszamy wszystkich klientów. Zawsze
staramy się, aby poziom naszych usług był
najwyższy, a nasi klienci zadowoleni ze swoich
czasomier zy – podsumowuje bohater
dzisiejszego artykułu.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Kulinarna Magda...
Przepis na:

Jesienne ciasto
jabłkowo-gruszkowe
z cynamonem
Jabłka i cynamon to klasyczne połączenie, które za każdym razem świetnie się sprawdza.
Dodatek gruszek sprawia, że ciasto jest wilgotne i długo zachowuje świeżość. Można
podawać je jeszcze ciepłe z lodami lub na zimno posypane cukrem pudrem.
Składniki:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Jabłka i gruszki obrać, pokroić w niewielką kostkę,
przełożyć do miski. Dodać 2 łyżki cukru
i cynamon, wymieszać. Odstawić na godzinę,
by owoce puściły sok.
ź Rodzynki zalać gorącą wodą, odstawić
do napęcznienia.
ź Jajka ubić mikserem z pozostałym cukrem, dodać olej, zmiksować. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia
i sodą, przesiać do masy jajecznej. Krótko zmiksować, tylko do połączenia składników. Rodzynki odsączyć
i osuszyć, wymieszać z łyżeczką mąki, dodać do ciasta razem z jabłkami i gruszkami. Wymieszać całość łyżką.
ź Blachę tortową o średnicy 22 cm wysmarować masłem i wysypać bułką tartą, przełożyć do niej ciasto. Piec
1 godzinę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, w połowie czasu przykryć wierzch papierem do pieczenia.
ź

4 jabłka
3 twardsze gruszki
5 jajek
szklanka cukru
szklanka oleju
2 szklanki mąki
łyżeczka proszku do
pieczenia
łyżeczka sody oczyszczonej
łyżka cynamonu
garść rodzynek

Kreatywny rodzic

Zabawa - dopasuj zakrętki
W czasie deszczu dzieci się nudzą... A w co pobawić
się z dzieckiem w deszczowy dzień?
Niech zabawką staną się rzeczy, które mamy
w domu. Zabawy z wykorzystaniem produktów
domowego użytku mają same pozytywne aspekty
– zarówno z punktu widzenia dzieci – jak
i rodziców. Zabawki z domowych przedmiotów,
czasami bywają najlepsze, co z pewnością
przyzna niejeden rodzic.
Zabawy takie nie tylko wpływają na prawidłowy
rozwój dziecięcych zdolności i kreatywności,
ale także dzieci uczą się ponownego
wykorzystania artykułów użytku domowego,
co stanowi doskonałe wprowadzenie do nauki
o ochronie środowiska i recyklingu.
Zabawa, jaką mam dziś do zaproponowania
wspiera rozwój zdolności manualnych i zmysł
prawidłowego postrzegania i oceny sytuacji.
Czego potrzebujemy do świetnej, rozwijającej
zabawy? Wystarczą nam różnego kształtu butelki i
słoiki z nakrętkami.
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Grę rozpoczynamy od rozłożenia na podłodze lub
stole minimum 10 zakrętek o różnej średnicy
w rzędzie. Następnie w rzędzie naprzeciwko
układamy butelki i słoiki.
Zadaniem malucha jest ocenić i wskazać, które
zakrętki pasują do których słoików czy butelek.
Zadaniem rodziców, czyli sędziów jest
sprawdzenie czy typowania dzieci są prawidłowe,
czy zakrętki pasują do wskazanych przez maluchy
butelek.
Można za pomocą stopera lub minutnika mierzyć
czas by sprawdzić ile zakrętek nasza pociecha jest
w stanie dopasować do odpowiednich butelek.
Końcowym ćwiczeniem dla dzieci jest
uszeregowanie butelek i słoików w kolejności od
najmniejszego do największego, co dodatkowo
wyostrzy dziecięcy zmysł postrzegania
i prawidłowej oceny.
Po zabawie butelki i słoiki możemy zachować na

