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Wydarzyło się
Spędzili ze sobą tyle lat, że zostali odznaczeni prezydenckimi
medalami. Mowa o mieszkańcach Rumi, a dokładniej sześciu
małżeństwach, które świętowały 50. rocznicę ślubu. Ceremonia odbyła
się na terenie Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Jerzy i Jadwiga Kopińscy, Stanisław i Teresa Dziura, Edmund i Agnieszka
Miotke, Jan i Ewa Marcinkowscy, Roman i Krystyna Andrzejewscy oraz
Mieczysław i Celestyna Niećkowscy – to nazwiska kolejnych rumian
świętujących złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie zostały nadane przez
prezydenta RP, a wręczył je jubilatom wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
Zastępca burmistrza, wspólnie z przewodniczącym rady miejskiej
Arielem Sinickim, podarował również parom kwiaty i upominki, a także
złożył życzenia.

RUMSCY SENIORZY-STUDENCI
ODEBRALI INDEKSY

w skrócie

KOLEJNE MAŁŻEŃSTWA ŚWIĘTOWAŁY ZŁOTE GODY

Zaczęło się od utworzenia „uniwersytetu dla osób starszych”, gdzie miały się odbywać wykłady prowadzone przez nauczycieli
akademickich zapraszanych przez profesora Edmunda Wittbrodta. Pomysł okazał się na tyle traﬁony, że w 2008 roku powołane
zostało stowarzyszenie „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, które funkcjonuje do dziś, zrzeszając setki słuchaczy. Seniorzystudenci właśnie rozpoczęli rok akademicki 2019/2020.
Prawie 300 słuchaczy zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych na najbliższe miesiące. Część z nich odebrała
indeksy podczas uroczystości, która odbywała się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
– Rumianie w ogóle nie wpisują się w obraz wykreowany przez stereotypy związane z polskimi seniorami. Jasność umysłu,
kreatywność, zaangażowanie i energia przemawiają za tym, by kwaliﬁkować was jako młodzież w stosownym wieku.
Chciałbym, żeby taki stan rzeczy utrzymał się jak najdłużej – powiedział przed wręczeniem indeksów Piotr Wittbrodt,
wiceburmistrz Rumi. Zanim to nastąpiło, seniorzy oraz przedstawiciele władz miasta mogli uczestniczyć w mszy świętej
odprawionej w intencji studentów oraz kadry Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wysłuchać wykładu profesora
Edmunda Wittbrodta pod tytułem „Rola regionów o wyraźnej specyﬁce kulturowej w Zjednoczonej Europie”. Zwieńczeniem
uroczystości był występ zespołu wokalnego „Vox Universum” pod kierunkiem Marzeny Graczyk.

Do Stacji Kultura zjechali się dyrektorzy bibliotek z różnych zakątków Polski. Rumska jednostka
wybrana bowiem została na gospodarza tegorocznej edycji seminarium „Biblioteka Nova”, czyli
ogólnopolskiej konferencji skierowanej do bibliotekarzy. Wydarzenie jest organizowane przez
Instytut Książki od 2015 roku.
Instytut nieprzypadkowo zaprosił dyrektorów i kierowników bibliotek do Stacji Kultura. Rumska
placówka stanowi przykład perfekcyjnego wykorzystania środków pochodzących z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek”, którego operatorem jest właśnie
Instytut Książki.
Bibliotekarze planujący modernizację lub przebudowę swoich placówek przybyli do Rumi, by czerpać
z cennych doświadczeń, pomysłów i praktyk sprawdzonych przy tworzeniu Stacji Kultura. Mieli okazję
zapoznać się z historią miejsca oraz zakresem działalności rumskiej biblioteki. Ponadto wzięli udział
w trzech spotkaniach dotyczących tematyki bliskiej każdemu pracownikowi biblioteki: projektowania,
aranżacji wnętrz oraz aromaterapii w bibliotece.

STACJA KULTURA GOŚCIŁA DYREKTORÓW
BIBLIOTEK Z CAŁEJ POLSKI

TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Rumskie Nowiny nr
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Z inicjatywy nauczycieli biblioteki Szkoły
Podstawowej nr 1 w Rumi odbył się Tydzień
Głośnego Czytania. W II edycji akcji zostało
zorganizowanych 28 spotkań. W tym czasie
biblioteka gościła grupy przedszkolne,
uczniów z klas I-VII oraz dzieci ze świetlicy.
Do akcji włączyła się dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy administracji oraz sami
uczniowie. Uczestnicy spotkań słuchali m.in.
"Niesamowitych pr zygód dziesięciu
skarpetek" J. Bednarek oraz "Czerwonego
Kapturka" w języku angielskim.
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Wyjątkowy koncert, interaktywny turniej wiedzy o mieście i poranny poczęstunek – to tylko część
atrakcji, które przygotowano z okazji 65-lecia nadania praw miejskich Rumi. W uroczystych obchodach
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy i władze miasta, ale również przedstawiciele sąsiednich samorządów.
Historia w pigułce
Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się w niedzielny
wieczór, 6 października. Tego dnia w hali MOSiR
odbywała się uroczysta sesja Rady Miejskiej Rumi,
podczas której prelekcję na temat historii miasta
wygłosił pasjonat lokalnych dziejów Dariusz
Rybacki. Wykładu wysłuchali przedstawiciele władz
miasta i okolicznych samorządów, a także zebrani
na sali mieszkańcy. Ponadto profesor Edmund
Wittbrodt został uhonorowany nagrodą z okazji
15-lecia istnienia Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Przez uszy do serca
Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert pod
tytułem „Najpiękniejsze melodie świata”, podczas

którego blisko 80 artystów zaprezentowało
najsłynniejsze utwory operowe, operetkowe
i musicalowe. Występom towarzyszył pokaz
malowania piaskiem.
– Organizację koncertów z okazji urodzin miasta
zaproponował bodajże w 2013 roku Marek
Gerwatowski. Ten pomysł się przyjął, a my
kontynuujemy tę tradycję – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz Rumi. – Ponadto co 5 lat,
kiedy obchodzimy okrągłe jubileusze, urodziny
miasta są świętowane z jeszcze większym
rozmachem, bardziej uroczyście, co przekłada się
na część artystyczną – podkreśla.
Tym razem muzyczne zaplecze stanowili m.in.
artyści z rumskich chórów (Chór św. Cecylii i Chór

Kaszubski „Rumianie”) i Pomorskiej Orkiestry
K a m e r a l n e j p o d d y re k c j ą K r z y s z t of a
Brzozowskiego, a także soliści Teatru Wielkiego
w Łodzi i Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.
Koncert poprowadził dyrektor artystyczny
wydarzenia Marek Gerwatowski. Wstęp był wolny,
a licznie zgromadzona publiczność dosłownie
zapełniła trybuny.
– Z całego serca dziękuję artystom za to, że
przyjęli zaproszenie na koncert. Dziękuję za
emocje, które przekazali wszystkim osobom
świętującym urodziny Rumi. Publiczność, jak
zawsze, stworzyła niezwykłą atmosferę, za co
dziękuję w imieniu artystów i swoim. Właśnie
to sprawiło, że było to naprawdę wyjątkowe
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wydarzenie – powiedział Marek Gerwatowski.
– Dziękuję, że mogłam być częścią tej muzycznej
podróży przez musical, operetkę i operę. Dla nas,
artystów, najpiękniejszą nagrodą są pokoncertowe
uśmiechy i gratulacje od słuchaczy, których tego
wieczoru nie zabrakło – dodała Anastazja
Simińska, aktorka Teatru Muzycznego Roma
z Warszawy.
Może kawy?
Z kolei poniedziałek 7 października rozpoczął się
od wyjątkowego przywitania mieszkańców przez
przedstawicieli władz miasta. Wiceburmistrz Piotr
Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel
Sinicki częstowali chętnych ciastkami, herbatą
i kawą. Włodarzy można było spotkać na stacjach
kolejowych oraz pętli autobusowej.
– Mam nadzieję, że tak rozpoczęty poniedziałek
przyniósł mieszkańcom same dobre chwile,
a życzenia, które składali miastu, spełnią się co do
joty – podsumował akcję zastępca burmistrza
Piotr Wittbrodt.
Pochwalili się wiedzą
Tego samego dnia został również dwukrotnie
przeprowadzony interaktywny test wiedzy o Rumi.
Uczniowie oraz dorośli odpowiadali na pytania,
takie jak: – Ile trzeba mieć lat, aby móc głosować
w rumskim Budżecie Obywatelskim? – Kto jest
patronem Szkoły Podstawowej numer 6 w Rumi? –
Co oznaczają symbole zawarte w herbie Rumi?
czy – Ile kobiet rządziło Rumią od 1920 roku?
Zmagania na poziomie szkolnym wygrali
uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4, natomiast
wśród dorosłych najlepsi okazali się strażnicy
miejscy. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy
gadżetów, a laureatom wręczono dodatkowo
pamiątkowe dyplomy.
Na sportowo
Wszyscy gramy w siatkówkę! – takie hasło
towarzyszyło ostatniej imprezie organizowanej
z okazji jubileuszu nadania praw miejskich, czyli „65
setów na 65-lecie Rumi”. Turniej odbył się w sobotę
12 października na terenie hali MOSiR. Tradycyjnie,
wszystkie zespoły w wyniku losowania zostały
podzielone na dwa kolory: czerwony i niebieski.
Rozgrywki odbywały na trzech boiskach
równocześnie, zawsze pomiędzy czerwonymi
Rumskie Nowiny nr
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i niebieskimi. Wśród przedstawicieli drużyn pojawili
się między innymi lokalni sportowcy, uczniowie czy
samorządowcy.
Łączny wynik wszystkich meczów to 37-28 dla
czerwonych, ale nie to jest najważniejsze. Celem
imprezy była przede wszystkim integracja
i popularyzacja piłki siatkowej. Sportowym
zmaganiom towarzyszyły silne emocje, gorący
doping z trybun oraz, jak na urodziny przystało, nie
zabrakło też tortu i konfetti.
Warto pamiętać
Rumia zaczęła się rozwijać po zakończeniu drugiej
wojny światowej, a 7 października 1954 roku
otrzymała prawa miejskie. W skład nowego miasta
weszły: Stara Rumia, Biała Rzeka, Zagórze, Szmelta
i Janowo. Liczba ludności wynosiła wówczas około
11 tysięcy osób. Szybki rozwój miasta pod
względem ludnościowym odbywał się w dwóch
etapach. Najpierw w latach 1955-69, gdy
rozparcelowano teren dawnego lotniska na działki,
a następnie w latach 80., kiedy rozpoczęła się
budowa osiedla mieszkaniowego w Janowie.
Pod koniec lat 80. liczba mieszkańców sięgała około
36 tysięcy, a obecnie jest to ponad 46 tysięcy osób,
dzięki czemu Rumia jest największym miastem
w Polsce niebędącym stolicą powiatu.