Rubrykę prowadzi: Monika Keller

następny raz albo wybrać się z dzieckiem do
osiedlowego pojemnika na szkło, by je
prawidłowo zutylizować.
Lekcja segregacji śmieci i dbania o środowisko jest
bardzo ważna. Im szybciej wpoimy dzieciom,
że dbanie o środowisko jest ważne, tym lepszy
skutek to odniesie w przyszłości.
Miłej, rodzinnej zabawy!
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październik
2019
01-31.10 Wystawa malarstwa Marii Michalskiej „Miedzy jawą
a snem”– Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
01-31.10 Wystawa fotografii Agnieszki Doborzyńskiej i Bartosza
Bańki w ramach projektu „Obłoki jasne nad tobą. Słowo.
Obraz. Taniec.” Projekt współorganizowany przez Instytut
Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2019 –
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
24-26.10 XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. Ks. Stanisława Ormińskiego, Sanktuarium NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi
03.10 (czwartek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Szachach
Drużynowych, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna,
ul. Kujawska 8A
godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Badmintonie
Dziewcząt i Chłopców, Sp nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Szachach Drużynowych, Podstawowa Ekologiczna Szkoła
Społeczna, ul. Kujawska 8A
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Jesienne koncertowanie z Rumskim
Wokalem, Centrum Handlowe Auchan, Port Rumia,
ul. Grunwaldzka 108
04.10 (piątek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Badmintonie
dziewcząt i Chłopców, Sp nr 9, ul. Stoczniowców nr 6
05.10 (sobota) godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior C1, MKS
Orkan Rumia – AP Jedynka Reda, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 13:00-15:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior C2, MKS
Orkan Rumia – Stolem Gniewino, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 15:00-17:00 Mecz Piłki Nożnej – A Klasa, OKS
Janowo Rumia – Zatoka Puck, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 15:00-17:00 Mecz Piłki Nożnej – V liga, MKS Orkan
Rumia – Czarni Pruszcz Gdański, Stadion Miejski,
ul. Mickiewicza 43
godz. 18:00-19:30 Rumski Dzień Seniora – Koncert
Andrzeja Cierniewskiego i Gdańskiej Orkiestry
Ogrodowej, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49 (biletowany)
06.10 (niedziela) godz. 12:00-15:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
Junior E1, MKS Orkan Rumia, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 17:00-19:30 Obchody 65. Rocznicy Nadania Praw
Miejskich Rumi – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej oraz
Koncert Urodzinowy, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