Sportowa odsłona urodzin miasta

Uczestnicy interaktywnego quizu
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Kaszubska wizytówka
z 15-letnią tradycją

Na zdjęciu obecni i byli członkowie Chóru Kaszubskiego „Rumianie”

W październiku 2004 roku grupa miłośników śpiewu utworzyła Chór Kaszubski „Rumianie”, który od
początku wyróżniały regionalne stroje i zamiłowanie do wykonywania kaszubskich pieśni. Obecnie
chór prężnie działa w ramach sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Rumi, odnosząc sukcesy nie
tylko na lokalnym gruncie. Niedawno grupa oficjalnie świętowała 15-lecie istnienia.
Ambasadorzy regionu
Głównym celem działalności zespołu jest
krzewienie kultury i tradycji naszego regionu,
dlatego chór występuje wyłącznie w kaszubskich
strojach ludowych, a w jego repertuarze
przeważają kaszubskie pieśni. Funkcję dyrygenta
oraz kierownika artystycznego zespołu od
początku, nieprzerwanie, pełni Marzena Graczyk.
Uroczystość przygotowana z okazji 15-lecia
działalności chóru odbywała się 12 października
w kościele pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza
w Rumi. Na tę okazję „Rumianie” przygotowali
pieśni zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.
– Po d c z a s j u b i l e u s z o w e g o k o n c e r t u
zaprezentowaliśmy pieśni maryjne i patriotyczne.
Nie jest to przypadek, ponieważ chór został
powołany do życia w październiku 2004 roku,
a październik jest miesiącem Maryi, stąd pieśni ku
jej czci – wyjaśnia Marzena Graczyk, dyrygent
Chóru Kaszubskiego „Rumianie” oraz instruktor
w MDK-u. – Maryja jest również główną patronką
Polski, jest czczona jako Królowa polskich serc

i polskiej ziemi, dlatego też przygotowaliśmy pieśni
o naszej ojczyźnie – uzupełnia.
Wśród zgromadzonej w kościele publiczności
znaleźli się nie tylko bliscy i przyjaciele chórzystów,
ale także profesor Edmund Wittbrodt, dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke,
wicestarosta powiatu wejherowskiego Jacek Thiel,
pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Domu
Kultury Michał Gaj, dyrektor Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” Leszek
Winczewski, wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz
przedstawiciele rady miejskiej: zastępczyni
przewodniczącej Komisji Kultury Teresa Hebel oraz
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
Zwieńczenie uroczystości stanowiło wręczenie
jubilatom podarunków oraz wykonanie wspólnych
fotograﬁi.
Znani nie tylko w regionie
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 Wejherowie. Ciekawym doświadczeniem dla
chórzystów był udział w realizacji ﬁlmu o Gdyni
pt. „Miasto z morza”.
Z kolei letnie trasy koncertowe pozwoliły
rumskiemu chórowi zaprezentować pieśni
kaszubskie mieszkańcom Podlasia, Małopolski,
Wielkopolski, Roztocza Lubelskiego, Pomorza
Zachodniego oraz Wilna i Berlina. Zespół aktywnie
współpracuje z innymi kaszubskimi zespołami
z regionu, zrzeszonymi w Radzie Chórów
Kaszubskich, przygotowując wspólnie koncerty
i wydarzenia muzyczne.
– Każdego, komu wspólny śpiew sprawia radość,
zapraszamy do wspólnego muzykowania –
podsumowuje Marzena Graczyk.
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Dzień Edukacji
Narodowej,
czyli święto szkoły
W piątek 11 października uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy administracji szkolnej obchodzili swoje
najważniejsze święto – Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji zasłużonym pedagogom wręczono nagrody,
a wyróżniającym się uczniom specjalne stypendia.
Obchody wyjątkowego święta tym razem zorganizowała
Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego.
Występy artystyczne, gimnastyczne i wokalne,
wielki tort z dedykacją i uczniowie przebrani
w tradycyjne kaszubskie stroje – w takiej
oprawie rumska „Ósemka” zorganizowała
obchody Dnia Edukacji Narodowej. W ich trakcie
wyróżniono najlepszych uczniów oraz
zasłużonych pracowników szkół. W tej drugiej
kategorii nagrody odebrało 17 pracowników
placówek oświatowych – w tym pedagog
szkolny, 10 nauczycieli, 4 wicedyrektorzy
i 2 dyrektorzy.
– Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy
poprzez ciężką pracę, zasłużyli na nagrody
i wyróżnienia. Jednocześnie, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, życzę wam wszystkim
dalszych sukcesów i wzajemnego szacunku –
mówił podczas wydarzenia wiceburmistrz Piotr
Wittbrodt. – Szacunek należy się i uczniom,
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i nauczycielom, ale zwłaszcza tym drugim,
ponieważ pełnią bardzo ważną rolę społeczną
– dodał.
Nie zapomniano także o uczniach, którzy mogą
się pochwalić wzorowym zachowaniem i bardzo
dobrymi wynikami w nauce. Aż 16 z nich
otrzymało stypendia burmistrza będące
wyrazem uznania dla ich osiągnięć naukowych
i nienagannej postawy moralnej.
Nagrody uczniom i pracownikom szkolnym
wręczali wspólnie wiceburmistrz Piotr Wittbrodt
oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno uczniowie,
nauczyciele i pracownicy administracji szkolnej,
jak i rodzice, przedstawiciele władz miasta, rady
miejskiej oraz działacze społeczni.
Dzień Edukacji Narodowej (dawniej Dzień
Nauczyciela) to polskie święto oświaty

– Zawód nauczyciela to zawsze była
i wciąż jest misja. Nauczyciel to przewodnik
w życiu dzieci i młodzieży, a także przyjaciel,
opiekun oraz osoba, która nie tylko naucza,
ale wskazuje też drogę do samodzielnych
poszukiwań – mówi radna Lucyna Miotk. –
Jako nauczyciel czuję, że mam
zobowiązanie wobec moich podopiecznych,
jestem odpowiedzialna za ich dążenie do
wiedzy i przygotowanie do życia
w społeczeństwie – dodaje.
i szkolnictwa wyższego ustanowione
27 kwietnia 1972 roku. Upamiętnia rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, która
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez
Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Książąt Pomorskich w Rumi

Choć pierwsze roczniki, które ukończyły tę szkołę, młodość mają już dawno za sobą, to dla samej placówki czas
okazał się wyjątkowo łaskawy. I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi obchodziło 70-lecie
istnienia. W uroczystości, będącej wyjątkową okazją do przypomnienia historii szkoły, uczestniczyli absolwenci,
nauczyciele, dyrekcja, przyjaciele placówki, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu.
Modlitwa, przemówienia, koncert i projekcja
Obchody okrągłego jubileuszu odbywały się
w sobotę 19 października. Urodziny rozpoczęły
się od odprawienia mszy świętej w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych w Rumi. Następnie świętujący przeszli
do szkolnych murów, by uczestniczyć w uroczystej
gali, podczas której na gości, oprócz przemówień,
czekał koncert i projekcja okolicznościowego
filmu. Była to nie tylko okazja do podsumowania
dotychczasowej działalności szkoły, ale również
do spotkań po latach.
– Z okazji tego wielkiego święta szkoły bardzo
dziękuję całej kadrze za zaangażowanie oraz
pracę na rzecz młodzieży. Życzę, by ta placówka
nadal wypuszczała w świat zdolnych
absolwentów i pedagogów, a wszystkich niech
łączy duma z przynależności do I LO w Rumi –
powiedział podczas uroczystości Piotr Wittbrodt,
wiceburmistrz miasta.
Liceum wciąż rośnie
Zwieńczeniem wydarzenia było oficjalne otwarcie
nowej przestrzeni szkolnej. W tym roku I Liceum
Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich

powiększyło się o trzy piętra z nowocześnie
wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi.
Jest to przestrzeń, w której poza lekcjami będą
mogły się odbywać konferencje czy pokazy.
W budynku pojawiła się też winda. To jednak nie
koniec zmian, ponieważ do końca roku w starej
części szkoły ma powstać biblioteka oraz
multimedialna czytelnia. Inwestycje są
finansowane ze środków starostwa powiatowego,
które jest organem prowadzącym placówki, a ich
łączny koszt to ponad sześć milionów złotych.
Pierwszy dzwonek
Budynek I LO, który zlokalizowany jest przy
ul. Starowiejskiej, mocno wrósł w centrum Rumi

i dla większości mieszkańców istnieje „od
zawsze”. Majestatycznie prezentujący się obiekt
powstał wkrótce po uzyskaniu przez Rumię praw
miejskich, a na początku 1956 roku po raz
pierwszy zadzwonił w nim szkolny dzwonek. Jako
instytucja liceum jest jednak starsze od miasta
o 5 lat, a pierwszym rocznikom uczniów kojarzy
się ze skromnym budynkiem obecnej Szkoły
Podstawowej numer 4. Placówka przez lata
przeszła wiele metamorfoz, łącznie ze zmianą
imienia, by ostatecznie w 1990 roku przyjąć
patrona w postaci Książąt Pomorskich. W ciągu
ostatnich 70 lat szkołę ukończyło kilka tysięcy
uczniów.

Na zdjęciu: Krzysztof Woźniak, Teresa Hebel, Piotr Wittbrodt, Piotr Bartelke, Lucyna
Penkowska
Rumia
naturalnie pomysłowa

KULTURA

Daniel Ptach:

„festiwalowy program był bardzo mocny”
Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława
Ormińskiego za nami. O wyjątkowym wydarzeniu muzycznym zorganizowanym
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi opowiada
Daniel Ptach, współorganizator i dyrektor festiwalu.
Redakcja Rumskich Nowin: Jak Pan ocenia
tegoroczną edycję przedsięwzięcia?
Daniel Ptach: Oceniam ją bardzo dobrze,
szczególnie pod kątem artystycznym, bo samą
organizację powinni ocenić widzowie, a nie
organizator. Zarówno organiści, jak i chóry
zaprezentowały program na bardzo wysokim
poziomie. Jury konkursowe nie miało łatwego
zadania, obrady trwały kilka godzin.
RRN: Z roku na rok poprzeczka zawieszana
jest coraz wyżej…
DP: Staramy się, żeby tak było. Jest to możliwe
w dużej mierze dzięki zaangażowaniu profesora

Romana Peruckiego, dyrektora artystycznego
wydarzenia, który bardzo dba o właściwy
poziom artystyczny. Już teraz myśli o kolejnych
edycjach Festiwalu.
RRN: Czy któryś z występów Pana zdaniem
wyróżnił się na tle pozostałych?
DP: Akcenty rozłożyły się równomiernie.
W konkursach poziom był bardzo wyrównany,
nie było faworytów. Jeśli chodzi o koncerty,
wiele zależało od indywidualnego gustu.
Występy były bowiem różnorodne. Raz
mogliśmy wysłuchać muzyki symfonicznej,
innym razem pięknie wykonanych utworów

???

Najczęściej zadawane pytania

patriotycznych, którym towarzyszyła
odpowiednia aranżacja świetlna. Festiwalowy
program był bardzo mocny.
RRN: Czy znane są szczegóły kolejnej edycji
wydarzenia?
DP: Naturalnie kształt programu zależy w dużej
mierze od przyszłorocznych możliwości
finansowych, ale z całą pewnością nie zmienimy
miejsca. Sanktuarium NMP to największa
rumska świątynia, mogąca pochwalić się
świetną akustyką, a do tego dysponująca
wspaniałymi organami, o których pochlebnie
wyrażają się przyjeżdżający do nas wirtuozi.

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, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem poruszamy temat doﬁnansowania budowy hali przy Szkole Podstawowej
numer 6 oraz problem związany z obecnością dzików w mieście.
Pani Barbara: Witam, chciałam zapytać, czy
środki na rozbudowę Szkoły Podstawowej
numer 6 zostały pozytywnie rozpatrzone przez
ministerstwo? Co dzieje się w tej sprawie? Proszę
o informacje.
Odpowiedź: Dzień dobry, budowa kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej numer 6
w Rumi to jeden z priorytetów gminy. Realizacja
tej oszacowanej na ponad 8 milionów złotych
inwestycji nie jest jednak możliwa bez
pozyskania funduszy z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, o co walczymy od blisko dwóch lat.
Projekt pod nazwą „Budowa przyszkolnego
kompleksu sportowego w ramach rozbudowy
i przebudowy budynku SP nr 6 wraz
z instalacjami: wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazową, CO, wentylacji,
elektryczną i oświetlenia zewnętrznego” został
złożony przez gminę 30 marca 2018 roku.
Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości
2,5 miliona złotych. Odmowną decyzję w tej
sprawie otrzymaliśmy 19 lutego 2019 roku.
Warto podkreślić, że ministerstwo nie
upublicznia szczegółowych informacji
dotyczących oceny wniosków, co uniemożliwia
złożenie odwołania przez gminę. W marcu 2019
ro k u z o s t a ł z ł o ż o n y n o w y w n i o s e k
o dofinansowanie, opiewający na podobną
Rumskie Nowiny nr
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kwotę – tym razem pod nazwą „Budowa
przyszkolnego kompleksu sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi”. Wniosek
nadal pozostaje w ocenie, mimo że procedura
w teorii powinna zająć 3 miesiące. Jak
pokazała sytuacja dotycząca zeszłorocznego
wniosku, proces oceny może się jednak
wydłużyć nawet do 11 miesięcy. Referat
Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Rumi
na bieżąco monitoruje sprawę i jest w stałym
kontakcie z opiekunem programu
w ministerstwie. Nadal nie wiadomo, kiedy
konkurs zostanie rozstrzygnięty. Trudno
zrozumieć, dlaczego placówka, w której uczy
się około 1000 dzieci, w tym ponad 100
z orzeczeniami o niepełnosprawności, nie
może otrzymać dofinansowania. Należy mieć
również na uwadze, że szkoła obecnie posiada
jedynie niewielką salkę gimnastyczną, która
uniemożliwia przeprowadzenie zajęć
wychowania fizycznego w ponad 20osobowych grupach. Dlatego też dzieci
regularnie tracą czas na dojazd do hali MOSiR,
a gmina ponosi duże koszty związane
z wynajmem autokarów. Wydawałoby się,
że wszystko to przemawia na naszą korzyść,
ale tak się jednak nie dzieje.

Pani Karolina: Witam serdecznie, w rejonie ulic
Komandorskiej, Skarpowej i Zawiszy Czarnego
pojawiają się dziki, najczęściej w grupach
liczących kilka do kilkunastu osobników.
Pojawiają się o różnych porach – nie tylko rano,
ale i wieczorem oraz w nocy. Czy miasto w jakiś
sposób z tym walczy?
Odpowiedź: Dzień dobry, dziki są własnością
Lasów Państwowych, a po zmianie przepisów
dotyczących afrykańskiego pomoru świń, gmina
nie ma możliwości ich odławiania. W przypadku
indywidualnego zgłoszenia ich obecności na
posesji, współpracujący z gminą lekarz
weterynarii może zastosować odstraszające
zwierzęta środki chemiczne. Chcąc ograniczyć
bytowanie dzików w mieście, gmina zakupiła
i przekazała na rzecz Koła Łowieckiego nr 350
„Jaźwiec” kukurydzę, która jest rozsypywana
w lesie, by dziki nie wychodziły żerować na
terenie miasta. Do obowiązków tego koła należy
również odstrzał redukcyjny dzików. Gmina nie
ma możliwości podejmowania innych działań
niż wymienione.
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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RumskiDzieńSeniora
Świętoseniorówwrytmiecountry
Na początku października odbyła się kolejna edycja „Rumskiego Dnia Seniora”. Tym razem w murach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpił Andrzej Cierniewski, znany kompozytor, poeta i muzyk
country. Na trybunach pojawiły się setki seniorów.
Impreza z tradycją
Dotychczas gośćmi Rumskiego Dnia Seniora byli
m.in. Halina Frąckowiak, Krystyna Giżowska czy
Krzysztof Krawczyk. W tym roku organizatorzy
postawili na nieco inne brzmienia. Do Rumi
przyjechał Andrzej Cierniewski, muzyk, którego
pieśni przez wiele lat gościły na antenie Polskiego
Radia czy Telewizji Polskiej. Jego najsłynniejszym
albumem jest wydany najpierw w Stanach
Zjednoczonych, potem w Polsce, krążek pt.
„Znasz-li ten kraj”, na którym znalazły się największe
przeboje artysty: poza tym tytułowym, także
„Słodka Karolina” czy „Mam dzisiaj dobry dzień”.
W Rumi Andrzej Cierniewski zaprezentował nie
tylko największe przeboje, ale i materiał z ostatnich
lat swojej działalności. Znanego artystę wsparli na
scenie znani i lubiani muzycy Gdańskiej Orkiestry
Ogrodowej.
Okazja do wyróżnienia
Rumski Dzień Seniora był także okazją do
wyróżnienia zasłużonego działacza kaszubskiego,
znawcy historii Rumi, wieloletniego dyrektora
Miejskiego Domu Kultury – Ludwika Bacha. Prezes
rumskiego oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego otrzymał z rąk burmistrza nagrodę za
całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania
kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.
– Niech ta nagroda będzie wyrazem wdzięczności
za wykazane zaangażowanie w propagowaniu
kultury kaszubskiej, zarówno na stanowisku
dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi, jak
i prezesa rumskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego oraz podczas wszelkiej
działalności społecznej – mówił w trakcie
wydarzenia wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Gmina przyjazna seniorom
Gościem Rumskiego Dnia Seniora był też
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław
Struk. Uhonorował on Rumię tytułem „Gmina
przyjazna seniorom”. W swojej wypowiedzi
podkreślał, że Rumia wyjątkowo dba o starszych
mieszkańców.
Pod koniec 2014 roku w mieście powołano do życia
Radę Seniora, czyli gremium, którego celem jest
pomaganie władzom miasta w kształtowaniu
polityki senioralnej. W Rumi prężnie działa także
Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego zadaniem jest
organizowanie seniorom wolnego czasu.
Ponadto decyzją Rady Miejskiej w 2017 roku
wprowadzono Rumską Kartę Seniora. Dzięki niej
osoby starsze mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek
oferowanych przez partnerów programu, a także
usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji.
W Rumi rozdano także kilka tysięcy tzw. pudełek
życia. Są to plastikowe pojemniki służące do
przechowywania informacji medycznych, takich jak
zdiagnozowane choroby czy uczulenia. Pudełka
ułatwiają ratownikom udzielenie pomocy w sytuacji,
w której nie ma kontaktu z poszkodowanym.
Dodatkowo od 2018 roku, z inicjatywy burmistrza
Michała Pasiecznego, realizowany jest program
„Aktywny senior”. Przedsięwzięcie skierowane jest
do mieszkańców miasta w wieku 60+. Dzięki
wsparciu sponsora każdy senior może nie tylko
ćwiczyć pod okiem instruktora, ale również
korzystać z całej oferty klubu Citygym. Z myślą
o seniorach, w ramach innego projektu, odbywają
się także zajęcia na basenie. Osoby starsze mogą
także pobierać bezpłatne bilety na wybrane mecze
Arki Gdynia.

Marszałek Mieczysław Struk z burmistrzem Michałem Pasiecznym

Nagrodzony Ludwik Bach

Gwiazda wieczoru: Andrzej
Cierniewski
Rumia
naturalnie pomysłowa
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Wyniki wyborów
Sejm dla PiS,
Senat dla opozycji
W październikowych wyborach Polacy wybrali
posłów i senatorów, którzy w najbliższych latach
będą reprezentować ich w strukturach Sejmu
i Senatu RP. W skali całego państwa najwięcej
głosów zdobyli kandydaci par tii Prawo
i Sprawiedliwość.

Rozkład mandatów
w Senacie
Próg większości

Rozkład mandatów w Sejmie

Komitet

Komitet

Posłowie

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Sejm dla PiS
W wyborach do Sejmu RP łącznie na kandydatów
Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 8 051 935
Polaków (43,59% wszystkich głosujących).
Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 5 060 355
głosów (27,40%). W ławach sejmowych zasiądą
także posłowie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(12,56% głosów), Polskiego Stronnictwa Ludowego
(8,55% głosów) i Konfederacji Wolność i
Niepodległość (6,81% głosów).
Z naszego okręgu wyborczego (nr 26) do Sejmu
dostało się 14 kandydatów – 5 reprezentantów
Prawa i Sprawiedliwości (Marcin Horała,
Aleksander Mrówczyński, Piotr Műller, Janusz
Śniadek i Magdalena Sroka), 5 reprezentantów
Koalicji Obywatelskiej (Barbara Nowacka,
Rumskie Nowiny nr
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Senatorzy

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
NIEZALEŻNI

3
43
2
4

235
11
30
134
49
1

Kazimierz Plocke, Zbigniew Konwiński, Henryka
Krzywonos-Strycharska, Tadeusz Aziewicz),
2 reprezentantów Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(Joanna Senyszyn i Marek Rutka), a także Marek
Biernacki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Artur
Dziambor z Konfederacji Wolność i Niepodległość.
Senat dla opozycji
Nieco inaczej rozłożyły się głosy do Senatu RP. W
tym wypadku w skali całego kraju na kandydatów
Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 8 110 193
wyborców (44,56% wszystkich głosów), a na
kandydatów Koalicji Obywatelskiej 6 490 306 osób
(35,66%). Pozostałymi głosami podzielili się
kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego
(5,72%), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2,28%)
oraz kandydaci niezależni.

Senatorem z „rumskiego” okręgu został Kazimierz
Kleina z Koalicji Obywatelskiej.
Jak głosowali rumianie?
W Rumi najwięcej głosów w wyborach sejmowych
zdobyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej (41,12%),
na drugim miejscu Prawa i Sprawiedliwości
(30,31%), a dalej: Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(13,52%), Konfederacji Wolność i Niepodległość
(8,81%) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (6,25%).
Rumianie zdecydowanie częściej głosowali też na
kandydata do Senatu RP z ramienia Koalicji
Obywatelskiej (65,17%).
W naszym mieście zanotowano jedną
z najwyższych frekwencji w kraju. Głosy oddało aż
70,48% wszystkich uprawnionych.
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Milion złotych na przebudowę ul. Żwirki i Wigury
Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Taki cel przyświeca planowanej modernizacji ulicy Żwirki i Wigury, na którą pozyskano
milionowe doﬁnansowanie . Remont ulicy ma zakończyć się najpóźniej jesienią 2020 roku.

Modernizacja obejmie odcinek od ronda
Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą
Dąbrowskiego. W ramach przedsięwzięcia
wymieniona zostanie asfaltowa
nawierzchnia jezdni, a przejścia dla
pieszych wyposażone zostaną
w ostrzegawcze płytki integracyjne dla
osób niewidomych i niedowidzących.
– Nawierzchnia tej ulicy jest w wielu
miejscach bardzo mocno spękana,
w związku z czym w niedalekiej przyszłości
musielibyśmy ponieść bardzo duże koszty

związane z ich łataniem. Już wielokrotnie
musieliśmy przy przejściu dla pieszych,
głównie z myślą o dzieciach z „szóstki”,
dokonywać pewnych napraw, dlatego
z d e c y d o w a l i ś m y s i ę z re a l i z o w a ć
kompleksową inwestycję i znacznie
poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie –
podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.
W rejonie pomnika usprawniony zostanie
ruch rowerowy – zamontowane zostaną
bariery oddzielające rowerzystów od
pieszych, poprawione zostanie także

oznakowanie. Zmian doczekają się także
pasażerowie autobusów – w obrębie
przystanku pojawi się zatoka autobusowa
oraz wiata.
Cała inwestycja będzie kosztować ponad
2 miliony złotych. Połowa tej kwoty
pochodzić będzie z dofinansowania,
a konkretnie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zgodnie z planem prace powinny się
zakończyć w październiku 2020 roku.

PUK zainwestował w ekologiczne pojazdy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi zakupiło trzy w pełni elektryczne i zeroemisyjne
pojazdy, które zastąpiły mocno wysłużone samochody z początku lat dziewięćdziesiątych. Dzięki
tym zakupom działania miejskiej spółki są bardziej ekologiczne i ekonomiczne.
Z ziemi włoskiej do Polski
Nowoczesne, pełniące funkcję wywrotki,
czteroosobowe pojazdy są już wykorzystywane
do realizacji prac porządkowych i utrzymania
zieleni.
– To w pełni bezpieczne dla środowiska włoskie
pojazdy marki Alkè. Wartość jednej sztuki to 170
tysięcy złotych, a ich koszty eksploatacji są
o około 30% niższe niż w przypadku pojazdów
spalinowych – wyjaśnia Stanisław Pogorzelski,
prezes PUK w Rumi. – Koszty funkcjonowania
zlikwidowanych pojazdów wciąż rosły, co było

spowodowane coraz częstszymi naprawami
i niedostępnością części do nieprodukowanych
już modeli. Te blisko 30-letnie maszyny nie były
już przyjazne ani środowisku, ani zdrowiu
mieszkańców – uzupełnia.
Takie są standardy
Zakup pojazdów związany był również
z obowiązkami nałożonymi na spółki takie jak
PUK przez ustawę o elektromobilności.
Wspomniany akt prawny zobowiązuje tego typu
przedsiębiorstwa do uzupełnienia ﬂoty
o samochody elektryczne. Zgodnie z ustawą