07.10 (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 Turniej Wiedzy o Mieście (edycja dla
dzieci), Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00-23:00 V Ogólnopolska Noc Bibliotek –
Dookoła świata, W programie m.in. Afrobajki z muzyką na
żywo, gra terenowa Wiedźmiński Quest, podróżnicy: Artur
Wysocki, Aldona Klebowska, sesja RPG
z Dungeons&Dragons, koncert Cocodjembe&Nandaloo
i KuKaKiKe, teatrzyk Kamishibai i zabawy dla dzieci oraz
konkurs kulinarny „Kuchnia świata”, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00-19:00 Turniej Wiedzy o Mieście (edycja dla
dorosłych) Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
08.10 (wtorek) godz. 18:30 Jak zapobiegać nadmiernym kilogramom
u dzieci? – warsztaty dla rodziców, Obowiązują zapisy:
psycholog@anguss.pl, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
09.10 (środa) godz. 18.00 Spektakl komediowo-romantyczny,
pt. „Chłopem i babą stworzył nas Bóg”, Dom Kultury
SM Janowo, ul. Pomorska 11
10.10 (czwartek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Unihokeju Dziewcząt, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 Kreatywny czwartek, Filia nr 2 MBP,
ul. Kościelna 17
godz. 18:00 Wernisaż Stowarzyszenia Artystów Pasjonat
pt. „Rumia-Miasto-65 lat”, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30 Afera Kryminalna. Spotkanie autorskie
z Arturem Urbanowiczem, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
11.10 (piątek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Unihokeju Chłopców, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Uroczystości Jubileuszowe z okazji 15-lecia
działalności Chóru Kaszubskiego „Rumianie”, Kościół
pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi, ul. Podgórna 1
12.10 (sobota) godz. 10:00-18:00 65 Setów na 65. Rocznicę Nadania Praw
Miejskich Rumi, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior D2, SL SALOS
Rumia – AP Jedynka Reda, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 18:30 Grupa Filmowa Darwin – spotkanie,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
13.10 (niedziela) godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym I turniej, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:45 Mecz Piłki Nożnej – Junior D1,
MKS Orkan Rumia – Pomorzanin Gdynia, Boisko
Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 12:45-14:45 Mecz Piłki Nożnej – Junior D2, MKS
Rumia naturalnie pomysłowa
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Orkan Rumia – Sztorm Kosakowo, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 14:30-17:30 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
Junior F2, MKS Orkan Rumia, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
15.10 (wtorek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Unihokeju
Dziewcząt, Sp nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
16.10 (środa) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Unihokeju
Chłopców, Sp nr 10, ul. Górnicza 19
17.10 (czwartek) godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Unihokeju Chłopców, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia
nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Filia
nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18.00 Janowski Wieczór Teatralny, spektakl
pt. „Seks dla opornych”, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Spotkanie z historią Rumi – opowiada Dariusz
Rybacki, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
19.10 (sobota) godz. 12:00-17:30 Mecz Piłki Nożnej – Junior C1, MKS
Orkan Rumia – WKS Gryf Wejherowo, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 11:00-12:45 XXXI Międzynarodowa Wystawa Kotów
Rasowych Rumia 2019, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 13:00-15:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior C2, MKS
Orkan Rumia – Zatoka 95 Puck, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 14:00-16:00 Mecz Piłki Nożnej – A Klasa, OKS Janowo
Rumia – Dragon Bojano, Stadion MOSiR, ul. Mickiewicza 43
godz. 15:00-17:00 Mecz Piłki Nożnej – V liga, MKS Orkan
Rumia – GTS Mokry Dwór, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
20.10 (niedziela) godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej–Junior D2, SL SALOS
Rumia – Profan Gościcino, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 12:00-16:00 XXXII Międzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych Rumia 2019, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby – I liga, Rugby Club Arka
Rumia – RC Mazovia Mińsk Mazowiecki, Stadion MOSiR,
ul. Mickiewicza 43
21.10 (poniedziałek) godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19
22.10 (wtorek) godz. 19:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
Rumskie Nowiny nr
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godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
23.10 (środa) godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Tomaszem Lipko, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
24.10 (czwartek) godz. 18:00 Akademia Projektowania – cykl zajęć
plastycznych dla dorosłych i młodzieży 13+, spotkanie
organizacyjne (zapisy@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów
w wykonaniu Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp: 30 zł,
rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom Kultury w Rumi,
ul. Mickiewicza 19
25.10 (piątek) godz. 18:30 Niesamowite zjawiska astronomiczne –
spotkanie z Karolem Wójcickim, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
26.10 (sobota) godz. 08:00-18:00 Mistrzostwa Polski Amatorów w MMA
K1 Submission Only, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Wernisaż wystawy V Przeglądu Twórczości
Plastyków Miasta Rumi, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
27.10 (niedziela) godz. 08:00-18:00 Mistrzostwa Polski Amatorów w MMA
K1 Submission Only, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior D1, MKS
Orkan Rumia – Iskra Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, Rodzinne warsztaty
z instruktorami Miejskiego Domu Kultury, Galeria Rumia,
ul. Sobieskiego 14A
godz. 12:00 Rodzinne warsztaty teatralne książką
podszyte, wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12:45-14:45 Mecz Piłki Nożnej – Junior D2, MKS
Orkan Rumia – SL SALOS Rumia, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
29.10 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Tenisie
Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
30.10 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
31.10 (czwartek) godz. 18:00 Premiera Wierszogadanie 2019, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19
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rocznica nadania
praw miejskich Rumi

koncert
W PROGRAMIE NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE ŚWIATA

6 października, godz 17:00
Hala MOSIR Rumia, ul. Mickiewicza 49

wstęp wolny
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

TELEFONY
KONTAKTOWE

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
(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 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 zgodniez 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.
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.
Alkoholowy Telefon Zaufania-Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”: sobotaniedziela 15.30-20.00; 22.00-24.00. Telefon: 517 060 405.

Sesja Rady Miejskiej Rumi:
3 października 2019 roku, godz. 18:30 w Urzędzie Miasta Rumi.
6 października 2019 roku, godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Rumi.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek
o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania.
Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza.
Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com
Rumska Rada Seniorów 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.
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.

Planowane dyżury przewodniczącego rady
i wiceprzewodniczących rady w październiku 2019
07.10 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa,
14.10 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,
21.10 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
28.10 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady
Arielnaturalnie
Sinicki. pomysłowa
Rumia