mają one stanowić co najmniej 10% ogółu,
a w kolejnych latach minimalny odsetek ma
wzrosnąć do 20%.
– To oznacza, że w najbliższych latach będziemy
zobligowani do kolejnych zakupów. Niemniej
jest to zgodne z polityką PUK-u, by realizować
obsługę mieszkańców estetycznymi,
nowoczesnymi pojazdami, które minimalizują
negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców
i środowisko naturalne – podsumowuje
Stanisław Pogorzelski.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Miasto otrzymało czeki
na prawie pół miliona złotych
Dzięki korzystnej różnicy kursowej euro i złotówki Rumia otrzymała dodatkowe pieniądze
na rewitalizację Zagórza oraz termomodernizację dwóch szkół podstawowych i budynku
cmentarza komunalnego. Dotacja w wysokości ponad 450 tysięcy złotych pochodzi
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Zyskała nie tylko Rumia
Oﬁcjalne wręczenie aneksów i symbolicznych czeków zwiększających
doﬁnansowanie dla projektów: „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”
i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku
Cmentarza Komunalnego w Rumi” odbyło się 10 października
w Urzędzie Miasta Redy.
Rumia otrzymała dokładnie 348 114 złotych na rewitalizację i 105 740
złotych na termomodernizację. Dokumenty z rąk marszałka
województwa pomorskiego Mieczysława Struka odebrał wiceburmistrz
Marcin Kurkowski. Podczas spotkania marszałek wręczył aneksy także
przedstawicielom 13 innych samorządów z regionu, które również
otrzymały dotacje.
Zagórze i Góra Markowca w nowym wydaniu
Przypominamy, że w ramach projektu rewitalizacji Zagórza do tej pory
miastu udało się wyremontować 7 z 10 budynków mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenie osiedla Zagórze przy ulicach: Kombatantów
17, 23, 25, 27, 29, Sabata 7 i Zakole 6. Obecnie postępuje modernizacja
dwóch kolejnych obiektów: przy ul. Kombatantów 6 i ul. Sabata 11.
Ponadto, zbudowana została kładka pieszo-rowerowa nad Zagórską
Strugą.
To jednak wciąż nie koniec zmian. W dalszej perspektywie na Zagórzu
powstać mają m.in. nowoczesne boiska, place zabaw, nowe ścieżki
rowerowe i chodniki, miejsca integracji oraz dwie wiaty przystankowe.
Projekt rewitalizacji zakłada także kompleksowe zagospodarowanie
Góry Markowca, gdzie powstanie m.in. ścianka wspinaczkowa z wieżą
widokową, ścieżka historyczno-edukacyjna, mini trawers, placyk
Rumskie Nowiny nr
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amﬁteatralny, trasa kolarstwa górskiego, górka saneczkowa, a także
schody terenowe. Wszelkie prace powinny zostać zrealizowane do
2022 roku.
Więcej ciepła, mniej dwutlenku węgla
Z kolei prace związane z termomodernizacją budynku zarządu
cmentarza komunalnego w Rumi oraz Szkół Podstawowych numer 9
i 10 zakończyły się w drugiej połowie 2018 roku. Celem inwestycji było
przede wszystkim docieplenie budynków, wymiana źródeł ciepła,
a także wstawienie nowych okien i drzwi. Dzięki temu nastąpiło
zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej
budynków.
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INWESTYCJE
ul. Filtrowa
Zakończyły się prace na odcinku od ul. Gdańskiej
do parku – zbudowano system odwodnienia,
powstała nowa nawierzchnia z kostki brukowej.
Rozpoczęto już roboty na kolejnym odcinku.
Planowany termin zakończenia prac: listopad
2019 r.
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych

ul. Kazimierska
Wykonane zostały roboty ziemne. Obecnie trwa
budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej i wodociągu.
Postępuje też prace przy budowie mostu na
Zagórskiej Strudze – powstały już jego przyczółki.

Siłownia zewnętrzna
przy SP nr 4
(ul. Świętojańska)
Zakończyły się wszystkie prace budowlane.
W ramach inwestycji powstała ogólnodostępna
siłownia zewnętrza z sześcioma urządzeniami
sprawnościowymi, stołami do gry w szachy i tenisa
oraz elementami małej architektury.
Koszt całkowity: 107 911,44 zł
Zdobyte dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej: 50 000,00 zł
Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych
Rumia naturalnie pomysłowa
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aktualizacja
Winda przy
Zespole Szkół
Ogólnokształcących
W nowym roku szkolnym do dyspozycji
niepełnosprawnych uczniów oraz rodziców
z wózkami została oddana winda.
Koszt całkowity: 327 787, 30 zł
Zdobyte dofinansowanie ze środków PFRON:
85 778,46 zł
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych

Sygnalizacja świetlna
u zbiegu ulic
Starowiejskiej,
Wybickiego,
Roszczynialskiego
Zakończyły się prace w ramach, których przebudowano
nawierzchnię skrzyżowania, zamontowano
inteligentną sygnalizację świetlną oraz wykonano
oznakowanie pionowe i poziome. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku czeka na odbiór sygnalizacji
świetlnej, który powinien zakończyć się w listopadzie.
Projekt współfinansowany pr zez Ur ząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz
Urząd Miasta Rumi

Węzeł Integracyjny
z tunelem w Rumi
Janowie
Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
Planowany termin otwarcia ofert to listopad 2019 r.
Na projekt miasto zdobyło ponad 17,2 mln zł
unijnego dofinansowania. Środki na realizację
inwestycji zostały zabezpieczone w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Rumi.
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych
Rumskie Nowiny nr
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Wywiad z:

z Arielem Sinickim
o inwestycjach drogowych:
„Dla każdego mieszkańca najważniejsza jest jego ulica”
Czwarty kwartał to dla samorządów okres związany z planowaniem przyszłorocznego budżetu.
Rumia co roku ponosi coraz większe wydatki związane m.in. z edukacją, gospodarką komunalną,
administracją czy kulturą i sportem. Pieniądze na inwestycje są więc ograniczone, a mieszkańcy
wciąż oczekują zmian, zwłaszcza w kontekście infrastruktury drogowej. O tym, w jaki sposób
samorząd stara się spełnić te oczekiwania, rozmawialiśmy z Arielem Sinickim, przewodniczącym
Rady Miejskiej Rumi.
Redakcja Rumskich Nowin: Niemal za każdym
razem, kiedy w mediach społecznościowych
informujemy mieszkańców o realizacji kolejnej
inwestycji, pojawiają się pytania o remonty
i budowę konkretnych ulic. Mieszkańcy chcą, aby
zmieniało się ich najbliższe otoczenie. Jaką kwotą
musiałby dysponować samorząd, żeby spełnić te
wszystkie oczekiwania?
Ariel Sinicki: Po objęciu władzy w 2014 roku
przeprowadziliśmy analizę, której celem było
oszacowanie, ile potrzebowalibyśmy środków,
by wybudować nawierzchnię na wszystkich ulicach
w mieście. Wówczas było to około 250 milionów
złotych, a obecnie około 500 milionów. Różnica ta
jest spowodowana wzrostem kosztów materiałów
budowlanych, paliwa, kosztów pracy i tak dalej.
Jesteśmy też mocno obciążani kolejnymi
wydatkami. Wszystko to powoduje, że realizujemy
niemal wyłącznie inwestycje, na które zdobywamy
dofinansowanie. Tylko podczas poprzedniej
kadencji udało się wybudować ponad 10
kilometrów dróg. W tej kadencji zakończono już
budowę ulicy Chodkiewicza oraz skrzyżowania ulic
Starowiejskiej i Wybickiego, a obecnie trwa budowa
m.in. ulicy Kazimierskiej, Filtrowej czy
Stoczniowców, a to na pewno nie jest nasze
ostatnie słowo. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że
dla każdego mieszkańca najważniejsza jest jego
ulica, ta przy której mieszka, co zresztą jest w pełni
zrozumiałe.
Redakcja Rumskich Nowin: No dobrze, mówiąc
wprost, miasta po prostu nie stać na budowę
i modernizację wszystkich ulic, które tego
potrzebują. Jakie są więc priorytety, jeśli chodzi
o realizację inwestycji drogowych w Rumi?
Ariel Sinicki: Rumia, tak jak wszystkie miasta
w Polsce, musi nadrabiać zaległości inwestycyjne
sprzed lat. A jeśli chodzi o priorytety, to jest wiele
czynników, ale najważniejsza jest wspomniana już
możliwość zdobycia dofinansowania oraz
bezpieczeństwo mieszkańców. Staramy się więc

w pierwszej kolejności zadbać o najbardziej
zniszczone nawierzchnie i ulice, z których rumianie
korzystają najczęściej.
Redakcja Rumskich Nowin: Które konkretnie ulice
zostaną więc wyremontowane w najbliższym
czasie?
Ariel Sinicki: W niedalekiej przyszłości
wybudowane lub wyremontowane zostaną
fragmenty ulic, na które zdobyliśmy już
dofinansowanie lub podpisaliśmy stosowne
umowy z deweloperami. Wymienić tu można ulice:
Konopnicką, Katowicką, Żwirki i Wigury, Jeziorną,
Jałowcową, Błoni Janowskich, Husarską i kilka
innych. Wiemy, że kolejka ulic czekających na
budowę czy modernizację jest bardzo długa, są to
wieloletnie zaległości, ale musimy to nadrabiać
stopniowo, tak aby poprawę odczuwali mieszkańcy
każdej dzielnicy.
Redakcja Rumskich Nowin: Nieraz można
usłyszeć, że Rumia stawia na zrównoważony
transport, o czym świadczy m.in. czynny udział
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego
Transportu czy też wprowadzenie systemu roweru
metropolitalnego Mevo i bezpłatnej komunikacji
autobusowej dla uczniów. Pojawiają się jednak
głosy, że ścieżek rowerowych jest wciąż za mało,
a autobusy za rzadko kursują. Jakie są plany w tych
kwestiach?
Ariel Sinicki: Jeśli chodzi o politykę rowerową,
to w najbliższym czasie mają powstać kolejne
kilometry ścieżek rowerowych. Obecnie
realizowana jest ścieżka na ulicy Kazimierskiej do
Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Mamy też
praktycznie gotową dokumentację dla nawierzchni
rowerowej od ronda prezydenta Kaczyńskiego aż
do granicy miasta z gminą Kosakowo.
W najbliższych planach jest też ścieżka od ulicy
Przyrzecznej do granicy z Kazimierzem. Trwa
również wykup działek, dzięki czemu w przyszłości
obecna ścieżka pieszo-rowerowa, biegnąca
od MDK-u do MOSiR-u, przebiegałaby wzdłuż

całej Zagórskiej Strugi. Ponadto przy stacji
kolejowej w Rumi pojawią się stojaki dla kolejnych
60 jednośladów. Natomiast jeśli chodzi o autobusy,
to musimy sobie zdać sprawę, że żadna linia nie jest
rentowna, a miasto dopłaca do komunikacji
autobusowej rocznie ponad 3,3 miliona złotych.
Chcielibyśmy, żeby autobusy kursowały w Rumi co
kilka minut i zatrzymywały się przy wszystkich
istotnych lokalizacjach, ale obecnie nie jesteśmy
w stanie tego udźwignąć finansowo. Nie jest
idealnie, ale patrząc na polskie miasta do 50 tysięcy
mieszkańców, jesteśmy na pierwszym miejscu pod
względem liczby realizowanych wozokilometrów.
Marzy nam się, żeby po wybudowaniu węzła
integracyjnego „Janowo”, udało się przedłużyć linie
trolejbusowe z Gdyni do Rumi. Technologia
pozwala na realizację tego przedsięwzięcia bez
budowania sieci trakcyjnej, ponieważ trolejbusy są
wyposażone w nowoczesne akumulatory.
Redakcja Rumskich Nowin: Wspomniał Pan
o węźle integracyjnym z tunelem, który ma
powstać w Rumi Janowie. Zakończmy więc
odpowiedzią na pytanie, co się dzieje w sprawie tej
największej w historii miasta inwestycji?
Ariel Sinicki: Został ogłoszony przetarg,
a w listopadzie nastąpi otwarcie ofert.
Po rozstrzygnięciu przetargu ruszą prace
budowlane, co będzie widać gołym okiem. Trzeba
pamiętać, że cały ten proces jest naprawdę
ogromnie czaso- i pracochłonny. Najlepszym
przykładem na to, ile trwają procedury budowlane,
jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
Zagórskiej Strugi, gdzie sama budowa trwała trzy
miesiące, a wszelkie procedury dziewięć miesięcy.
Proszę więc sobie wyobrazić, z jakim ogromem
formalności mamy do czynienia w przypadku
wielomilionowej i złożonej inwestycji, jaką jest
węzeł integracyjny z tunelem.
Redakcja Rumskich Nowin: Dziękujemy za
rozmowę.
Ariel Sinicki: Również dziękuję.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Corazwięcejśmieci,corazwięcejopłat
Rumia to kolejny samorząd w regionie, który zmuszony jest podnieść stawkę za wywóz śmieci. Przyczyniła
się do tego m.in. rosnąca ilość odpadów, wzrost opłaty ministerialnej i kosztów wysypiska, malejące ceny
skupu surowców, a także konieczność wydzielenia odpadów kuchennych. Decyzja o podwyżce zapadła
podczas październikowej sesji rady miejskiej. Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 lutego.
Tak było, a tak będzie
Dotychczasowa miesięczna stawka, która
obowiązuje od kwietnia bieżącego roku, wynosi 15
złotych od osoby za odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny i 40 złotych w przypadku
odpadów niesegregowanych.
Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą, będzie
obowiązywać tylko jedna stawka w wysokości 32
złotych od osoby, przy czym wszyscy mieszkańcy
będą zobligowani do segregacji odpadów. Kwota ta
została wyliczona na podstawie kosztów
składowych, które musi ponosić gmina. Jeśli odpady
nie będą segregowane, gmina będzie mogła nałożyć
karną stawkę – 100 złotych miesięcznie od osoby.
– Na ogólny wzrost kosztów w zakresie odbioru
odpadów składają się przede wszystkim koszty Eko
Doliny, czyli wysypiska. Wiemy, że zwiększą się one
znacząco z uwagi na to, że ministerstwo podniosło
opłatę środowiskową za składowanie
niesegregowanych odpadów, tak zwaną opłatę
marszałkowską. Jeszcze w grudniu 2018 roku
wynosiła ona 140 złotych za tonę śmieci, a w roku
2020 będzie to już 270 złotych – wyjaśnia
Stanisław Pogorzelski, prezes PUK w Rumi. –
Oznacza to, że jeśli rocznie odbieramy z terenu
miasta około 10 tysięcy ton odpadów zmieszanych,
to w przyszłym roku, tylko za tę frakcję odpadów,
zapłacimy około milion złotych więcej – dodaje.
Ponad 300 kilogramów na mieszkańca
Duże znaczenie ma również rosnąca ilość
odpadów, co z kolei przekłada się na zwiększoną
częstotliwość ich odbioru. Na przestrzeni pięciu lat,
od 2014 do 2019 roku, roczna ilość odpadów
generowanych przez rumian wzrosła z niespełna
14 do ponad 16 tysięcy ton, przy czym w mieście
przybyło około 400 mieszkańców.
Niezależnych od miasta czynników wpływających na
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podniesienie stawki za odbiór odpadów jest jednak
więcej. Wśród nich wymienić można rosnące ceny
energii elektrycznej i zapowiadany przez premiera
znaczny wzrost płacy minimalnej, co przekłada się
na większe koszty zatrudnienia. Wpływ na
podwyżkę tzw. opłaty śmieciowej ma też
utrzymanie ulicznych koszy, których na wniosek
mieszkańców jest w Rumi coraz więcej – obecnie
ponad 550 sztuk. Na ich opróżnianie miasto
przeznacza rocznie około 400 tysięcy złotych.
Kolejna kategoria odpadów, kolejne wydatki
Decyzją ministerstwa środowiska, od stycznia 2020
roku wszystkie samorządy zmuszone są do
wydzielenia kolejnej kategorii śmieci.
– Będzie też drożej, ponieważ będziemy musieli
odbierać i wydzielać nową frakcję bioodpadów –
odpady kuchenne, a pojemniki na te odpady będzie
musiała zapewnić mieszkańcom gmina.
Oczywistym jest, że im więcej frakcji, tym więcej
pojazdów, pracowników, pojemników, worków i tak
dalej. Wszystko to przekłada się na koszty – wylicza
prezes PUK w Rumi. – Istotny jest również spadek cen
skupu za tak zwane surowce wtórne. Jeszcze kilka lat
temu za tonę makulatury mogliśmy otrzymać 300
złotych, w tym momencie nasz zysk spada nawet do
20 złotych. W tym samym czasie ceny skupu plastiku
spadły z 250 do 54 złotych, a docierają do nas
sygnały, że niedługo to my będziemy musieli płacić,
oddając plastik – uzupełnia Stanisław Pogorzelski.
Bilans strat i zysków
Wszystko to powoduje, że od 2014 roku koszty
utrzymania systemu odbioru odpadów w Rumi
wzrosły z niespełna 5,2 do ponad 8 milionów
złotych. Miasto jest więc zmuszone ponownie
uaktualnić wysokość opłaty śmieciowej,
ponieważ zgodnie z ustawą nie może pobierać
ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców,

niż kosztuje obsługa systemu.
– Tryb, w którym spółka współpracuje z gminą,
to tzw. in-house, czyli bezprzetargowy model. Jest
to bezpieczne dla miasta, ponieważ zakłada
maksymalny zysk spółki na poziomie 2%, a po
każdym roku obrachunkowym dokonywany jest
audyt sprawdzający koszty obsługi. Jeśli by się
okazało, że gmina zapłaciła za dużo, to spółka
musiałaby dokonać zwrotu pieniędzy. Natomiast,
jeśli spółka odnotowałaby stratę, gmina musiałaby
dopłacić – tłumaczy prezes spółki.
Ogólnopolski problem
Podkreślić należy, że zapowiadane w Rumi
zmiany nie są niczym wyjątkowym. Podwyżki
opłaty śmieciowej są wprowadzane przez
samorządy na terenie całego kraju. Różnice w ich
wysokości, mimo że są zależne od wielu
czynników, nie są jednak znaczące. Widać to
między innymi na Pomorzu.
– Wśród najbliższych samorządów nie ma
większych dysproporcji. W gminach turystycznych
opłata naliczana jest na podstawie zużycia wody,
w innych od metrażu lokalu, ale ostatecznie są to
bardzo zbliżone kwoty. Wszyscy, którzy oddają
odpady do Eko Doliny, będą mieli podobne opłaty.
Natomiast porównując odległe geograficznie
samorządy, trzeba zwrócić uwagę przede
wszystkim na stawki wysypisk, ponieważ cena
odbioru śmieci to nawet w 60% koszty wysypiska –
wylicza Stanisław Pogorzelski. – Chcę też
podkreślić, że kluczem do uniknięcia w przyszłości
jeszcze wyższych opłat jest odpowiednia
segregacja. Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromne
wyzwanie, ale musimy skutecznie edukować
mieszkańców i zachęcać ich do starannej
segregacji odpadów. To jedyna droga –
podsumowuje prezes PUK w Rumi.
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ZMIANY STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Od 5 do niespełna 90 groszy – o tyle, w zależności od funkcji obiektu, zwiększy się miesięczna stawka
podatku od nieruchomości w Rumi. Taka decyzja zapadła 30 października podczas sesji rady
miejskiej. Zmiany wysokości opłat stanowią pokłosie wzrostu cen towarów i usług, a także obciążeń
ﬁnansowych spadających na samorządy. Nowe stawki wejdą w życie od nowego roku.
Ogólnopolska tendencja
Zgodnie z obwieszczeniem ministra
finansów, stawki podatku od nieruchomości
w 2020 roku mogą ulec podwyższeniu
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług,
który wynosi 1,8%. W regionie wszystkie
samorządy wprowadzają wyższe opłaty od
nieruchomości, a identyczne jak w Rumi

stawki będą obowiązywać m.in. w Pucku,
Kosakowie, Gdyni, Sopocie i Gdańsku.
Szacunkowe wyliczenia
W praktyce opłaty, w porównaniu do 2019
roku, w skali miesiąca wzrosną średnio
o k i l k a d z i e s i ą t g ro s z y w p r z y p a d k u
samodzielnych lokali mieszkalnych i o kilka
złotych w przypadku budynków

mieszkalnych. Z kolei przewidywany wzrost
podatku dla posiadaczy nieruchomości
przeznaczonych na działalność gospodarczą
to przeciętnie około 11 złotych miesięcznie.
Należy pamiętać, że są to jedynie
orientacyjne kwoty, a ich rzeczywista
wysokość jest zależna od powierzchni
użytkowej budynków i gruntów.

Tabela przedstawia szacunkowe wyliczenia opłat
rodzaj
nieruchomości

podstawa opodatkowania
(w przypadku budynków
powierzchnia użytkowa)

stawki
obowiązujące
w 2019 r.

stawki na
2020 r.

samodzielny
lokal mieszkalny

lokal mieszkalny

-50,00 m²

0,73zł/m²

0,81 zł/m²

przynależny grunt

-30,00 m²

0,45zł/m²

0,50 zł/m²

nieruchomość
zajęta na cele
mieszkalne

budynek mieszkalny -130,00 m²

0,73zł/ m²

0,81 zł/m²

budynek pozostały

-20,00 m²

7,74zł/m²

8,05 zł/m²

-500,00 m²

0,45zł/m²

0,50 zł/m²

grunty
nieruchomość
zajęta na cele
działalności
gospodarczej

budynek

-100, 00 m²

23,02 zł/m²

23,90 zł/m²

grunt

-600,00 m²

0,88 zł/m²

0,95zł/m²

przewidywany
wzrost podatku
w skali miesiąca
0,46 zł

3,47 zł

10,83 zł

Zakończone niedawno głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 pod wieloma
względami okazało się rekordowe. Mieszkańcy nie tylko mogli głosować na największą liczbę
projektów, lecz także wyjątkowo tłumnie ruszyli do realnych oraz internetowych urn.
Dzięki tak dużemu zaangażowaniu Rumia zakwaliﬁkowała się do grona miast, w których projekty
obywatelskie cieszą się szczególnym zainteresowaniem.
Wysoka frekwencja
W tegorocznej edycji przedsięwzięcia
mieszkańcy złożyli aż 50 propozycji projektów,
spośród których weryfikację formalną przeszły
43. W głosowaniu wzięły udział aż 9722 osoby,
łącznie grupa ta oddała 18 376 głosów.
Zdecydowana większość uczestników
decydowała się na głosowanie w internecie
(72%), pozostali wybrali formę papierową. Prym
w głosowaniu wiodły kobiety (57%
głosujących), a najliczniejsza okazała się grupa
do 25 lat (28,7%).
9722 głosujących przełożyło się w Rumi na
frekwencję 20,7%. W pobliskich gminach

podobny wynik uzyskało Wejherowo (8 151
głosujących, frekwencja uprawnionych do
głosowania: 21,64 %). W mniejszych gminach
frekwencja była nieco niższa: przykładowo
w Pucku zagłosowało 810 osób, a w Pruszczu
Gdańskim 1340 osób (w obu przypadkach
frekwencja poniżej 10%). Rumia wyróżnia się
także na tle Trójmiasta. W Gdyni frekwencja
wyniosła 13,51%, w Gdańsku 11,36%,
a w Sopocie 16,5%.
Szansa dla mieszkańców
Budżet partycypacyjny to forma konsultacji
społecznych. Umożliwia uczestnikom
współdecydowanie, na co wydane zostaną

środki publiczne. W pier wszym etapie
mieszkańcy zgłaszają swoje projekty
inwestycyjne lub prospołeczne (np. budowę
chodnika lub działania aktywizujące), następnie
poddawane są one głosowaniu. Taka forma
włączenia mieszkańców w decydowanie o ich
otoczeniu wzmacnia więzi z miejscem
zamieszkania.
Głosowanie w ramach budżetów obywatelskich
poszczególnych samorządów odbywa się
w formule metropolitalnej. Oznacza to, że
w większości miast zrzeszonych w Obszarze
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
mieszkańcy głosują w jednym terminie.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Edukacja w liczbach
Obecnie na terenie Rumi funkcjonuje łącznie ponad 220 oddziałów szkolnych
i przedszkolnych, do których uczęszcza w sumie prawie 5000 dzieci i młodzieży.
Aby ich edukacja była możliwa, miasto musi przeznaczyć na ten cel ponad 73 miliony
złotych. Z czego wynikają tak duże wydatki? Odpowiedzi można szukać
w poniższych statystykach.

188

38

Rok szkolny
2019/2020

10
School
SZKOŁA

1

Liczba
oddziałów
szkolnych

Liczba
oddziałów
wychowania
przedszkolnego

Liczba
placówek
publicznych

EDUKACJA
W RUMI

4035
932
2

Uczniowie

Przedszkolaki

24
School
SZKOŁA

3

Liczba
placówek
niepublicznych

534 209,5
Etaty
nauczycielskie

Etaty obsługi
i administracji

4

Adnotacja do infografiki nr 1 i nr 2

Adnotacja do infografiki nr 3

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie miasta funkcjonuje łącznie 188
oddziałów szkolnych, w których uczy się 4035 uczniów, oraz 38
oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 932
dzieci. (stan na 30 września 2019 roku)

Zarówno w poprzednim, jak i bieżącym roku szkolnym, na terenie Rumi
działalność edukacyjną prowadzi: 10 placówek publicznych (w tym
3 przedszkola, 7 szkół), 24 dotowane przez gminę placówki niepubliczne
(1 punkt przedszkolny, 1 integracyjny punkt przedszkolny,
3 terapeutyczne punkty przedszkolne, 16 przedszkoli, 3 szkoły
podstawowe) oraz 1 publiczna szkoła podstawowa, której organem
prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Adnotacja do infografiki nr 4
We wszystkich samorządowych placówkach obsadzonych jest łącznie
ponad 740 etatów – w tym 534 nauczycielskie oraz 209,5
przeznaczonych dla pracowników administracji i obsługi.

– Edukacja to jedno z podstawowych zadań gminy, ale wbrew pozorom jest to bardzo skomplikowany mechanizm,
który wymaga ogromnej pracy oraz gigantycznych nakładów finansowych. Przez ostatnich pięć lat wydatki
na oświatę wzrosły z około 50 do ponad 70 milionów złotych, z czego rząd pokrywa mniej więcej połowę kwoty,
a reszta pieniędzy pochodzi z miejskiego budżetu – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – Cieszę się, że dzięki
tym środkom najmłodsi mieszkańcy miasta mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje talenty, ale jednocześnie
z niepokojem patrzę w przyszłość, zdając sobie sprawę ze skali tych wydatków – podsumowuje.
Rumskie Nowiny nr
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Czy wiesz że...
taniec może mieć duży wpływ
na rozwój dziecka?
Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

Taniec przynosi wiele korzyści, których nie do końca jesteśmy świadomi. Wpływa zarówno na
rozwój fizyczny, emocjonalny, jak i społeczny. Powszechnie uważa się, że tylko ciężkie treningi
są w stanie zapewnić nam jakiekolwiek efekty. Kluczem do sukcesu jest jednak rozpoczęcie
aktywności we wczesnym etapie rozwoju – oto cała tajemnica!
Przede wszystkim rozwój mięśni
Taniec jest aktywnością fizyczną, która regularnie
uprawiana, sprzyja prawidłowemu rozwojowi
tkanki mięśniowej. Dzieci mogą więc cieszyć się
lepszą kondycją oraz są mniej narażone na
nabranie zbędnej tkanki tłuszczowej. Dodatkowo,
od najwcześniejszych lat wykształca się u dziecka
zdrowy nawyk, jakim jest chęć do uprawiania
aktywności fizycznej.
Prawidłowa sylwetka
Brak wad postawy oraz problemów z kręgosłupem
to kolejne następstwa nauki tańca. Podczas
treningów dzieci muszą przybierać prawidłową
postawę, przez co częściej pamiętają
o wyprostowanych plecach. Dzięki temu nie będą
się aż garbić przy odrabianiu lekcji czy siedząc przy
biurku. Ponadto po pewnym okresie regularnych,
ale lekkich i atrakcyjnych ćwiczeń, dzieci stają się
bardziej świadome swojego ciała oraz tego,

jak o nie dbać, w myśl zasady: w zdrowym ciele
zdrowy duch.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Dzięki nauce tańca dzieci zyskują lepszą
koncentrację, ucząc się poprzez zabawę.
Obserwując ruchy instruktora, dziecko skupia swoją
uwagę i ćwiczy pamięć poprzez zapamiętywanie
powtarzalnych schematów ruchowych. Wpływa
to również na koncentrację w szkole, podczas
odrabiania lekcji itp.
Dyscyplina, która zadowala szczególnie rodziców
Taniec poprzez wykonywanie ruchów i poleceń
instruktora uczy dyscypliny. To także początek
regularnych ćwiczeń, ponieważ dziecko zaczyna
uczyć się pewnej systematyczności, co może się
przydać w późniejszym etapie rozwoju. Każdy
kolejne polecenie instruktora to wyzwanie, które
maluch aktywnie stara się wykonać, a dzięki temu
uczy się dążenia do celu i słuchania autorytetu.

Zabawa
Zabawa idzie w parze z dyscypliną. Trzeba
pamiętać, że taniec to przede wszystkim forma
zabawy, i to zabawy edukacyjnej. Ponadto podczas
tańca wydzielają się endorfiny, czyli hormony
szczęścia. Nieśmiałe dzieci dzięki nauce tańca mogą
się przełamać i zacząć uczestniczyć we wspólnych
zabawach. Pomimo potrzebnej koncentracji
i dyscypliny należy pamiętać, że dla dzieci to przede
wszystkim forma aktywnego spędzania wolnego
czasu i moment na upust energii!
Lepsze samopoczucie
Taniec przynosi korzyści nie tylko dla ciała, ale i dla
umysłu. Aktywność fizyczna pozwala dziecku
rozładować emocje i lepiej radzić sobie ze stresem.
Samo uczestnictwo w lekcjach uczy skupienia
i koncentracji. Dzięki temu maluch uczy się
odpowiedzialności i systematyczności. Muzyka
poprawia pamięć i pozytywnie wpływa na
wyobraźnię oraz rozwój emocjonalny. Zajęcia
w grupie pozwalają również radzić sobie
z nieśmiałością, a dodatkowo uczą współpracy
i budowania relacji międzyludzkich.
A to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ
zajęcia r ytmiczno-taneczne prowadzimy
w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Zapraszamy
więc wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności taneczne i nie tylko! Zajęcia dla dzieci
w wieku od 4 do 6 lat odbywają się w piątki
o godzinie 16:30 i 17:30, a nieco starszych tancerzy
(7-10 lat) zapraszamy we wtorki na godzinę 18:30.
Dwa razy w roku rodzice mogą zobaczyć postępy
swoich pociech na specjalnym pokazie tanecznym.
Zapraszam,
Alicja Hundsdorff, instruktor rytmiki

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

Anna Kańtoch

„Diabeł w maszynie”
„Diabeł w maszynie” Anny Kańtoch jest zbiorem opowiadań
naznaczonych grozą rodem z dzieł Edgara Allana Poego oraz
zagadkami godnymi uwagi samego Sherlocka Holmesa.
Jest to trzecia książka o detektywie Domenicu
Jordanie – kontynuacja serii wydana po kilku latach
przerwy, wzbudzająca wiele emocji w fanach
twórczości pisarki. Jeśli jesienią szukasz lektury,
która pomoże przetrwać deszczowe wieczory,
to historie stworzone przez Annę Kańtoch są do
tego idealne!
Główny bohater opowiadań jest medykiem,
osobowością o cechach socjopatycznych,
a zarazem błyskotliwym detektywem
zafascynowanym magią. Znajduje się zawsze tam,
gdzie sprawy wydają się nie do rozwiązania –
jednak jest to tylko ułuda, która szybko zostaje
przez niego rozwiana. Pięciokrotna zdobywczyni
nagrody Janusza Zajdla wie, jak zadowolić

czytelnika. Autorka misternie konstruuje intrygi,
stara się zaskoczyć odbiorcę – a to postawą
bohaterów, niespodziewanym splotem wydarzeń
czy zagadką, która skrywa coś przerażającego.
Elementy fantastyczne są wprowadzone z finezją,
nie zaburzając głównego wątku, jakim jest
rozwiązanie zagadek przez Domenica. Ponury
świat ukazany w zbiorze pokazuje jedną ważną
rzecz – najgorszymi potworami są ludzie.
Dla własnych interesów, korzyści czy zemsty są
w stanie zrobić wszystko.
„Diabeł w maszynie” to pięć naprawdę
intrygujących opowieści, w których z napięciem
i podziwem możemy obserwować, jakim
wyzwaniom musi stawić czoła główny bohater,

mogący polegać głównie na swym ostrym jak
brzytwa umyśle, ale w razie potrzeby niewahający
się użyć broni.
Serdecznie zapraszam na spotkanie z Anną
Kańtoch, które odbędzie się 21 listopada
o godzinie 18.30 w Stacji Kultura w Rumi.
Anna Sabara
Rumia naturalnie pomysłowa
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SEGREGUJEMY BIOODPADY
ODPADY KUCHENNE DO OSOBNEGO POJEMNIKA
NA TERENIE RUMI SEGREGUJEMY OD

1.01.2020

Odpady będą dzielone
na frakcje w podziale
na kolory:

ź

ODPADAMI KUCHENNYMI są np. obierki, osad z kawy czy herbaty, skorupki jaj,
pieczywo, zepsute przetwory, resztki żywności (bez mięsa i kości).

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

W naszej gminie zbiórka odpadów bio-kuchennych będzie obowiązywała od 1 stycznia
2020 roku (podstawa prawna – Rozporządzenie Min. Środ. z dn. 29.12.2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).
Odpady komunalne będą zbierane w podziale na sześć frakcji: metale
i tworzywa sztuczne, szkło, papier, popiół, odpady zmieszane (resztkowe) oraz
BIOODPADY – ODDZIELNIE ZIELONE I KUCHENNE.
ź

SZKŁO

POPIÓŁ

ZMIESZANE

ODPADAMI ZIELONYMI są np. liście, trawa, kwiaty i gałązki (rozdrobnione).

BIOODPADY
KUCHENNE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
dostępny jest na stronie
www miasta: rumia.eu

BIOODPADY ZIELONE

oraz w aplikacji
mobilnej „BLISKO”

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
nr 181

Dodatek
specjalny

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO
Mieszkańcy Związku są coraz bardziej świadomi konieczności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Doskonale
radzą sobie np. z segregacją odpadów, dzieląc je na takie frakcje jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady
niebezpieczne. Niedługo zaczniemy zbierać selektywnie odpady kuchenne, które mogą stanowić nawet do 30% zawartości
naszych domowych koszy. Właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym bioodpadów, niesie same korzyści! Np. odpady
kuchenne to surowiec, który można przetworzyć na wysokiej jakości kompost lub biogaz, z którego poprzez spalanie, produkowana
jest energia elektryczna i ciepło.
Aby jeszcze efektywniej chronić nasze środowisko, konieczne są dalsze działania, m. in. właściwe korzystanie z urządzeń
kanalizacyjnych. Żeby ścieki mogły sprawnie przepływać przez sieć kanalizacyjną, nie należy wrzucać do toalety czy zlewu
kuchennego żadnych odpadów. Odpady wrzucone do kanalizacji zapychają wewnętrzną instalację w budynku i stają się
przyczyną poważnych oraz kosztownych awarii. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania,
piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla
środowiska. Ponadto usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą…
sami mieszkańcy.
Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych,
nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym. Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach
młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem. Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanalizacyjnej odpady organiczne,
zwiększamy populację gryzoni!
Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania
ścieków. Wystarczy stosować proste zasady: nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości
sanitarnych i papieru toaletowego. Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% wszystkich przypadków) są powodowane
niewłaściwym wprowadzaniem przez użytkowników do instalacji sanitarnych odpadów stałych, tj. chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników
papierowych, patyczków kosmetycznych, wacików, odpadów mineralnych (żwirki z kuwet, materiały budowlane) i innych, np. substancji tłuszczowych, lekarstw, strzykawek, farb,
lakierów.
Pamiętajmy: odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania z odpadami
znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu gminy lub na stronie www.kzg.pl.
Rumskie Nowiny nr
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Komu dzwoni rumski dzwon?
Kościół św. Krzyża na pocztówce z ok.
1920 r., na szczycie widoczna
wieżyczka wewnątr z której
najprawdopodobniej znajdowała się
sygnaturka

Wieża najstarszej czynnej świątyni w Rumi, czyli kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, skrywa cztery dzwony. Wśród nich dwa są
szczególnie cenne, podchodzą bowiem z 1790 i 1820 roku. Przed II wojną
światową rumska fara szczyciła się jednak znacznie starszym dzwonem,
który odlany został około 1530 roku.
„Straszna wojna mnie zniszczyła…”
Obecnie w grupie dzwonów znajdujących się
w kościele św. Krzyża najstarszy jest ten
najmniejszy, pochodzący z 1790 roku. Znajduje się
na nim inskrypcja „Soli deo gloria | Me fecit Erich
Lindemann von Katzeler Reitz | Anno 1790”, czyli
„Na chwałę bożą wykonał mnie Erich Lindemann
z Katzeler Reiz w roku 1790”. Jak dotąd nie udało
się ustalić kiedy i w jakich okolicznościach trafił
do rumskiej parafii.
Nieco więcej wiadomo o drugim najstarszym
dzwonie pochodzącym z 1820 roku. Znajdująca
się na nim inskrypcja głosi: „Mit Gottes hilfe hat
mich gegossen John Meyer in Danzig | Anno
1820”, czyli „Z bożą pomocą wykonał mnie John
Meyer w Gdańsku w roku 1820”. Na dzwonie
znajduje się też druga, wtórna inskrypcja:
„Horribile bellum me vastavit | Paroecia cum
pastore me resuscitavit | A.D. MCMXXVII”, czyli
„Straszna wojna mnie zniszczyła, na nowo do
pasterzowania obudzono mnie w 1927 roku”.
Dzięki stemplowi wiadomo, że za renowację
dzwonu odpowiadała pracownia braci
Felczyńskich w Kałuszu.
Pozostałe dwa dzwony nie mają charakteru
zabytkowego – pochodzą z 1960 roku. Zostały
ufundowane ze składek parafian i wykonane
z inicjatywy ks. prob. Jana Cybulskiego.
Cenna sygnaturka
W 1926 roku nakładem toruńskiego Towarzystwa
Naukowego wydana została książka autorstwa

księdza Romualda Frydrychowicza pt. „Dzwony
kościelne w diecezji chełmińskiej”. Celem
monumentalnego dzieła było udokumentowanie
najcenniejszych dzwonów kościelnych
znajdujących się na terenie diecezji. W grupie
prawie 260 świątyń znalazła się także rumska fara.
Dzięki opisom księdza Frydrychowicza wiadomo,
że w 1926 roku w Rumi znajdował się wspomniany
dzwon Johna Meyera z 1820 roku. Autor zaznacza
także, że do budowanego wówczas rumskiego
kościoła w 1914 roku sprowadzono z niemieckiego
miasta Apolda jeszcze jeden specjalnie wykonany
dzwon ważący aż tonę. Poświęcony był
Najświętszej Maryi Pannie. Niestety został
zarekwirowany podczas I wojny światowej
i zapewne zniszczony.
Najcenniejszą informacją jest jednak notka o tzw.
sygnaturce, czyli najmniejszym dzwonie w grupie,
który dawniej wykorzystywano podczas
podniesienia Hostii i kielicha mszalnego:
„Najstarszy [dzwon] pochodzi z 1530 roku i zawiera
następujący napis w niderlandzkim dialekcie:
<<Ihesvs nasarenus en Kamik der jvden der barme
di aver uns>>. Napis ten otaczają dwa starannie
wykonane starogotyckie fryzy”. Do opisu księdza
Frydrychowicza należy dodać dwie drobne erraty:
dokładna data wykonania dzwonu nie jest znana,
chociaż pewne jest, że eksponat miał charakter
późnogotycki. Sam napis zapisany został zaś
w dialekcie dolnoniemieckim, a nie niderlandzkim.
O wyjątkowym eksponacie wspomina także pruski

konserwator zabytków Bernhard Schmid, który
w 1907 roku inwentaryzował ruchomości
średniowiecznego kościoła przy ulicy Kościelnej.
Dzięki niemu wiemy, że dzwon bił w tonacji „a”,
przekrój jego podstawy wynosił 93 cm, a przede
wszystkim – że używano go w starym rumskim
kościółku zapewne już od czasów późnogotyckiej
przebudowy pod koniec XV wieku lub od wieku XVI.
Schmid wspomina w swojej relacji także o dzwonie
z 1820 roku – mowa zapewne o wspominanym
wyżej zabytku autorstwa Johna Meyera.
Kręte drogi polskich dzwonów
Późnogotycka sygnaturka, znana z opisów księdza
Frydrychowicza i konserwatora Schmida, wisiała
w wieży kościelnej do II wojny światowej.
Znajdowała się najprawdopodobniej w specjalnie
dobudowanej wieżyczce, wyraźnie widocznej na
przedwojennych pocztówkach. W czasie wojny
niemiecka administracja okupacyjna nakazała
zdemontować ją ze względu na znaczenie
strategiczne – z jej szczytu można było prowadzić
obserwację pobliskiego lotniska.
Zapewne „przy okazji” demontażu wieżyczki
Niemcy zarekwirowali także znajdujący się w jej
wnętrzu dzwon. Była to powszechna praktyka,
a liczbę dzwonów zarekwirowanych przez
Niemców na terenie dzisiejszej Polski określa się
w tysiącach.
Nie wiadomo, jaki los spotkał późnogotycką
rumską sygnaturkę. Niemcy zabrane dzwony
Rumia naturalnie pomysłowa
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Opis księdza Frydrychowicza, 1926 r.

Stary rumski kościół, fotografia przedwojenna

dzielili na cztery grupy: A – bez wartości
historycznej, przeznaczone od razu do huty; B i C –
rezerwowe, posiadające pewną wartość
historyczną oraz D – nietykalne, bezcenne.
Skradzione dzwony trafiały do Hamburga, na
specjalnie przygotowane składowisko.
Tym cenniejszym zakładano specjalne fiszki
z fotografiami i opisami. I tak w latach 1943-44
powstała ogromna dokumentacja obejmująca…
35 tysięcy skradzionych dzwonów. Po zakończeniu
wojny Niemcy stworzyli w oparciu o te dokumenty
s p e c j a l n e a rc h i w u m , k t ó re w l a t a c h
sześćdziesiątych przeniesiono z Hamburga do
Norymbergi. Czy w tej ogromnej bazie danych
znajduje się dzwon z Rumi? Póki co nie wiadomo.
Komu dzwoni rumski dzwon?
Gdyby późnogotycki dzwon przetrwał wojnę,
byłby jednym z najcenniejszych lokalnych
zabytków i kolejnym namacalnym dowodem na
to, że Rumia posiada piękną i bogatą historię
sięgającą wiele wieków wstecz.

Rumia
dawniej i dziś

Dzwony w kościele św. Krzyża, odrys z pracy M. Lanc,
Dzieje parafii i kościoła pw. Krzyża Świętego w Rumi, 1995 r.

Trzeba jednak przyznać, że szanse na odnalezienie
późnogotyckiej sygnaturki są niewielkie. Mimo to
pewną nadzieją napawają podobne historie
z innych polskich miast. Przykładowo ta
z miejscowości Czer wionka-Leszczyny
w województwie śląskim. Grupie pasjonatów lokalnej
historii udało się tam odnaleźć dzwon „Maria” z 1617
roku, który hitlerowcy zrabowali w 1942 roku.
„Marię” odnaleziono w 2012 roku dzięki
wzmiance w niemieckim artykule prasowym
opisującym dzwony używane w lokalnych
kościołach. Informację o nim odnalazł badacz
historii Leszczyn. Powiązał fakty i ustalił, że jeden
z opisywanych dzwonów pasuje do
charakterystyki tego używanego przed wojną
w jego mieście. Okazało się, że bezcenny
przedmiot trafił do kościoła w miejscowości Elze
w Dolnej Saksonii. Mimo licznych trudności
formalnych w 2016 roku udało się go odzyskać.
Czy taki scenariusz powtórzy się w Rumi? Czas
pokaże.

„Pomnik Bohaterów
Walk z Faszyzmem”

Odsłonięcie pomnika – ul. Chełmińska, 1985 rok.
„Pomnik Bohaterów Walk z Faszyzmem” przy ulicy Chełmińskiej odsłonięto 12 września 1985 roku. Autorem projektu
i wykonawcą rzeźby jest Czesław Gajda, który w swoim dorobku ma m.in. rekonstrukcję tablic pomnika Jana III
Sobieskiego w Gdańsku czy statuetki Złotych Lwów (nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych). Obok
właściwego pomnika znajduje się osiem zabudowanych urn w formie łusek artyleryjskich, w których umieszczono
ziemię z Rumi,
Łężyc,nrZbychowa,
Kępy Oksywskiej, Piaśnicy, Stutthofu, Westerplatte i Helu.
Rumskie
Nowiny
/listopad/

Stan aktualny

24

RUMIANIE Z PASJĄ

Joanna Lewandowska:
„W marszach na orientację
ważna jest precyzja”
Na czym polegają marsze na orientację? W dużym uproszczeniu:
na odnajdywaniu w terenie punktów zaznaczonych na mapie,
niekoniecznie pełnej. O tym, jak fascynujące to zajęcie i czym jest
TRInO, opowiada Joanna Lewandowska, miłośniczka rajdów na
orientację i autorka tras turystyczno-rekreacyjnych.
Zadaniem uczestnika marszu na orientację jest
odnalezienie w terenie punktów kontrolnych (PK)
w określonym czasie na podstawie dostarczonej
przez organizatora mapy.
– Zwykle w turystycznych marszach na orientację
(zwanych MnO) są trasy o różnym poziomie
złożoności. Im wyższy poziom zaawansowania,
tym więcej fragmentów mapy trzeba dopasować
lub odnaleźć punkty na podstawie mniejszej ilości
informacji. W trasach dla początkujących
(oznaczanych jako TP) sprawa jest znacznie
łatwiejsza, bo mapy nie są modyfikowane, ale i tu
przydaje się ogólna orientacja w terenie,
wyobraźnia przestrzenna oraz spostrzegawczość
– mówi pani Joanna.
W marszach na orientację to nie kondycja jest
najważniejsza…
– Kondycja jest szczególnie istotna w sportowych
biegach na orientację, gdzie wygrywa ten, kto trasę
pokona pierwszy. Popularne u nas marsze mają
inną specyfikę. W nich ważniejsza jest precyzja.
Obok właściwych punktów kontrolnych często
są tzw. punkty stowarzyszone (PS), oznakowane

takimi samymi lampionami (biało-czerwonymi
kartkami z kodami), zlokalizowane w pobliżu
właściwego PK, np. na sąsiedniej górce czy w dołku
kilkadziesiąt metrów dalej. Za spisanie kodu
z takiego lampionu otrzymuje się punkty karne.
Można je też otrzymać za inne błędy,
np. pominięcie punktu, skreślenia, nieużycie kredki
dołączonej do lampionu czy przekroczenie limitu
czasu. Jeśli ktoś idzie pierwszy raz na taki rajd,
warto się zapoznać z wymaganym sposobem
potwierdzeń i punktacją. To rodzaj gry
strategicznej – rozważamy, co się opłaca bardziej
robić, gdy nie jesteśmy pewni jakiegoś punktu albo
czas się kończy. I tylko na początku wydaje się to
nieco skomplikowane. W marszach na orientację
fajne jest też to, że wszyscy, którzy bezbłędnie
przejdą trasę, są zwycięzcami. Nie ma znaczenia,
kto zrobi to pierwszy: i dziecko, i emeryt mają
równe szanse, a do tego mogą iść razem –
opowiada pani Joanna.
Podczas marszu na orientację najważniejsze są
umiejętności, a dozwolone wyposażenie jest dość
ograniczone.

– Niezbędne są mapa i kompas, warto mieć też
długopis, na wypadek, gdyby przy lampionie nie
było kredki do potwierdzania lub w ogóle
lampionu. Absolutnie zakazane jest używanie
urządzeń GPS, trzeba polegać wyłącznie na
własnych umiejętnościach. Zresztą, jaką
satysfakcję można mieć z przejścia trasy na takim
„dopingu”? – podkreśla pani Joanna.
Joanna Lewandowska jest także autorką tras
turystyczno-krajoznawczych w ramach projektu
TRInO.
– TRInO, czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na
Orientację, to sposób na nietypowe zwiedzanie dla
tych, którzy nie lubią chodzić bez celu. Na stronie
www.trino.pttk.pl znajduje się kilkaset tras, głównie
po miastach, z zaznaczonymi w ciekawych
miejscach punktami kontrolnymi, którym
towarzyszą informacje krajoznawcze. Inaczej niż
w lesie nie ma jednak lampionów, a potwierdzeniem odwiedzenia punktu jest odpowiedź na
pytanie z nim związane, np. trzeba coś policzyć,
odczytać z tablicy lub dopasować zdjęcie. Trasy
można pobrać ze wspomnianej strony. Świetna
zabawa, również dla całych rodzin czy grup
znajomych. Jeśli chcemy się znaleźć na liście
uczestników i zbierać punkty do odznaki TRInO
oraz InO – odpowiedzi wystarczy wysłać na adres
podany na stronie. Takie trasy są również w Rumi
oraz w sąsiednich miastach. I wkrótce powstaną
kolejne – zapowiada pani Joanna.
Najbliższą okazją do spróbowania w Rumi swoich
sił w turystycznych marszach na orientację jest „InO
Włóczykij Jesień 2019”, impreza rangi
ogólnopolskiej, która odbędzie się 16–17 listopada
2019 r. Organizatorem wydarzenia jest SMT
Włóczykij Rumia. Szczegóły dotyczące rajdu, wraz
z regulaminem, znajdują się na profilu Facebook
„InO Włóczykij Rumia”.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Kulinarna
Magda...

Przepis na:

Leczo z grzybami
leśnymi
ź
ź
ź
ź
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ź
ź
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ź
ź
ź
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Składniki:
0,5 kg kiełbasy toruńskiej lub podobnej
1 cebula
2 ząbki czosnku
25 dkg leśnych grzybów (prawdziwki,
rydze, gąski, kurki)
po 1/2 papryki czerwonej i żółtej
1 duża marchewka
kawałek selera
1 mała pietruszka
½ pora
1 cukinia
puszka krojonych pomidorów
opcjonalnie koncentrat pomidorowy
masło klarowane do smażenia
sól i pieprz
liść laurowy
2 ziela angielskie
kilka ziarenek pieprzu
pół łyżeczki słodkiej papryki

Do niedawna uważano, że grzyby nie mają większej wartości odżywczej. Na szczęście pogląd ten się
zmienił i wiadomo, że te leśne skarby są źródłem wielu cennych składników – błonnika, łatwo
przyswajalnego białka, potasu czy witamin z grupy B. Warto więc od czasu do czasu urozmaicić nimi
codzienne posiłki, zwłaszcza w sezonie jesiennym.
Czosnek drobno posiekać, cebulę i kiełbasę pokroić
w kostkę. Podsmażyć razem na maśle, przełożyć do
większego garnka, najlepiej z grubym dnem. Na tej samej
patelni usmażyć umyte i pokrojone grzyby, doprawić do
smaku i dodać do kiełbasy.
Papryki pokroić w paski, marchewkę i pora w półtalarki,
pietruszkę, seler i cukinię w niedużą kostkę. Warzywa
krótko obsmażyć na maśle i również przełożyć do garnka.
Dodać szklankę wody, wrzucić listek laurowy, ziele

angielskie i pieprz ziarnisty. Dusić wszystko na małym
ogniu ok. 30 minut, aż warzywa zmiękną. Następnie
dodać pomidory z puszki wraz z zalewą i opcjonalnie
koncentrat pomidorowy oraz słodką paprykę.
Zagotować i w razie potrzeby doprawić do smaku.
Jeśli leczo jest zbyt rzadkie, można zagęścić je łyżką
mąki ziemniaczanej rozmieszanej w małej ilości wody.
Podawać z chrupiącą, podgrzaną bagietką lub
domowym żytnim chlebem i świeżym masłem.

Kreatywny rodzic

Choinka
Święta zbliżają się wielkimi
krokami. Przygotowania część
z nas rozpoczyna już
w listopadzie, gdyż sam klimat
bożonarodzeniowy wpływa na
nasze samopoczucie i kojarzy się
z rodzinnym ciepłem domowego
ogniska. Co jest tak ważne
w długie, jesienne wieczory!
Przygotowywanie świątecznych ozdób
i stroików wprawia wszystkich domowników
w ciepły, bożonarodzeniowy nastrój. Im
wcześniej je wykonamy, tym dłużej będziemy się
mogli nimi cieszyć! :)
Wykonywanie tego typu ozdóbek należy do
naszych ulubionych świątecznych przygotowań,
poza pieczeniem pierniczków, rzecz jasna.
Tym razem chciałabym się z Wami podzielić
inspiracją, na wykonanie małej, uroczej
Rumskie Nowiny nr
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Rubrykę prowadzi: Monika Keller

choineczki z papieru, którą można postawić na
biurku, na stole, komodzie bądź nocnym stoliku
czy parapecie. Kilka takich drobnych
przyozdobień porozstawianych po całym
mieszkaniu z pewnością rozprzestrzeni
magiczną aurę i klimat świąt!
Możecie też wykonać takie śliczne choineczki
dla całej rodziny. Taki prezent dla np. ukochanej
babci będzie przeuroczy!
Do przygotowania miniaturowej choinki
będziemy potrzebować jedynie kolorowego
papieru, kleju szkolnego oraz nożyczek.
Stworzenie papierowych choinek jest bardzo
proste. Maluchy będą mogły je stworzyć

samodzielnie, oczywiście w zależności od wieku.
Z paska papieru o szerokości ok. 2 cm tworzymy
szeroki rulon – będzie to podstawa choinki.
Z kolorowego papieru, najlepiej w kolorze
zielonym wycinamy prostokąt. Trzeba złożyć go
w harmonijkę, następnie złożyć na pół i skleić.
Teraz wystarczy ją tylko naciąć w dwóch
miejscach u dołu i nałożyć na przygotowaną
wcześniej podstawkę. Prawda, że łatwe?
Ostatnim etapem jest wycięcie ze złotego lub
żółtego papieru wigilijnej gwiazdki. Czubek
choinki ozdabiamy gwiazdką i dzieło gotowe!
Aby dodać choinkom więcej uroku można
dokleić bombki z kolorowego papieru lub
pomponików, albo kuleczek zrobionych z folii
spożywczej. Pod koniec pracy, choinki można
spryskać brokatem w kleju, tylko ostrożnie!
Miłej, rodzinnej zabawy!
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4-29.11 Wystawa malarstwa V Przegląd Twórczości Plastyków
Miasta Rumi, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
6-30.11 Wystawa malarstwa Bogusławy Pawłowskiej – Filia nr 1
MBP ul. Pomorska 11
4.11-04.12 Wystawa malarstwa Bożeny Kręcisz – Stacja Kultura –
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
12-16.11 „Pociąg do Niepodległości” – gra na aplikację ActionTrack
dostępna w godzinach otwarcia Stacji Kultura, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
29.11-13.12 Maraton Pisania Listów Amnesty International,
w godzinach otwarcia Stacji Kultura, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
2.11 (sobota) godz. 11:00-13:00 mecz piłki nożnej – Junior D2 SL SALOS
Rumia – MKS Władysławowo, boisko wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 13:00-15:00 mecz piłki nożnej – A Klasa, OKS Janowo
Rumia – Sokół Bożepole Wlk., boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 13:00-15:00 mecz piłki nożnej – Junior C2 MKS Orkan
Rumia – Flota Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz. 19:00 Koncert „Dia de Muertos po meksykańsku,
Zaduszki jazzowe – wspomnienie Komedy” wystąpią: Chór
Festiwalowy Sopockiej Szkoły Wyższej Mundus Cantat oraz
wirtuoz akordeonu Cezary Paciorek, organizator Dom
Kultury SM Janowo, kościół św. Jana z Kęt
3.11 (niedziela) godz. 12:00-14:00 mecz piłki nożnej – V Liga MKS Orkan
Rumia - LKS Rożyny, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza
5.11 (wtorek) godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców,
hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
6.11 (środa) godz. 9:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt
i Chłopców, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Wernisaż malarstwa Bogusławy Pawłowskiej,
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
7.11 (czwartek) godz. 9:00-14:00 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Unihokeju Chłopców, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Spektakl Teatralny pt. „Noc Helvera”,
reżyseria: Agnieszka Skawińska, obsada: Magdalena BochanJachimek, Piotr Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30 100-lat Niepodległości Polski Obchody
rocznicowe w Rumi – promocja albumu fotografii Agnieszki
Gryzik i Piotra Ćwiklinskiego, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

8.11 (piątek) godz. 18:00-20:30 Maraton „Neonowa Zumba”
(Organizator: Decathlon Rumia, zapisy:
www.elektronicznezapisy.pl), Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
9.11 (sobota) godz. 8:00-15:00 Powiatowy Turniej Ochotniczych Straży
Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00 Tajemnice Zagórza i Szmelty. Spacer
historyczny prowadzony przez Dariusza Rybackiego,
zbiórka w Stacji Kultura, ul. Starowiejska 2
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej –
I edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
10.11 (niedziela) godz. 8:30-15:00 V Memoriał im. Jerzego Zienkiewicza
w Tenisie Stołowym, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-13:00 mecz piłki nożnej – Junior D2 MKS Orkan
Rumia – AP Jedynka Reda, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
11.11 (poniedziałek) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI NA STRONIE 28
12.11 (wtorek) godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
13.11 (środa) godz. 9:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Koszykówce
3x3 Dziewcząt i Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 9:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Koszykówce 3x3 Dziewcząt i chłopców Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:30 Międzynarodowy koncert jazzowy kwartetu
Carrier, Lambert, Bożek, Gadecki, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
14.11 (czwartek) godz. 16:00 Kreatywny czwartek , Filia nr 2 MBP,
ul. Kościelna 17
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
15.11 (piątek) godz. 18:00 Koncert Finałowy Konkursu „Młoda
Metropolia czyli Muzyczne Odkrycie Roku” – Miejski Dom
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:00 „Rumia Zagór ze Rewitalizacja!
W poszukiwaniu tożsamości miejsca” – wykład otwarty
wygłosi dr inż. arch. Izabela Sykta, Politechnika Krakowska
16.11 (Sobota) godz. 9:00-20:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Gimnastyce Artystycznej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00, Festiwal Piosenki Harcerskiej „Sobiegranie”
organizator Hufiec ZHP Rumia, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
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17.11 (Niedziela) godz. 9:00-16:00 Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Gimnastyce Artystycznej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00-14:00 mecz piłki nożnej – V Liga MKS Orkan
Rumia – Wietcisa Skarszewy, Stadion Miejski , ul. Mickiewicza 49
godz. 14:00 Msza św. z liturgią kaszubską w kościele
św. Jana z Kęt.
godz. 15.00 Kaszubska Niedziela w Janowie: promocja
książki Mateusza Klebby „Pszczoła to dar Boży, rzecz
o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach”, koncert kapeli
góralskiej Hora ze Szczyrku, organizator Dom Kultury
SM Janowo ul.Pomorska11
18.11 (poniedziałek) godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19
19.11 (wtorek) godz. 9:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci
w Koszykówce 3x3 Dziewcząt i Chłopców, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 9:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Koszykówce 3x3 Dziewcząt i Chłopców, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Filozofia przy kawie – warsztaty filozoficzne
w języku angielskim, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl. Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
20.11 (środa) godz. 18:30 Międzynarodowy koncert jazzowy
Cherry/Skolik Project +, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
21.11 (czwartek) godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa pt. „Malowane
marzeniami”, autor: Teresa Uzdrowska, w części artystycznej
wystąpią wokal: Dariusz Wójcik, fortepian: Michał Kaleta
godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Anną Kańtoch
w ramach projektu Od mitu do Fantasy, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
22.11 (piątek) godz. 18:00 Spotkanie z historią Rumi – opowiada Dariusz
Rybacki, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
23.11 (sobota) godz. 8:00-14:00 XXXV Bieg Pokoju – Kaszubskie Grand
Prix MTK, „Polana przy Zochlinie”, ul. Sobieskiego 84A
godz. 9:00-14:00 Rumska Szafa Otwarta, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
24.11 (Niedziela) godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, Rodzinne warsztaty

z instruktorami MDK, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 15:30 Rodzinne Spotkania Teatralne „Pan
Brzuchatek” wystawia Teatr Władca Lalek ze Słupska
organizator – Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 16:00-19:00 Koncert charytatywny, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
26.11 (wtorek) godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja
Kultura, ul. Starowiejska 2
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
27.11 (środa) godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk, Filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
28.11 (czwartek) godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl – Filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i Gongów
w wykonaniu Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp: 30 zł,
rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
29.11 (piątek) godz. 10:00-13:00 Ósemka Przedszkolakowi „Olimpiada
u Mikołaja”, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Finisaż wystawy malarstwa Bożeny Kręcisz,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Specjalny Pokaz Spektaklu Improwizowanego
„Dojrzale na chybcika” prowadzenie: Magdalena BochanJachimek, obsada: studenci Uniwersytetu III Wieku z Rumi
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
30.11 (sobota) godz. 8:00-13:30 Młodzieżowy Turniej Rugby, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 13:00 Gdzie mieszkają myśli – spotkanie autorskie
i warsztaty kreatywne z Agatą Królak, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej –
II edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Kolumbijskie Andrzejki – koncert zespołu
CafeySon muzyka latynoska, wystawa plastyczna Magdaleny
Giesek inspirowana Kolumbią, organizator – Dom Kultury
SM Janowo, ul. Pomorska11
01.12 (niedziela) godz. 8:00-15:00 XXXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi
w Tenisie Stołowym, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

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

Rumskie Nowiny nr
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Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej

zapraszają na:

PROGRAM OBCHODÓW
11 LISTOPADA 2019
godz. 13:00 – Sanktuarium NMP WW
Msza św. w intencji Ojczyzny

NIEPODLEGŁOŚCI

godz. 14:05 – Rozpoczęcie: Sanktuarium
NMP WW, zakończenie: obelisk przy ul. Chełmińskiej

Parada niepodległościowa z udziałem m.in. Pojazdów wojskowych z Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF”
Żołnierzy 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie Żołnierzy Batalionu Dowodzenia Marynarki
Wojennej w Wejherowie; Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej „Chorągiew Jakuba Wejhera”,
Aktora odgrywającego Józefa Piłsudskiego oraz rekonstruktorów historycznych

godz. 15:30-17:00 – Obelisk przy ul. Chełmińskiej
Festyn wojskowy; Wystawa oręża wojskowego; Żołnierska grochówka

godz. 16:30 – Hala MOSiR
Uroczysty koncert patriotyczny „Tobie Ojczyzno”
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczy św. Cecylia i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej
pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego

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.

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.
Rumia naturalnie pomysłowa

